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Governo lança certificado de crédito
para estimular reciclagem no pais

Ministérios da Economia e da Justiça
firmam acordo contra pirataria
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CNI reduz estimativas para cresci-
mento do PIB e da indústria

ANP leiloa 59 blocos de
exploração de petróleo na

Oferta Permanente
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,68
Venda:       4,68

Turismo
Compra:   4,69
Venda:       4,84

Compra:   5,09
Venda:       5,10

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

23º C

17º C

Quinta: Chuvoso
durante o dia e à
noite.

Previsão do Tempo
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Estoque da Pró-
Sangue em SP

tem apenas 36%
da capacidade

A Fundação Pró-Sangue de
São Paulo está com os esto-
ques operando com apenas
36% da capacidade. Segundo o
órgão, vinculado à Secretaria
da Saúde do Estado de São Pau-
lo, os tipos sanguíneos O-, O+,
B- e B+ têm estoque para me-
nos de um dia. Enquanto os ti-
pos  A+, A- e AB- têm quanti-
dade suficiente para atender
apenas a demanda de um dia.

A Pró-Sangue alerta que há
risco de falta de sangue para
atender pacientes internados
ou que dependem regularmen-
te de transfusões. Por isso, a
fundação apela para que a po-
pulação faça doações de san-
gue nos próximos dias.

A fundação está recebendo
doações em dois postos na ca-
pital paulista e em quatro na
Grande São Paulo – em Osas-
co, Barueri, Guarulhos e Ca-
rapicuíba. Há uma programa-
ção especial de horários de
atendimento durante o feriado
de Páscoa. Os endereços po-
dem ser encontrados na pági-
na da Pró-Sangue onde tam-
bém é possível agendar o dia
da doação.

Para fazer uma doação é
preciso estar em boas condi-
ções de saúde; ter entre 16
e 69 anos de idade; pesar no
mínimo 50 quilos; estar des-
cansado, com ao menos 6
horas de sono, e bem ali-
mentado (evitar comida gor-
durosa); não ter consumido
bebidas alcóolicas 12 horas
antes da doação. É necessário
apresentar um documento ori-
ginal de identidade com foto
que permita a identificação do
candidato.

Em caso de resfriado, a re-
comendação é aguardar 7 dias
após o fim dos sintomas. Não
podem doar mulheres grávidas
ou no puerpério. Deve-se es-
perar 12 meses depois de fa-
zer uma tatuagem ou maquia-
gem definitiva.

Doenças transmissíveis
pelo sangue, como hepatites e
HIV, são impeditivos para a
doação. (Agência Brasil)

A Confederação Nacional da
Indústria (CNI) divulgou na ter-
ça-feira (12) o Informe
Conjuntural no qual revisa a sua
estimativa para o Produto Inter-
no Bruto (PIB, soma dos bens e
serviços produzidos no país) des-
te ano de 1,2% para 0,9%.

A entidade também redu-
ziu suas projeções econômicas
para a indústria, que pelas no-
vas estimativas deve ter pro-
dução 0,2% menor neste ano
do que em 2021. Em dezem-
bro, a CNI havia calculado
crescimento de 0,5% este ano.

“Se esse cenário se confirmar,
será a sétima vez, em 10 anos,
que a indústria nacional encolhe”,
destacou a CNI em nota.

Entre os motivos para as
revisões estão as dificuldades

enfrentadas pelas linhas de pro-
dução globalizadas em decor-
rência do prolongamento da
guerra na Ucrânia, que tem
pressionado para cima o preço
dos fretes internacionais, devi-
do à alta do petróleo.

Outro fator é a variante
Ômicron da covid-19, que con-
tinua a afetar a produção na Chi-
na, país que segue com política
de tolerância zero contra o ví-
rus, promovendo quarentenas
de cidades inteiras.

“Tanto as sanções comer-
ciais e financeiras impostas por
vários países ocidentais sobre
a Rússia, quanto a nova vari-
ante da covid-19, contribuíram
para a persistência dos desar-
ranjos nas cadeias produtivas”,
disse a CNI.               Página 3
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Ministério da Saúde inicia
campanha de combate à

doença de Chagas

Vendas do varejo crescem
1,1% de janeiro para
fevereiro, diz IBGE

Programa de Fomento à
Cultura de 2022 tem
investimento recorde

Esporte

Tricampeões dominam GP Galeão,
 que faz festa do automobilismo no Rio
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Ricardo Mauricio ficou maior pontuador no Rio

Após uma década de ausên-
cia, o GP Galeão festejou a
volta do automobilismo ao Rio
de Janeiro com duas corridas
bastante movimentadas e emo-
cionantes no domingo (10) no
Circuito Cacá Bueno, instala-
do na pista 10/28 do Aeropor-
to Internacional RIOgaleão
Tom Jobim. Em dia protago-
nizado por dois tricampeões
da Stock Car Pro Series, Da-
niel Serra e Ricardo Maurício,
ambos da Eurofarma-RC, saí-
ram da Cidade Maravilhosa
com as vitórias nas Corridas 1
e 2, respectivamente. Serrinha
ainda assumiu a liderança do
campeonato e agora soma 99
pontos, um a mais que o atual
campeão, Gabriel Casagrande.

Ricardinho, porém, deixou
o Rio de Janeiro como o mai-
or pontuador da etapa. Tercei-
ro colocado na Corrida 1, o
tricampeão conquistou a vitó-
ria na segunda prova do dia
depois que Marcos Gomes, da
Cavaleiro Sports, foi punido
em 5s após passar Maurício na
Curva Petrópolis, quando o
trecho era sinalizado por ban-
deira amarela. Com isso Ricar-
dinho concluiu o fim de sema-

na com 46 pontos e faturou o
“Claro 5G Man of the Race”, prê-
mio concedido a quem atinge a
maior pontuação no final de se-
mana.

Aviões no circuito — A pri-
meira corrida da Stock Car em
um aeroporto comercial foi bas-
tante movimentada do início ao
fim. Com arquibancadas e cama-
rotes cheios, a primeira boa sur-
presa foi o sobrevoo de dois avi-
ões de caça modelo F-5M da
Força Aérea Brasileira, capazes
de operar a até 1,6 vezes a velo-
cidade do som, em mais uma de-
monstração de sinergia entre o
local escolhido para a prova e es-
petáculo oferecido ali pelo es-
porte a motor.

Já na largada, o público teve
outra surpresa, com fileiras de
sete carros ficaram lado a lado
na Reta da Apoteose, acentuan-
do a expectativa de competitivi-
dade pelas características do tra-
çado montado no Galeão. Dani-
el Serra foi o grande protagonis-
ta da Corrida 1 ao liderar prati-
camente de ponta a ponta, en-
quanto Matías Rossi comprovou
a ótima forma mostrada desde
sábado e terminou em segundo.
Sergio Jimenez, que tinha ritmo

forte e parecia encaminhado
para o primeiro pódio da tempo-
rada, foi envolvido em incidente
no episódio em que Rubens Bar-
richello e Beto Monteiro esca-
param na Curva Petrópolis. Os
três pilotos abandonaram.
Ao fim de 26 voltas, Serra cru-
zou a linha de chegada e venceu
a Corrida 1, enquanto Matías
Rossi foi o segundo colocado.
Ricardo Maurício completou o
pódio do GP Galeão. Gabriel
Casagrande foi o quarto, segui-
do por Cesar Ramos e Felipe

Massa, que obteve seu melhor
resultado na Stock Car. Guilher-
me Salas, Thiago Camilo, Rafa-
el Suzuki e Felipe Baptista fe-
charam a relação dos dez primei-
ros colocados.

Final imprevisível  — A se-
gunda prova foi igualmente emo-
cionante e trouxe um desfecho
imprevisível. Felipe Baptista lar-
gou na frente em razão da regra
do grid invertido e lutou por vá-
rias voltas com Thiago Camilo
pela liderança, mas perdeu ter-
reno depois da janela de pit-

stops obrigatórios. Daí em di-
ante, nas voltas finais, Maurí-
cio assumiu a liderança, segui-
do por Marcos Gomes, Gaeta-
no di Mauro, Gianluca Petecof
e Bruno Baptista.

Na penúltima volta, aumen-
tando a tensão nos momentos
finais Marquinhos passou Mau-
rício na Curva Petrópolis (4),
em trecho que naquele mo-
mento era sinalizado por ban-
deira amarela. Gomes conse-
guiu manter a ponta e logo de-
pois cruzou a linha de chegada
em primeiro. Mas seu erro não
passou despercebido e a dire-
ção de prova determinou puni-
ção de 5s, com Ricardinho de-
clarado vencedor. Bruno Bap-
tista foi o segundo e Gaetano
di Mauro completou o pódio.
Em seu melhor resultado na
Stock Car, Gianluca Petecof
foi o quarto, à frente de Gabri-
el Casagrande. Os cinco segun-
dos de punição foram o sufici-
ente para Marcos Gomes cair
de primeiro para sexto.

A quarta etapa da tempora-
da 2022 da Stock Car está mar-
cada para 15 de maio no Autó-
dromo Velocitta, em Mogi
Guaçu, interior de São Paulo.

Pietro Fittipaldi estreia no ELMS em Paul Ricard
Piloto reserva da Haas na

F1, Pietro Fittipaldi iniciará um
novo desafio neste final de se-
mana: disputará a temporada
2022 do European Le Mans
Series, um dos principais cam-
peonatos de endurance do pla-
neta, guiando pela InterEuropol
Competition na classe LMP2.

“Estou muito animado para
começar essa temporada. A
equipe tem trabalhado muito

bem desde o primeiro teste que
fizemos nessa semana aqui na
França. Nós treinamos tanto
com chuva lá em Val de Vienne
quanto no seco aqui em Paul Ri-
card, então estou bem prepara-
do”, diz Pietro, que tem apoio de
Banco do Brasil, Baterias Mou-
ra, Claro, Gate.io, Fantom, Oak
Berry, Hyper X, Furia,
Stake.com, HRX e Fields 360.

Pietro guiará o protótipo

Oreca 07 verde e amarelo, nas
cores da bandeira brasileira, e
seus equipamentos também te-
rão detalhes nestes tons, como
as luvas e o macacão. Fittipaldi
revezará o carro com o dinamar-
quês David Heinemeier-Hans-
son e o suíço Fabio Scherer.

“Foi uma semana importante
em que conheci meus compa-
nheiros de equipe, os engenhei-
ros, mecânicos e também mol-

damos o banco do carro. A nossa
pré-temporada foi rápida, mas
estou me sentindo muito bem no
carro e animado para essa prova”,
diz Pietro, que disputou os GPs
do Bahrein e de Abu Dhabi da F1
em 2020 e acelerou o carro da
Haas na pré-temporada deste ano.

As 4 horas de Le Castellet
serão disputadas no Circuito de
Paul Ricard neste domingo às 6
horas da manhã (horário de Bra-

sília). A definição do grid será
no sábado, com a classe LMP2
entrando na pista às 9h30.

Confira o calendário da
temporada 2022 – ELMS:

17 de abril - 4 Horas de Le Cas-
tellet; 15 de maio - 4 Horas de Ímo-
la; 3 de julho - 4 Horas de Hunga-
roring; 28 de agosto - 4 Horas de
Barcelona; 25 de setembro - 4
Horas de Spa-Francorchamps; 16
de outubro - 4 Horas de Portimão.
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O Governador Rodrigo Gar-
cia lançou na quarta-feira (13)
o maior programa de fomento à
cultura da história do Estado.
Com investimento recorde de
R$ 273,2 milhões e divididos
em 67 linhas de editais, os pro-
gramas ProAC Expresso Edi-
tais, ProAC Expresso ICMS,
#JuntospelaCultura, Difusão
Cultural e Cultura Viva SP vão
beneficiar mais de 11 mil pro-
jetos culturais em 400 municí-
pios do Estado.

“São mais de R$ 270 mi-
lhões, praticamente dobrando o
valor que nós tínhamos no iní-
cio do Governo, justamente para
que a gente, neste momento de
retomada, possa também reto-
mar com toda força as ativida-

des culturais do nosso estado.
Essa é uma demonstração clara
de um Governo que respeita a
cultura e que sabe da importân-
cia dela para nossa sociedade”,
disse Rodrigo.

Nesta edição, a Secretaria de
Cultura e Economia Criativa fir-
mou parceria com o Sebrae para
auxiliar os empreendedores in-
teressados em se inscrever no
ProAc Editais e ICMS a estru-
turar e formatar seus projetos.
As informações quanto aos pro-
gramas podem ser consultadas
no www.cultura.sp.gov.br. A Se-
cretaria também disponibilizou
aos artistas o programa de Ca-
pacitação à distância das Ofici-
nas Culturais. As vagas já estão
disponíveis no

www.oficinasculturais.org.br,
com início previsto para 3 de
maio.

“A cultura é um dos princi-
pais ativos de São Paulo. Gera
3,9% do PIB estadual e 1,5 mi-
lhão de empregos diretos. Tem
alto impacto na geração de in-
clusão e desenvolvimento e um
vasto potencial de crescimento.
É por isso que o Governo de São
Paulo tem o maior conjunto de
programas de fomento à cultura
do Brasil em nível estadual”,
afirmou o Secretário de Cultura
e Economia Criativa do Estado,
Sérgio Sá Leitão.

Fomento
O ProAC Expresso Editais

terá 50 linhas de editais, 14 a
mais que o ano passado, com
valor recorde de R$ 100 mi-
lhões. Como em 2021, há linhas
de editais que contemplam
ações locais como em favelas e
periferias para projetos de artis-

tas, grupos coletivos, espaços
culturais, organizações sociais e
corpos estáveis de comunidades.

Além disso, também há os
que atendem o interior e litoral
paulista, como nas regiões do
Pontal do Paranapanema, Baixa-
da Santista e Vale do Ribeira.
Essas linhas integram dois pro-
gramas estratégicos do Gover-
no de São Paulo e envolvem
ações de outras Secretarias:
Programa Comunidades e Pro-
grama Vale do Futuro.

As demais linhas se diri-
gem a áreas como teatro, dan-
ça, audiovisual, literatura, mú-
sica e espetáculos para o pú-
blico infanto-juvenil, com es-
petáculos e produtos físicos,
além de apresentações online,
que serão exibidas por deman-
da na plataforma de streaming
#CulturaEmCasa, criada em
2020 com o objetivo de ampli-
ar a difusão cultural virtual e
que, em um ano, alcançou a

marca de 7,3 milhões de visu-
alizações de cerca 4,6 mil con-
teúdos.

O ProAC Expresso ICMS,
programa de fomento que fun-
ciona por meio de patrocínios
incentivados e renúncia fiscal,
retoma este ano com o valor de
R$ 100 milhões. Além disso,
a Secretaria resgatou o Cultu-
ra Viva SP, uma premiação em
dinheiro e materiais audiovisu-
ais para entidades e coletivos
culturais que deve beneficiar R$
4,1 milhões de projetos.

O Juntos pela Cultura, pro-
grama de fomento e difusão cul-
tural online e presencial que en-
volve parcerias com prefeituras,
tem disponível neste ano R$ 44
milhões, um valor quatro vezes
maior do que o recebido no ano
passado. São 16 chamadas públi-
cas, sendo 9 para Prefeituras, 6
para artistas e 1 para organiza-
ções da sociedade civil e cole-
tivos culturais. Há, também, 4

linhas inéditas e o retorno do
apoio a atividades em formato
presencial. Este programa pos-
sibilita iniciativas com a Virada
SP, Circuito SP, Tradição SP e
Revelando SP.

O Governo do Estado inves-
tiu R$ 25,1 milhões no progra-
ma Difusão Cultural, que irá pro-
mover 1,3 mil atividades em
2022, entre eventos e premia-
ções. O objetivo do Difusão é
ampliar e/garantir o acesso da
população aos meios de fruição
e difusão cultural nos seus di-
versos formatos, sejam eles pre-
senciais ou virtuais. Entre as
ações que fazem parte do pro-
grama estão o Teatro Sérgio Car-
doso; Teatro de Araras; Mais
Orgulho SP; Semana Guiomar
Novaes; Festival de Circo de São
Paulo; SP Gastronomia; #Cultu-
raemcasa; Arte Urbana + Con-
curso de Batalha de Rimas de
São Paulo e Evento de Premia-
ções da Cultura.

Governo de SP escolhe Mario Sarrubbo
como Procurador-geral de Justiça

O Governador Rodrigo Gar-
cia escolheu na quarta-feira (13)
Mario Sarrubbo para o cargo de
procurador-geral de Justiça e
chefiar o Ministério Público
de São Paulo (MP-SP) no biê-
nio 2022/2024. Na eleição re-
alizada no último sábado (9)
pela entidade, Sarrubbo liderou
a lista tríplice, com 1.385 vo-
tos, seguido por Marcos Ihara,
com 301 votos, e Fábio Kalaf,
com 242 votos.

“Não foi por acaso que esta
foi a maior votação para o pri-
meiro colocado da lista trípli-
ce do Ministério Público de
São Paulo. O MP teve uma atu-
ação fundamental durante a
pandemia, conduzida por Ma-
rio Sarrubbo. Além disso, a ins-
tituição tem um papel essenci-
al na democracia, com a fisca-
lização dos entes governamen-
tais”, diz Rodrigo Garcia.

Sarrubbo é o atual procura-

dor-geral de Justiça e atua no
MP-SP desde 1989, onde tam-
bém foi subprocurador geral de
Justiça de Políticas Criminais e
Institucionais. Ele foi profes-
sor na Escola Superior do MP-
SP e na Escola Superior de Ad-
vocacia de São Paulo e lecio-
na atualmente direito penal na
Faap. O procurador-geral de
Justiça tem mestrado em direi-
to pela PUC-SP e graduação
em direito pela Universidade

Presbiteriana Mackenzie.
Ele também foi diretor da

Associação Paulista do Minis-
tério Público do Estado de São
Paulo (APMP), dirigiu o Cen-
tro de Estudos e Aperfeiçoa-
mento Funcional da Escola Su-
perior do MP-SP (2011 a
2013), presidiu o Colégio de
Diretores de Escolas de Minis-
térios Públicos Brasileiros e foi
Conselheiro Superior do Minis-
tério Público.

Metrô inicia escavação do primeiro
túnel da ampliação da Linha 2-Verde
O Metrô iniciou na terça-fei-

ra (12) a escavação do primeiro
túnel da ampliação da Linha 2-
Verde que vai chegar até a Pe-
nha. As atividades são feitas na
futura estação Santa Isabel que
ficará na região da Vila Carrão.

O túnel terá 24,4 metros de
altura e 35,6 metros de compri-
mento para fazer a ligação do
poço – implantado ao lado da
Avenida Guilherme Giorgi –
com a via e as plataformas de
embarque que serão construídas
sob o leito da avenida e vão ser
escavados pelo método NATM,
que é o método austríaco de

construção de túneis.
A construção do poço ao

lado de onde ficará a estrutura
principal da estação (platafor-
mas e vias) foi adotada pelo
Metrô para evitar a interdição
da via por onde trafegam veí-
culos e pedestres. Para isso,
ele foi construído ao lado da
avenida para que seja possível
chegar ao subsolo com máqui-
nas e materiais e a escavação
sob a avenida seja feita sem
interrupção do tráfego.

Também será por esse poço
– de 37 metros de diâmetro e 40
de profundidade – que serão

construídos os acessos da esta-
ção com escadas rolantes. O
novo túnel vai ligar esses aces-
sos às plataformas. Uma solução
parecida foi aplicada pelo Me-
trô na construção da estação São
Paulo-Morumbi da Linha 4-
Amarela, onde a via e as plata-
formas ficam sob a avenida
Francisco Morato e o poço de
acesso está ao lado, com um tú-
nel fazendo a ligação.

Localizada na Avenida Gui-
lherme Giorgi, próximo à Rua
Angoera, a futura Estação Santa
Isabel vem sendo construída em
uma área de 7,5 mil m² e será a

quinta estação do novo trecho
da Linha 2, após a Vila Pruden-
te. Diariamente deverão passar
mais de 13 mil passageiros por
essa estação que terá sete ní-
veis internos, conectados por
21 escadas rolantes e quatro
elevadores.

O novo trecho da Linha 2-
Verde terá 8,4 km de extensão
e oito estações, da Vila Pru-
dente à Penha, beneficiando a
mais de 400 mil passageiros
por dia. Quando pronto, a Li-
nha 2 passará a ter 23 km de
extensão e 22 estações de Vila
Madalena à Penha.

Explosão deixa dois feridos em indústria
química em Mauá, São Paulo

Uma explosão em uma in-
dústria química em Mauá, na
Grande São Paulo, deixou
duas pessoas feridas na ma-
nhã de quarta-feira, (13).

Segundo o  Corpo  de
Bombeiros, um homem teve

que ser retirado de um reser-
vatório e foi atendido no lo-
cal com parada cardiorrespi-
ratór ia .  Um outro homem
também foi atendido no lo-
cal com queimaduras leves.

Os bombeiros desloca-

r a m  n o v e v i a t u r a s  p a r a
a tender  a  ocor rênc ia .  De
acordo com a corporação,
a  e m p r e s a  t r a b a l h a  c o m
produtos derivados de ace-
tato de etila.

*Matér ia  a l te rada  às

15h14 para correção de in-
formação.  Diferentemente
do informado inicialmente
pelo Corpo de Bombeiros, a
indústria não faz parte do
polo Petroquímico de Mauá.
(Agência Brasil)

Artista argentino Leandro Erlich ganha
exposição no CCBB em São Paulo

Pessoas que não se molham
e nem se afogam ao entrar em
uma piscina. Uma sala de aula
com alunos incomuns. Uma nu-
vem encapsulada. Um elevador
que inverte os ambientes inter-
no e externo. Uma janela para
um jardim com seu reflexo apa-
recendo de forma cruzada. Tudo
é invertido e subvertido na ex-
posição A Tensão, do artista ar-
gentino Leandro Erlich, que foi
aberta na quarta-feira, (13) no
Centro Cultural Banco do Bra-
sil (CCBB), em São Paulo.

Erlich transforma coisas do
dia a dia, mundanas ou comuns,
em algo novo. Objetos cotidia-
nos ganham novos significados
em sua obra. “Ele transforma o
ordinário em extraordinário”,
afirmou o curador da mostra,
Marcello Dantas. “O mecanismo
da arte dele é o mecanismo da
dúvida. Esse lugar que é a dis-
cordância entre aquilo que os
olhos veem e aquilo que a sua
mente sabe”, acrescentou.

“Quando você olha para uma
coisa, [você pensa]: eu estou
vendo isso, mas isso não é pos-

sível. Essa discordância, essa
dúvida, nos faz questionar todas
as coisas básicas com as quais a
gente se relaciona no dia a dia. E
isso é uma gramática, uma lin-
guagem universal. Por isso, ele
consegue ter o mesmo impacto
no Japão e no Brasil, na Argenti-
na e na França”, disse o curador.

No Brasil, a exposição já
passou pelos CCBBs do Rio de
Janeiro e de Belo Horizonte,
sempre com muito sucesso. Di-
versas fotografias da exposição
podem ser encontradas facil-
mente nas redes sociais. Apesar
de “parecer instagramável”, a
exposição é composta por obras
produzidas muito antes do sur-
gimento das redes sociais,
como o Instagram. “A peça mais
instagramável, que é a piscina,
data de 1.999, dez anos antes da
invenção do iPhone, 12 anos
antes da invenção do Instagram”,
observou o curador.

Ela também não é interativa,
apesar de as pessoas parecerem
interagir com as obras. “As pes-
soas podem chamar isso de
modo interativo, mas não é. Essa

é uma obra participativa. É um
pouco diferente. Não tem nada
para você apertar, não tem ne-
nhuma máquina para você ligar
aqui dentro. Toda a tecnologia
está na cabeça das pessoas, e a
importância é que essa obra,
sem as pessoas, não existe”, ex-
plicou Dantas. “É a sua partici-
pação, o seu engajamento, que
desperta o mecanismo sensori-
al, o seu envolvimento com o
rito que está acontecendo ali
dentro. Isso é mágico. A obra
está te esperando”, ressaltou.

O próprio nome da exposi-
ção, A Tensão, já começa produ-
zindo um duplo sentido: a ten-
são, de frio na barriga, e aten-
ção, como se você estivesse em
uma sala de aula e o professor
estivesse chamando a sua aten-
ção, provocando uma dúvida en-
tre o que você ouviu e o que de
fato a palavra representa.

Para o curador, a obra mais
importante dessa exposição é
exatamente a sala de aula, espa-
ço onde sua imagem é refletida
dentro de uma sala, transforman-
do você em um fantasma. “A sala

de aula é uma obra de 2017 e foi
criada no âmbito de uma ideia de
uma certa nostalgia, de uma ve-
lha escola, de uma memória no
sentido afetivo. A sala de aula é
uma obra necessária, num mo-
mento em que, no Brasil, a gran-
de questão que estava à mesa era
os rumos da educação”.

Ao apresentar seu trabalho à
imprensa, em São Paulo, Erlich
disse que a obra dialoga com o es-
paço de exposição e, principal-
mente, com o público. “O trabalho
que um artista faz é 50% [da obra].
Os outros 50% se referem a parti-
cipar, a interpretar e refletir [sobre
a obra]. A mensagem está aí e ne-
cessita do espectador. Se não tem
uma pessoa dentro da piscina, não
tem piscina: tem apenas um bu-
raco, água. A ativação de tudo de-
pende do público. O público é
também ator e intérprete [da
obra]”, definiu o artista.

A Tensão fica em cartaz até
20 de junho. Mais informações
e o agendamento de visita podem
ser obtidos no site, onde tam-
bém é possível um giro pela ex-
posição. (Agencia Brasil)

CÂMARA (São Paulo)
Vereadores e vereadoras que estão candidatos pra Assembleia

paulista ou Câmara dos Deputados e que vão viajar, nem por isso
deixarão de fazer campanha - presencial - nas regiões pras quais
tão indo (Grande São Paulo, litoral e Interior)

.
PREFEITURA (São Paulo)
Acima do fato de ser histórico no MDB, Ricardo Nunes foi

destaque no evento dos membros do PSDB - inclusive o ex-pre-
feito e agora ex-governador Doria - em memória do falecido
Bruno Covas, que teria completado 42 anos no dia 7 abril

.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
O Partido Liberal, legenda pra qual foram o presidente Bol-

sonaro, seu filho deputado federal (SP) Eduardo e o deputado
estadual Gil Diniz (todos estavam no PSL em  2018) pintava ontem
com 17 parlamentares (maior bancada) via janela de trocas

.
GOVERNO (São Paulo)
“Determinação, Honestidade e Trabalho” pode ser um dos

slogans do novamente “João Trabalhador” (3º), pra Presidência
2022. Em tempo : o 1º “João Trabalhador” virou prefeito e o 2º
virou governador. Agora, o PSDB pode jogar contra

.
CONGRESSO (Brasil)
Deputado federal (PE) Bivar, agora sócio preferencial do

União Brasil - fusão do PSL com o DEM - enquadrou o ex-juiz
federal Moro, como por exemplo o Santos foi enquadrado quan-
do achou que dominaria o então PFL nas eleições 1992

.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
Cristãos evangélicos na política vão desfilar - ‘motociata’ -

no feriado de amanhã 2º, via  mega  evento “Acelera pra Cristo”,
partindo de São Paulo, pra apoiar possível reeleição do Bolso-
naro. A projeção é de que a participação pode chegar a 2 milhões

.
PARTIDOS (Brasil)
Até ontem, os números na Câmara dos Deputados eram es-

tes: PL - 80; PT - 56; PP - 54; União 52; PSD - 46; PSD - 46;
Republicanos - 42; MDB - 40; PSDB - 24; PSB - 22; PDT - 18.
Todos os demais com menos de 10 (dos 8 do PSC aos apenas 2
do Rede)

.
HISTÓRIAS
Nair Passos Fleury, ou simplesmente dona Ika, esposa do

governador paulista Fleury Filho (MDB - 1991 a 1994) segue
sendo lembrada como a 1ª Dama e presidente Fundo Social do
Estado pelos programas que implantou : prevenção ...

.
(São Paulo)
... ao uso indevido de drogas; atenção à pessoa com deficiên-

cias; programa permanente de atenção à pessoa idosa e preven-
ção a doenças sexualmente transmissíveis. Dona Ika nunca mis-
turou políticas partidárias com suas Éticas Cristãs

.
ANO 30
Cesar Neto é jornalista e colunista de política na imprensa

(Brasil) desde 1992. A coluna  cesarneto.com  tornou-se refe-
rência das liberdades possíveis. Recebeu Medalha Anchieta (Câ-
mara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia pau-
lista)

.
Email  cesar@cesarneto.com  -  Twitter  @cesarnetoreal



CNI reduz estimativas para
crescimento do PIB e da indústria
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Polícia prende
suspeito de abrir
fogo no metrô de

Nova York
A polícia prendeu o homem suspeito de detonar bombas de

fumaça e disparar uma arma de fogo que deixou 10 passageiros
baleados em um vagão lotado do metrô de Nova York, informou
a emissora de televisão NBC New York, citando quatro fontes
policiais com conhecimento direto do caso.

Policiais e agentes de segurança federais e estaduais esta-
vam em uma caçada a Frank James, identificado como o suspei-
to do ataque ocorrido na manhã de terça-feira (12). Além dos
baleados, outras 13 pessoas ficaram feridas durante o pânico para
fugir do vagão cheio de fumaça.

James, de 62 anos, disparou uma arma semiautomática que
mais tarde foi recuperada no local do crime junto com três pen-
tes de munição, um machado, alguns fogos de artifício e um re-
cipiente com gasolina, disse a polícia.

James foi preso no East Village, em Manhattan, informou a
NBC New York. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

A Confederação Nacional da
Indústria (CNI) divulgou na ter-
ça-feira (12) o Informe Conjun-
tural no qual revisa a sua estima-
tiva para o Produto Interno Bru-
to (PIB, soma dos bens e servi-
ços produzidos no país) deste
ano de 1,2% para 0,9%.

A entidade também reduziu
suas projeções econômicas para
a indústria, que pelas novas es-
timativas deve ter produção
0,2% menor neste ano do que
em 2021. Em dezembro, a CNI
havia calculado crescimento de
0,5% este ano.

“Se esse cenário se confirmar,
será a sétima vez, em 10 anos, que
a indústria nacional encolhe”,
destacou a CNI em nota.

Entre os motivos para as re-
visões estão as dificuldades en-
frentadas pelas linhas de produ-
ção globalizadas em decorrên-
cia do prolongamento da guerra
na Ucrânia, que tem pressiona-
do para cima o preço dos fretes
internacionais, devido à alta do
petróleo.

Outro fator é a variante Ômi-
cron da covid-19, que continua
a afetar a produção na China, país
que segue com política de tole-
rância zero contra o vírus, pro-
movendo quarentenas de cida-
des inteiras.

“Tanto as sanções comerci-
ais e financeiras impostas por
vários países ocidentais sobre a
Rússia, quanto a nova variante da

covid-19, contribuíram para a
persistência dos desarranjos nas
cadeias produtivas”, disse a CNI.

Outros fatores destacados
pela entidade para a redução da
estimativa do PIB são também a
redução da renda real, encolhi-
da pela inflação interna alta, e os
consequentes juros altos, que
desestimulam a aquisição de
bens duráveis como automóveis
e eletrodomésticos.

“Temos um desafio, cada vez
mais difícil, de enfrentar infla-
ção alta com baixo crescimen-
to”, ressaltou o gerente-execu-
tivo de Economia da CNI, Má-
rio Sérgio Telles.

Entre os tipos industriais
mais afetados está o da indústria

de transformação, que produz
bens finais ao consumidor, cujo
PIB deve fechar este ano com
uma redução de 2%, ante um
crescimento de 3,4% no ano
passado. Tanto a dificuldade na
obtenção de insumos e matéri-
as-primas como a redução no
consumo são os principais pro-
blemas, aponta a CNI.

Uma das poucas beneficia-
das pelo contexto internacional
deve ser a indústria extrativa, que
devido ao aumento nos preços
de produtos como petróleo e
minério de ferro deve fechar o
ano com crescimento de 2%,
ainda que menor do que os 3%
registrados no ano passado.
(Agencia Brasil)

Vendas do varejo
crescem 1,1% de

janeiro para fevereiro,
diz IBGE

O volume de vendas do co-
mércio varejista brasileiro teve
alta de 1,1% em fevereiro des-
te ano, na comparação com o
mês anterior. Segundo o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), esta é a se-
gunda alta consecutiva do in-
dicador , que havia crescido
2,1% em janeiro.

Dados da Pesquisa Mensal
do Comércio (PMC), divulga-
dos  na quarta-feira (13). mos-
tram que o setor cresceu 1,3%
na comparação com fevereiro
de 2021 e 1,7% no acumulado
de 12 meses. No primeiro bi-
mestre deste ano, no entanto,
houve variação de -0,1% em
relação ao mesmo período do
ano passado.

Na passagem de janeiro para
fevereiro, seis das oito ativida-
des do varejo analisadas pelo
IBGE tiveram avanço: livros,
jornais, revistas e papelaria
(42,8%), combustíveis e lubri-
ficantes (5,3%), móveis e ele-
trodomésticos (2,3%), tecidos,
vestuário e calçados (2,1%),
outros artigos de uso pessoal e
doméstico (1,6%) e hiper, super-
mercados, produtos alimentícios,
bebidas e fumo (1,4%).

Apenas em artigos farmacêu-
ticos, médicos, ortopédicos e de
perfumaria houve queda (-5,6%).
Já o setor de equipamentos e

material para escritório infor-
mática e comunicação ficou es-
tável de um mês para o outro.

Varejo ampliado
No comércio varejista am-

pliado, que também inclui veí-
culos e material de construção,
o volume de vendas subiu 2% de
janeiro para fevereiro. O resul-
tado positivo foi puxado pelos
veículos, motos, partes e peças
(5,2%). Os materiais de cons-
trução, por outro lado, tiveram
queda de 0,4%.

O varejo ampliado teve altas
de 0,3% na comparação com
fevereiro de 2021 e de 4,8% no
acumulado de 12 meses. No
acumulado do ano, no entanto,
o setor recuou 0,6%.

Receita nominal
A receita nominal do comér-

cio varejista teve altas de 2,3%
na comparação com janeiro des-
te ano, de 14,3% em relação a
fevereiro de 2021, de 12,6% no
acumulado do ano e de 14,7%
no acumulado de 12 meses.

Já a receita nominal do vare-
jo ampliado cresceu 2,9% em
relação ao mês anterior,
14,5% na comparação com fe-
vereiro do ano passado, 13,2%
no acumulado do ano e 18,8%
no acumulado de 12 meses.
(Agencia Brasil)

ANP leiloa 59 blocos de exploração
de petróleo na Oferta Permanente

A sessão pública do 3º Ciclo
de Oferta Permanente de blocos
de exploração e produção de
petróleo e gás natural, realizada
na quarta-feira (13) pela Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP), terminou com 59 blocos
arrematados em seis bacias e
somou R$ 422 milhões em bô-
nus de assinatura, o que repre-
senta um ágio médio de 854%
em relação às propostas míni-
mas exigidas pelo leilão.

Os blocos foram contrata-
dos por 13 empresas, que devem
investir R$ 406 milhões em ati-
vidades de exploração nos pró-
ximos anos.

Ao fim do leilão, o ministro
de Minas e Energia, Bento Al-
buquerque, destacou que o lei-
lão foi o oitavo em três anos, e
considerou o período exitoso.
“O resultado de todos esses lei-
lões significa investimentos de
mais de R$ 620 bilhões, e arre-
cadação governamental superi-
or a R$ 1 trilhão ao longo de 30
anos, com expectativa de cria-
ção de mais de 500 mil empre-
gos”, afirmou.

Sobre as ofertas recebidas
hoje, o ministro sublinhou a pre-
sença de empresas brasileiras no
leilão. “Podemos destacar o in-
teresse de várias empresas que
iniciaram e consolidaram sua
atuação no Brasil, adquirindo
campos maduros da Petrobras
através do processo de desinves-
timento”, disse. “Fico feliz de
ver a quantidade de empresas
nacionais participando desse
evento, coisa que deve orgulhar
a todos aqueles que elaboram
políticas  públicas nesse país.”

Na sessão pública de quarta-
feira, empresas podiam fazer
propostas por 14 setores de blo-
cos exploratórios localizados
em sete bacias: Santos, Pelotas,
Espírito Santo, Recôncavo, Po-

tiguar, Sergipe-Alagoas e Tuca-
no. A Oferta Permanente inclui
campos devolvidos ou em pro-
cesso de devolução, blocos não
arrematados em leilões anteri-
ores e novos blocos explorató-
rios em bacias terrestres em es-
tudo na ANP.

Ao abrir a sessão, o diretor-
geral da ANP, Rodolfo Saboia,
destacou que a recente alta nos
preços do petróleo, relacionada
à invasão da Ucrânia pela Rús-
sia, lembra a importância da se-
gurança energética, em um con-
texto de substituição das ener-
gias fósseis por renováveis.

“A transição energética pre-
cisa ser feita de forma equilibra-
da. É necessário, sem dúvida,
aumentar o investimento em
energias renováveis, para garan-
tir a ampliação da oferta de com-
bustíveis limpos, mas, ao mesmo
tempo, é imprescindível continu-
ar atendendo à demanda por hi-
drocarbonetos de forma sustentá-
vel e eficiente, ate que as novas
soluções sejam capazes possam
substituí-lo”, disse Saboia. “Espe-
cialmente no Brasil, temos ainda
muita riqueza a ser gerada pela
indústria de petróleo e gás natural
em benefício da sociedade”.

Empresas vencedoras
Os blocos marítimos da Ba-

cia de Santos foram os primei-
ros a receber ofertas na sessão
pública. Houve disputa entre a
empresa Total Energies, que ar-
rematou dois blocos, e o con-
sórcio formado pela Shell Bra-
sil (70%) e a Ecopetrol (30%),
que venceu a disputa em cinco
blocos e fez a única oferta pelo
sexto bloco que arrematou.

Ao todo, o bônus de assina-
tura que será pago pelos blocos
do setor somou R$ 415,5 mi-
lhões, o que representa um ágio
de 895,99% sobre a oferta mí-
nima exigida. As licitações tam-

bém devem gerar R$ 307 mi-
lhões em investimentos e pre-
veem um programa exploratório
mínimo de 1,3 mil unidades de
trabalho.

A Bacia de Pelotas foi a se-
gunda na ordem de apresenta-
ções, e nenhuma empresa fez
um lance por seus blocos marí-
timos. Na Bacia do Espírito San-
to, a terceira do dia, dois blocos
terrestres de setores diferentes
receberam ofertas únicas. Um
foi arrematado pela CE Enge-
nharia e outro pelo consórcio
formado entre a Imetame (30%),
Seacrest (50%) ENP Ecossiste-
mas (20%). O bônus de assina-
tura que será pago pelos dois
blocos soma R$ 355 mil, e o in-
vestimento previsto na explora-
ção é de cerca de R$ 2 milhões.

A quarta bacia da sessão pú-
blica foi a do Recôncavo, que teve
quatro blocos arrematados em três
setores diferentes. A Petroborn
venceu a disputa por um dos blo-
cos e fez oferta única pelo segun-
do que arrematou. Os outros dois
blocos tiveram participação da
NTF, que arrematou sozinha e ou-
tro em consórcio de 50% com a
Newo. Os bônus de assinatura so-
maram cerca de R$ 1,1 milhão
e os investimentos previstos,
cerca de R$ 14,4 milhões.

Na Bacia de Alagoas, a em-
presa Origem arrematou 11 blo-
cos no primeiro setor ofertado
e mais três no segundo. O bô-
nus de assinatura total foi de
cerca de R$ 1 milhão e o inves-
timento previsto é de quase R$
8 milhões, com 2,3 mil unida-
des de trabalho no programa ex-
ploratório mínimo.

A Bacia de Potiguar teve a
maior parte de seus blocos ar-
rematados pela empresa Petro-
Victory, que obteve a concessão
de 19 blocos em três setores
diferentes. A 3R Petroleum fez
propostas por blocos em dois

setores e conseguiu arrematar
seis deles. O bônus de assinatu-
ra totalizou cerca de R$ 2 mi-
lhões, e o investimento previs-
to nos blocos leiloados é de R$
39 milhões.

A última bacia a receber
ofertas foi a de Tucano, locali-
zada na Bahia. A empresa Origem
arrematou quatro blocos, e o con-
sórcio formado pela Imetame
(30%) e ENP Ecossistemas
(70%) levou outros dois. O bô-
nus de assinatura somou R$ 2,5
milhões, e os investimentos pre-
vistos são de R$ 24,2 milhões.

Ofertas anteriores
O modelo de licitação dos

blocos oferecidos no 3º Ciclo
é o modelo de concessão, que
se aplica a licitações que não
incluam o polígono do pré-sal.
Os dois ciclos anteriores da
oferta permanente, também re-
alizados apenas sob o regime de
concessão, ocorreram em 2019
e 2020. No primeiro ciclo, em
setembro de 2019, foram arre-
matados 33 blocos e 12 áreas
com acumulações marginais. Já
no segundo, em dezembro de
2020  foram arrematados 17
blocos exploratórios.

Desde o fim do ano passado,
o Conselho Nacional de Políti-
ca Energética (CNPE) estabele-
ceu a Resolução nº 27/2021, que
permite que blocos do pré-sal e
de áreas estratégicas sejam in-
cluídos na oferta permanente,
sob regime de partilha.

A partir disso, estão em fase
de elaboração o edital e os mo-
delos de contrato da Oferta Per-
manente de Partilha de Produ-
ção (OPP). O leilão ainda não
possui data para ser realizado,
mas, na abertura da sessão pú-
blica realizada na quarta-feira, o
diretor-geral da ANP previu que
isso pode ocorrer ainda este ano.
(Agencia Brasil)

O Tribunal Superior Eleito-
ral divulgou uma nota na qual
afirma ser “falsa a afirmação de
que o e-Título seria um aplica-
tivo espião”. O boato estaria cir-
culando em diversas redes soci-
ais.

“Importante lembrar que o e-
Título, bem como outros aplica-
tivos da Justiça Eleitoral, obser-
va as diretrizes estabelecidas
pela Lei Geral de Proteção de
Dados no uso e armazenamento
de informações de usuários”,
informou o TSE.

O tribunal destaca que algu-
mas funcionalidades do e-Títu-
lo utilizam “um conjunto relati-
vamente pequeno de autoriza-
ções”. No caso, apenas 20: nú-
mero pequeno, se comparado a
outros dispositivos que utilizam
o sistema operacional Android.
“O Facebook solicita um total de
45 permissões ao usuário; e o
Uber, 35”, exemplificou.

Na nota, o TSE justificou to-
das as autorizações necessárias
para o acesso ao e-Título. A per-
missão para usar a geolocaliza-
ção é necessária para o eleitor

TSE desmente fake
news sobre aplicativo

e-Título
que deseja justificar o voto no
dia da eleição. O acesso à lan-
terna do aparelho é necessário
para a autenticação de documen-
tos emitidos pela Justiça Elei-
toral.

A autorização solicitada para
alterar ou excluir conteúdo de
armazenamento USB é necessá-
ria para a gravação de documen-
tos emitidos a partir do e-Títu-
lo, como no caso das certidões
de quitação eleitoral ou das gui-
as de pagamento dos débitos
eleitorais. Já a autorização para
criar contas e definir senhas é
solicitada para casos de migra-
ção de um smartphone antigo
para um novo.

O aplicativo foi lançado em
2017, com o objetivo de possi-
bilitar o acesso a serviços elei-
torais de forma não presencial,
como consultar o número do tí-
tulo e o local de votação, verifi-
car a situação eleitoral, emitir
certidões, justificar ausência às
urnas, consultar e emitir guias
para pagamentos de débitos elei-
torais, entre outros. (Agencia
Brasil)

ANP espera realizar Oferta
Permanente de Partilha este ano

O governo federal e a Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP) esperam que o primeiro
ciclo de Oferta Permanente de
Partilha seja realizado no fim
deste ano, com 11 áreas de ex-
ploração e produção de petróleo
e gás pertencentes ao polígono
do pré-sal.

O diretor-geral da agência,
Rodolfo Saboia, disse  na quar-
ta-feira (13), no Rio de Janeiro,
que a ANP trabalha “com afin-
co” para que o leilão seja feito
ainda este ano, e afirmou que as
expectativas para os resultados
desse ciclo de oferta permanen-
te são muito boas.

“Como são ativos muito va-
lorizados e a região do pré-sal é
considerada de primeira linha no
mundo inteiro, a gente espera
que a oferta permanente para o
regime de partilha seja muito
bem sucedida”, afirmou em en-
trevista coletiva , após o térmi-

no da sessão pública do 3º Ci-
clo de Oferta Permanente.

Investimentos
O ministro de Minas e

Energia, Bento Albuquerque,
disse que a realização do lei-
lão neste ano é uma expecta-
tiva do Conselho Nacional de
Política Energética (CNPE) e
do governo.

“Continuamos trabalhando
no âmbito do Conselho Nacio-
nal de Política Energética para
acelerar esse processo de inves-
timentos no setor, e isso eviden-
temente passa pela oferta per-
manente, passa pela viabilização
de áreas até então restritas a lei-
lões específicos”, explicou.

Bento Albuquerque avaliou
que o leilão realizado hoje foi
excepcional. Com as ofertas
vencedoras, serão arrecadados
mais de R$ 422 milhões em bô-
nus de assinatura com a contra-
tação de 59 blocos arrematados

por 13 empresas ou consórcios.
Há previsão de mais de R$ 400
milhões em investimentos.

Blocos arrematados
Os 59 blocos arrematados

no leilão fazem parte de um
universo de 379 ofertados
pela ANP em sete bacias, a
partir da manifestação de in-
teresse do próprio mercado.
Somente a bacia de Pelotas
não recebeu lances, e a maior
parte do bônus de assinatura
arrecadado foi obtida nos oito
blocos da Bacia de Santos, so-
mando R$ 415 milhões.

“Mais importante do que o
sucesso desse leilão, no meu
entender, do ponto de vista do
governo, é a consolidação dos
leilões de oferta permanente”,
assegurou o ministro, que co-
memorou a participação de em-
presas brasileiras de pequeno e
médio porte.

“O que procuramos, no Bra-

sil, é um mercado aberto e com-
petitivo, e o que os leilões têm
demonstrado é que a cada ano
que passa temos mais agentes e
mais empresas participando e
isso é muito bom, porque, no
final, haverá aumento não só da
produção no nosso país, mas
também teremos melhores pre-
ços para os consumidores des-
ses insumos”, explicou.

Para o diretor-geral da ANP,
a participação dessas empresas
é um sinal de vitalidade do
mercado, mesmo em um mo-
mento de instabilidade causa-
do inclusive por questões
como a transição energética,
a pandemia de covid-19 e a
guerra no Leste Europeu.

“É um resultado extraordiná-
rio especialmente em um cená-
rio - na indústria de óleo e gás
no mundo como um todo - ad-
verso em que a única certeza é a
instabilidade”, declarou. (Agen-
cia Brasil)



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 Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 1ª série da 7ª Emissão da VIR-
GO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Pau-
lo, 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 05425-
020. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, a reunirem-se em segunda convocação para  Assem-
bleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 27 de abril de 2022 às 10:00 horas, que ocorrerá de forma exclu-
sivamente remota e eletrônica através da plataforma unifi cada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via inter-
net, conforme Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, 
a fi m 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 apura-
ção do Valor Mínimo de Cobertura das Garantias, conforme o estabelecido na Cláusula 6.6.2, item (a) do Termo de Se-
curitização, para que o Índice de Cobertura dos Imóveis, passe a ser calculado sobre o Valor Nominal Unitário Rema-
nescente, e não sobre o Valor Total da Emissão. 2. Autorizar o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, a reali-
zar todos e quaisquer atos necessários para a implementação das deliberações acima, incluindo, mas não se limitan-
do, 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 fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da Assem-
bleia em primeira convocação, será com a presença de investidores que representem no mínimo, 2/3 dos CRA em Cir-
culação e, em segunda convocação, presença de qualquer número de Titulares dos CRA, conforme cláusula 13.3 do Ter-
mo 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 ex-
clusivamente 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 Emisso-
ra para gestao@virgo.inc com cópia para juridico@virgo.inc e ao Agente Fiduciário para agentefi duciario@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 específi cos 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 Fidu-
ciário, 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 mani-
festação de voto deverá: (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular dos CRA ou por seu representante le-
gal, assinada de forma eletrônica (com ou sem certifi cados 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 acompanha-
da 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 Assem-
bleia 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)

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 Certifi -
cados de Recebíveis do Agronegócio das 1ª, 2ª e 3ª Séries da 26ª Emissão da Emissora (“Emissão” e “CRA”, respec-
tivamente), 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 rea-
lizada, em segunda convocação, no dia 25 de abril de 2022, às 14:00, exclusivamente por videocon-
ferência online por meio da plataforma https://meet.google.com, inclusive para fi ns de voto, sem possi-
bilidade 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 fi m de deliberar sobre as seguintes matérias constantes 
na Ordem do Dia: (i) ratifi cação da substituição da PLANETASERV ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. (atual de-
nominação da Gaiaserv Assessoria Financeira Ltda.), sociedade com sede na cidade de São Paulo, estado de São Pau-
lo, 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., socie-
dade 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 econô-
mico, 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 Fiduciá-
rio 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 Titu-
lares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico à Emissora para gestaocra@grupogaia.com.br e ao Agente Fidu-
ciário para spestruturacao@simplifi cpavarini.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 jurídi-
ca, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Titular do CRA; e (c) quando for re-
presentado por procurador, procuração com poderes específi cos 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 Ti-
tular 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@grupo-
gaia.com.br e spestruturacao@simplifi cpavarini.com.br, assinados pela plataforma D4Sign ou plataforma equivalen-
te, de forma que sua presença e voto sejam contabilizados à Assembleia. Conforme o artigo 7º da ICVM 625, a Emis-
sora 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 verifi cada 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 fi cará salvo para fi ns de apuração de votos. O registro em ata dos Titulares dos CRA presentes poderá ser reali-
zado pelo presidente de mesa ou pelo secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrôni-
ca via D4Sign ou plataforma equivalente. Sem prejuízo, os Titulares dos CRA presentes à Assembleia poderão forma-
lizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica via D4Sign ou plataforma equivalente, se assim so-
licitado 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.

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 
Certifi cados 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 fi ns 
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 fi m de deliberar sobre as 
seguintes matérias constantes na Ordem do Dia: (i) ratifi cação 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@simplifi cpavarini.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 específi cos 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@simplifi cpavarini.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 verifi cada 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 fi cará salvo para fi ns 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.

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 Certifi cados 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 fi ns 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 fi m de deliberar sobre as seguintes 
matérias constantes na Ordem do Dia: (i) ratifi cação 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@simplifi cpavarini.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 específi cos 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@simplifi cpavarini.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 verifi cada 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 fi cará salvo para fi ns 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.

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.

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.

Alto das Perdizes Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE: 35.235.050.767 - CNPJ: 28.113.239/0001-97

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 07.04.2022, às 16:40 hs, na sede social, Avenida Sumaré, nº 1421, Pavimento Superior, Sala 16, 
Perdizes, São Paulo-SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Marcos Zanin Mauro - Presidente e Carlos 
Mauaccad - secretário. Deliberações Aprovadas: 1) Aprovação do balanço patrimonial e do resultado econômico 
relativas ao exercício fi ndo em 31.12.2021. 2) Em consonância com o Artigo 1082, inciso II, do Código Civil, da Redu-
ção de Capital Social de R$ 10.524.000,00 para R$ 2.524.000,00, uma redução de R$ 8.000.000,00, o qual será devol-
vido aos sócios conforme disponibilidade fi nanceira, cabendo a cada sócio o seguinte valor: Vila Oeste Empreendimen-
tos Imobiliários Ltda - R$ 4.000.000,00, - Exto Amarilis Empreendimentos Imobiliários Ltda, a importância de R$ 
4.000.000,00, ambos como diminuição do capital social. Alterada a Cláusula 5ª do Contrato Social: Cláusula 5ª. O Ca-
pital Social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 2.524.000,00 dividido em 2.524.000 quotas 
com o valor nominal de R$ 1,00 cada, distribuído entre os sócios da seguinte forma: Sócios-Quotistas: Vila Oeste Em-
preendimentos Imobiliários Ltda; Nº de Quotas: 1.262.000; Valor Integralizado R$: 1.262.000,00; Participação %: 50%: 
Sócios-Quotistas: Exto Amarilis Empreendimentos Imobiliários Ltda; Nº de Quotas: 1.262.000; Valor Integralizado R$: 
1.262.000,00; Participação %: 50%. Total: Nº de Quotas: 2.524.000; Valor Integralizado R$: 2.524.000,00; Participação 
%: 100%. Declaração: Em atenção à Deliberação da JUCESP de nº 2/2015, os Diretores, conjuntamente com o con-
tador responsável, declaram, sob as penas da lei, que a Sociedade não se enquadra na defi nição de “sociedade de 
grande porte” estabelecida pela Lei 11.638, de 28.12.2007. Encerramento: Nada mais. Marcos Zanin Mauro - Presi-
dente; Carlos Mauaccad - Secretário. Exto Amarilis Empreendimentos Imobiliários Ltda. Por seu Administrador Carlos 
Mauaccad e Antonio Roberto de Matos; Vila Oeste Empreendimentos Imobiliários Ltda. Por sua Administradora Rosa 
Maria Mauro Battistuzzi - Rodrigo Mauro - Marcos Zanin Mauro, Marcio Zanin Mauro..

Dafferner Comércio 
Exterior Ltda

CNPJ: 50.260.884/0001-91- NIRE: 35200757732
Convocação Reunião de Sócios Quotistas

Ficam os Sr(a)s Quotistas convocados em 1ª con-
vocação, a ser realizada no dia 29/04/2022, às 
10hs, na Rua Iturama, 189, São Paulo/SP, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) 
Exame, discussão e votação do relatório da direto-
ria, balanço patrimonial e demonstração de resul-
tados relativos ao exercício findo em 31/12/2021, 
b) destinação e transferência de resultados desse 
exercício de 2021; c) fixação dos honorários da 
diretoria para 2022. Walter Carvalho Dafferner 
- Sócio Administrador.        (14-19-20)

Dafferner S/A 

CNPJ: 61.074.332/0001-05 - NIRE: 35901112126
Convocação Assembleia Geral Ordinária

Ficam os Sr(a)s acionistas convocados a se reu-
nirem em 1ª convocação, a ser realizada no dia 
29/04/2022, com início às 15hs, na Rua Iturama, 
189, São Paulo/SP, a fim de deliberarem sobre a se-
guinte ordem do dia: a) Exame, discussão e vota-
ção do relatório da diretoria, Balanço Patrimonial 
e demonstração de resultados relativos ao exer-
cício findo em 31/12/2021; b) destinação e trans-
ferência de resultados desse exercício de 2021; c) 
fixação dos honorários da diretoria. Walter Car-
valho Dafferner - Diretor Presidente. (14-19-20)

Centrale Compra, Venda e Locação de Imóveis Ltda.
CNPJ/ME nº 04.251.958/0001-06 - NIRE nº 35.216.727.412

Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Ficam convocados os senhores sócios da Centrale Compra, Venda e Locação de Imóveis Ltda. (“Sociedade”) 
para a reunião de sócios da Sociedade a ser realizada, em primeira convocação, no dia 26/04/2022, 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 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 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.

M2 - Academia de Ginástica Ltda.
CNPJ/ME 17.147.843/0001-18 - NIRE 35.227.132.733

Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Ficam convocados os senhores sócios da M2 - Academia De Ginástica Ltda. (“Sociedade”) para a reunião 
de sócios da Sociedade a ser realizada em primeira convocação, no dia 28/04/2022, 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 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 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 Bernardo do Campo, 13/04/2022. Edgard Gomes Corona - Diretor.

Serviço Paulista de Pediatria S/C Ltda
CNPJ/MF sob o nº 51.218.220/0001-27

Edital de Convocação
Ficam os sócios da Serviço Paulista de Pediatria S/C Ltda, nos termos dos artigos 1.072 e 1.152 do Código Civil, convoca-
dos a se reunirem em assembleia geral extraordinária, a realizar-se no dia 20 de abril de 2022, tendo início às 10h00min em pri-
meira convocação e às 10h30min em segunda convocação, na sede do escritório do Briganti Sociedade de Advogados, na Ave-
nida das Nações Unidas, nº 12.901, 10º andar, conjunto 1001, Brooklin Novo, São Paulo-SP, CEP 04578-910, para deliberarem so-
bre: (i) aprovação do rateio dos débitos da Sociedade, resolvidos primeiramente entre os Sócios Sergio Candio, Ana Cristina Mi-
randa, Jayme Murahovschi, Regina Leonor Menezes Lima de Sousa e Wania Bichara de Freitas, para os demais Sócios não parti-
cipantes da quitação; (ii) aprovação da alteração e consolidação do Contrato Social da Sociedade de acordo com o novo Código 
Civil e aprovação da minuta do Contrato Social; (iii) liquidação e dissolução da Sociedade, que se encontra há mais de 11 (onze) 
anos sem movimentação; (iv) aprovação da minuta do Distrato Social; e (v) outros itens de interesse da sociedade. São Paulo, 5 
de abril de 2022, Serviço Paulista de Pediatria S/C Ltda., Sergio Candio - Sócio Administrador.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1067967-41.2020.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito  da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Alessandra Laperuta Nascimento Alves de  Moura, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Soucare Con-

proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Gc Locação de Equipamentos  Ltda, 
com o seguinte objeto: ação de rescisão contratual com cobrança de aluguéis . Encontrando-se o réu 
em lugar incerto  e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 

Intimação, Prazo de 20 dias, Processo nº 0034805-09.2019.8.26.0100. O Dr. 
Paulo Bernardi BAccarat, Juíza de Direito da 16ª Vara Cível da Capital. Faz Sa-
ber a José Gonçalves Bastos, que Santa Marta Veículos e Serviços Ltda lhe 
ajuizou ação de Cumprimento de Sentença. Estando o réu em lugar ignorado, foi 
determinada a sua intimação por edital, do bloqueio realizado em sua conta por 

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 RODRI-
GUES, Brasileira, RG 24.184.622-5, CPF 125.128.988-65, NA PESSOA DE SEUS HERDEIROS Cleusa-
mar 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 flui-
rá 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 parágra-
fos, 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 pró-
prios 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. 
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Governo lança certificado de crédito
para estimular reciclagem no pais

QUINTA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 2022NacionalPÁGINA 4
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O governo federal lançou na
quarta-feira (13), em cerimônia
no Palácio do Planalto, o Progra-
ma Recicla+, que institui o Certi-
ficado de Crédito de Reciclagem
(CCR). A medida, formulada pe-
los ministérios da Economia e do
Meio Ambiente, pretende esti-
mular investimentos privados na
reciclagem de produtos e emba-
lagens descartados pelos con-
sumidores. No evento, o presi-
dente Jair Bolsonaro assinou o
decreto que normatiza o certifi-
cado.

A estimativa do governo é
de um investimento potencial de
R$ 14 bilhões por ano no setor
de reciclagem. O cálculo leva em
conta o quanto o país deixa de
ganhar anualmente ao não reci-
clar grande parte de materiais e
embalagens descartadas após o
consumo.

Por meio do Certificado de
Crédito de Reciclagem, coope-
rativas de catadores, prefeituras,
consórcios, iniciativa privada e
microempreendedores individu-
ais poderão, a partir da nota fis-
cal eletrônica emitida pela ven-
da de matérias recicláveis, soli-
citar o certificado de crédito.
Este documento é a garantia de
que embalagens ou produtos

sujeitos à logística reversa fo-
ram, de fato, restituídos ao ciclo
produtivo.

Segundo o governo, todas
as notas fiscais utilizadas para a
emissão do crédito de reciclagem
passarão por um rigoroso pro-
cesso de homologação, realiza-
do por verificador independen-
te, que irá atestar a veracidade,
autenticidade e unicidade da
nota, além da rastreabilidade do
material coletado. Há ainda a
garantia do retorno da massa ao
setor produtivo, realizado pelo
reciclador final. Cada tonelada
equivale a um crédito, que pode
ser comercializado com empre-
sas que precisam comprovar o
atendimento às metas de logís-
tica reversa.

Atualmente, a legislação bra-
sileira exige que empresas fabri-
cantes, importadoras, distribui-
doras e comerciantes de diver-
sos tipos de produtos, como
pneus, lâmpadas, óleos, agrotó-
xicos, eletrônicos, embalagens
de plástico, vidro ou metálicas,
entre outros materiais, promo-
vam a coleta e a destinação para
reciclagem após o consumo.
Essa é a chamada logística re-
versa. Pelos cálculos do gover-
no, cerca de 1 milhão de catado-

res de materiais recicláveis do
país poderão ser beneficiados
com o CCR, além das próprias
empresas, que podem atingir
suas metas de logística reversa
de forma mais rápida e desburo-
cratizada.

“Esse programa, na verdade,
certifica os 800 mil simples bra-
sileiros, eles passam a ser agen-
tes de reciclagem. E, do outro
lado, essas empresas adquirem
os créditos de reciclagem. O cus-
to vai cair em torno de 80% para
as empresas privadas que fazem
a logística própria reversa de re-
ciclagem. E, ao mesmo tempo,
vamos poder transferir R$ 200,
R$ 250 para cada um desses 800
mil brasileiros que já têm um sa-
lário médio de quase R$ 1 mil.
Então, um aumento de 20% a
25% no salário dos brasileiros
mais humildes”, destacou o mi-
nistro da Economia, Paulo Gue-
des.

“Vamos atuar com todos os
elos da cadeia, com atenção es-
pecial aos catadores de lixo, que
passam a virar agentes de reci-
clagem. A coleta dos resíduos
separados em cada casa, cada
edifício, será uma atividade com-
plementar e uma renda extra para
esses catadores de lixo”, afirmou

o ministro do Meio Ambiente,
Joaquim Leite.

Plano Nacional
Durante a cerimônia, o pre-

sidente Jair Bolsonaro também
assinou o decreto que institui o
Plano Nacional de Resíduos Só-
lidos, instrumento previsto pela
Política Nacional de Resíduos
Sólidos do governo federal, cri-
ada pela Lei 12.305/2010. Aguar-
dado há mais de uma década, o
plano estabelece diretrizes, es-
tratégias, ações e metas para me-
lhorar a gestão de resíduos sóli-
dos no País. Além do encerra-
mento de todos os lixões, já pre-
visto pela lei, o plano prevê au-
mento da recuperação de resí-
duos para cerca de 50% em 20
anos. Atualmente, apenas 2,2%
dos resíduos sólidos urbanos
são reciclados.

De acordo com o Ministério
do Meio Ambiente, o plano pre-
vê também o aumento da reci-
clagem de resíduos da constru-
ção civil para 25%, incentiva a
reciclagem de materiais, contri-
bui para a criação de empregos
verdes e possibilita atendimen-
to de compromissos internacio-
nais e acordos multilaterais as-
sinados pelo Brasil. (Agencia
Brasil)

Numa sessão marcada
pela estabilidade no merca-
do global, o dólar fechou a
quarta-feira (13) com peque-
na valorização após oscilar
ao longo do dia. A bolsa de
valores (B3) teve o primeiro
ganho  após  t rês  quedas
consecutivas.

O dólar comercial encer-
rou esta quarta-feira vendi-
do a R$ 4,689, com alta de
0,26%. A cotação iniciou o
dia em baixa, caindo para R$
4,65 no início das negocia-
ções, mas depois passou a
alternar altas e recuos ao
longo da sessão. Na máxima
do dia, por volta das 10h45,
chegou a R$ 4,70.

Essa foi a primeira alta
após três quedas seguidas.
Com o desempenho de quar-
ta-feira, a moeda norte-ame-
ricana acumula queda de
1,52% em abril. Em 2022, a
divisa recua 15,91%. Em
todo o planeta, o dólar ope-
rou com relativa estabilida-

Dólar tem primeira alta após
três quedas e fecha a R$ 4,68

de, esperando a reunião de
amanhã (14) do Banco Cen-
tral Europeu para definir os
juros na zona do euro.

Bolsa
O mercado de ações teve

um dia de recuperação. O ín-
dice Ibovespa, da B3, fechou
aos 111.782 pontos,  com
alta de 0,55%. Essa foi a pri-
meira subida no indicador
após três sessões de queda.

A bolsa brasileira seguiu
as bolsas norte-americanas,
que fecharam em alta após
vários dias de baixa. No fa-
tor interno,  contribuíram
para a recuperação do Ibo-
vespa a alta nas ações da
Petrobras, cujo Conselho de
Adminis t ração se  reuniu
hoje para definir o novo pre-
sidente da estatal, e o cres-
cimento nas vendas do co-
mércio em fevereiro, o que
impulsionou as ações de em-
presas varejistas. (Agencia
Brasil)
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CAPTALYS COMPANHIA DE CRÉDITO
CNPJ Nº 23.361.030/0001-29

Relatório da Administração
1. Resumo da Companhia
A Captalys foi fundada em 2010 como uma empresa dedicada a desintermediação fi nanceira no 
mercado de crédito. Conectamos investidores e tomadores de crédito de maneira inteligente e es-
calável. Desde seu início, a Captalys busca desenvolver soluções para crédito inovadoras, simples 
o sufi ciente para serem oferecidas digitalmente em escala para consumidores e empresas de me-
nor porte, usando algoritmos proprietários de análise, monitoramento e controle de risco de crédi-
to e tecnologia própria que facilite pagamentos e minimize inadimplência. Focada em fomentar a 
participação do mercado de capitais no mercado de crédito de forma ampla, a plataforma da Cap-
talys busca proporcionar ganhos positivos para nossos três principais grupos de usuários: (1) origi-
nadores de crédito, (2) tomadores de crédito (pessoas físicas e jurídicas); e (3) investidores. Desta 
forma, nossas tecnologias e serviços provêm soluções únicas para cada um destes mercados.

A Captalys busca reinventar o modelo de negócios tradicional de crédito criando uma plataforma 
que serve todos os seus segmentos de mercado, inclusive os investidores que são clientes, não 
fornecedores. Assim, alinhamos os nossos interesses com os interesses do mercado de capitais e 
transformamos o funding em um centro gerador de receitas ao invés de centro de custo.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)

Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstrações dos resultados - Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto lucro líquido por ação)

Demonstrações dos resultados abrangentes - Exercícios fi ndos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)

Demonstrações dos valores adicionados - Exercícios fi ndos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)

Demonstrações dos fl uxos de caixa - Exercícios fi ndos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de Reais) Controladora Consolidado

  31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
ATIVO Nota 2021 2020 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 1.857 1.305 5.950 3.016
Contas a receber de clientes 5 3.043 2.706 17.768 20.222
Aplicações fi nanceiras 7 37.372 7.547 37.372 7.547
Tributos sobre o lucro a recuperar 6.a 191 3.733 2.744 4.328
Outros tributos a recuperar 6.b 820 323 1.377 773
Rateio de despesas intragrupo a receber 18 53.527 3.140 - -
Dividendos a receber 18 2.757 2.757 - -
Mútuos a receber 8 6.155 5.005 5.409 4.484
Outros créditos 9 6.392 4.636 17.444 15.501
Outros valores e bens  4.370 - 4.377 9
  116.484 31.152 92.441 55.880
Não circulante
Ativo fi scal diferido 29.c 8.103 3.506 22.652 3.613
Mútuos a receber 8 2.537 2.670 2.537 2.670
  10.640 6.176 25.189 6.283
Investimentos em coligadas e controladas 10 6.634 27.163 - -
Imobilizado 11.a 13.676 3.069 14.971 5.171
Intangível 11.b 18.536 8.390 46.440 37.086
  38.846 38.622 61.411 42.257

Total do ativo  165.970 75.950 179.041 104.420

 Controladora Consolidado
  31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
PASSIVO Nota 2021 2020 2021 2020
Circulante
Contas a pagar 12 10.302 10.406 11.024 12.892
Tributos a recolher 13 1.909 6.861 7.210 10.078
Mútuos a pagar 14 - 1.514 - -
Antecipação de lucros 15 - 5.084 - -
Arrendamentos 19 3.606 - 3.823 489
Dividendos a pagar 22.f - 2.400 551 6.071
Empréstimos e fi nanciamentos 16 - - - 6.336
Debêntures 17 554 - 554 -
Obrigações por aquisição de investimentos 2.f 8.602 9.628 8.602 9.628
Obrigações trabalhistas e sociais 20 9.758 6.131 10.744 6.794
  34.731 42.024 42.508 52.288
Não circulante
Dividendos a pagar 22.f - 3.399 - 3.399
Arrendamentos 19 8.568 - 8.713 1.058
Empréstimos e fi nanciamentos 16 - - - 14.302
Debêntures 17 88.906 - 88.906 -
Obrigações por aquisição de investimentos 2.f - 9.009 - 9.009
Provisão para contingências 21 1.069 - 1.140 313
Passivo fi scal diferido 29.c - - 763 412
  98.543 12.408 99.522 28.493
Patrimônio líquido
Capital social 22.a 102.713 62.710 102.713 62.710
Reservas de capital  9.997 6.432 9.997 6.432
Transações de capital 22.c (5.199) (4.714) (5.199) (4.714)
Prejuízos acumulados  (47.372) (15.412) (47.372) (15.412)
Ajuste de avaliação patrimonial 22.e 372 317 372 317
Ações em Tesouraria 22.d (27.815) (27.815) (27.815) (27.815)
Patrimônio líquido atribuível
 aos controladores  32.696 21.518 32.696 21.518
Participação de não controladores 24 - - 4.315 2.121
Total do patrimônio líquido  32.696 21.518 37.011 23.639
Total do passivo e patrimônio líquido  165.970 75.950 179.041 104.420

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

1. Contexto operacional: A Captalys Companhia de Crédito (“Companhia”) é uma sociedade anônima, com prazo de duração indeterminado, regida pelos dispostos no Estatuto Social, pelo Acor-
do de Acionistas da Companhia arquivado na sede social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas alterações posteriores. A Companhia 
tem por objeto social: • Prestação de serviços de assessoria e consultoria empresarial de natureza fi nanceira; • Administração, negociação e gestão de ativos fi nanceiros; • Participação em ou-
tras sociedades, comerciais ou civis, como sócia, quotista ou acionista; e • Administração de ativos e de valores mobiliários próprios. A Companhia atualmente sediada na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, 4.285 - 7º andar, conjuntos 71 e 72, na cidade de São Paulo estava anteriormente instalada à Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017 - 10º andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, 
Brasil. Em 04 de março de 2020, a Companhia adquiriu 88,50% das ações e do controle da IDTrust Tecnologia de Software Ltda. (“IDTrust”) no capital votante dessa entidade. A IDTrust é uma em-
presa que fornece soluções tecnológicas para o mercado fi nanceiro criando operações estruturadas em formato digital. A Companhia adquiriu o investimento pelo valor total de R$ 29.075, cujo mon-
tante descontado a valor presente totalizava R$ 25.977. A forma de pagamento e os detalhes do preço da transação estão detalhados na nota explicativa n° 2.f. Abaixo apresentamos um resumo das 
empresas controladas pela Companhia, bem como seus percentuais de participação:
 Participação % no capital
Empresa/Fundo Moeda funcional País Atividade Participação 2021 2020
No País
Captalys Gestão Ltda. (a) Real Brasil Gestão de fundos Direta 99,90% 99,90%
Captalys Serviços de Crédito Ltda. (b) Real Brasil Serviços de Cobrança Direta 99,99% 99,99%
IDTrust Tecnologia de Software Ltda. (c) Real Brasil Serviços e tecnologia Direta 88,50% 88,50%
Certifi cadora de Créditos Imobiliários e Participações S.A. (d) Real Brasil Serviços no segmento de crédito imobiliário Direta 62,63% 62,63%
Captalys Pagamentos Ltda. Real Brasil Serviços de pagamentos Indireta 99,89% 99,89%
Plataforma Soluções de Tecnologia Ltda. (e) Real Brasil Serviços de tecnologia Direta 99,90% 99,90%
Pag-Agro Tecnologia e Consultoria Ltda. (f) Real Brasil Serviços no segmento de crédito Direta 100,00% -
No Exterior
Captalys Asset Management Ltd. (g) Dólar Ilhas 
  Cayman Gestão de fundos Direta 100,00% 100,00%
Captalys México S.A.P.I. C.V. SOFOM (h) Peso Mexicano México Serviços de crédito Direta 99,75% 99,75%

  Controladora Consolidado
 Nota 2021 2020 2021 2020
Receita bruta da atividade  17.468 10.023 104.413 86.622
(-) Impostos Diretos  (2.037) (1.240) (10.854) (8.778)
Receita operacional líquida 25 15.431 8.783 93.559 77.844
Receitas/(despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas 26 (27.574) (21.049) (133.335) (92.081)
Resultado de equivalência patrimonial 10 (15.671) (7.788) - -
Outras receitas operacionais 27 1.223 614 3.386 768
Outras despesas operacionais 27 (5.207) (402) (5.994) (1.291)
Despesa de provisão para perdas esperadas 5 (79) (203) (209) (875)
  (47.308) (28.828) (136.152) (93.479)
Resultado operacional antes 
 do resultado fi nanceiro  (31.877) (20.045) (42.593) (15.635)
Resultado fi nanceiro
Receitas fi nanceiras 28 3.872 18.418 4.047 18.298
Despesas fi nanceiras 28 (8.552) (19.933) (9.648) (20.984)
  (4.680) (1.515) (5.601) (2.686)
Resultado antes do Imposto de 
 Renda e Contribuição Social  (36.557) (21.560) (48.194) (18.321)
Imposto de renda e 
 contribuição social corrente 29 - (5.278) (2.079) (7.530)
Imposto de renda e 
 contribuição social diferidos 29 4.597 9.188 18.688 8.881
  4.597 3.910 16.609 1.351
Prejuízo do período  (31.960) (17.650) (31.585) (16.970)
Resultado atribuível à:
Controladores    (31.960) (17.650)
Não controladores    375 680
(Prejuízo)/Lucro básico e diluído por ação 
 atribuível a controladores - R$ mil (nota 30)    (1,4656) (1,1566)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 Controladora Consolidado
 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
 2021 2020 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício (31.960) (17.650) (31.585) (16.970)
Ajustes para:
Depreciações/Amortizações (nota explicativa n° 26) 6.548 2.738 7.438 3.801
Imposto de renda e contribuição social diferidos (4.597) (9.188) (18.688) (8.881)
Imposto de renda e contribuição social correntes - 5.278 2.079 7.530
Perdas para créditos de 
 liquidação duvidosa (nota explicativa n° 5) 79 203 209 875
Redução ao valor recuperável sobre 
 ágio pago na aquisição de investimentos 818 - 818
Provisão para processos judiciais (nota explicativa n° 21) 1.069 - 827 313
Transações de pagamento baseado em ações, 
 liquidável em ações (nota explicativa n° 34) 2.044 6.432 2.044 6.432
Despesas (receitas) fi nanceiras líquidas 4.033 1.660 4.139 2.458
Resultado de equivalência 
 patrimonial (nota explicativa n° 10) 15.671 7.788 - -
 (6.294) (2.739) (32.718) (4.442)
Variação nos ativos e passivos:
(Aumento)/Diminuição em contas a receber (337) (1.297) 2.454 (8.250)
(Aumento)/Diminuição em outros tributos a recuperar (497) (161) (604) (515)
(Aumento)/Diminuição líquido 
 em rateios intragrupo a receber (50.387) (3.140) - -
(Aumento)/Diminuição em outros créditos 333 (1.691) 73 (454)
(Aumento)/Diminuição em outros valores e bens (4.370) - (4.368) 1
Aumento/(Diminuição) em contas a pagar (104) 1.275 (1.868) 190
Aumento/(Diminuição) em outros tributos 326 974 999 (325)
Aumento/(Diminuição) em obrigações 
 trabalhistas e sociais 3.627 2.609 3.950 3.088
Caixa gerado pelas (utilizado 
 nas) atividades operacionais (57.703) (4.170) (32.082) (10.707)
Juros pagos (7.337) - (8.092) (109)
Impostos pagos sobre o lucro (1.736) (3.486) (2.283) (4.073)
Fluxo de caixa líquido proveniente das 
 (utilizado nas) atividades operacionais (66.776) (7.656) (42.457) (14.889)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Devolução de dividendos à controlada (5.084) - - -
Contraprestação contingente por 
 aquisição de investimentos (nota explicativa n° 2.f) (8.771) - (8.771) -
Aquisição de controlada, líquido 
 de caixa adquirido (nota explicativa n° 2.f) - (5.780) - (5.780)
Aumento de capital em investidas (nota explicativa n° 10) (351) (2.760) - -
Redução de capital em investidas (nota explicativa n° 10) 393 - - -
(Aquisição) no imobilizado (nota explicativa n° 11) (2.292) (2.997) (2.634) (3.163)
Alienação do imobilizado (nota explicativa n° 11) 1.182 - 1.182 -
(Aquisição) no Intangível (nota explicativa n° 11) (13.242) (6.778) (15.350) (7.112)
(Aumento) em aplicações fi nanceiras (65.000) - (65.000) (8.085)
Diminuição em aplicações 40.985 13.234 40.985 -
(Aumento) em mútuos a receber (640) - - -
Diminuição em mútuos a receber 736 2.124 215 2.185
Lucros recebidos antecipadamente - 5.084 - -
Recebimento de dividendos 1.858 8.603 - -
Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente 
 das atividades de investimento (50.226) 10.730 (49.373) (21.955)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Recursos provenientes de novos 
 empréstimos e fi nanciamentos - - (20.000) 20.000
Debêntures emitidas 90.000 - 90.000 -
Recursos provenientes de mútuos a pagar (1.514) 1.514 - -
Aumento de capital 36.823 - 36.823 -
Aquisição de participação de não controladores - (300) - (300)
Recompra de ações próprias - (46) - (46)
Aumento/(Diminuição) em 
 arrendamentos (nota explicativa n° 19) - - (394) (410)
Pagamento de dividendos intermediários 
 nos exercícios - PNB (nota explicativa n° 22.f) (1.955) (2.795) (1.955) (2.795)
Dividendos pagos no exercício 
 (notas explicativas n° 22.f e n° 24) (5.799) (201) (9.709) (1.775)
Caixa líquido proveniente das (utilizado 
 nas) atividades de fi nanciamento 117.555 (1.828) 94.765 14.674
Aumento (Redução) líquida em 
 caixa e equivalentes de caixa 552 1.246 2.934 (22.170)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 1.305 59 3.016 25.186
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 1.857 1.305 5.950 3.016
 552 1.246 2.934 (22.170)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 Controladora Consolidado
 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
 2021 2020 2021 2020
Lucro/(Prejuízo) líquido do período (31.960) (17.650) (31.585) (16.970)
Outros resultados abrangentes - - - -
Itens que podem ser subsequentemente 
 reclassifi cados para o resultado
Variação cambial de investimentos no exterior 55 298 55 298
Total do resultado abrangente do período (31.905) (17.352) (31.530) (16.672)
Total do resultado abrangente atribuível a:
Controladores (31.905) (17.352) (31.905) (17.352)
Não controladores - - 375 680
 (31.905) (17.352) (31.530) (16.672)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 Controladora Consolidado
 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
 2021 2020 2021 2020
Receitas
Receita bruta da atividade 17.468 10.023 104.413 86.622
Perdas de créditos de liquidação duvidosa (79) (203) (209) (875)
 17.389 9.820 104.204 85.747
Insumos adquiridos de terceiros
Serviços de terceiros (28.644) (12.631) (38.127) (19.863)
Materiais, Energia e Outros (12.048) (6.303) (15.612) (10.687)
Viagens (269) (230) (325) (2.777)
 (40.961) (19.164) (54.064) (33.327)
Valor adicionado bruto (23.572) (9.344) 50.140 52.420
Depreciação e amortização (6.548) (2.738) (7.438) (3.801)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade (30.120) (12.082) 42.702 48.619
Valor adicionado recebido em transferência
Rateio de despesas da controladora 79.207 44.437 - -
Resultado de equivalência patrimonial (15.671) (7.788) - -
Receitas fi nanceiras 3.872 18.418 4.047 18.298
Outros (3.984) 212 (2.608) (523)
 63.424 55.279 1.439 17.775
Valor adicionado total a distribuir 33.303 43.197 44.141 66.394
Distribuição do valor adicionado
Pessoal (51.098) (37.620) (61.247) (46.346)
Impostos, taxas e contribuições (4.489) (2.323) (3.429) (14.860)
Remuneração de capitais de terceiros (9.675) (20.904) (11.050) (22.158)
Juros (8.552) (19.933) (9.648) (20.984)
Aluguéis (1.123) (971) (1.402) (1.174)
Remuneração de capitais próprios 31.960 17.650 31.585 16.970
Resultados dos exercícios 31.960 17.650 31.585 16.970
Valor adicionado distribuído (33.303) (43.197) (44.141) (66.394)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

    Outros
  Reserva  resultados
 Capital social de Capital Reservas de lucros Abrangentes
     Plano de Opção      Partici-
     opção de con-  Reserva de  Ajuste de Total pação de
  Capital Ações em Transações baseado versão Reserva lucros a Prejuízos avaliação contro- não contro-
 Nota subscrito tesouraria de Capital em ações em ações legal Realizar acumulados patrimonial ladores ladores Total
Saldos em 1° de janeiro de 2020  34.941 - 530 - - 246 1.994 (2) 19 37.728 (328) 37.400
Aumento de capital - Classe ON 22.a 5.954 - - - - - - - - 5.954 - 5.954
Aumento de capital - Classe PNA 22.a 21.815 - - - - - - - - 21.815 - 21.815
Transações de capital com sócios  - - (4.944) - - - - - - (4.944) - (4.944)
Plano de opções de compra de ações  - - - 6.432 - - - - - 6.432 - 6.432
Ações em tesouraria  - (27.815) - - - - - - - (27.815) - (27.815)
Prejuízo do período  - - - - - - - (17.650) - (17.650) 680 (16.970)
Absorção de prejuízos  - - - - - (246) (1.994) 2.240 - - - -
Variação cambial de 
 investimentos no exterior  - - - - - - - - 298 298 - 298
Mudança na participação 
 de não-controladores  - - (300) - - - - - - (300) 1.769 1.469
Saldos em 31 de dezembro de 2020  62.710 (27.815) (4.714) 6.432 - - - (15.412) 317 21.518 2.121 23.639
Saldos em 1º de janeiro de 2021  62.710 (27.815) (4.714) 6.432 - - - (15.412) 317 21.518 2.121 23.639
Aumento de capital - Classe ON 22.a 35.002 - - - - - - - - 35.002 - 35.002
Aumento de capital - Classe PNA 22.a 5.001 - - - - - - - - 5.001 - 5.001
Transações de capital com sócios  - - (485) - - - - - - (485) - (485)
Plano de opções de compra de ações 34 - - - 2.044 - - - - - 2.044 - 2.044
Opção de conversão em ações 17 - - - - 1.521 - - - - 1.521 - 1.521
Prejuízo do período  - - - - - - - (31.960) - (31.960) 375 (31.585)
Variação cambial de 
 investimentos no exterior 10 - - - - - - - - 55 55 - 55
Mudança na participação 
 de não-controladores  - - - - - - - - - - 1.819 1.819
Saldos em 31 de dezembro de 2021  102.713 (27.815) (5.199) 8.476 1.521 - - (47.372) 372 32.696 4.315 37.011

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

nanceiras individuais e consolidadas são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da 
Companhia. Todas as informações fi nanceiras divulgadas nas demonstrações fi nanceiras são apre-
sentadas em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. c. Demonstração do Va-
lor Adicionado (“DVA”): A demonstração do valor adicionado não é requerida pelas IFRS, sen-
do apresentada em atendimento às práticas contábeis adotadas no Brasil e de forma suplemen-
tar para fi ns de IFRS. d. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstra-
ções fi nanceiras, a Administração utilizou julgamentos e estimativas que afetam a aplicação das 
políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despe-
sas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revi-
sadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. (i) Jul-
gamentos: As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que 
têm efeitos signifi cativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações fi nanceiras estão in-
cluídas nas seguintes notas explicativas: • nota explicativa n° 1.a (i) - consolidação: determi-
nação se o Grupo detém controle sobre os fundos geridos pela Captalys Gestão Ltda.; • nota ex-
plicativa n° 11.c - recuperabilidade do ágio: determinação das premissas utilizadas nos fl uxos 
de caixa futuros esperados da Unidade Geradora de Caixa (“UGC”); • nota explicativa n° 17 - 
determinação de empresas comparáveis que emitiram debêntures não conversíveis para cálculo 
da taxa de desconto de mercado e do valor justo do componente passivo de instrumentos compos-
tos (ii) Incertezas sobre premissas e estimativas: As informações sobre as incertezas rela-
cionadas a premissas e estimativas em 31 de dezembro de 2021 e 2020 que possuem um risco 
signifi cativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passivos estão re-
lacionadas as seguintes notas explicativas: • notas explicativas n° 3.i. e 11.c. - teste de redu-
ção ao valor recuperável de ativos intangíveis e ágio: principais premissas subjacentes aos valo-
res recuperáveis, incluindo a recuperabilidade de Unidades Geradoras de Caixa (“UGC”). • nota 
explicativa n° 17 - determinação de empresas comparáveis que emitiram debêntures não con-
versíveis para cálculo da taxa de desconto de mercado e do valor justo do componente passivo de 
instrumentos compostos. Mensuração do valor justo: Uma série de políticas e divulgações con-
tábeis da Companhia requer a mensuração de valor justo para ativos e passivos fi nanceiros e não 
fi nanceiros. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados obser-
váveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classifi cados em diferentes níveis 
em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da se-
guinte forma. • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passi-
vos idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observá-
veis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 
3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs 
não observáveis). A Companhia reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor 
justo no fi nal do período das demonstrações fi nanceiras em que ocorreram as mudanças. Informa-
ções adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos estão incluídas 
na nota explicativa n° 31 - instrumentos fi nanceiros e item (f) - Aquisição de controlada, desta nota 
explicativa. e. Base de mensuração: As demonstrações fi nanceiras foram preparadas com base 
no custo histórico, com exceção dos seguintes ativos e passivos que são mensurados a cada data 
de reporte e reconhecidos nos balanços patrimoniais: • os instrumentos fi nanceiros não-derivati-
vos a valor justo por meio do resultado são mensurados pelo valor justo; • pagamentos contin-
gentes assumidos em uma combinação de negócio são mensurados pelo valor justo; f. Aquisição 
de controlada: (i) IDTrust Tecnologia de Software Ltda. (“IDTrust”): Em 04 de março de 2020 
houve a aquisição da IDTrust, empresa fundada em 2015 e sediada na cidade de Ribeirão Preto. A 
IDTrust é uma empresa que fornece soluções tecnológicas para o mercado fi nanceiro criando ope-
rações estruturadas em formato digital. A IDTrust não realiza operações de crédito, mas desenvol-
ve tecnologia para facilitar o acesso ao crédito com soluções de fi nanciamento e capital de giro 
permitindo que empresas, instituições fi nanceiras e FIDCs, possam se relacionar em um ambien-
te seguro, estável e com capacidade para altos volumes de transações. A Companhia adquiriu 
88,50% do controle da IDTrust, que também representa o capital votante, pelo valor total de R$ 
29.075, valor este que ajustado a valor presente totalizava R$ 25.977, portanto, um ajuste a valor 
presente no montante de R$ 3.098. Este valor de R$ 25.977 representa a parcela paga em caixa 
durante o exercício de 2020 e os pagamentos a prazo (earn out), registrados a título de “Obriga-
ções por aquisição de investimento” no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020. Este 
montante era composto por: (a) Entrada de R$ 9.000, sendo: • R$ 6.000 pagos à vista, imediata-
mente após a assinatura do contrato; e • R$ 3.000 pagos em 10 parcelas iguais e sucessivas, sen-
do a primeira em 30 de março de 2020 e as demais no último dia útil dos meses subsequentes. 
(b) Preço de aquisição foi ajustado a valor presente em R$ 3.098, totalizando o valor de R$ 16.977, 
sendo: • R$ 8.771 atualizado pela taxa 11,84%, com previsão de pagamento no 1º semestre de 
2021; e • R$ 8.206 atualizado pela taxa 11,84%, com previsão de pagamento no 1º semestre de 
2022. (*) O pagamento dos valores do item b) acima, está sujeito ao atingimento de metas esta-
belecidas pela Companhia à adquirida, conforme contrato entre as partes, para os exercícios de 
2020 e 2021, vide item (i) abaixo.
(i) Contraprestação transferida
 Valor
Caixa 9.000
Contraprestação contingente (earn out) (ii) 16.977
Total da contraprestação transferida 25.977
(ii) Contraprestação contingente: A Companhia (“compradora”) concordou em pagar aos anti-
gos acionistas da IDTrust (“vendedores”) uma parcela variável do preço de compra, de acordo com 

o percentual de participação dos vendedores. Essa parcela variável deverá ser calculada da se-
guinte forma: • Parcela variável para o ano de 2020: (Faturamento de 2020 / R$ 25.000) x R$ 12.850; 
e • Parcela variável para o ano de 2021: (Faturamento de 2021 / R$ 32.800) x R$ 12.850. Confor-
me estabelecido no contrato de compra e venda, o pagamento da parcela variável não deverá ex-
ceder R$ 25.700. A Companhia terá até 90 dias após encerramento de cada exercício social cor-
respondente para apresentar o valor calculado e não havendo discordância pelos vendedores, após 
verifi cação e confi rmação, o pagamento da parcela variável ocorrerá em 15 dias mediante trans-
ferência bancária. Em 31 de dezembro de 2021 a parcela variável para o ano de 2021, acrescido 
de juros desde a data da transação e já considerando o cálculo sobre o faturamento do ano de 
2021 totaliza R$ 8.602 (R$ 18.637 em 2020). A Companhia não incorreu em custos relevantes as-
sociados à aquisição. (iii) Ativos identifi cáveis adquiridos e passivos assumidos: A tabela 
abaixo resume os valores dos ativos adquiridos e passivos assumidos na data da aquisição.
Ativo Valor justo dos ativos e passivos
Caixa e Equivalentes de Caixa 3.220
Clientes 632
Outros Créditos 592
Imobilizado 345
Ativos intangíveis identifi cados na combinação de negócios (g) 16.763
Total do ativo 21.552
Passivo
Fornecedores (559)
Salários e Encargos sociais (374)
Outros valores a pagar (3.000)
Receitas diferidas (148)
Total do passivo (4.081)
Total de Ativos e Passivos Líquidos 17.471
g. Ativos intangíveis identifi cados na combinação de negócios
Descrição Valor justo Vida útil
Softwares (Tecnologia) 3.269 10 anos
Carteira de clientes 11.959 10 anos
Marca 1.476 9 anos
Cláusula de Non Compete 59 5 anos
Total 16.763
O ágio decorrente da aquisição foi reconhecido como segue:
Contraprestação transferida 25.977
Participação dos acionistas não controladores, baseado na partici-
 pação proporcional nos ativos e passivos reconhecidos da adquirida 1.928
Valor justo da participação societária detida anteriormente na adquirida 81
Valor justo dos ativos líquidos identifi cáveis (17.471)
Ágio (i) 10.515
(a) O ágio reconhecido não tem expectativa de ser dedutível para fi ns de imposto de renda e con-

tribuição social.
Fluxo de pagamentos
Valor pago à vista 6.000
Parcela de curto prazo 3.000
Parcela de longo prazo 16.977
Obrigações por aquisição de investimentos 25.977
h. Os pagamentos de longo prazo foram trazidos a valor presente para a data da compra: 
O ágio de aquisição se justifi ca pelos valores dos ativos adquiridos e da rentabilidade futura espe-
rada pela sinergia gerada com a atividade da Companhia. A movimentação de obrigações por aqui-
sição de investimento em 31 de dezembro de 2021 e 2020 tem a seguinte composição abaixo:
Obrigação por aquisição de investimento 2021 2020
Saldo em 1º de janeiro 18.637 -
Parcela fi xa - 9.000
Parcela variável - 16.977
Ajuste a valor justo (225) 1.660
Valor pago no exercício (9.810) (9.000)
Saldo em 31 de dezembro 8.602 18.637
(i) Mensuração do valor justo: As técnicas de avaliação utilizadas para mensurar o valor justo 
dos ativos signifi cativos adquiridos foram as seguintes:
Softwares -abordagem de renda - Método Relief-from-royalty;
Carteira de clientes - abordagem de renda - Multi-period earnings excess method (MEEM).
Marca - abordagem de renda - método relief-from-royalty.
Cláusula de não concorrência (Non-compete) - abordagem de renda - método comparativo 
de diferença de renda (with/without).
Intangível: Os ativos intangíveis, foram valorados considerando a abordagem de renda, por se 
entender que seja o método mais apropriado para a avaliação dos ativos que é determinado pe-
las expectativas de seus resultados futuros, medido pela capacidade de geração de caixa e o ris-
co associado a esta geração, trazido a valor presente por uma taxa de desconto apropriada.
A aquisição de controle da IDTrust permitirá a Companhia aprimorar as transações da Companhia 
em termos de agilidade e segurança e aumentará consideravelmente a capacidade de originação 
no mercado de dívidas privadas e contribuir signifi cativamente na geração de receitas. Desde a 
data da combinação de negócios até 31 de dezembro de 2020, a IDTrust contribuiu com uma re-
ceita total de R$ 15.682 e lucro líquido de R$ 2.604 nas demonstrações fi nanceiras consolidadas. 
Se a aquisição tivesse ocorrido em 1º de janeiro de 2020, a administração estima que a receita 
bruta consolidada e o lucro líquido não seriam materialmente diferentes daqueles apresentados 
nestas demonstrações fi nanceiras consolidadas.
3. Principais práticas contábeis adotadas: As principais práticas contábeis adotadas para a 
elaboração dessas demonstrações fi nanceiras são as seguintes: a. Base de consolidação: (i) 
Combinações de negócios: Combinações de negócio são registradas utilizando o método de 
aquisição quando o conjunto de atividades e ativos adquiridos atende à defi nição de um negócio 
e o controle é transferido para o Grupo. Ao determinar se um conjunto de atividades e ativos é um 
negócio, o Grupo avalia se o conjunto de ativos e atividades adquiridos inclui, no mínimo, um input 
e um processo substantivo que juntos contribuam, signifi cativamente, para a capacidade de gerar 
output. O Grupo tem a opção de aplicar um “teste de concentração” que permite uma avaliação 

simplifi cada se um conjunto de atividades e ativos adquiridos não é um negócio. O teste de con-
centração opcional é atendido se, substancialmente, todo o valor justo dos ativos brutos adquiri-
dos estiver concentrado em um único ativo identifi cável ou grupo de ativos identifi cáveis simila-
res. A contraprestação transferida é geralmente mensurada ao valor justo, assim como os ativos 
líquidos identifi cáveis adquiridos. Qualquer ágio que surja na transação é testado anualmente para 
avaliação de perda por redução ao valor recuperável. Ganhos em uma compra vantajosa são reco-
nhecidos imediatamente no resultado. Os custos da transação são registrados no resultado con-
forme incorridos, exceto os custos relacionados à emissão de instrumentos de dívida ou patrimô-
nio. A contraprestação transferida não inclui montantes referentes ao pagamento de relações pré-
-existentes. Esses montantes são geralmente reconhecidos no resultado do exercício. Qualquer 
contraprestação contingente a pagar é mensurada pelo seu valor justo na data de aquisição. Se a 
contraprestação contingente é classifi cada como instrumento patrimonial, então ela não é remen-
surada e a liquidação é registrada dentro do patrimônio líquido. As demais contraprestações con-
tingentes são remensuradas ao valor justo em cada data de relatório e as alterações subsequen-
tes ao valor justo são registradas no resultado do exercício. (ii) Controladas: O Grupo controla 
uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de seu 
envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder so-
bre a entidade. As demonstrações fi nanceiras de controladas são incluídas nas demonstrações fi -
nanceiras consolidadas a partir da data em que o Grupo obtiver o controle até a data em que o 
controle deixa de existir. Nas demonstrações fi nanceiras individuais da controladora, as informa-
ções fi nanceiras de controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimo-
nial. (iii) Participação de acionistas não-controladores: O Grupo elegeu mensurar qualquer 
participação de não-controladores inicialmente pela participação proporcional nos ativos líquidos 
identifi cáveis da adquirida na data de aquisição. Mudanças na participação do Grupo em uma sub-
sidiária que não resultem em perda de controle são contabilizadas como transações de patrimô-
nio líquido. (iv) Perda de controle: Quando a entidade perde o controle sobre uma controlada, o 
Grupo desreconhece os ativos e passivos e qualquer participação de não-controladores e outros 
componentes registrados no patrimônio líquido referentes a essa controlada. Qualquer ganho ou 
perda originado pela perda de controle é reconhecido no resultado. Se o Grupo retém qualquer 
participação na antiga controlada, essa participação é mensurada pelo seu valor justo na data em 
que há a perda de controle. A Companhia destaca que não ocorreu nos exercícios de 2021 e 2020 
perda de controle. (v) Transações eliminadas na consolidação: Saldos e transações intragru-
po, e quaisquer receitas ou despesas (exceto para ganhos ou perdas de transações em moeda es-
trangeira) não realizadas derivadas de transações intragrupo, são eliminados. Ganhos não reali-
zados oriundos de transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são elimi-
nados contra o investimento na proporção da participação do Grupo na investida. Perdas não rea-
lizadas são eliminadas da mesma maneira de que os ganhos não realizados, mas somente na ex-
tensão em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. b. Transações em 
moeda estrangeira: Transações em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas moe-
das funcionais das entidades da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ati-
vos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data do balanço 
são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos não 
monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para a 
moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi determinado. Itens não mone-
tários que são mensurados com base no custo histórico em moeda estrangeira são convertidos 
pela taxa de câmbio na data da transação. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes da 
conversão são geralmente reconhecidas no resultado. c. Operações no exterior: Os ativos e 
passivos de operações no exterior, incluindo ágio e ajustes de valor justo resultantes da aquisição, 
são convertidos para o Real às taxas de câmbio apuradas na data do balanço. As receitas e des-
pesas de operações no exterior são convertidas para o Real às taxas de câmbio apuradas nas da-
tas das transações. As diferenças de moedas estrangeiras geradas na conversão para moeda de 
apresentação são reconhecidas em outros resultados abrangentes e acumuladas em ajustes de 
avaliação patrimonial no patrimônio líquido. Se a controlada não for uma controlada integral, a 
parcela correspondente da diferença de conversão é atribuída aos acionistas não controladores. 
Quando uma entidade no exterior é baixada na totalidade ou parcialmente, de forma a perder o 
controle, infl uência signifi cativa ou controle conjunto, o montante acumulado de variações cam-
biais relacionadas a essa entidade no exterior é reclassifi cado para o resultado como parte do ga-
nho ou perda na baixa. Se a Companhia baixar parte de sua participação em uma controlada, mas 
manter o controle, a proporção relevante do valor acumulado será atribuída à participação de acio-
nistas não controladores. Quando a Companhia baixar apenas parte de uma associada ou joint 
venture, mantendo uma infl uência signifi cativa ou controle conjunto, a proporção relevante do va-
lor acumulado é reclassifi cada para o resultado. A Companhia destaca que não ocorreu nos exer-
cícios de 2021 e 2020 alteração no controle das controladas no exterior. d. Caixa e equivalen-
tes de caixa: Incluem os saldos de caixa, depósitos bancários e aplicações fi nanceiras, cujo ven-
cimento seja de até 90 dias da data da aplicação, registradas ao custo, acrescido dos rendimen-
tos auferidos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado. e. Receitas de contra-
tos com clientes: A receita é mensurada com base na contraprestação especifi cada no contra-
to com o cliente. A Companhia reconhece a receita quando transfere o controle sobre o produto 
ou serviço ao cliente. A tabela abaixo fornece informações sobre a natureza e a época do cumpri-
mento de obrigações de desempenho em contratos com clientes, incluindo condições de paga-
mento signifi cativas e as políticas de reconhecimento de receita relacionadas. As principais fon-
tes de receita da Companhia são: (i) prestação de serviços de gestão de fundos de investimentos 
decorrentes de taxas de administração e de taxas de sucesso (performance fee), (ii) serviços de 
utilização da plataforma de crédito e de estruturação de fundos de investimentos concentrados 
em direitos creditórios; (iii) gestão de carteira e de cobrança do ramo imobiliário; e (iv) de presta-
ção de serviços de disponibilização de plataforma tecnológica para controle e guarda de informa-
ções contratuais em operações realizadas por fundos de investimentos em direitos creditórios, 
conforme nota explicativa n° 24.

2. Evolução da companhia
Acreditamos que o mundo prestes a passar por uma mudança sísmica no setor de serviços fi nan-
ceiros e estamos confi antes que continuaremos a liderar a transformação dos mercados de crédi-
to no Brasil. Entre as maiores e mais relevantes mudanças é a democratização da distribuição de 
crédito. A Captalys segue a linha de frente desta revolução que chama de “embedded credit” no 
país. Com o desenvolvimento da Companhia ao longo destes anos, diversas empresas de todos os 
tamanhos passaram a utilizar nossos APIs para operacionalizar seus programas de crédito. Desde 
empréstimos com garantia de investimento (“margin loans”) até crédito com lastro em recebíveis 
futuros de cartão de crédito, nossa tecnologia possibilita que empresas oferecem os produtos que 
melhor atendam às necessidades dos tomadores a quem desejam oferecer crédito enquanto tam-
bém ajudam a alavancar seus negócios principais. Nos 12 meses fi ndo em 31 de dezembro de 
2021, R$13,8 bilhões, mais de 5,4 milhões de empréstimos, e mais de uma dezena de produtos de 
crédito diferentes foram desembolsados pelos programas de crédito apoiados pela Captalys. No 
total, foram R$ 27,1 bilhões processados (desembolsos + liquidação) pela plataforma da Compa-
nhia no mesmo período. Os recursos dos empréstimos são oriundos por meio de fundos geridos e/
ou administrados pela Captalys, inclusive por fundos sob a gestão da Captalys Asset Management 
(“CAM”), a premiada gestora de ativos de crédito da Captalys. Com mais de 10 anos de histórico 
de investimentos em carteiras de empréstimos para pequenas e médias empresas (“PMEs”) e con-
sumidores, a CAM desenvolveu algoritmos sofi sticados de análise de risco e precifi cação com base 
em dados de desempenho de empréstimos de mais de 4 milhões de tomadores em mais de 70 se-
tores econômicos diferentes. Para estes originadores que buscam um investidor para fi nanciar seus 
programas de crédito, os APIs e serviços de crédito da Captalys junto ao capital dos fundos da 
CAM fornece um verdadeiro modelo “one-stop-shop”, seja, uma solução completa de crédito. Para 
os investidores dos fundos da CAM, esta combinação promove acesso privilegiado a ativos de cré-
dito não disponíveis no mercado, todos precifi cados por algoritmos proprietários.
3. Modelo de Negócios
As receitas da Captalys são provenientes de diversas taxas cobradas e não receitas fi nanceiras. 
Os valores pagos sobre os empréstimos são repassados inteiramente para nossos investidores dos 
fundos e/ou produtos de investimento da Captalys, que, por sua vez, pagam à Captalys uma taxa 
para gerir seu capital. Nosso modelo é lucrativo independentemente de alavancagem ou dos mer-
cados de securitização, otimizando o alinhamento de interesses de credores e devedores. Acredi-
tamos que nosso modelo de negócios disruptivo, apoiado em uma plataforma que acreditamos sa-
tisfazer as necessidades e desejos dos provedores e tomadores de capital, permite transformar a 
forma como os agentes econômicos se relacionam com o crédito e de catalisar o desenvolvimen-
to econômico das partes. Estas são as premissas fundamentais que nos orientam e que nos mo-
vem para continuarmos expandindo e democratizando o acesso a um modelo alternativo e susten-

tável para o mercado de soluções de crédito, através de nossas principais avenidas de crescimen-
to: • Ampliação da distribuição de crédito, para que mais pessoas e empresas possam ter aces-
so a crédito; • Precifi cação cada vez mais assertiva de ativos crédito, fornecendo produtos com-
petitivos para tomadores e retornos sustentáveis para investidores; • Expansão do nosso portfó-
lio de fundos de crédito privado, para criar mais produtos que atendem as necessidades de um le-
que de investidores cada vez maior; • Inovação contínua e expansão do nosso ecossistema. 3.1. Es-
trutura de Capital: A Captalys e suas controladas seguem conduzindo seus negócios substan-
cialmente com capital próprio e reservas. No entanto, conforme pontuado neste relatório, estamos 
focados em alavancar o crescimento da Companhia investindo constantemente em melhorias e ino-
vações e para isso contamos com o suporte de capital de terceiros. Com isso, levantamos recursos 
através de uma emissão de debêntures celebrada em abril de 2021. Este Instrumento Particular de 
Escritura da Primeira Emissão Privada de Debêntures, conversíveis em ações, da espécie com ga-
rantia real, em série única da Companhia, no montante de R$90 milhões, possui vencimento fi nal 
em 6 (seis) anos, contados a partir da data da integralização ocorrida em 30 de abril de 2021. As de-
bêntures serão remuneradas a partir da data da integralização com juros equivalentes a 100% da 
variação das taxas médias diárias dos Depósitos Interfi nanceiros - DI acrescida de 6,5% ao ano e 
será paga em 36 parcelas mensais iguais e sucessivas, a partir do início do quarto ano.
4.. Cenário Macroeconômico
O ano de 2021 foi desafi ador para o país, marcado por incertezas globais, elevação da taxa de ju-
ros e altas na infl ação - fatos que fi zeram muitos repensar as estratégias já planejadas. Com o pri-
meiro semestre atravessando um dos períodos mais críticos da pandemia de COVID-19, foi neces-
sário reforçar as medidas de prevenção, como o isolamento, o que gerou impactos negativos na 
economia do país e do mundo. No segundo semestre, houve um avanço signifi cativo no processo 
de vacinação o que reduziu as internações e óbitos e possibilitou que diversos setores da econo-
mia começassem a retomar as atividades. Apesar das perspectivas de melhora adiante, os âni-
mos esfriaram com a alta da infl ação e dos juros que pressionou a renda disponível da população 
e desacelerou o crescimento do consumo de bens e serviços. A volatilidade no mercado de capi-
tais e cambial também teve destaque em 2021, principalmente perante o cenário interno de risco 
fi scal. O mercado de crédito, no entanto, apresentou expansão neste período. Com a retomada de 
diversos negócios, muitos empreendedores precisaram investir no desenvolvimento e adaptação 
do modelo de negócios, aumentando a necessidade de capital de giro através de produtos de cré-
dito. Neste contexto a Captalys conseguiu ampliar a oferta de seus produtos no mercado, aten-
dendo as necessidades, principalmente das pequenas e médias empresas - resultando em um au-
mento de 133% no volume de crédito processado e alavancagem na estruturação de fundos de di-
reitos creditórios pela Companhia de suas controladas.

5. Perspectivas para 2022
A Captalys iniciou 2022 com um planejamento estratégico robusto acerca dos próximos passos, 
dando continuidade ao desenvolvimento de suas operações, buscando sempre soluções ótimas 
que democratizem o acesso ao crédito, viabilizando novas originações através de diversos canais 
e uso de tecnologia, formando carteiras diversifi cadas e alavancando a estruturação e colocação 
de novos fundos de direitos creditórios no mercado. Desta forma, a Companhia acredita que con-
tribuirá ativamente para o crescimento do país como um todo. Como um mercado ainda em está-
gio inicial, a maioria das empresas ainda está considerando ou apenas iniciando seus programas 
de embedded credit. Acreditamos que nosso mercado se expandirá exponencialmente à medida 
que as empresas desfrutem de todos os benefícios de incorporar soluções de embedded credit ao 
seu produto principal. Com originação de novos negócios, aumento do volume de recursos sob ges-
tão e planejamento bem direcionado, a Companhia e suas controladas visam o crescimento sus-
tentável, gerando valor a todos os envolvidos em sua cadeia de valor.
6. Gestão da Companhia
As atividades da Companhia são geridas por uma Diretoria podendo ser composta de 2 (dois) a 7 
(sete) membros e por um Conselho de Administração composto por 04 membros. Os membros da 
Diretoria são eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de 3 anos, sendo destituíveis 
a qualquer tempo. Os membros do Conselho de Administração são eleitos pela Assembleia Geral 
de Acionistas e destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 2 anos. A Assembleia Geral tam-
bém é responsável por nomear o Presidente do Conselho de Administração. Tanto a Diretoria quan-
to o Conselho de Administração se reuniram tempestivamente durante todo o ano de 2021 para 
defi nir a orientação de negócios da Companhia e aprovar as ações necessárias para operaciona-
lização dos planos de negócios.
7. Relacionamento com auditores independentes
As demonstrações fi nanceiras da Companhia são auditadas pela KPMG Auditores Independentes.
A política de atuação da Companhia na contratação de serviços não relacionados à auditoria ex-
terna busca avaliar a existência de confl ito de interesses, assim, são avaliados os seguintes as-
pectos: o auditor não deve (i) auditar o seu próprio trabalho; (ii) exercer funções gerenciais no seu 
cliente e (iii) promover os interesses do seu cliente.
8. Agradecimentos
Agradecemos a todos os envolvidos na consolidação das atividades da Companhia dentro do seu 
mercado de atuação, a todos os clientes, investidores e parceiros, que depositaram apoio e con-
fi ança, bem como a todos os nossos colaboradores.

São Paulo, 7 de março de 2022
À Diretoria
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a. Captalys Gestão Ltda. (“Captalys Gestão ou Gestora”): A Captalys Gestão tem por obje-
tivo exercer a atividade de administração e gestão de carteira de títulos e valores mobiliários, in-
clusive a carteira de fundos de investimento. (i) Fundos de investimento: A Captalys Gestão 
Ltda. (“Gestora”) é responsável pela gestão de fundos de investimento. A Gestora cria, comercia-
liza e gere os fundos regulados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e que são destina-
dos a investidores qualifi cados, de acordo com parâmetros previstos no Regulamento dos fundos, 
conforme exigido pelas regulamentações emitidas pela CVM. Os fundos são comercializados a in-
vestidores como investimento em carteira de crédito diversifi cada. Dentro dos parâmetros defi ni-
dos no regulamento dos fundos, a Gestora tem poder discricionário em relação aos ativos nos quais 
investir, desde que respeitado os limites estabelecidos nos regulamentos dos fundos. A Gestora 
não possui investimento em cotas dos fundos geridos em 31 de dezembro de 2021, apenas rece-
be a taxa contratual para seus serviços de gestão que varia, de acordo com um percentual do pa-
trimônio líquido dos fundos geridos. A Gestora não tem nenhuma obrigação de fi nanciar perdas 
dos fundos geridos. Os investidores não detêm nenhum direito substantivo que afete a autorida-
de de tomada de decisões da Gestora, mas quando aplicável e permitido pelo regulamento dos 
fundos, podem resgatar suas participações dentro de limites específi cos fi xados pelos respectivos 
regulamentos. A Gestora opera de acordo com as exigências regulatórias da CVM, tem direitos de 
tomada de decisões que lhes dão a capacidade atual de dirigir as atividades de investimento e de 
desinvestimento dos fundos geridos. A Gestora recebe uma remuneração por seus serviços, a qual 
é estabelecida em contrato de serviços prestados, e pode variar, de acordo com o patrimônio líqui-
do dos fundos geridos. A remuneração da Gestora a expõem à variabilidade de retornos decorren-
tes das atividades dos fundos, uma vez que tal remuneração é calculada a partir do patrimônio lí-
quido dos fundos geridos. As atividades realizadas pela Gestora são permitidas, de acordo com o 
contrato de prestação de serviços de gestão, e não criam exposição de importância tal que indi-
que que a Gestora dos fundos é a principal tomadora de decisões. Assim, a administração do Gru-
po conclui que não controla os fundos geridos. b. Captalys Serviços de Crédito Ltda. (“Cap-
talys Serviços”): A Captalys Serviços tem como objetivo: a) consultoria e assessoria empresa-
rial que não necessite de profi ssão regularmente (atividade principal); b) análise e seleção de ope-
rações creditícias; c) cadastramento de bancos de dados relacionados a pessoas físicas e jurídi-
cas; d) análise, guarda e depósito de documentos; e) prestação de serviços de cobrança extrajudi-
ciais; e f) participação em consórcios e/ou outras sociedades brasileiras ou estrangeiras como só-
cia-quotista e/ou acionista. c. IDTrust Tecnologia de Software Ltda. (“IDTrust”): A IDTrust 
tem como objetivo a prestação de serviços de desenvolvimento, assessoria, consultoria, locação 
e licenciamento de software em geral, serviços de entrada, transcrição e tratamento de dados para 
processamento e guarda de documentos de forma eletrônica. d. Certifi cadora de Créditos Imo-
biliários e Participações S.A. (“Certifi cadora”): A Certifi cadora tem como objetivo a: (a) exer-
cer as atividades de assessoria e consultoria na originação, cessão, aquisição, cobrança, monito-
ramento e fi scalização de contratos e promessas de compra e venda de imóveis, bem como de tí-
tulos e/ou certifi cados representativos dos referidos instrumentos; (b) participar no capital de ou-
tras empresas, inclusive de companhias securitizadoras de créditos imobiliários, como sócia, acio-
nista ou quotista; bem como (c) prestar serviços de: (i) guarda de documentos, agente registrador 
e custodiante de títulos e/ou certifi cados representativos de créditos imobiliários; (ii) proteção e 
defesa dos direitos e interesses de investidores em operações fi nanceiras, na qualidade de inter-
veniente fi duciário, agente fi scalizador ou demais funções que tenham por objeto o mesmo fi m; e 
(iii) cobrança extrajudicial e recebimento de créditos imobiliários. e. Plataforma Soluções de 
Tecnologia Ltda. (“Plataforma”): A Plataforma foi constituída para prestar serviços de forneci-
mento de soluções de tecnologia, consultoria e marketing. Até 31 de dezembro de 2021 a Plata-
forma não possui operações. f. Pag-Agro Tecnologia e Consultoria Ltda. (“Pag-Agro”): A so-
ciedade tem por objeto (a) atividades de correspondentes de instituições fi nanceiras de operado-
res do agronegócio; (b) prestação de serviços de análise e aprovação de crédito; (c) prestação de 
serviços de intermediação e promoção na obtenção de crédito ou empréstimos; (d) atividades de 
consultoria e assessoria fi nanceira e creditícia; e (e) serviços de tecnologia de integração de pla-
taformas eletrônicas de pagamentos e comércio eletrônicos. g. Captalys Asset Management 
Ltd. (“Captalys Asset”): A Captalys Asset tem por objetivo exercer a atividade de administração 
e gestão de carteira de títulos e valores mobiliários de fundos de investimento sediados no exte-
rior. h. Captalys México S.A.P.I. C.V. SOFOM (“Captalys México”): A Captalys México tem 
por objetivo a prestação de serviços de assessoria e consultoria empresarial de natureza fi nancei-
ra para empresas localizadas no México. A empresa encontra-se em fase pré-operacional não ten-
do iniciado suas operações.
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações fi nanceiras: a. Declaração 
de conformidade: As demonstrações fi nanceiras consolidadas (“demonstrações fi nanceiras”) fo-
ram preparadas e estão apresentadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Fi-
nanceiro (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standard Board (“IASB”) e, também de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (“CPC”), aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Fe-
deral de Contabilidade (“CFC”). As demonstrações fi nanceiras da controladora foram elaboradas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações fi nancei-
ras foi autorizada pela Administração em 7 de março de 2022. As demonstrações fi nanceiras con-
solidadas compreendem as demonstrações fi nanceiras da Companhia e de suas controladas em 
31 de dezembro de 2021. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações fi nancei-
ras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Adminis-
tração na sua gestão. b. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações fi -
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f. Receitas e despesas fi nanceiras: As receitas e despesas fi nanceiras da Companhia com-
preendem receita de juros, despesa de juros, ganhos/perdas líquidas de ativos fi nanceiros men-
surados pelo valor justo por meio do resultado, ganhos/perdas líquidas de variação cambial sobre 
ativos e passivos fi nanceiros e perdas de valor justo em contraprestação contingente classifi cada 
como passivo fi nanceiro. A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo mé-
todo de juros efetivos. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os pagamentos 
ou recebimentos em caixa futuros estimados ao longo da vida esperada do instrumento fi nancei-
ro a valor contábil bruto do ativo fi nanceiro ou ao custo amortizado do passivo fi nanceiro. No cál-
culo da receita ou da despesa de juros, a taxa de juros efetiva incide sobre o valor contábil bruto 
do ativo (quando o ativo não estiver com problemas de recuperação) ou ao custo amortizado do 
passivo. g. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição so-
cial do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do 
adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre 
o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de 
prejuízos fi scais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. 
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e con-
tribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos 
no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens diretamen-
te reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. A despesa de impos-
to corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exer-
cício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante 
dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou 
passivo fi scal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos 
que refl ete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas 
taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fi scais correntes são com-
pensados somente se certos critérios forem atendidos. Ativos e passivos fi scais diferidos são re-
conhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passi-
vos para fi ns de demonstrações fi nanceiras e os usados para fi ns de tributação. As mudanças dos 
ativos e passivos fi scais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de ren-
da e contribuição social diferida. O imposto diferido não é reconhecido para: • diferenças tempo-
rárias sobre o reconhecimento inicial de ativos e passivos em uma transação que não seja uma 
combinação de negócios e que não afete nem o lucro ou prejuízo tributável nem o resultado con-
tábil; • diferenças temporárias relacionadas a investimentos em controladas, coligadas e empreen-
dimentos sob controle conjunto, na extensão que a Companhia seja capaz de controlar o momen-
to da reversão da diferença temporária e seja provável que a diferença temporária não será rever-
tida em futuro previsível; e • diferenças temporárias tributáveis decorrentes do reconhecimento 
inicial de ágio. Um ativo fi scal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fi scais e diferenças 
temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis fu-
turos estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são deter-
minados com base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante 
das diferenças temporárias tributáveis for insufi ciente para reconhecer integralmente um ativo fi s-
cal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das di-
ferenças temporárias existentes, com base nos planos de negócios da controladora e de suas sub-
sidiárias individualmente. Ativos fi scais diferidos são revisados a cada data de balanço e são re-
duzidos na extensão em que sua realização não seja mais provável. Ativos e passivos fi scais dife-
ridos são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias 
quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do ba-
lanço, e refl ete a incerteza relacionada ao tributo sobre o lucro, se houver. A mensuração dos ati-
vos e passivos fi scais diferidos refl ete as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a 
qual a Companhia espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. h. Imobilizado: (i) Reco-
nhecimento e mensuração: O imobilizado é mensurado pelo custo histórico de aquisição, que 
inclui os custos de empréstimos capitalizados, quando aplicável, deduzido de depreciação acumu-
lada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment). Quando par-
tes signifi cativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como 
itens separados (componentes principais) de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na aliena-
ção de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. (ii) Custos subsequentes: Cus-
tos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros 
associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. (iii) Depreciação: A depreciação é 
calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus valores residuais 
estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A depreciação é 
reconhecida no resultado. Terrenos não são depreciados. As vidas úteis estimadas do ativo imo-
bilizado são as seguintes:
Móveis e utensílios 10 anos
Instalações 5 anos
Equipamentos de informática 5 anos
Equipamentos de comunicação e outros 10 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de ba-
lanço e ajustados caso seja apropriado. i. Ativos intangíveis e ágio: (i) Reconhecimento e 
mensuração: Ágio: O ágio é mensurado ao custo, deduzido das perdas acumuladas por redução 
ao valor recuperável. Carteira de clientes: Carteira de clientes são registradas inicialmente pelo 
valor do custo de aquisição e são amortizados ao longo da expectativa de duração da carteira de 
clientes, considerando a rotatividade anual da base de clientes (“Churn-rate”). Non-compete: Al-
gumas aquisições têm cláusulas especifi cas que obriga o vendedor a não competir por determina-
do período no segmento de atuação do Grupo, estas cláusulas têm seu valor justo atribuído pela 
estimativa do ganho pela ausência do competidor adquirido no mercado (“With or without”) e são 
amortizados pelo prazo de duração desta cláusula. Softwares (Capex): Os gastos com desenvol-
vimento de softwares são capitalizados somente se os custos de desenvolvimento puderem ser 
mensurados de maneira confi ável, se o produto ou processo for tecnicamente e comercialmente 
viável, se os benefícios econômicos futuros forem prováveis, e se o Grupo tiver a intenção e recur-
sos sufi cientes para concluir o desenvolvimento e usar ou vender o ativo. Os demais gastos com 
desenvolvimento são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Após o reconhecimento ini-
cial, os gastos com desenvolvimento capitalizados são mensurados pelo custo, deduzido da amor-
tização acumulada e quaisquer perdas por redução ao valor recuperável. Outros ativos intangí-
veis: Outros ativos intangíveis que são adquiridos pelo Grupo e que têm vidas úteis fi nitas são 
mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por 
redução ao valor recuperável. Os outros ativos são representados por marcas e softwares não de-
senvolvidos internamente. (ii) Gastos subsequentes: Os gastos subsequentes são capitalizados 
somente quando eles aumentam os benefícios econômicos futuros incorporados ao ativo especí-
fi co aos quais se relacionam. Todos os outros gastos, incluindo gastos com ágio gerado interna-
mente e marcas e patentes, são reconhecidos no resultado conforme incorridos. (iii) Amortiza-
ção: A amortização é calculada utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. 
A amortização é reconhecida no resultado. O ágio não é amortizado. Os custos de desenvolvimen-
to de software capitalizados são amortizados ao longo de sua vida útil estimada que são revisa-
das periodicamente e ajustadas se necessário. A determinação da vida útil é baseada nas seguin-
tes premissas: i) estratégia de negócios; ii) histórico de uso de tecnologia; iii) garantia de fornece-
dores; iv) qualidade técnica dos ativos; e v) manutenção preventiva.
Descrição      Vida útil
Carteira de clientes 8 - 10 anos
Marca 9 anos
Cláusula de Non Compete 3 - 5 anos
Softwares 5 - 10 anos
Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de ba-
lanço e ajustados caso seja apropriado. j. Instrumentos fi nanceiros: (i) Reconhecimento ini-
cial: O “Contas a receber de clientes” e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmen-
te na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos fi nanceiros são reconheci-
dos inicialmente quando a Companhia se tornar parte das disposições contratuais do instrumen-
to. Um ativo fi nanceiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente 
de fi nanciamento signifi cativo) ou passivo fi nanceiro é inicialmente mensurado ao valor justo, mais 
ou menos, para um item não mensurado ao Valor Justo por meio do Resultado (“VJR”), os custos 
de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de 
clientes sem um componente signifi cativo de fi nanciamento é mensurado inicialmente ao preço 
da operação. (ii) Classifi cação e mensuração subsequente: Ativos fi nanceiros: No reco-
nhecimento inicial, um ativo fi nanceiro é classifi cado como mensurado: ao custo amortizado ou ao 
VJR. Os ativos fi nanceiros não são reclassifi cados subsequentemente ao reconhecimento inicial, 
a não ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a gestão de ativos fi nanceiros, e nes-
te caso todos os ativos fi nanceiros afetados são reclassifi cados no primeiro dia do período de apre-
sentação posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo fi nanceiro é mensurado ao custo 
amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: 
• é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos fi nanceiros para 
receber fl uxos de caixa contratuais; e • seus termos contratuais geram, em datas específi cas, fl u-
xos de caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal 
em aberto. Ativos fi nanceiros - Avaliação do modelo de negócio: A Companhia realiza uma 
avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo fi nanceiro é mantido em carteira 
porque isso refl ete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações são forneci-
das à Administração. As informações consideradas incluem: • as políticas e objetivos estipulados 
para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se a 
estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a manu-
tenção de um determinado perfi l de taxa de juros, a correspondência entre a duração dos ativos 
fi nanceiros e a duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de 
fl uxos de caixa por meio da venda de ativos; • como o desempenho da carteira é avaliado e re-
portado à Administração da Companhia; • os riscos que afetam o desempenho do modelo de ne-
gócios (e o ativo fi nanceiro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles ris-
cos são gerenciados; • como os gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remu-
neração é baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos fl uxos de caixa contratuais obtidos; e 
• a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos fi nanceiros nos períodos anteriores, 
os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. Os ativos fi nanceiros manti-
dos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com base no valor justo são men-
surados ao valor justo por meio do resultado. Ativos fi nanceiros - Avaliação sobre se os fl u-
xos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de juros: Para fi ns des-
sa avaliação, o “principal” é defi nido como o valor justo do ativo fi nanceiro no reconhecimento ini-
cial. Os “juros” são defi nidos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo 
risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um determinado período de tem-
po e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos 
administrativos), assim como uma margem de lucro. A Companhia considera os termos contratuais 
do instrumento para avaliar se os fl uxos de caixa contratuais são somente pagamentos do princi-
pal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo fi nanceiro contém um termo contratual que 

poderia mudar o momento ou o valor dos fl uxos de caixa contratuais de forma que ele não aten-
deria essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia considera: • eventos contingentes que 
modifi quem o valor ou o a época dos fl uxos de caixa; • termos que possam ajustar a taxa contra-
tual, incluindo taxas variáveis; • o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e • os termos que li-
mitam o acesso da Companhia a fl uxos de caixa de ativos específi cos (por exemplo, baseados na 
performance de um ativo). O pagamento antecipado é consistente com o critério de pagamentos 
do principal e juros caso o valor do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não 
pagos do principal e de juros sobre o valor do principal pendente, o que pode incluir uma compen-
sação razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com relação a um ativo fi nan-
ceiro adquirido por um valor menor ou maior do que o valor nominal do contrato, a permissão ou 
a exigência de pré-pagamento por um valor que represente o valor nominal do contrato mais os 
juros contratuais (que também pode incluir compensação razoável pela rescisão antecipada do 
contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com esse critério se o va-
lor justo do pré-pagamento for insignifi cante no reconhecimento inicial.

Ativos fi nanceiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas
Ativos fi nanceiros a VJR Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
 justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita 
 de dividendos, é reconhecido no resultado.
Ativos fi nanceiros
 a custo amortizado Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo 
 amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo 
 amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de 
 juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são 
 reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda 
 no desreconhecimento é reconhecido no resultado.
Passivos fi nanceiros - Classifi cação, mensuração subsequente e ganhos e perdas: Os 
passivos fi nanceiros foram classifi cados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um 
passivo fi nanceiro é classifi cado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for 
classifi cado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no reco-
nhecimento inicial. Passivos fi nanceiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o re-
sultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos fi nanceiros são sub-
sequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A des-
pesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou per-
da no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. (iii) Desreconhecimento: Ati-
vos fi nanceiros: A Companhia desreconhece um ativo fi nanceiro quando: • os direitos contra-
tuais aos fl uxos de caixa do ativo expiram; ou • transfere os direitos contratuais de recebimento 
aos fl uxos de caixa contratuais sobre um ativo fi nanceiro em uma transação em que: • substan-
cialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo fi nanceiro são transferidos; ou • a 
Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titulari-
dade do ativo fi nanceiro e também não retém o controle sobre o ativo fi nanceiro. A Companhia 
realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém to-
dos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os 
ativos fi nanceiros não são desreconhecidos. Passivos fi nanceiros: A Companhia desreconhece 
um passivo fi nanceiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. A Compa-
nhia também desreconhece um passivo fi nanceiro quando os termos são modifi cados e os fl uxos 
de caixa do passivo modifi cado são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo fi -
nanceiro baseado nos termos modifi cados é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de 
um passivo fi nanceiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluin-
do ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no re-
sultado. k. Capital social: É constituído por ações ordinárias e preferenciais, conforme descrito 
na nota explicativa n° 22. (i) Ações ordinárias: Custos adicionais diretamente atribuíveis à emis-
são de ações e opções de ações, quando aplicável, são reconhecidos como redutores do patrimô-
nio líquido. (ii) Ações preferenciais: Ações preferenciais não resgatáveis, são classifi cadas no 
patrimônio líquido, pois o pagamento de dividendos é discricionário, e elas não geram qualquer 
obrigação de entregar caixa ou outro ativo fi nanceiro da Companhia e não requerem liquidação em 
um número variável de instrumentos patrimoniais. Dividendos discricionários são reconhecidos 
como distribuições no patrimônio líquido na data de sua aprovação pelos acionistas da Compa-
nhia. (iii) Recompra e reemissão de ações (ações em tesouraria): Quando ações são recom-
pradas, o valor da contraprestação paga, o qual inclui quaisquer custos diretamente atribuíveis é 
reconhecido como uma dedução do patrimônio líquido. As ações recompradas são classifi cadas 
como ações em tesouraria e são apresentadas como dedução do patrimônio líquido. Quando as 
ações em tesouraria são vendidas ou reemitidas subsequentemente, o valor recebido é reconhe-
cido como um aumento no patrimônio líquido, e o ganho ou perda resultantes da transação é apre-
sentado como reserva de capital. (iv) Dividendos: A proposta de distribuição de dividendos efe-
tuada pela Administração da Companhia que estiver dentro da parcela equivalente ao dividendo 
mínimo obrigatório é registrada como passivo circulante na rubrica “Dividendos distribuídos a pa-
gar”, por ser considerada como uma obrigação legal prevista no Estatuto Social da Companhia. 
l. Redução ao valor recuperável: (i) Ativos fi nanceiros não derivativos: Instrumentos fi -
nanceiros e ativos contratuais: O Grupo reconhece provisões para perdas esperadas de crédi-
to sobre ativos fi nanceiros mensurados ao custo amortizado sob a abordagem simplifi cada. Ao es-
timar as perdas de crédito esperadas o Grupo considera informações razoáveis e passíveis de su-
porte que são relevantes e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e 
análises qualitativas e quantitativas e a experiência histórica do Grupo junto aos seus clientes, 
contribui para uma avaliação de crédito direcionada (individualizada), e que também considera in-
formações prospectivas (forward-looking) dos clientes. Nenhum dos recebíveis inclui um compo-
nente signifi cativo de fi nanciamento. Os clientes do Grupo operam basicamente em três segmen-
tos que são “Originação Direta ao Crédito”, “Plataforma Tecnológica de Crédito” e “Captalys As-
set Management” que são representados substancialmente por fundos de investimento e clien-
tes corporativos, contrapartes dos principais instrumentos fi nanceiros e ativos contratuais detidos 
pelo Grupo, e são originadores das principais fontes de receita do Grupo, que são: (i) Gestão e Per-
formance de fundos; (ii) Utilização de plataforma e estruturação; (iii) Gestão de carteira e de co-
brança; e (iv) Disponibilização de plataforma tecnológica. Para realizar o monitoramento da capa-
cidade de pagamento dos clientes, o Grupo possui uma equipe dedicada de gestão que avalia de 
forma individual, fatores que auxiliam o Grupo na tomada de decisão pela constituição ou não de 
provisão para perdas esperadas. O Grupo não possui histórico de inadimplência relevante, os re-
cebíveis são liquidados em sua maioria 30 dias após o faturamento, e são considerados inadim-
plentes pelo Grupo apenas quando: (i) é pouco provável que o devedor pague integralmente suas 
obrigações de crédito ao Grupo, sem recorrer a ações como a realização da garantia (se houver al-
guma), por difi culdades fi nanceiras relevantes; (ii) o ativo fi nanceiro estiver vencido há mais de 90 
dias; (iii) o Grupo identifi que que o devedor entrará em falência ou passará por outro tipo de reor-
ganização fi nanceira; (iv) o desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de difi cul-
dades fi nanceiras; e (v) quebras de cláusulas ou condições contratuais. Desta forma, o Grupo usa 
uma matriz de provisão para determinar as perdas de crédito esperadas para a vida inteira do ati-
vo, que usualmente não ultrapassa 12 meses, dado as características dos recebíveis. A matriz se 
baseia nas taxas históricas de inadimplência, que não são relevantes, dado a ausência de históri-
co junto aos clientes do Grupo, e que, quando a Administração julgar necessário, é ajustada de 
acordo com uma estimativa prospectiva, que inclui os fatores acima descritos, para defi nição de 
recebível inadimplente. O Grupo utiliza a matriz de provisão, conforme descrita na nota explicati-
va n° 5.b. A provisão para perdas para ativos fi nanceiros mensurados pelo custo amortizado é de-
duzida do valor contábil bruto dos ativos. Mensuração das perdas de crédito esperadas: As 
perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de crédi-
to. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente com base em todas as insufi ciências de 
caixa (ou seja, a diferença entre os fl uxos de caixa devidos à Companhia de acordo com o contra-
to e os fl uxos de caixa que a Companhia espera receber). Apresentação da provisão para per-
das de crédito esperadas no balanço patrimonial: A provisão para perdas para ativos fi nan-
ceiros mensurados pelo custo amortizado é deduzida do valor contábil bruto dos ativos. Baixa: O 
valor contábil bruto de um ativo fi nanceiro é baixado para perda quando o Grupo não tem expec-
tativa razoável de recuperar o ativo fi nanceiro em sua totalidade ou em parte. O Grupo adota a po-
lítica de baixar o valor contábil bruto quando o ativo fi nanceiro está vencido há 180 dias ou mais. 
A Companhia não espera nenhuma recuperação signifi cativa do valor baixado. No entanto, os ati-
vos fi nanceiros baixados podem ainda estar sujeitos à execução de crédito para o cumprimento 
dos procedimentos da Companhia para a recuperação dos valores devidos. (ii) Ativos não fi nan-
ceiros: Em cada data de reporte, a Companhia revisa os valores contábeis de seus ativos não fi -
nanceiros (exceto ativos contratuais e impostos diferidos) para apurar se há indicação de perda ao 
valor recuperável. Caso ocorra alguma indicação, o valor recuperável do ativo é estimado. No caso 
do ágio, o valor recuperável é testado anualmente. Para testes de redução ao valor recuperável, 
os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possí-
vel de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas que são em gran-
de parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou UGCs. O ágio de combinações 
de negócios é alocado às UGCs ou grupos de UGCs que se espera que irão se benefi ciar das siner-
gias da combinação. O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso 
e o seu valor justo menos custos para alienação. O valor em uso é baseado em fl uxos de caixa fu-
turos estimados, descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos 
que refl ita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específi cos 
do ativo ou da UGC. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contá-
bil do ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas por redução ao valor recuperável são 
reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente alocadas 
para redução de qualquer ágio alocado a esta UGC (ou grupo de UGCs), e então para redução do 
valor contábil dos outros ativos da UGC (ou grupo de UGCs) de forma pro rata. Uma perda por re-
dução ao valor recuperável relacionada ao ágio não é revertida. Quanto aos demais ativos, as per-
das por redução ao valor recuperável são revertidas somente na extensão em que o novo valor 
contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou 
amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. m. Ajuste a valor presente de 
ativos e passivos: Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetaria-
mente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e 
passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado relevante 
em relação às demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto, com base nas análises efetuadas 
e na melhor estimativa da Administração. n. Arrendamentos: No início de um contrato, a Com-
panhia avalia se um contrato é ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arren-
damento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso de um ativo identifi cado por um pe-
ríodo em troca de contraprestação. Como arrendatário: A Companhia é arrendatária de bens 
imóveis (ativos subjacentes) para realização de suas atividades comerciais. O reconhecimento ini-
cial ocorre na assinatura do contrato, na rubrica “Arrendamentos”, que corresponde ao total dos 
pagamentos futuros trazidos a valor presente em contrapartida ao ativo de direito de uso, depre-
ciados de forma linear pelo prazo do arrendamento e testados anualmente para identifi car even-
tuais perdas por redução ao valor recuperável. A despesa fi nanceira correspondente aos juros do 

passivo de arrendamento é reconhecida na rubrica “Resultado Financeiro - despesas fi nanceiras”. 
Arrendamentos de ativos de baixo valor e arrendamentos de curto prazo: A Companhia 
optou por não reconhecer ativos de direito de uso e passivos de arrendamento para arrendamen-
tos de ativos de baixo valor e arrendamentos de curto prazo, incluindo impressoras, máquinas de 
refrigerantes e de café. A Companhia reconhece os pagamentos de arrendamento associados a 
esses arrendamentos como uma despesa de forma linear pelo prazo do arrendamento. o. Men-
suração do valor justo: Valor justo é o preço que seria recebido na venda de um ativo ou pago 
pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado 
na data de mensuração, no mercado principal ou, na sua ausência, no mercado mais vantajoso ao 
qual a Companhia tem acesso nessa data. O valor justo de um passivo refl ete o seu risco de des-
cumprimento (non-performance). Quando disponível, a Companhia mensura o valor justo de um 
instrumento utilizando o preço cotado num mercado ativo para esse instrumento. Um mercado é 
considerado como “ativo” se as transações para o ativo ou passivo ocorrem com frequência e vo-
lume sufi cientes para fornecer informações de precifi cação de forma contínua. Se não houver um 
preço cotado em um mercado ativo, a Companhia utiliza técnicas de avaliação que maximizam o 
uso de dados observáveis relevantes e minimizam o uso de dados não observáveis. A técnica de 
avaliação escolhida incorpora todos os fatores que os participantes do mercado levariam em con-
ta na precifi cação de uma transação. Se um ativo ou um passivo mensurado ao valor justo tiver 
um preço de compra e um preço de venda, a Companhia mensura ativos com base em preços de 
compra e passivos com base em preços de venda. A melhor evidência do valor justo de um instru-
mento fi nanceiro no reconhecimento inicial é normalmente o preço da transação, ou seja, o valor 
justo da contrapartida dada ou recebida. Se a Companhia determinar que o valor justo no reconhe-
cimento inicial difere do preço da transação e o valor justo não é evidenciado nem por um preço 
cotado num mercado ativo para um ativo ou passivo idêntico nem baseado numa técnica de ava-
liação para a qual quaisquer dados não observáveis são julgados como insignifi cantes em relação 
à mensuração, então o instrumento fi nanceiro é mensurado inicialmente pelo valor justo ajustado 
para diferir a diferença entre o valor justo no reconhecimento inicial e o preço da transação. Pos-
teriormente, essa diferença é reconhecida no resultado numa base adequada ao longo da vida do 
instrumento, ou até o momento em que a avaliação é totalmente suportada por dados de merca-
do observáveis ou a transação é encerrada, o que ocorrer primeiro. p. Resultado por ação: O re-
sultado por ação básico é calculado por meio do resultado do período atribuível aos acionistas con-
troladores da Companhia e a média ponderada das ações ordinárias em circulação no respectivo 
período. O resultado por ação diluído é calculado por meio da referida média das ações em circu-
lação, ajustada pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações, com efeito diluídos, 
nos períodos apresentados. q. Operações por segmento: De acordo com o IFRS 8/CPC 22, um 
segmento operacional é um componente da Companhia que desenvolve atividades de negócio 
para obter receitas e incorrer despesas: (i) Que opera em atividades das quais poderá obter recei-
tas e incorrer em despesas (incluindo receitas e despesas relacionadas a operações com outros 
componentes da mesma entidade); (ii) Cujos resultados operacionais sejam regularmente revisa-
dos pelo principal responsável da entidade pelas decisões operacionais relacionadas à alocação 
de recursos ao segmento e à avaliação de seu desempenho, e (iii) Para as quais informações fi -
nanceiras distintas estejam disponíveis. As informações por segmentos operacionais são apresen-
tadas de modo consistente com o relatório interno fornecido para o principal tomador de decisões 
operacionais. O principal tomador de decisões operacionais, responsável pela alocação de recur-
sos, pela avaliação de desempenho dos segmentos operacionais e que responde pela tomada de 
decisões estratégicas do Consolidado. r. Pagamentos baseados em ações: Acordos de pa-
gamento baseado em ações: O valor justo na data de outorga dos acordos de pagamento ba-
seado em ações concedidos aos empregados é reconhecido como despesas de pessoal, com um 
correspondente aumento no patrimônio líquido, durante o período em que os empregados adqui-
rem incondicionalmente o direito aos prêmios. O valor reconhecido como despesa é ajustado para 
refl etir o número de prêmios para o qual existe a expectativa de que as condições de serviço e de 
desempenho serão atendidas, de tal forma que o valor fi nal reconhecido como despesa seja ba-
seado no número de prêmios que efetivamente atendam às condições de serviço e de desempe-
nho na data de aquisição (vesting date). Para os prêmios de pagamento baseado em ações que 
não contenham condições de aquisição (non-vesting conditions), o valor justo na data de outorga 
dos prêmios de pagamento baseado em ações é mensurado para refl etir tais condições e não são 
efetuados ajustes posteriores para as diferenças entre os resultados esperados e os reais. O va-
lor justo do montante a pagar aos empregados com relação aos direitos sobre as ações, que se-
rão liquidadas mediante utilização dos dividendos a serem pagos pela Companhia aos emprega-
dos benefi ciados, será contabilizado como despesa com um correspondente crédito no passivo. O 
passivo será remensurado no mínimo a cada data de balanço e nas datas de liquidação dos divi-
dendos, baseado no valor justo dos direitos sobre valorização das ações. Quaisquer mudanças no 
valor justo do passivo são reconhecidas no resultado como despesas de pessoal. Veja maiores de-

talhes sobre o plano na nota explicativa n° 34. s. Instrumentos fi nanceiros compostos: Os ins-
trumentos fi nanceiros compostos emitidos pela Companhia compreendem Debêntures conversí-
veis denominadas em Reais que podem ser convertidas em capital social por opção do detentor, 
e o número de ações ordinárias a serem emitidas é fi xo e não varia em função de mudanças no va-
lor justo. O componente passivo de um instrumento fi nanceiro composto é reconhecido inicialmen-
te pelo valor justo de um passivo semelhante que não tenha uma opção de conversão em instru-
mento de patrimônio líquido. O componente do patrimônio líquido é reconhecido inicialmente pela 
diferença entre o valor justo do instrumento fi nanceiro composto como um todo e o valor justo do 
componente passivo. Quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis são alocados para os 
componentes de passivo e patrimônio líquido proporcionalmente aos seus valores contábeis ini-
ciais. Subsequentemente ao seu reconhecimento inicial, o componente passivo de um instrumen-
to fi nanceiro composto é mensurado pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. 
O componente patrimonial de um instrumento fi nanceiro composto não é remensurado subsequen-
temente. Juros relacionados ao passivo fi nanceiro são reconhecidos no resultado. Na conversão 
no seu vencimento, o passivo fi nanceiro é reclassifi cado para o patrimônio líquido e nenhum ga-
nho ou perda é reconhecido. t. Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma sé-
rie de novas normas serão efetivas para exercício iniciado em 1º de janeiro de 2021. A Companhia 
adotou essas normas na preparação destas demonstrações fi nanceiras, porém não identifi cou ne-
nhum impacto. (i) Contratos Onerosos - Custos para cumprir um contrato (alterações ao 
CPC 25/IAS 37): As alterações especifi cam quais os custos que uma entidade inclui ao determi-
nar o custo de cumprimento de um contrato com o objetivo de avaliar se o contrato é oneroso. As 
alterações aplicam-se a períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2022 para contra-
tos existentes na data em que as alterações forem aplicadas pela primeira vez. Na data da apli-
cação inicial, o efeito cumulativo da aplicação das alterações é reconhecido como um ajuste do 
saldo de abertura em lucros acumulados ou outros componentes do patrimônio líquido, conforme 
apropriado. Os comparativos não são reapresentados. A Companhia avaliou e determinou que tal 
alteração não possui efeitos em suas demonstrações fi nanceiras. Reforma da taxa de juros de 
referência - Fase 2 (alterações ao CPC48/IFRS 9, CPC 38/IAS 39, CPC 40/IFRS 7, CPC 11/
IFRS 4 e CPC 06/IFRS 16): As alterações tratam de questões que podem afetar as demonstra-
ções fi nanceiras como resultado da reforma da taxa de juros de referência, incluindo os efeitos de 
mudanças nos fl uxos de caixa contratuais ou relações de hedge decorrentes da substituição da 
taxa de juros de referência por uma taxa de referência alternativa. As alterações fornecem expe-
diente prático para certos requisitos do CPC 48/IFRS 9, CPC 38/IAS 39, CPC 40/IFRS 7, CPC 11/
IFRS 4 e CPC 06/IFRS 16 relacionados a: • mudanças na base de determinação dos fl uxos de cai-
xa contratuais de ativos fi nanceiros, passivos fi nanceiros e passivos de arrendamento; e • conta-
bilidade de hedge. (ii) Outras normas: Não se espera que as seguintes normas novas e altera-
das sejam aplicadas nas demonstrações fi nanceiras consolidadas da Companhia, exceto a altera-
ção relacionada ao COVID-19, que foi aplicada, mas não teve impacto sobre essas demonstrações 
fi nanceiras. • Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (alteração ao CPC 06/IFRS 16); • 
Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27/IAS 16); • Referência à Es-
trutura Conceitual (Alterações ao CPC 15/IFRS 3); • Classifi cação do Passivo em Circulante ou Não 
Circulante (Alterações ao CPC 26/IAS 1); • IFRS 17 Contratos de Seguros, cuja norma é aplicável 
para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2022.
4. Caixa e equivalentes de caixa: Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, o saldo de caixa e 
equivalentes de caixa é composto a seguir:
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Caixa 206 270 428 355
Aplicações fi nanceiras 1.651 1.035 5.522 2.661
 1.857 1.305 5.950 3.016
Caixa representa os valores mantidos em contas correntes junto a Instituições Financeiras no país e no 
exterior. As Aplicações fi nanceiras referem-se a cotas de fundos de investimento classifi cados como 
renda fi xa, Referenciado -DI, lastreadas em títulos públicos e privados, remunerados pela taxa média de 
92% a 105% da variação do Certifi cado de Depósito Interbancário (CDI). Essas aplicações possuem li-
quidez imediata, sem perda dos rendimentos, sujeitas a um insignifi cante risco de mudança de valor.
5. Contas a receber de clientes: a. Composição: Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, o 
saldo de contas a receber de clientes é composto a seguir:
 Circulante
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Serviços prestados de estruturação 3.043 2.706 4.421 3.590
Taxa de administração e de performance de fundos - - 13.347 16.632
 3.043 2.706 17.768 20.222

Tipo serviço

b. Matriz de provisão para perdas esperadas
Controladora 2021 2020
   Saldo Provisão para Saldo Provisão para
Inadimplência Aging dos títulos em dias Perdas esperadas de crédito contábil perdas esperadas contábil perdas esperadas
 Não vencidos 0,00% 3.043 - 2.706 -
 1-30 dias de atraso 0,50% - - - -
 31-60 dias de atraso 3,00% - - - -
Clientes vencidos até 90 dias 61-90 dias de atraso 7,00% - - - -
Vencidos acima de 90 dias Acima de 90 dias 10,00% - - - -
   3.043 - 2.706 -
Consolidado 2021 2020
 Aging dos  Perdas esperadas Saldo Saldo contábil - Parte Provisão para Saldo Saldo contábil - Parte Provisão para
Inadimplência títulos em dias de crédito contábil   relacionada (a) perdas esperadas contábil   relacionada (a) perdas esperadas
 Não vencidos 0,00% 13.613 - - 17.100 - -
 1-30 dias de atraso 0,50% - - - - - -
 31-60 dias de atraso 3,00% - - - - - -
Clientes vencidos até 90 dias 61-90 dias de atraso 7,00% - - - - - -
Vencidos acima de 90 dias Acima de 90 dias 10,00% - 4.155 - - 3.122 -
   13.613 4.155 - 17.100 3.122 -
(a) A Companhia possui apenas recebíveis vencidos de um único cliente no valor total de R$ 4.155 (R$ 3.122 em 2020), cujo recebível refere-se a serviços de gestão prestados para um fundo de in-

vestimento que faz parte do grupo econômico da Companhia (Parte Relacionada). Considerando a característica do risco de crédito das contas a receber que é representado pelos recebíveis do 
fundo de investimento, a Companhia prevê que à medida que os investimentos desse fundo de investimentos sejam liquidados e convertidos em caixa, a Companhia recolherá a sua taxa de ad-
ministração uma vez que a Companhia possui a responsabilidade pela gestão do caixa do fundo. Portanto, a administração concluiu que o risco de inadimplência é insignifi cante e, além disso, 
não existe outras perdas históricas identifi cadas para as demais contas a receber.

Os recebíveis são considerados dentro de um modelo de negócios mantido para recebimento con-
sistente com o reconhecimento contínuo dos recebíveis pela Companhia. Possuem vencimento em 
até 30 dias, com insignifi cante risco de mudança de valor. A exposição da Companhia a riscos de 
crédito e perdas por redução ao valor recuperável relacionadas ao ‘Contas a receber de clientes’, 
está divulgada na nota explicativa nº 32 (a), quando aplicável. c. Movimentação da perda es-
perada de crédito de liquidação duvidosa (PECLD)
 Individual Consolidado
Saldos em 1° de janeiro de 2020 - -
(+) Constituição PECLD 203 875
(-) Reversão por baixa para PECLD (203) (875)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 - -
(+) Constituição PECLD 79 209
(-) Reversão por baixa para PECLD (79) (209)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 - -
d. Baixa para perdas: No exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2021 a Companhia baixou para 
perdas o valor de R$ 209 e R$ 79, consolidado e controladora, respectivamente (2020 - R$ 875 e 
R$ 203, consolidado e controladora, respectivamente), cujo valores referem-se a contas a receber 
de clientes relacionados a prestação de serviços operacionais diversos, que o Grupo não possuía 
expectativa de recebimento, de acordo com a análise individual realizada.
6. Tributos a recuperar
a. Tributos sobre o lucro a recuperar
 Circulante
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Imposto de renda e contribuição social 191 3.733 2.744 4.328
 191 3.733 2.744 4.328

b. Outros tributos a recuperar
 Circulante
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Imposto de renda retido na fonte a compensar 294 147 335 262
Impostos a recuperar sobre faturamento 510 175 775 315
Impostos a recuperar sobre arrendamento - - 117 81
Impostos a recuperar no exterior - - 131 114
Outros impostos a recuperar 16 1 19 1
 820 323 1.377 773
7. Aplicações fi nanceiras
Valor justo por meio do resultado
 Circulante
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Operação compromissada (a) 8.400 7.547 8.400 7.547
Certifi cado de depósito bancário - CDB (b) 28.972 - 28.972 -
 37.372 7.547 37.372 7.547
(a) Refere-se a investimento em cotas do RB Crédito II FIP Multiestratégia Fundo de Investimen-

to em Participação, compradas pela Companhia em novembro de 2020 mediante a celebra-
ção de “Contrato para Operação Compromissada” entre o vendedor e a Companhia. O con-
trato estabelecia o vencimento para 4 de novembro de 2021 e que o valor da compra será 
atualizado pela taxa CDI acrescida de juros de 6,5% ao ano, até a data de encerramento do 
contrato de recompra. O 1º aditivo ao contrato prorroga o prazo de vigência por mais 12 me-
ses encerrando em 04 de novembro de 2022.

(b) Refere-se a aplicação em Certifi cados de Depósitos Bancários - CDB, de Instituições Financei-
ras de primeira linha. A atualização tem como base o intervalo de 97% a 103% da taxa CDI, 
com vencimento em maio de 2022 e cláusula de recompra antecipada a critério da Companhia.

8. Mútuos a receber
 Controladora Consolidado
Contraparte Parte relacionada Vencimento Encargos 2021 2020 2021 2020
Irídio Empreend. e Participações S.A. Grupo econômico Entre 14/08 e 28/09/2021 IPCA + 6% a.a. - 158 - 158
Certifi cadora Controlada 30/12/2021 IPCA + 12% a.a. - 102 - -
Certifi cadora Controlada 24/02/2022 IPCA + 6,5% a.a. 303 - - -
Certifi cadora Controlada 14/05/2022 IPCA + 6,5% a.a. 109 - - -
Certifi cadora Controlada 31/05/2022 IPCA + 6,5% a.a. 152 - - -
Certifi cadora Controlada 01/09/2022 IPCA + 6,5% a.a. 182 - - -
IDTrust Controlada Indeterminado IPCA - 419 - -
CCI Grupo econômico 30/01/2022 IPCA + 6% a.a. 5.060 4.326 5.060 4.326
Pessoas Físicas (a) Acionista 17/12/2024 IPCA 1.898 1.712 1.898 1.712
Trackmob Soluções Digitais S.A. (b) Terceiros 23/10/2024 CDI + 4,5% a.a. 988 958 988 958
    8.692 7.675 7.946 7.154
   Circulante 6.155 5.005 5.409 4.484
   Não Circulante 2.537 2.670 2.537 2.670
(a) Refere-se a empréstimo realizado a membro chave da administração para fazer frente ao pagamento da emissão de ações preferenciais emitidas no ano de 2019.
(b) Celebrado em 07 de outubro de 2019, instrumento particular de contrato de mútuo conversível em participação societária e outras avenças com a Trackmob Soluções Digitais S.A. que poderá, 

a exclusivo critério da Companhia e durante a vigência do contrato, promover a conversão do mútuo em participação societária, com prazo de duração de 5 anos e vencimento em 23 de outu-
bro de 2024. O mútuo possui uma remuneração prefi xada correspondente a 100% do Certifi cado de Depósito Interbancário (“CDI”), acrescido de juros de 4,5% ao ano, a ser pago mensalmen-
te em 36 parcelas, cuja primeira parcela será paga 24 meses após a assinatura do contrato. A Administração não tem a intenção de exercer a opção de conversão. O pagamento da primeira 
parcela ocorreu em 07 de novembro de 2021 com saldo de 34 parcelas em 31 de dezembro de 2021.

9. Outros créditos
 Circulante
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Adiantamentos a funcionários e fornecedores 485 827 586 909
Adiantamento de lucros (nota explicativa nº 22.f) 4.750 2.795 4.883 2.928
Reembolsos a receber 446 758 11.038 11.273
Créditos junto a Instituições de pagamentos 338 256 338 256
Diversos 373 - 599 135
 6.392 4.636 17.444 15.501
10. Investimentos em coligadas e controladas: Veja política contábil na nota explicativa n° 3.a.
Em 31 de dezembro de 2021
Controlada País de Origem Participação % Total de ativos Capital social Patrimônio Líquido (*) Lucro (prejuízo) do exercício
Captalys Gestão Ltda. Brasil 99,90% 38.226 1 (16.976) (16.977)
Captalys Serviços de Crédito Ltda. Brasil 99,99% 1.798 10 (2.003) (1.451)
Captalys Asset Management Ltd Ilhas Cayman 100,00% 174 993 175 (165)
Captalys México S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R. México 99,75% 184 2.166 191 (303)
IDTrust Tecnologia de Software Ltda. Brasil 88,50% 6.753 100 2.847 3.622
Certifi cadora de Créditos Imobiliários e Participações S.A. Brasil 62,63% 2.677 3.851 (130) (70)
Pag-Agro Tecnologia e Consultoria Ltda Brasil 100,00% 150 20 (85) (3)
Plataforma Soluções de Tecnologia Ltda. Brasil 99,90% - 1 (16) 48
Em 31 de dezembro de 2020
Controlada País de Origem Participação % Total de ativos Capital social Patrimônio Líquido (*) Lucro (prejuízo) do exercício
Captalys Gestão Ltda. Brasil 99,90% 42.827 1 1 (8.428)
Captalys Serviços de Crédito Ltda. Brasil 99,99% 222 10 (552) (505)
Captalys Asset Management Ltd Ilhas Cayman 100,00% 785 1.289 765 387
Captalys México S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R. México 99,75% 183 1.732 212 (1.222)
IDTrust Tecnologia de Software Ltda. Brasil 88,50% 3.888 100 1.872 3.187
Certifi cadora de Créditos Imobiliários e Participações S.A. Brasil 62,63% 4.395 3.851 (60) (534)
(*) Em 31 de dezembro de 2021, muito embora algumas controladas apresentem patrimônio líquido negativo e prejuízo no exercício, isso não é um indicativo de problemas de continuidade, uma 

vez que o grupo vem passando por algumas mudanças estruturais, frente a expansão dos negócios como consequência do aumento da base de clientes, aumento de receitas, expansão do port-
fólio de fundos geridos, bem como investimento em inovação tecnológica. Esse plano estratégico e de expansão passou a ter efeito a partir de 2020, e conforme plano orçamentário preparado 
pela Companhia esse cenário deverá normalizar a partir do próximo exercício social.

   Captalys IDTrust Certifi cadora Captalys Captalys Pag-Agro Plataforma
 Captalys  Serviços Tecnologia de Créditos Asset México Tecnologia Soluções de
 Gestão  de Crédito de Software Imobiliários e Management S.A.P.I. de C.V. e Consultoria Tecnologia
 Ltda. Ltda. Ltda. Participações S.A. Ltd. SOFOM E.N.R. Ltda Ltda. Total
Saldos em 01.01.2020 21.122 (41) - (332) 785 243 - - 21.777
Adiantamento e/ou aumento (redução) de capital - - - 2.438 (723) 1.045 - - 2.760
Aquisição de investimento - - 25.977 - - - - - 25.977
Transações de capital (a) (3.108) (6) (1.275) (555) - - - - (4.944)
Variação cambial de investimentos no exterior - - - - 231 67 - - 298
Dividendos distribuídos (9.593) - - - - - - - (9.593)
Equivalência patrimonial (8.420) (505) 2.304 (333) 388 (1.222) - - (7.788)
Depreciação/Amortização de Mais valia 
 de ativos adquiridos na combinação de negócios - - (1.253) (71) - - - - (1.324)
Saldos em 31.12.2020 1 (552) 25.753 1.147 681 133 - - 27.163
Saldos em 01.01.2021 1 (552) 25.753 1.147 681 133 - - 27.163
Adiantamento e/ou aumento (redução) de capital - - - - (393) 351 - - (42)
Aquisição de investimento - - - - - - (81) (65) (146)
Redução ao valor recuperável - - - (818) - - - - (818)
Transações de capital (a) - - (485) - - - - - (485)
Variação cambial de investimentos no exterior - - - - 51 4 - - 55
Dividendos distribuídos - - (1.858) - - - - - (1.858)
Equivalência patrimonial (16.960) (1.450) 3.206 (44) (165) (304) (3) 49 (15.671)
Depreciação/Amortização de Mais valia 
 de ativos adquiridos na combinação de negócios - - (1.503) (61) - - - - (1.564)
Saldos em 31.12.2021 (16.959) (2.002) 25.113 224 174 184 (84) (16) 6.634
(a) Refere-se a movimentação no patrimônio líquido de controladas decorrente substancialmente de pagamento de dividendos desproporcionais para acionistas minoritários e aquisição de parti-

cipação de minoritários.

Natureza e a época do cumprimento das obrigações de 
desempenho, incluindo condições de pagamento signifi -
cativas

Política de reconhecimento da receita

Serviços de gestão de recursos/fundos As faturas para os serviços de gestão de recursos, denominado 
taxa de gestão são emitidas mensalmente e normalmente são 
pagas em até 30 dias. Para os contratos de taxa de performan-
ce, as faturas são emitidas ao fi nal de cada semestre e pagas em 
até 30 dias.
O Grupo presta serviços de gestão de ativos representados por 
direitos creditórios adquiridos por fundos de investimento. Os 
fundos usufruem dos serviços de gestão constantemente, a me-
dida que os serviços são prestados, motivo esse pelo qual  a taxa 
de gestão é reconhecida mensalmente. A taxa de performance 
só é paga quando o patrimônio do fundo gerido supera o bench-
mark estabelecido no regulamento do Fundo.

A taxa de gestão é reconhecida mensalmente à medida que os 
serviços são prestados com base no patrimônio líquido dos fun-
dos geridos.
A taxa de performance é calculada por um % multiplicado pela 
variação positiva do patrimônio líquido diário dos fundos geridos 
e do benchmark determinado em contrato ou no regulamento dos 
fundos. 
A taxa de performance é reconhecida quando termina o período 
de contagem e isto ocorre quando a empresa conhece o valor da 
comissão de performance a ser cobrada.

Serviços de utilização de plataforma de crédito, estrutu-
ração e originação

Os serviços de utilização de plataforma referem-se a disponibili-
zação ao cliente do uso de plataforma desenvolvida pela Com-
panhia, a remuneração é apurada mensalmente, e é baseada em 
um percentual do volume de operações que o cliente realiza nas 
plataformas e que segue uma tabela de serviços e utilização de 
acordo com cada contrato. As obrigações de desempenho são al-
cançadas a medida que o cliente utiliza a plataforma.
Os serviços de estruturação referem-se ao desenvolvimento de 
plataformas tecnológicas adaptando as necessidades específi -
cas de cada cliente. O cumprimento das obrigações de desem-
penho iniciam-se quando a Companhia cede ao cliente o acesso 
ao ambiente de testes dos serviços em desenvolvimento.
Os serviços de originação ocorrem quando a Companhia forma-
liza contratos diretos de crédito com os clientes através de ca-
nais digitais, cuja receita é calculada com base em um percen-
tual sobre o valor originado de crédito.

A receita com a utilização da plataforma de crédito é reconheci-
da mensalmente (quando o cliente recebe e consome os benefí-
cios dos serviços contratados), com base nos valores estabeleci-
dos contratualmente.
A receita de estruturação é reconhecida quando a Companhia 
disponibiliza ao cliente o acesso ao ambiente de testes ou quan-
do da realização do serviço, o que ocorrer primeiro.
A Companhia realiza o reconhecimento da receita de originação, 
quando a obrigação de desempenho, pactuada no contrato com 
os clientes é satisfeita, isso ocorre quando a operação de crédi-
to originada para o cliente pelo valor defi nido em contrato é de-
sembolsada. Os custos incrementais e os custos para cumprir 
contratos com clientes são reconhecidos como despesa, quando 
incorridos.

Gestão de carteira e cobrança no ramo imobiliário Serviços de gestão de carteira e cobrança no ramo imobiliário 
compreendem: gestão de carteira de recebíveis e cobrança de 
créditos vencidos, notadamente imobiliários, contemplando a au-
ditoria fi nanceira e de formalização jurídica de recebíveis, emis-
são de faturamento, conciliação bancária, cobrança extrajudicial 
dos créditos inadimplentes e assessoria de formalização, a qual 
inclui renegociações e aditivos. Os tomadores usufruem dos ser-
viços constantemente, à medida que os serviços são prestados, mo-
tivo esse pelo qual a remuneração é reconhecida mensalmente.

Uso de plataforma tecnológica para Fundos de Investi-
mentos em Direitos Creditórios - FIDC.

A cobrança dos serviços é feita com base em tabela de preços, 
prevista em cada contrato de prestação de serviços, contendo o 
valor unitário para gestão por crédito e ainda, um percentual so-
bre a recuperação de inadimplência, além dos valores para as 
auditorias e a assessoria de formalização, por contrato, que se 
dão por valor fi xo.
Disponibilização de plataforma tecnológica para estruturação, 
controle e gestão de operações fi nanceiras envolvendo transa-
ções relacionadas com o produto de crédito na modalidade de 
cessão de direitos creditórios e específi cas de acordo com o mo-
delo operacional e uso de cada cliente. Para operações estrutu-
radas a cobrança dos serviços é feita com base no serviço utili-
zado, variando de acordo com o consumo de cada cliente na uti-
lização da plataforma. Para serviços de plataforma de controle e 
gestão da carteia de FIDC é cobrado um percentual fi xo aplicado 
sobre o volume fi nanceiro transacionado por cada cliente men-
salmente. Os clientes usufruem dos serviços e uso da platafor-
ma quando da assinatura do contrato de uso e prestação de ser-
viços de software.

O reconhecimento da receita ocorre à medida que o cliente é no-
tifi cado (quando o cliente recebe e consome os benefícios do ser-
viço contratado) durante o período do contrato, com base na apu-
ração mensal efetuada pela Companhia do volume de operações 
que o cliente realizou na plataforma.

A receita é reconhecida mensalmente, assim que o cliente assi-
na o contrato, pois é quando o cliente tem acesso ao pacote de 
serviços de gerenciamento de portfólio.



QUINTA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 2022 Página 7Jornal O DIA SP ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

CAPTALYS COMPANHIA DE CRÉDITO - CNPJ Nº 23.361.030/0001-29
Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

...continuação

continua...

c. Ágio pago por expectativa de rentabilidade futura
O saldo de ágio apurado nas aquisições de participações societárias encontra-se fundamentado 
na expectativa de rentabilidade futura da operação adquirida e soma R$ 10.515 (2020 - R$ 11.333).
O ágio alocado por unidade geradora de caixa (“UGC”) é conforme descrito a seguir:
 Consolidado
Ágio 2021 2020
IDTrust Tecnologia de Software Ltda. 10.515 10.515
Certifi cadora de Créditos Imobiliários e Participações S.A. 818 818
Redução ao valor recuperável (*) (818) -
Total 10.515 11.313
(*) A Companhia reconheceu redução ao valor recuperável de ágio na aquisição do investimen-

to da Certifi cadora no montante de R$ 818. Para esse reconhecimento foi considerado o va-
lor em uso da Unidade Geradora de Caixa (UGC) na qual a Certifi cadora está alocada. A Com-
panhia analisou o fl uxo de caixa realizado para o período de 2021 e constatou que a Certifi -
cadora não atingiu o orçado no momento da elaboração do estudo, também realizou a revi-
são dos orçamentos internos para os próximos cinco anos e identifi cou redução no valor re-
cuperável do ágio anteriormente registrado para esta UGC.

A Companhia testa anualmente o valor recuperável dos seus ativos de vida útil indefi nida, que se 
constitui principalmente de ágio por expectativa de resultados futuros, advindos de processos de 
combinação de negócios, utilizando o valor em uso, através de modelos de fl uxo de caixa descon-
tado que analisam as condições de mercado, características de cada UGC e elabora cenários eco-
nômicos que preveem as condições de realização dos ativos avaliados. Os fl uxos de caixa futuros 
foram descontados com base na taxa representativa do custo médio ponderado de capital (WACC). 
De forma consistente com as técnicas de avaliação econômica, a avaliação do valor em uso é efe-
tuada para um período de 5 (cinco) anos, e a partir de então, considerando-se a perpetuidade das 
premissas após este período, com crescimento, tendo em vista a capacidade de continuidade dos 
negócios por tempo indeterminado. A taxa de crescimento na perpetuidade foi determinada com 
base na estimativa da taxa anual composta de crescimento de longo prazo do EBITDA, a qual a 
Administração entende que está consistente com a premissa que um participante de mercado uti-
lizaria. O EBITDA foi projetado levando em consideração a experiência passada, ajustado pelos 
seguintes fatores: • Crescimento da receita foi projetado levando em consideração os níveis de 
crescimento médio experimentados ao longo dos últimos anos; • O volume de vendas e o aumen-
to dos preços estimados para os próximos cinco anos. • Os fl uxos de caixa estimados relaciona-
dos ao orçamento e esperado para 2020 foi considerado nas projeções. O valor recuperável da 
UGC foi baseado no valor em uso, determinado através dos fl uxos de caixa futuros descontados a 
serem gerados pelo uso contínuo da UGC. Para desconto do fl uxo de caixa futuro utilizou-se o 
WACC de 13,00% (2020: 17,21%) a.a. para este segmento, antes dos impostos (em moeda local 
nominal, incluindo a infl ação). As principais premissas utilizadas para estimar o valor recuperável 
dos segmentos reportáveis estão defi nidas a seguir:
Em percentual 2021 2020
Taxa de desconto 13,00% 19,60%
Taxa de crescimento na perpetuidade 3,40% 1,00%
Taxa de crescimento estimado 15,20% 35,70%
12. Contas a pagar
 Circulante
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Fornecedores 3.278 2.869 4.028 5.117
Reembolsos a realizar (nota explicativa n° 18) 6.761 7.100 6.583 7.335
Adiantamento de clientes 188 62 201 65
Acordos judiciais a pagar (nota explicativa n° 21.a) 75 375 212 375
 10.302 10.406 11.024 12.892
13. Tributos a recolher
 Circulante
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Encargos sobre salários 1.601 999 2.346 1.421
Impostos sobre serviços prestados por terceiros 43 57 59 95
Impostos próprios a recolher 265 5.805 4.805 8.562
 1.909 6.861 7.210 10.078
14. Mútuos a pagar
 Controladora Consolidado
 Parte
Contraparte relacionada Vencimento Encargos 2021 2020 2021 2020
IDTrust Controlada 21/01/2021 IPCA + 6% a.a. - 1.514 - -
15. Antecipação de lucros: A Companhia recebeu lucros antecipados da controlada Captalys 
Gestão Ltda., durante o exercício de 2020, no montante de R$ 5.084 que foi compensado durante 
o exercício de 2021.
16. Empréstimos e fi nanciamentos: O empréstimo bancário contraído em 02 de setembro de 2020 
pela controlada Captalys Gestão Ltda., mediante emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) - no 
valor de R$ 20.000 que em 31 de dezembro de 2020 representava o valor de R$ 20.638 foi liquidado 
antecipadamente em 06 de maio de 2021. Em 31 de dezembro de 2021 não há saldo em aberto.
17. Debêntures: Em 28 de abril de 2021 foi celebrado o Instrumento Particular de Escritura da Pri-
meira Emissão Privada de Debêntures, conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em 
série única da Companhia, no montante de R$ 90.000, com vencimento em 6 (seis) anos, contados 
a partir da data da integralização ocorrida em 30 de abril de 2021, com alienação em favor do com-
prador das debêntures (“investidor”) as ações de emissão da Companhia e direitos atrelados nos 
termos dos contratos de Alienação Fiduciária de Ações. As debêntures serão remuneradas a par-
tir da data da integralização com juros equivalentes a 100% da variação das taxas médias diárias 
dos Depósitos Interfi nanceiros - DI acrescida de 6,5% ao ano. Os juros são pagos integralmente 
todo dia 10 de cada mês, sendo o primeiro pagamento ocorrido em 10 de maio de 2021 e o valor 
principal será pago em 36 parcelas mensais iguais e sucessivas, a partir do início do quarto ano 
acrescido dos juros. O vencimento das debêntures será em 4 de abril de 2027.
Movimentação
 2021 2020
Saldo inicial - -
Valor de emissão das debêntures 90.000 -
Taxa efetiva de juros (1.350) -
Despesa de juros reconhecida no período 7.108 -
Juros pagos no período (6.298) -
Saldo fi nal 89.460 -

a. Garantias: Em garantia do cumprimento fi el, oportuno e total de todas e quaisquer obrigações 
decorrentes da emissão de debêntures conversíveis com garantia, incluindo a obrigação de paga-
mento, a Companhia, os Acionistas e / ou acionistas das subsidiárias da Companhia, conforme o 
caso irão: • Alienar em favor do Investidor, das ações de emissão da Companhia e direitos atre-
lados nos termos dos Contratos de Alienação Fiduciária de Ações; • Alienar em favor do Investi-
dor de ações e/ou cotas de emissão de determinadas sociedades integrantes do Consolidado; 
• Ceder em favor do Investidor 100% (cem por cento) de quaisquer fl uxos de receitas da Compa-
nhia, exceto os fl uxos que estejam onerados em favor da operação bancária existente; • Ceder 
em favor do Investidor 100% (cem por cento) das cotas subordinadas do fundo de investimento 
Captalys MP ME FIDC (“Fundo”). O Fundo encontra-se em fase de captação e em 30 de setembro 
de 2021 a Companhia não possui investimento; • Ceder em favor do Investidor conta vinculada 
(“Conta Vinculada”), nos termos dos Contratos de Cessão Fiduciária de Recebíveis; e • O Investi-
dor recebeu uma conta caução em dinheiro no valor de R$ 25.000 (vinte e cinco milhões de reais). 
O saldo foi liberado para a empresa após aprovação pelo Investidor em Assembleia Geral, uma 
vez que as condições previstas no contrato para conclusão da emissão das debêntures foram con-
cluídas. Em 30 de setembro de 2021 este saldo está livre para uso da Companhia. b. Covenants: 
Os investidores poderão considerar vencidas e imediatamente exigíveis todas as obrigações da 
Companhia referentes às debêntures, incluindo a remuneração, na ocorrência de determinados 
eventos (covenants) destacando: • Alienação, transferência ou qualquer outra forma de cessão a 
terceiros (ou promessa) das obrigações assumidas na Escritura, sem a prévia aprovação por escri-
to dos investidores; • Pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia, em 
qualquer caso não elidido no prazo legal, exceção se de forma distinta for defi nido em AGE, ob-
servadas as disposições do Acordo de Liquidez e Acordo de Acionistas; • Descumprimento ou 
inobservância de qualquer decisão ou sentença judicial ou arbitral, das quais não se caiba mais 
qualquer recurso; • Inadimplemento que não tenha sido sanado em até 5 (cinco) dias úteis de qual-
quer obrigação pecuniária sobre quaisquer dos seus respectivos endividamentos obtidos (i) junto 
aos investidores, que não decorrentes da Escritura, suas afi liadas, Controladas e/ou Controlado-
ras ou ainda (ii) quaisquer terceiros, desde que em valor igual ou superior a R$ 2 milhões, de for-
ma individual ou agregada, contraída no mercado fi nanceiro e no de capitais, local e internacio-
nal; • Protesto de títulos ou apontamentos no SERASA e demais bureau de crédito, contra a Com-
panhia em valor, individual ou agregado, igual ou superior a R$ 15 milhões (ou valor equivalente 
em outra moeda), desde que a respectiva dívida não seja paga e/ou os efeitos do referido protes-
to elididos no prazo de 30 dias ou desde que a respectiva dívida não tenha sido paga e/ou a situa-
ção na ocorrência de apontamentos não seja de outra forma regularizada no prazo de 15 dias úteis; 
• Na ocorrência, sem autorização prévia dos investidores, de (i) transferência ou qualquer altera-
ção do Controle indireto da Companhia, conforme disposto no artigo 166 da Lei das S.A. ou (ii) al-
teração do capital social que resulte em perda do Controle societário indireto da Companhia pe-
los atuais acionistas controladores indiretos; • Prática de atos sem prévia autorização dos inves-
tidores, destacando: • Atualização ou modifi cação do orçamento anual ou do plano de negócios 
da Companhia aprovado no Acordo de Acionistas que represente um ajuste superior a 30%, de 
forma agregada, do valor originalmente previsto; • Reforma do estatuto social da Companhia ou 
reforma dos contratos sociais das investidas, excetuando alterações realizadas para refl etir ajus-
tes no âmbito das atividades no curso normal dos negócios, bem como para eleição de substitui-
ção de membros da sua administração; • Aquisição, alienação, locação, arrendamento, cessão, 
transferência, criação de qualquer ônus ou disposição de ativos em valor superior a 35% da recei-
ta bruta da Companhia nos últimos 12 meses, seja em uma única transação ou em uma série de 
transações relacionadas em um período de 12 meses; • Aumento do valor total de endividamen-
to da Companhia imediatamente após emissão das Debêntures, inclusive via novos empréstimos 
ou fi nanciamentos ou via emissão de títulos de crédito ou valores mobiliários representativos de 
dívida, em montante superior a R$ 10 milhões, seja em uma única transação ou em uma série de 
transações relacionadas em um período de 12 meses; • Ajuizamento de ações judiciais, arbitrais 
ou processos administrativos, ou a celebração de acordo em qualquer ação judicial ou arbitral em 
valor superior a R$ 10 milhões. A Companhia divulgou os principais covenants relacionados às de-
bêntures emitidas que podem causar um impacto fi nanceiro. Para os demais itens a Companhia 
não julgou relevantes para efeito de divulgação nas informações contábeis. c. Condições de 
conversibilidade em ações: O investidor terá o direito (mas não a obrigação, exceto no âmbi-
to de um “IPO Qualifi cado”) de, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo a partir da data de emis-
são e até a data de vencimento (“data limite para conversão”), converter a totalidade (e não me-
nos do que a totalidade) do saldo devedor à época das debêntures em ações ordinárias da Com-
panhia. A quantidade de ações a ser recebida pelo investidor será o resultado da divisão do saldo 
devedor a época da conversão pelo preço fi xo de conversão por ação. (i) Em caso de conversão, o 
preço de conversão por ação será fi xo e igual ao valor já defi nido na Escritura, devendo ser auto-
maticamente deduzido por eventuais reduções de capital, resgates ou amortizações de ações, di-
videndos pagos, juros sobre capital próprio e/ou quaisquer tipos de proventos distribuídos aos 
Acionistas da Companhia entre a data da emissão e a data em que ocorrer a conversão das de-
bêntures, exceto: (i) dividendos já declarados e ainda não pagos até a data da emissão das debên-
tures; e (ii) dividendos determinados pagos aos detentores das ações preferenciais B e C da Com-
panhia. (“eventos de Cash-out”); e (ii) Acrescido por eventuais aumentos de capital ou aporte de 
recursos e/ou ativos na Companhia entre a data de emissão e a data de conversão (“eventos de 
Cash-in”). Para o exercício do direito de conversão das debêntures, o investidor deverá enviar no-
tifi cação por escrito à Companhia, a qualquer tempo até a data limite para conversão. A ausência 
de notifi cação de conversão até a data limite ou a notifi cação intempestiva será considerada como 
renúncia ao direito de converter as debêntures. • IPO Qualifi cado - O investidor obrigatoriamen-
te exercerá seu direito de conversão das debêntures em ações da Companhia caso ocorra evento 
e a efetiva consumação de um IPO Qualifi cado no âmbito da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ou qual-
quer bolsa norte americana e desde que tenha ocorrido: (i) aprovação do preço do IPO Qualifi cado 
em reunião do Conselho de Administração da Companhia; (ii) assinatura do contrato de distribui-
ção referente ao IPO Qualifi cado com os respectivos coordenadores, e (iii) assinatura do placement 
facilitation and purchase agreement com os respectivos coordenadores (“Atos IPO Qualifi cado”) 
• Prêmio de opção debêntures conversíveis - No reconhecimento inicial o valor justo do com-
ponente passivo foi determinado por meio do valor presente dos fl uxos de caixa contratados e des-
contados à taxa de 7% avaliada pela Companhia como sendo comparável a transação similar sem 
a cláusula de conversibilidade. A diferença entre a taxa contratual e a taxa utilizada para determi-
nação do valor justo da dívida na data da captação, em termos monetários foi de R$ 1.521, e foi 
contabilizada no patrimônio líquido na rubrica “Opção de conversão em ações”. Durante o perío-
do foi reconhecido no resultado o montante de R$ 171 decorrente do ajuste na taxa efetiva de ju-
ros, encerrando em 31 de dezembro de 2021 com saldo de R$ 1.350.

Remuneração do pessoal chave da Administração: A remuneração atribuída aos adminis-
tradores está representada por benefícios de curto prazo e nos exercícios fi ndos em 31 de dezem-
bro de 2021 e 2020 estavam assim distribuídas:
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Remuneração fi xa 4.452 1.135 5.218 1.135
Participação nos lucros 9.556 1.782 9.626 1.782
Plano de opções de compra 
 de ações (nota explicativa n° 34) 2.044 6.432 2.044 6.432
Dividendos deliberados (nota explicativa n° 22.f) 1.955 2.795 2.744 2.795
 18.007 12.144 19.632 12.144
Os Diretores Estatutários são parte de contrato de trabalho no regime CLT (Consolidação das Leis 
Trabalhistas), onde seguem todas as prerrogativas legais de remunerações e benefícios. Nesta 
nota apresentamos também os valores pagos a título de dividendos discricionários provisionados 
e pagos, conforme critérios descritos na nota explicativa n° 22.a. Durante os exercícios de 2021 e 
2020 não houve pagamento de benefícios pós-emprego, outros benefícios de longo prazo, benefí-
cios de rescisão de contrato de trabalho ou qualquer tipo de remuneração baseada em ações que 
não estejam de acordo com os requeridos pela CLT.
19. Arrendamentos: Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia e sua controlada Certifi cadora pos-
suíam contratos de arrendamento referente a imóvel utilizado para suas atividades administrativas. 
Esses arrendamentos possuem prazo de duração de 5 anos com opção de renovação após este pe-
ríodo. Os pagamentos destes arrendamentos são reajustados anualmente, para refl etir os ajustes 
infl acionários previstos no contrato. O saldo do passivo de arrendamento estava assim composto:
 Controladora Consolidado
Vencimento Encargos 2021 2020 2021 2020
01/03/2024 IGP-M - - - 1.547
01/09/2023 IGP-M - - 362 -
27/06/2026 IGP-M 12.174 - 12.174 -
  12.174 - 12.536 1.547
Circulante  3.606 - 3.823 489
Não circulante  8.568 - 8.713 1.058
Total  12.174 - 12.536 1.547
Os ativos de direito de uso relacionados a propriedades arrendadas que não atendem à defi nição 
de propriedade para investimento são apresentados como ativo imobilizado, conforme nota expli-
cativa n° 11(a), rubrica “Direito de uso de imóvel”. O fl uxo do passivo de arrendamentos em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 tem a seguinte composição, por ano de vencimento:
 Controladora Consolidado
Vencimentos 2021 2020 2021 2020
2021 - - - 488
2022 3.606 - 3.823 488
2023 2.045 - 2.190 489
2024 2.345 - 2.345 82
2025 2.689 - 2.689 -
2026 1.489 - 1.489 -
Total 12.174 - 12.536 1.547
A movimentação do arrendamento é assim representada:
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Saldo em 01 de janeiro - - 1.547 1.747
Novos arrendamentos 11.412 - 12.108 159
Baixa de arrendamentos - - (1.473) -
Pagamento de principal - - (394) (410)
Pagamento de juros - - (117) (109)
Juros provisionados 762 - 865 160
Saldo em 31 de dezembro 12.174 - 12.536 1.547
20. Obrigações trabalhistas e sociais
 Circulante
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Provisão de férias e encargos 3.343 2.250 4.032 2.913
Provisão para participação nos lucros 6.415 3.881 6.712 3.881
 9.758 6.131 10.744 6.794
21. Provisão para contingências: A Companhia e suas controladas são parte em processos ad-
ministrativos e judiciais, oriundos do curso normal de suas operações. Esses processos envolvem 
assuntos de natureza cível e trabalhista. Com base nas informações e avaliações de seus asses-
sores jurídicos, internos e externos, a Companhia mensurou e reconheceu provisões para contin-
gências em montante estimado do valor da obrigação e que refl etem a saída de recursos espera-
da. Em 31 de dezembro de 2021, as provisões para contingências prováveis estavam reconhecidas 
no montante de R$ 1.069 e R$ 1.140 na Controlada e no Consolidado, respectivamente (2020 - R$ 
313 no Consolidado). A Companhia e suas controladas não apresentam depósitos judiciais rela-
cionados aos referidos processos judiciais. A composição da provisão para contingências encon-
tra-se detalhada abaixo:
a. Movimentação das contingências prováveis
 Controladora Consolidado
 Contin- Contin-  Contin- Contin-
 gência  gência  gência gência
 trabalhista cível Total trabalhista cível Total
Saldo em 01 de janeiro de 2020 - - - - - -
Adições (1) - - - - 313 313
Adições (2) 375 - 375 375 - 375
Reversões (375) - (375) (375) - (375)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 - - - - 313 313
Saldos em 01 de janeiro de 2021 - - - - 313 313
Adições (3) 1.069 - 1.069 1.319 - 1.319
Reversões - - - (250) (242) (492)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 1.069 - 1.069 1.069 71 1.140
(1) Os processos cíveis representam a responsabilidade solidária em quatro processos que a 

Certifi cadora de Créditos Imobiliários e Participações S.A. (“Controlada”) foi arrolada nos au-
tos, em ações movidas por mutuários na aquisição de imóveis intermediadas por empresas 
de loteamentos e empreendimentos imobiliários envolvendo pedidos de restituições de va-
lores, rescisões de contratos e acordos de negociação.

(2) Durante o exercício de 2020 a Companhia realizou acordo e encerrou a ação de um único 
processo trabalhista no montante de R$ 375. O acordo com o reclamante homologado em 
audiência será pago em parcelas a partir do exercício de 2021. Do montante de R$ 375 já 
foram pagos R$ 300 até 31 de dezembro de 2021 e o saldo a pagar de R$ 75 será liquida-
do até março de 2022 e está registrado na rubrica “Contas a pagar”, conforme nota expli-
cativa nº 12.

(3) R$ 1.069 (2020 - R$ 0) Provisão para riscos trabalhistas decorrente de ações movidas contra 
a Controlada em que está sendo pleiteado vínculo empregatício e indenização de verbas sa-
lariais. No Consolidado foram homologados dois acordos trabalhistas no montante de R$ 250 
que serão pagos em parcelas com início de pagamento em outubro de 2021. Do montante de 
R$ 250 já foram pagos R$ 113 até 31 de dezembro de 2021 e o saldo a pagar de R$ 137 será 
liquidado até julho de 2022 e está registrado na rubrica “Contas a pagar”, conforme nota ex-
plicativa nº 12

O montante total de R$ 1.069 e R$ 1.319 na Controlada e no Consolidado, respectivamente 
(em 2020 - R$ 375 e R$ 688, na Controladora e no Consolidado, respectivamente) está regis-
trado no resultado conforme nota explicativa nº 27. b. Contingências possíveis: A Compa-
nhia, no Consolidado, possui valores envolvendo discussões judiciais que foram analisadas por 
assessores jurídicos e conjunto com a administração e consideradas como probabilidade de 
perdas possíveis que não requerem a constituição de provisão contábil e compostas por: Pro-
cessos trabalhistas: A Companhia possui ações trabalhistas de risco estimando no montan-
te de R$ 141 (2020 - R$ 0) no Consolidado, relacionadas a participação solidária da controla-
da Gestão em processo envolvendo o reconhecimento de vínculo empregatício e pagamento 
de verbas salariais representado por uma única ação. Processos cíveis: A Companhia pos-
sui ações cíveis de risco estimado como possível no montante de R$ 774 no consolidado (2020 
- R$ 2.200 no Consolidado), relacionadas a: • R$ 774 (2020 - R$ 700) - participação solidária 
da Companhia (i) em ação declaratória de inexistência de débito e reparação de danos mate-
riais e morais relacionados a contrato de cessão e aquisição de direitos creditórios e (ii) ações 
revisionais de juros de fi nanciamento de imóveis intermediadas por empresas de loteamentos 
e empreendimentos imobiliários movido por um único estabelecimento comercial; • Ação re-
ferente a obrigação de execução de obras necessárias à conclusão de empreendimento imo-
biliário detido por um fundo de investimento e pagamento de prejuízos arcados pelo autor da 
ação pelo atraso e inadequação da obra; • Risco de eventual condenação em sucumbência (i) 
no caso de impossibilidade de recuperação de crédito em ação movida em nome de fundo de 
investimento em direitos creditórios e (ii) em ação indenizatória por cobrança de multa por res-
cisão de termo de parceria na prestação de serviços com cliente; • R$ 0 (2020 - R$ 1.500) - 
Risco em processo relacionado a não violação de cláusula concorrencial referente a contrato 
de software. A ação foi encerrada de comum acordo entre as partes. Processos fi scais: A 
Companhia possui ações fi scais de risco estimado no montante de R$ 842 (2020 - R$ 828) no 
Consolidado, relacionadas a execução fi scal ajuizada pela União Federal para cobrança de dé-
bitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS contra a executada Captalys Companhia de Investimentos 
(atual BSO Investimentos S.A.), a Companhia é sucessora desta ação devido ao evento de ci-
são realizado em janeiro de 2019.
22. Patrimônio líquido: Veja políticas contábeis na nota explicativa n° 3.k. a. Capital social: 
As ações ordinárias têm os mesmos direitos com relação aos ativos líquidos residuais da Com-
panhia. Acionistas preferenciais participam somente até o limite do valor nominal dessas ações. 
O capital social subscrito e totalmente integralizado é de R$ 102.713, sendo R$ 59.332 em ações 
ON, R$ 43.379 em ações PNA, R$ 1 em ações PNB e R$ 1 em ações PNC (2020 - R$ 62.710, sen-
do R$ 24.330 em ações ON, R$ 38.378 em ações PNA, R$ 1 em ações PNB e R$ 1 em ações PNC, 
dividido em 42.411.918 (2020 - 33.097.320) ações, todas nominativas e sem valor nominal, cujas 
quantidades estão distribuídas da seguinte forma:
 Ações em quantidade
 ON PNA PNB PNC Total
Posição em 01.01.2020 15.839.045 13.948.008 430 105 29.787.588
Movimentação (1) 709.615 2.600.117 - - 3.309.732
Posição em 31.12.2020 16.548.660 16.548.125 430 105 33.097.320
Posição em 01.01.2021 16.548.660 16.548.125 430 105 33.097.320
Movimentação (2) 7.030.717 2.283.701 180 - 9.314.598
Posição em 31.12.2021 23.579.377 18.831.826 610 105 42.411.918
Ações em tesouraria - outor-
 gada à Funcionários (3) (1.666.897) (6.163.731) - - (7.830.628)
Ações em tesouraria (4) - (95.000) - - (95.000)
Ações em circulação 21.912.480 12.573.095 610 105 34.486.290
(1) A Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de abril de 2020 aprovou o aumento de 

capital da Companhia no montante de R$ 27.769 mediante a emissão de 3.309.372 ações, 
sendo 2.600.117 preferenciais Classe A e 709.615 ações ordinárias, sem valor nominal, ao 
preço de R$ 8,39 por ação, com base em laudo de avaliação preparado pela Companhia. As 
ações foram emitidas por meio de empréstimos aos acionistas e administradores, em 28 de 

maio de 2020 a Companhia recomprou essas ações, devolvendo-as para tesouraria e na mes-
ma data foram outorgadas a funcionários e administradores em posição de comando, con-
forme item (5) abaixo, mediante a celebração de contrato com cada um dos funcionários.

(2) A Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de fevereiro de 2021 aprovou o aumento 
de capital da Companhia no montante de R$ 10.003 mediante a emissão de 4.567.762 ações, 
sendo 2.283.881 ações ordinárias, 2.283.701 ações preferenciais Classe A e 180 ações pre-
ferenciais Classe B, sem valor nominal, ao preço de R$ 2,19 por ação, com base no valor pa-
trimonial da Companhia.

 A Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de abril de 2021 aprovou o aumento de 
capital da Companhia no montante de R$ 30.000 mediante a emissão de 4.746.836 ações or-
dinárias, sem valor nominal, ao preço de R$ 6,32.

 Do total do capital integralizado no período, o montante de R$ 36.823 foi integralizado em 
caixa e o montante de R$ 3.180 integralizado através de quotas do fundo de investimento F3 
FI Multimercado CP - IE que posteriormente foi resgatado integralmente durante do 3º tri-
mestre de 2021.

(3) Em maio de 2020 a Companhia outorgou a seus administradores e funcionários em posição de 
comando, a título de benefícios à empregados, 1.666.897 ações ON e 6.163.731 ações PNA por 
um preço fi xo e determinado. Maiores detalhes estão descritos na nota explicativa n° 34.

(4) Ações de própria emissão adquiridas para manutenção em Tesouraria e posterior cancela-
mento ou recolocação mediante venda para acionistas da Companhia.

Os acionistas terão direito a um dividendo anual não cumulativo de 100% (cem por cento) do lucro lí-
quido do exercício, deduzidos os montantes fi xados por lei (veja nota (b) (i) abaixo) e também deduzi-
dos pelos dividendos estabelecidos em estatuto para as ações preferenciais (veja nota (i), abaixo: 
(i) Ações preferenciais: As ações preferenciais estão divididas em 3 classes, classe A, B e C. 
Os detentores de ações preferenciais: (i.1) Classe A não tem direito a voto e não tem preferência 
a dividendos mínimos ou dividendos fi xos, mas terão preferência no reembolso de seu valor patri-
monial à época em caso de liquidação da Companhia, com prêmio de R$ 0,01 (um centavo de real); 
(i.2) Classe B não terá direito a voto e terá direito a um dividendo fi xo de R$ 6 por ano a ser pago 
por ação, desde que a Companhia apresente lucro no período e caso o lucro não seja sufi ciente 
para remunerar essa classe de ações, a Companhia realizará a distribuição do saldo remanescen-
te com as reservas de lucros; (i.3) Classe C terá direito a um dividendo mínimo, não cumulativo, 
de 30%, ou mais, desde que autorizado pela Assembleia Geral de Acionistas, com votação unâni-
me dos acionistas controladores, calculados sobre o lucro líquido, deduzido da reserva legal e dos 
dividendos das ações preferenciais Classe B. (ii) Ações ordinárias: As ações ordinárias dão di-
reito a um voto por ação nas deliberações da Companhia e terão direito a dividendos, consideran-
do o saldo remanescente do resultado, após a distribuição para os acionistas preferenciais. b. Re-
serva de lucros: (i) 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. O sal-
do de reserva legal em 31 de dezembro de 2021 é R$ 0 (2020 - R$ 0). (ii) Reserva de retenção 
de lucros: No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do es-
tatuto ou do art. 202 da Lei 6.404/76, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, 
a assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à cons-
tituição de reserva de lucros a realizar. Considera-se realizada a parcela do lucro líquido do exer-
cício que exceder da soma dos seguintes valores: • o resultado líquido positivo da equivalência 
patrimonial; e • o lucro, rendimento ou ganho líquidos em operações ou contabilização de ativo e 
passivo pelo valor de mercado, cujo prazo de realização fi nanceira ocorra após o término do exer-
cício social seguinte. A reserva de lucros a realizar somente poderá ser utilizada para pagamento 
do dividendo obrigatório e, para efeito do inciso III do art. 202 da Lei 6.404/76, serão considera-
dos como integrantes da reserva os lucros a realizar de cada exercício que forem os primeiros a 
serem realizados em dinheiro. No exercício de 2020 o saldo da reserva de retenção de lucros no 
valor de R$ 1.994 foi utilizado para absorver parte do prejuízo do exercício. Em 31 de dezembro de 
2021 o saldo da referida reserva é de R$ 0 (2020 - R$ 0). c. Transações de capital: O saldo em 
31 de dezembro de 2021 no montante de R$ 5.199 (2020 - R$ 4.714) está representado pela varia-
ção percentual da participação societária na controlada Certifi cadora de Créditos Imobiliários e Par-
ticipações S.A. e pela distribuição de dividendos desproporcionais aos acionistas minoritários das 
controladas Captalys Gestão Ltda. e ID Trust, conforme deliberação e aprovação dos acionistas. 
d. Ações em tesouraria: A composição das ações em tesouraria estava assim representada:
 Classe das ações
 ON PNA PNB Total R$
Composição:
Outorgada à funcionários (1.666.897) (6.163.731) - (7.830.628) (27.018)
Para futuras deliberações - (95.000) - (95.000) (797)
Posição em 31.12.2021 (1.666.897) (6.258.731) - (7.925.628) (27.815)
Composição:
Outorgada à funcionários (1.666.897) (5.945.337) - (7.612.234) (26.938)
Para futuras deliberações - (313.394) - (313.394) (877)
Posição em 31.12.2020 (1.666.897) (6.258.731) - (7.925.628) (27.815)
e. Ajustes de avaliação patrimonial: O saldo em 31 de dezembro de 2021 no montante de R$ 
372 (2020 - R$ 317) representa as diferenças resultantes da conversão das taxas de câmbio das 
demonstrações fi nanceiras de operações das entidades controladas no exterior. Os valores regis-
trados em ajustes de avaliação patrimonial são reclassifi cados para o resultado do exercício inte-
gral ou parcialmente, quando da alienação dos investimentos. f. Dividendos mínimo obrigató-
rio: Conforme descrito no item (a), desta nota explicativa, é garantido estatutariamente um divi-
dendo mínimo obrigatório, deduzido da reserva legal, correspondente a: (i) R$ 6 (seis mil reais) por 
ação para os acionistas detentores das ações preferenciais classe B (“PNB”); (ii) 30% do lucro lí-
quido para os acionistas detentores das ações preferenciais classe C (“PNC”), deduzido dos divi-
dendos das ações PNB, apurado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que se-
rão deliberadas em Assembleia. O dividendo mínimo proposto é conforme segue:
 Controladora
 2021 2020
(Prejuízo) / Lucro líquido dos exercícios (31.478) (17.650)
Pagamento de dividendos intermediários nos exercícios - PNB 1.955 2.795
 1.955 2.795
Reconciliação com os saldos do balanço:
Ativo 4.750 2.795
Adiantamento de lucros (nota explicativa n° 9) 4.750 2.795
Passivo
Saldo inicial em 01 de janeiro 5.799 6.000
Dividendos propostos no exercício - -
Pagamentos realizados (5.799) (201)
Saldo fi nal em 31 de dezembro - 5.799
Não havia saldo de dividendos a pagar em 31 de dezembro de 2021 (2020 - R$ 5.799) e estava re-
gistrado na rubrica “Dividendos a pagar”. O saldo do exercício de 2020 foi integralmente liquida-
do em julho de 2021.
23. Gerenciamento de capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de 
salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia, para oferecer retorno aos acionistas e 
benefícios às outras partes interessadas. Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Compa-
nhia pode rever a estrutura de pagamento de dividendos, emitir novas ações ou vender ativos para 
reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. A Administração da Companhia monitora o capi-
tal com base no índice de alavancagem fi nanceira. Qualquer modifi cação ou impactos na geração 
de caixa, a Companhia reavalia a política de pagamento de dividendos e outros recursos para se 
ajustar novamente aos níveis de alavancagem desejados. O índice de alavancagem é representa-
do pela “dívida líquida”, dividido pelo “total do patrimônio líquido”. A Companhia inclui na estru-
tura de dívida líquida os saldos de mútuos a pagar, arrendamentos e empréstimos e fi nanciamen-
tos deduzidos de caixa e Equivalentes de caixa. O índice de alavancagem da Companhia é apre-
sentado a seguir:
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
(-) Caixa e equivalente de caixa (nota 4) (1.857) (1.305) (5.950) (3.016)
(+) Mútuos a pagar, arrendamentos e empréstimos 
 e fi nanciamentos (notas 14,16, 17 e 19) 101.634 1.514 101.996 22.185
Dívida líquida / (caixa líquido) 99.777 209 96.046 19.169
Total do patrimônio líquido 32.696 21.518 37.011 23.639
Índice de endividamento líquido 305,16% 0,97% 259,50% 81,09%
24. Participação de acionistas não controladores: Ver política contábil na nota explicativa 
3.(a). A tabela a seguir resume as informações relativas a cada uma das controladas da Compa-
nhia que tem participação material de acionistas não controladores, antes de quaisquer elimina-
ções intragrupo.
31 de dezembro de 2021
  Certifi cadora
 ID Trust  de Créditos Outras
 Tecnologia de  Imobiliários e controladas
 Software Ltda. Participações S.A. imateriais Total
Percentual dos não controladores 11,50% 37,37% - -
Ativo circulante 6.157 1.027 - -
Ativo não circulante 596 1.650 - -
Passivo circulante (3.905) (2.807) - -
Ativos líquidos antes 
 da combinação de negócios 2.848 (130) - -
Ativos intangíveis identifi cados 
 na combinação de negócios 16.763 2.648 - -
Ativos líquidos totais 19.611 2.518 - -
Ativos líquidos atribuíveis 
 aos não controladores 2.255 2.077 (17) 4.315
Parcela do resultado 
 destinado aos minoritários
Resultado 3.623 (70) - -
Outros resultados abrangentes - - - -
Total resultado abrangente 3.623 (70) - -
Resultado abrangente x 
 participação de não controladores 416 (26) - -
Resultado alocado para 
 os não controladores 416 (26) (15) 375
Dividendos pagos para 
 acionistas não controladores 790 - 3.120 3.910

11. Imobilizado e Intangível
a. Imobilizado
 Controladora
 Móveis e   Equipamentos de Equipamentos de Direito de
 utensílios Instalações informática comunicação e outros uso de imóvel Total
Taxas anuais de depreciação 10% 20% 20% 10% 20% 
Saldo em 01/01/2020 31 34 224 - - 289
Adições 183 1.568 1.199 47 - 2.997
Saldo em 31/12/2020 214 1.602 1.423 47 - 3.286
Saldo em 01/01/2021 214 1.602 1.423 47 - 3.286
Adições - 355 1.937 - 11.412 13.704
Baixas - (1.297) - - - (1.297)
Saldo em 31/12/2021 214 660 3.360 47 11.412 15.693
Depreciação
Saldo em 01/01/2020 (1) (1) (8) - - (10)
Despesa de depreciação (10) (25) (170) (2) - (207)
Saldo em 31/12/2020 (11) (26) (178) (2) - (217)
Saldo em 01/01/2021 (11) (26) (178) (2) - (217)
Despesa de depreciação (55) (204) (505) (10) (1.141) (1.915)
Baixas - 115 - - - 115
Saldo em 31/12/2021 (66) (115) (683) (12) (1.141) (2.017)
Valor contábil
Saldo em 31/12/2021 148 545 2.677 35 10.271 13.676
Saldo em 31/12/2020 203 1.576 1.245 45 - 3.069
 Consolidado
 Móveis e  Instalações Equipamentos de Equipamentos de Direito de
 utensílios e benfeitorias informática comunicação e outros uso de imóvel Total
Taxas anuais de depreciação 10% 10% a 20% 20% 10% -
Custo
Saldo em 01/01/2020 145 197 373 20 1.886 2.621
Aquisição de controlada 100 - 230 15 - 345
Adições 230 1.644 1.230 59 159 3.322
Saldo em 31/12/2020 475 1.841 1.833 94 2.045 6.288
Saldo em 01/01/2021 475 1.841 1.833 94 2.045 6.288
Adições - 355 2.272 7 12.108 14.742
Baixas - (1.297) - - (2.361) (3.658)
Saldo em 31/12/2021 475 899 4.105 101 11.792 17.372
Depreciação
Saldo em 01/01/2020 (1) (1) (8) - (314) (324)
Despesa de depreciação (29) (135) (215) (4) (372) (755)
Recuperação Pis/Cofi ns - - - - (38) (38)
Saldo em 31/12/2020 (30) (136) (223) (4) (724) (1.117)
Saldo em 01/01/2021 (30) (136) (223) (4) (724) (1.117)
Despesa de depreciação (81) (239) (627) (17) (1.296) (2.260)
Baixas - 115 - - 888 1.003
Recuperação Pis/Cofi ns - - - - (27) (27)
Saldo em 31/12/2021 (111) (260) (850) (21) (1.159) (2.401)
Valor contábil
Saldo em 31/12/2021 364 639 3.255 80 10.633 14.971
Saldo em 31/12/2020 445 1.705 1.610 90 1.321 5.171

b. Intangível Controladora
 Softwares de terceiros Softwares próprios Desenvolvimento de Software Total
Taxas anuais de depreciação 20% 20% -
Custo
Saldo em 01/01/2020 36 3.073 - 3.109
Adições 93 6.658 27 6.778
Saldo em 31/12/2020 129 9.731 27 9.887
Saldo em 01/01/2021 129 9.731 27 9.887
Adições - 13.242 - 13.242
Baixas - - (27) (27)
Saldo em 31/12/2021 129 22.973 - 23.102
Amortização
Amortização acumulada em 01/01/2020 (2) (288) - (290)
Despesa de amortização (13) (1.194) - (1.207)
Amortização acumulada em 31/12/2020 (15) (1.482) - (1.497)
Amortização acumulada em 01/01/2021 (15) (1.482) - (1.497)
Despesa de amortização (29) (3.040) - (3.069)
Amortização acumulada em 31/12/2021 (44) (4.522) - (4.566)
Saldo contábil
Saldo contábil em 31/12/2021 85 18.451 - 18.536
Saldo contábil em 31/12/2020 114 8.249 27 8.390
 Consolidado
 Softwares  Softwares Desenvolvimento Ágio na combi- Carteira Cláusula
 de terceiros próprios de software nação de negócios de clientes de non compete Marca Total
Taxas anuais de amortização 20% 10% e 20% - - 10% e 12,5% 20% a 33% 11%  
Custo 
Saldo em 01/01/2020 2.231 3.237 - 818 354 5 - 6.645
Aquisição de controlada - 3.269 - 10.515 11.959 59 1.476 27.278
Adições 427 6.658 27 - - - - 7.112
Saldo em 31/12/2020 2.658 13.164 27 11.333 12.313 64 1.476 41.035
Saldo em 01/01/2021 2.658 13.164 27 11.333 12.313 64 1.476 41.035
Adições - 13.884 6 - 1.439 21 - 15.350
Redução ao valor recuperável - - - (818) - - - (818)
Baixas - - (27) - - - - (27)
Saldo em 31/12/2021 2.658 27.048 6 10.515 13.752 85 1.476 55.540
Amortização
Amortização acumulada em 01/01/2020 (520) (341) - - (40) (2) - (903)
Despesa de amortização (537) (1.424) - - (953) (11) (121) (3.046)
Amortização acumulada em 31/12/2020 (1.057) (1.765) - - (993) (13) (121) (3.949)
Amortização acumulada em 01/01/2021 (1.057) (1.765) - - (993) (13) (121) (3.949)
Despesa de amortização (557) (3.335) - - (1.102) (12) (145) (5.151)
Amortização acumulada em 31/12/2021 (1.614) (5.100) - - (2.095) (25) (266) (9.100)
Saldo contábil
Saldo contábil em 31/12/2021 1.044 21.948 6 10.515 11.657 60 1.210 46.440
Saldo contábil em 31/12/2020 1.601 11.399 27 11.333 11.320 51 1.355 37.086

18. Partes relacionadas: A Companhia e suas controladas mantêm operações com partes relacionadas que pertencem ao mesmo grupo econômico, cujos montantes dos saldos, natureza e totais 
das transações e efeitos nas demonstrações fi nanceiras estão demonstrados a seguir:
 Controladora Consolidado
 Ativos/ Receitas/ Ativos/ Receitas/
 (passivos) (despesas) (passivos) (despesas)
Transação Parte relacionada Relação 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
ATIVO / RECEITA
Adiantamento de lucros 
 (nota explicativa n° 22.f) Pessoas físicas Acionistas 4.795 2.795 - - 4.795 2.928 - -
Taxa de Gestão a Receber BSO FIP Grupo Econômico - - - - 4.155 3.122 1.033 994
Contratos de mútuo Irídio Empreendimentos e Participações Ltda. Grupo Econômico - 158 23 3 - 158 23 3
Contratos de mútuo Certifi cadora de Créd. Imobiliários e Part. S.A. Controlada 746 102 76 22 - - - -
Contratos de mútuo ID Trust Tecnologia de Software Ltda. Controlada - 419 21 6 - - - -
Contratos de mútuo Pessoas físicas Acionistas 1.898 1.712 186 74 1.898 1.712 186 74
Contratos de mútuo Captalys Cia. de Investimentos Grupo Econômico 5.060 4.326 734 137 5.060 4.326 734 137
Rateio de despesas 
 entre empresas do grupo (a) Captalys Gestão Ltda./Captalys Serviços Controladas 53.527 3.140 79.207 44.437 - - - -
Adtos. para pagamento 
 de despesas - Reembolso Captalys Gestão Ltda. Controladas - 76 - - - - - -
Ressarcimento de pagamento 
 de despesas - Reembolso Captalys DTVM Grupo Econômico - 239 - - - 239 - -
Adtos. para pagamento 
 de despesas - Reembolso Captalys Cia. de Investimentos Grupo Econômico 442 442 - - 11.027 11.027 - 508
Dividendos a Receber Captalys Gestão Ltda. Controlada 2.757 2.757 - - - - - -
Outros ativos e passivos - Reembolso Diversos Diversos 5 2  - - 11 7  - -
Total   69.229 16.168 80.247 44.679 26.946 23.519 1.976 1.716
(PASSIVO) /(DESPESA)
Dividendos distribuídos a pagar 
 (nota explicativa n° 22.f) Pessoas físicas Acionistas - (5.799) - - - (9.470) - -
Lucros Antecipados Captalys Gestão Ltda. Controlada - (5.084) - - - - - -
Reembolsos a pagar Captalys Gestão Ltda. Controlada (35) - - - - - - -
Contratos de mútuo ID Trust Tecnologia de Software Ltda. Controlada - (1.514) (8) - - - - -
Valor a pagar de pessoal 
 - transferência de funcionários Captalys DTVM Ltda. Grupo Econômico (212) - - - (212) - - -
Adtos. para pagamento 
 de despesas - Reembolso (b) Captalys Cia. de Investimentos Grupo Econômico (6.371) (6.967) - (2.087) (6.371) (6.967) - (2.087)
Adto. para aquisição 
 de controlada no exterior Captalys Asset Management Ltd. Controlada (143) (133) (10) - - - - -
Adiantamento para 
 pagamento de despesas Abioye Empr. e Participações Ltda. Grupo Econômico - - - - - (368) - -
Total   (6.761) (19.497) (18) (2.087) (6.583) (16.805) - (2.087)
(a) Refere-se a saldo de contrato de cost sharing (“contrato”) celebrado entre a Companhia e suas controladas, de modo que os gastos previstos no contrato que estão concentrados na Controla-

dora sejam compartilhados para as demais empresas do Grupo, observando como regra a participação de cada empresa na receita bruta da atividade. Os valores serão liquidados no curso do 
exercício de 2022 com o caixa originado pela receita de prestação de serviços das Controladas.

(b) Decorre substancialmente de valores recebidos ou pagos pela Captalys Companhia de Investimentos (“CCI”), em nome da Companhia em função da incorporação pela parcela cindida, ocorrida 
em 30/01/2019. Os contratos em geral permaneceram na razão social da “CCI” até a devida transferência de titularidade sendo necessário liquidação e/ou compensação através da formaliza-
ção das notas de débito entre as partes.
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31 de dezembro de 2020
  Certifi cadora
 IDTrust  de Créditos Outras
 Tecnologia de  Imobiliários e controladas
 Software Ltda. Participações S.A. imateriais Total
Percentual dos não controladores 11,50% 37,37% - -
Ativo circulante 2.235 1.152 - -
Ativo não circulante 1.859 3.243 - -
Passivo circulante (2.015) (2.739) - -
Passivo não circulante (207) (1.716) - -
Ativos líquidos antes 
 da combinação de negócios 1.872 (60) - -
Ativos intangíveis identifi cados 
 na combinação de negócios 16.763 - - -
Ativos líquidos totais 18.635 - - -
Ativos líquidos atribuíveis 
 aos não controladores 2.143 (22) - 2.121
Parcela do resultado 
 destinado aos minoritários
Resultado 3.187 (534) - -
Resultado de não controladores 
 antes da combinação (582) - - -
Total resultado abrangente 2.605 (534) - -
Resultado abrangente x 
 participação de não controladores 299 (200) - -
Resultado de não controladores 
 antes da combinação 582 - - -
Resultado alocado para 
 os não controladores 881 (200) (1) 680
Dividendos pagos para 
 acionistas não controladores 1.441 133 - 1.574
Em 04 de março de 2020, a Companhia adquiriu 88,50% do capital social da controlada IDtrust, 
(nota explicativa n° 2.f). Consequentemente, a informação referente a IDtrust é somente até a data 
da combinação de negócios.
25. Receita operacional líquida: Política contábil, conforme descrita na nota explicativa n° 3 (e). 
As principais fontes de receita da Companhia são: (i) Receitas com prestação de serviços que 
tem como principais fontes: • Prestação de serviços de gestão de fundos de investimentos de-
correntes de taxas de administração e de taxas de sucesso (performance fee); • Gestão de cartei-
ra e de cobrança do ramo imobiliário; • Prestação de serviços de disponibilização de plataforma 
tecnológica para controle e guarda de informações contratuais em operações realizadas por fun-
dos de investimentos em direitos creditórios; • Serviços de originação direta de crédito; (ii) Re-
ceitas com Intermediação de negócios: • Serviços de utilização da plataforma de crédito e 
de estruturação de fundos de investimentos concentrados em direitos creditórios. 
Abaixo quadro resumo das receitas:
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Receita com prestação de serviços 13.037 8.700 99.982 85.299
Receitas com Intermediação de negócios 4.431 1.323 4.431 1.323
Total da receita bruta da atividade 17.468 10.023 104.413 86.622
Impostos diretos (a) (2.037) (1.240) (10.854) (8.778)
Receita líquida da atividade 15.431 8.783 93.559 77.844
(a) Os impostos diretos referem-se ao Imposto sobre Serviços - ISS, PIS e COFINS.
a. Informação sobre produtos e serviços: Na tabela seguinte, apresenta-se a composição ana-
lítica da receita de contratos com clientes por principais linhas de serviços.
 Controladora Consolidado
Para os exercícios fi ndos 2021 2020 2021 2020
Principais produtos / linhas de serviços
Gestão e Performance de fundos - - 49.464 41.518
Utilização de plataforma e estruturação 15.431 8.783 15.431 8.783
Gestão de carteira e de cobrança - imobiliário - - 7.951 9.018
Disponibilização de plataforma tecnológica - - 20.713 18.525
Total líquido da receita dos produtos 15.431 8.783 93.559 77.844
Tempo de reconhecimento de receita
Serviços transferidos em momento específi co no tempo 15.431 8.783 15.431 8.783
Serviços transferidos ao longo do tempo - - 78.128 69.061
Receita de contratos com clientes 15.431 8.783 93.559 77.844
b. Segmentos geográfi cos: A Companhia não possui receitas materiais provenientes de clien-
tes externos e seus clientes estão substancialmente concentrados no território nacional. c. Infor-
mação sobre os principais clientes: A informação sobre a representatividade da receita so-
bre os principais clientes está divulgada na nota explicativa n° 33. A Companhia não opera com 
clientes governamentais.
26. Despesas gerais e administrativas
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Despesas de Pessoal (55.560) (35.485) (67.512) (45.623)
Despesas com plano de opções de ações (2.044) (6.432) (2.044) (6.432)
Despesas de Comercialização (1.815) (2.274) (2.122) (4.858)
Despesas tributárias (545) (696) (875) (1.724)
Ocupação (1.961) (1.608) (2.516) (3.060)
Utilidades e serviços (544) (690) (885) (1.183)
Serviços terceiros - Pessoas Jurídicas (28.100) (11.941) (37.242) (18.680)
Comissões e corretagens (5.446) (1.963) (6.214) (3.554)
Depreciações e amortizações (6.548) (2.738) (7.438) (3.801)
Despesas bancárias (1.306) (450) (1.341) (493)
Despesas gerais (2.336) (681) (4.569) (1.991)
Publicidade e propaganda (577) (528) (577) (682)
Ctt. de rateio de despesas do grupo (a) 79.207 44.437 - -
 (27.574) (21.049) (133.335) (92.081)
(a) Conforme nota explicativa n° 18, foi celebrado a partir do exercício de 2020 contrato de rateio 

de despesas entre as empresas do grupo que se utilizam dos serviços compartilhados. Duran-
te o exercício, o montante de despesas administrativas pagas pela controladora somaram R$ 
79.207 (2020 - R$ 44.437) e que foram compartilhadas com as controladas Captalys Gestão 
Ltda. e Captalys Serviços de Crédito Ltda. e foram consideradas no rateio de despesas.

27. Outras receitas/(despesas) operacionais
 Controladora Consolidado
Outras receitas 2021 2020 2021 2020
Recuperação de despesas 52 - 63 78
Receita com estruturação de 
 operação fi nanceira e outras fontes 1.129 - 2.889 -
Receita com acordo de parceria - 320 - -
Créditos recebidos não reembolsáveis - 279 - 675
Reversão de demandas judiciais (nota explicativa nº 21) - - 242 -
Demais receitas 42 15 192 15
 1.223 614 3.386 768
 Controladora Consolidado
Outras despesas 2021 2020 2021 2020
Brindes e doações indedutíveis (22) (20) (22) (20)
Despesas com demandas judiciais (nota explicativa n° 21) (1.069) (375) (1.319) (688)
Despesas com impairment de investimento (883) - (883) -
Despesas com aquisição de investimento (1.516) - (1.516) -
Despesas com baixa de imobilizado de uso (842) - (842) -
Despesas com cartão de crédito não dedutíveis (286) - (429) -
Demais despesas (589) (7) (983) (583)
 (5.207) (402) (5.994) (1.291)
28. Resultado fi nanceiro
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Receitas fi nanceiras
Receitas de juros e atualização monetária 3.156 19.447 3.513 19.334
Receita de VJPR 853 - 853 -
Ajuste a valor justo de contraprestação transferida 225 - 225 -
(-) PIS e COFINS sobre receitas fi nanceiras (362) (1.029) (544) (1.036)
 3.872 18.418 4.047 18.298
Despesas fi nanceiras
Juros e atualizações monetárias passivas (7.790) (82) (8.643) (884)
Despesa de VJPR - (17.924) - (17.924)
Descontos obtidos/(concedidos) - (267) (140) (365)
Ajuste a valor justo de contraprestação transferida - (1.660) - (1.660)
Atualização do arrendamento de imóveis (762) - (865) (151)
 (8.552) (19.933) (9.648) (20.984)
Resultado fi nanceiro líquido (4.680) (1.515) (5.601) (2.686)
29. Imposto de renda e contribuição social
a. Valores reconhecidos no resultado do exercício
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Imposto de renda e contribuição social corrente - (5.278) (2.079) (7.530)
Imposto de renda e contribuição social diferido:
Prejuízo fi scal e base negativa da CSLL 2.677 - 17.100 -
Diferenças temporárias 1.920 9.188 1.588 8.881
Total de imposto de renda das operações 4.597 3.910 16.609 1.351
b. Reconciliação de despesas fi scais e alíquota de imposto efetiva
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda 
 e contribuição social (36.555) (21.560) (48.194) (18.321)
Alíquotas nominais 34% 34% 34% 34%
IRPJ e CSLL calculados às alíquotas nominais 12.428 7.330 16.386 6.229
(Adições) exclusões permanentes:
Equivalência patrimonial (5.328) (2.645) - -
Despesas indedutíveis (2.476) (730) (2.752) (730)
Exclusões permanentes - - 122 -
Perdas de crédito (27) (69) (71) (291)
Prej. fi scal do exercício 
 sem constituição de ativo fi scal diferido - - (17) (3.116)
Prej. fi scal acumulados anteriormente não reconhecidos - - 3.047 -
Resultado negativo de investida no exterior - - (159) (362)
Efeito da variação do regime do 
 lucro presumido para o real de investidas - - 6 (403)
Incentivo fi scal - Programa de 
 Alimentação ao Trabalhador - PAT - - 24 -
Outras - 24 24 24
 (7.831) (3.420) 223 (4.878)
Total imposto de renda e contribuição social 4.597 3.910 16.609 1.351
Alíquota efetiva corrente - (24,48%) (4,31%) (41,09%)
Alíquota efetiva total 12,58% 18,13% (34,46%) 7,38%
c. Movimentação dos saldos de ativos e passivos fi scais diferidos
 Controladora
Ativos fi scais diferidos 2019 Realização Adições 2020
Provisão participação nos Lucros 835 (835) 1.320 1.320
Plano de opções baseado em ações - - 2.186 2.186
 835 (835) 3.506 3.506
Passivos fi scais diferidos
Ajuste a valor Justo - TVM (6.094) 6.094 - -
Receitas de serviços a faturar (423) 423 - -
 (6.517) 6.517 - -
Impacto líquido no resultado - 5.682 3.506 9.188
 Controladora
Ativos fi scais diferidos 2020 Realização Adições 2021
Prej. fi scal e base negativa da CSLL - - 2.677 2.677
Provisão participação nos Lucros 1.320 (1.320) 2.181 2.181
Plano de opções baseado em ações 2.186 - 695 2.881
Provisão para contingências - - 364 364
 3.506 (1.320) 5.917 8.103
Impacto líquido no resultado - (1.320) 5.917 4.597
 Consolidado
Ativos fi scais diferidos 2019 Realização Adições 2020
Provisão participação nos Lucros 835 (835) 1.320 1.320
Plano de opções baseado em ações - - 2.186 2.186
Provisão para contingências - - 107 107
 835 (835) 3.613 3.613
Passivos fi scais diferidos
Ajuste a valor Justo - TVM (6.094) 6.094 - -
Receitas de serviços a faturar (421) 421 (412) (412)
 (6.515) 6.515 (412) (412)
Impacto líquido no resultado - 5.680 3.201 8.881
 Consolidado
Ativos fi scais diferidos 2020 Realização Adições 2021
Prej. fi scal e base negativa da CSLL - - 17.100 17.100
Provisão participação nos Lucros 1.320 (1.320) 2.282 2.282
Plano de opções baseado em ações 2.186 - 695 2.881
Provisão para contingências 107 (83) 365 389
 3.613 (1.403) 20.442 22.652
Passivos fi scais diferidos
Receitas de serviços a faturar (412) 412 (763) (763)
 (412) 412 (763) (763)
Impacto líquido no resultado - (991) 19.679 18.688

 Ativos fi scais diferidos
 Diferenças Prejuízo fi scal e  Prejuízo fi scal e
Ano da realização temporárias base negativa Total base negativa
2022 2.282 - 2.282 (763)
2023 389 - 389 -
2024 - 1.937 1.937 -
2025 2.881 8.086 10.967 -
2026 - 7.077 7.077 -
 5.552 17.100 22.652 (763)
Valor presente (*) 4.573 12.796 17.369 (683)
(*) Para o ajuste a valor presente foi utilizada a taxa Selic projetada pelo Banco Central do Brasil.
As projeções de lucros tributáveis futuros incluem estimativas referentes a variáveis macroeconô-
micas, taxas de juros, crescimento do volume de operações e aumento da geração de receitas de 
serviços, entre outros, que podem apresentar variações em relação aos dados e valores reais. O lu-
cro líquido contábil não tem relação direta com o lucro tributável para o imposto de renda e a con-
tribuição social em razão das diferenças existentes entre os critérios contábeis e a legislação fi scal 
pertinente. Portanto, é recomendável que a evolução da realização dos ativos fi scais diferidos apre-
sentada acima não seja tomada como indicativo de lucros líquidos futuros. Não foram constituídos 
créditos tributários decorrentes de prejuízo fi scal e base negativa da contribuição social, cujo saldo 
em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 110 no Consolidado (2020 - R$ 94 no Consolidado) referente a 
controlada Certifi cadora de Créditos Imobiliários e Participações S.A., uma vez que a mesma não 
apresenta expectativa de lucros futuros para compensação de eventuais créditos.
30. Resultado líquido por ação: Resultado básico e diluído por ação: O cálculo do resulta-
do básico por ação foi baseado no Resultado do Exercício atribuído aos detentores de ações ordi-
nárias e na média ponderada de ações ordinárias em circulação.
Resultado por ação básico e diluído 2021 2020
Lucro (prejuízo) atribuído aos detentores de ações ordinárias (31.960) (17.650)
 2021 2020
 Ações  Ações
 ordinárias ordinárias
Ações ordinárias existentes em 1º de janeiro 16.548.660 15.839.045
(+) Efeito ponderado das ações emitidas em abril de 2020 - 532.211
(-) Efeito ponderado da recompra de ações próprias em maio de 2020 - (1.111.264)
(+) Efeito ponderado das ações emitidas em Fevereiro de 2021 2.093.558 -
(+) Efeito ponderado das ações emitidas em abril de 2021 3.164.557 -
Média ponderada de ações ordinárias em circulação 21.806.775 15.259.992
Resultado por ação (em R$) - Básico e Diluído (1,4656) (1,1566)
31. Instrumentos fi nanceiros: A tabela a seguir apresenta os instrumentos fi nanceiros reconheci-
dos nas demonstrações fi nanceiras ao custo amortizado e valor justo por meio do resultado. De acor-
do com a análise da administração, o valor contábil é semelhante aos respectivos valores justos.
a. Classifi cação contábil e valores justos
  Controladora Consolidado
  Valor contábil  Valor contábil
  e valor  e valor Nível do
  de mercado de mercado Valor
 Nota 2021 2021 Justo
Custo Amortizado:
Caixa 4 206 428 1
Contas a receber 5 3.043 17.768 2
Mútuos a receber - partes relacionadas 8 7.704 6.958 2
Reembolsos a receber 9 446 11.038 2
  11.399 36.192
Mensurado a valor 
 justo por meio de resultado:
Aplicações fi nanceiras 7 37.372 37.372 2
Mútuos a receber - terceiros 8 988 988 2
Aplicações fi nanceiras - equivalentes de caixa 4 1.651 5.522 1
  40.011 43.882
Ativos fi nanceiros  51.410 80.074
Custo Amortizado:
Fornecedores 12 3.278 4.028 2
Reembolsos a realizar 12 6.761 6.583 2
Dividendos a pagar 22.f - 551 2
Obrigações por aquisição de investimento 2.f 8.602 8.602 2
Arrendamento - Direito de uso de imóvel 19 12.174 12.536 2
Debêntures 17 89.460 89.460 2
Passivos fi nanceiros  120.275 121.760
  Controladora Consolidado
  Valor contábil  Valor contábil
  e valor  e valor Nível do
  de mercado de mercado Valor
 Nota 31/12/2020 31/12/2020 Justo
Custo Amortizado:
Caixa 4 270 355 1
Contas a receber 5 2.706 20.222 2
Mútuos a receber - partes relacionadas 8 6.717 6.196 2
Reembolsos a receber 9 758 11.273 2
  10.451 38.046
Mensurado a valor 
 justo por meio de resultado:
Aplicações fi nanceiras - compromissada 7 7.547 7.547 2
Mútuos a receber - terceiros 8 958 958 2
Aplicações fi nanceiras - caixa e equivalentes 4 1.035 2.661 1
  9.540 11.166
Ativos fi nanceiros  19.991 49.212
Fornecedores 12 2.869 5.117 2
Reembolsos a realizar 12 7.100 7.335 2
Mútuos a pagar - partes relacionadas 14 1.514 - 2
Dividendos a pagar 22.f 5.799 9.470 2
Obrigações por aquisição de investimento 2.f 18.637 18.637 2
Arrendamento - Direito de uso de imóvel 19 - 1.547 2
Empréstimos e fi nanciamentos 16 - 20.638 2
Passivos fi nanceiros  35.919 62.744
b. Mensuração do valor justo: Os instrumentos fi nanceiros devem usar dados observáveis de 
mercado, tanto quanto possível, utilizando técnicas de avaliação da seguinte forma: • Nível 1 - 
preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos; • Nível 2 - 
inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, 
diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços); e • Nível 3 - inputs, para o ativo ou 
passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). Téc-
nicas de avaliação: A tabela abaixo apresenta a técnica de valorização utilizada na mensuração 
do valor justo de Nível 2 para os instrumentos fi nanceiros signifi cativos no balanço patrimonial.
Tipo Técnica de avaliação
Aplicações fi nanceiras - 
 Operações compromissadas São operações com compromisso de revenda com 
 vencimento em data futura, valorizadas diariamente 
 conforme a taxa de mercado referente a 
 negociação da operação.
Aplicações fi nanceiras - 
 Certifi cado de depósito 
 bancário - CDB São avaliadas a mercado, o que consiste em atualizar 
 diariamente o seu valor pelo preço de negociação no 
 mercado ou a melhor estimativa deste valor. As principais 
 fontes de precifi cação são: ANBIMA, B3 S.A. - Brasil, 
 Bolsa, Balcão, SISBACEN e FGV.
c. Derivativos: A Companhia, durante os exercícios de 2021 e 2020, não efetuou qualquer ope-
ração relacionada a Instrumentos Financeiros Derivativos.
32. Gerenciamento de riscos: A Companhia possui exposição para os seguintes riscos resul-
tantes de instrumentos fi nanceiros: • Risco de crédito; • Risco de liquidez; e • Risco de merca-
do. O gerenciamento de Risco é um processo dinâmico e se faz necessário a atuação em modo 
contínuo, com reportes e controles diários. O objetivo é gerenciar os riscos envolvidos em todas 
as atividades, para maximizar as oportunidades de se alcançar os objetivos estratégicos do Gru-
po. Todas as áreas são responsáveis por gerir os riscos inerentes aos seus processos e comunicar, 
de forma tempestiva, a área de Gestão de Risco incidentes que podem alterar o perfi l de risco da 
instituição. Além de reportar eventos de perdas operacionais. A Governança da Gestão de Risco 
começa pelas defi nições das áreas envolvidas e suas responsabilidades. As políticas de gerencia-
mento de risco do Grupo são estabelecidas para identifi car e analisar os riscos aos quais o Grupo 
está exposto, para defi nir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a 
aderência aos limites defi nidos. As políticas de gerenciamento de risco e os sistemas são revisa-
dos regularmente para refl etir mudanças nas condições de mercado e nas atividades do Grupo. O 
Grupo através de suas normas e procedimentos de treinamento e gerenciamento, busca manter 
um ambiente de disciplina e controle no qual todos os funcionários tenham consciência de suas 
atribuições e obrigações. a. Risco de crédito: Risco de crédito é o risco da Companhia incorrer 
em perdas fi nanceiras caso um cliente ou uma contraparte em um instrumento fi nanceiro falhe em 
cumprir com suas obrigações contratuais. Esse risco é principalmente proveniente das contas a 
receber de clientes e de instrumentos fi nanceiros da Companhia. Caixa e equivalentes de cai-
xa: A Companhia detinha “Caixa e equivalentes de caixa” de R$ 5.950 (2020 - R$ 3.016) em 31 de 
dezembro de 2021. O “Caixa e equivalentes de caixa” são mantidos com bancos e instituições fi -
nanceiras de primeira linha. A Companhia considera que o seu caixa e equivalentes de caixa têm 
baixo risco de crédito com base nos ratings de crédito externos das contrapartes. A Companhia 
não possui provisão para redução para caixa e equivalentes, uma vez que o valor contábil desses 
ativos não apresenta variações signifi cativas em relação aos respectivos valores de mercado. Con-
tas a receber de clientes: A qualidade da carteira de crédito da Companhia e de seus clientes 
que utilizam a plataforma da Companhia para suas transações está associada ao risco de inadim-
plência de clientes e segmentos de negócios a eles relacionados. Alterações no perfi l de negócios 
podem ocorrer em função de crescimento orgânico, com o desenvolvimento de novos produtos, 
captação de novos clientes e expansão para novos mercados com um perfi l de risco mais arroja-
do ou, ainda, em função de fusões e aquisições que a Companhia pode vir a realizar, adquirindo 
sociedades que contam com uma carteira de clientes com qualidade de crédito inferior àquela dos 
seus atuais clientes, bem como em função de alterações nas condições econômicas, alterações 
nos regimes fi scais aplicáveis aos segmentos nos quais a Companhia e/ou seus clientes atuam, 
entre outros fatores. Quaisquer alterações nas condições econômicas e políticas, diminuição na 
demanda dos clientes, aumento na concorrência de mercado e alterações regulatórias podem afe-
tar negativamente a taxa de crescimento e a qualidade da carteira de crédito da Companhia e de 
seus clientes, resultando no aumento do risco de inadimplência e afetar negativamente as opera-
ções, acesso a recursos de terceiros e situação fi nanceira da Companhia. A provisão para perdas 
esperadas decorre de eventual difi culdade de cobrança dos valores dos serviços prestados aos 
clientes da Companhia. O saldo a receber de clientes é denominado em reais e está distribuído 
em diversos clientes. Devido à limitação quanto à disponibilidade de informações para a avalia-
ção da capacidade de obter crédito de um cliente, a Companhia se baseia em informações dispo-
níveis em seus bancos de dados, se existentes, em determinadas informações públicas sobre cré-
dito ao consumidor e fontes privadas, para realizar a análise do perfi l de crédito de cada um de 
seus clientes. A gestão do risco de crédito é baseada no modelo operacional próprio da Compa-
nhia, no qual a maioria dos serviços prestados é realizado no curto prazo com pagamentos em até 
30 dias. Ainda assim, são realizadas análises periódicas do nível de inadimplência dos clientes, 
quando aplicável, e adotadas formas efetivas de cobrança. A análise efetuada pela Empresa se-
gue critérios defi nidos e baseados em informações internas, específi cas do negócio em que a Em-
presa opera, bem como informações externas, cadastrais ou comportamentais dos clientes, sen-
do estes modelos revistos periodicamente com base nas taxas históricas de perdas de cada clien-
te. A Companhia destaca que o Grupo não possui histórico signifi cativo de perdas efetivas. Em 31 
de dezembro de 2021, em razão da característica dos recebíveis e com base nas análises indivi-
dualizadas realizadas nos clientes, a Companhia não possui saldo de provisão para perdas espe-
radas registrados em seus livros contábeis, uma vez que não há expectativa de eventuais perdas 
de crédito esperadas para os títulos em aberto nesta data. Ainda a Companhia possui apenas re-
cebíveis vencidos de um único cliente no valor total de R$ 4.155 (2020 - R$ 3.122), cujo recebível 
refere-se a serviços de gestão prestados para um fundo de investimento que faz parte do grupo 
econômico da Companhia e que a administração possui expectativa de receber o montante em sua 
integralidade. Adicionalmente, a Companhia constituiu provisão para perdas esperadas no exer-
cício de 2021 no valor de R$ 209 (2020 - R$ 875). Tendo em vista que essas provisões não foram 
liquidadas dentro dos prazos contratuais, e com base em análise individualizada, após esgotadas 
todas as tratativas de cobrança, a administração decidiu pela baixa desses recebíveis em sua in-
tegralidade no mesmo exercício, logo as provisões para perdas esperadas foram revertidas baixa-
das, como contrapartida o estoque de clientes, conforme abaixo demonstrado e detalhado na nota 
explicativa n° 5.
 2021 2020
Baixa para perda de contas a receber (209) (875)
 (209) (875)
Mútuos a receber: Os contratos de mútuo foram celebrados substancialmente com partes rela-
cionadas, por empresas que compõe essas demonstrações fi nanceiras consolidadas e/ou foram 
originados por empresas que integram o grupo econômico da Companhia, ainda que não consoli-
dem nessas demonstrações fi nanceiras. Os contratos foram praticados no curso normal dos negó-
cios e em condições normais de mercado, incluindo taxas de juros, prazos e não envolvem riscos 
maiores que os normais de cobrança ou apresentem outras desvantagens. A Companhia possui 
expectativa de receber esses ativos em caixa, em sua integralidade até a data de vencimento, que 
ocorrerá, para a maioria dos contratos celebrados, em até 12 meses a partir da data dessas de-
monstrações fi nanceiras. Instrumentos fi nanceiros - Operação compromissada: Composto 
por um único contrato, a operação compromissada tem como lastro cotas de fundo de investimen-
to em participações e seu risco de crédito é minimizado pela qualidade e capacidade da contra-
parte fazer frente a seus compromissos e sua solvência junto ao mercado fi nanceiro. Reembol-
sos a receber: Os reembolsos a receber representam o compromisso das contrapartes que são 
integralmente partes relacionadas em reembolsar valores antecipados e pagos pela Companhia 
no curso de suas operações e que seu recebimento ocorrerá pela capacidade fi nanceira e de liqui-
dez das contrapartes. A Companhia entende não haver risco de crédito associado a esses ativos 
fi nanceiros. Garantias: A política da Companhia é fornecer garantias fi nanceiras somente para 
obrigações das suas controladas. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia não emitiu 
nenhuma garantia as suas controladas. b. Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco de que 
a Companhia irá encontrar difi culdades em cumprir as obrigações associadas com seus passivos 

fi nanceiros que são liquidados com pagamentos em caixa ou com outro ativo fi nanceiro. O objeti-
vo da Companhia ao administrar a liquidez é de garantir, na medida do possível, que sempre terá 
liquidez sufi ciente para cumprir com suas obrigações no vencimento, tanto em condições normais 
como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação da Compa-
nhia. A Companhia busca manter o nível de seu “Caixa e equivalentes de caixa” e outros investi-
mentos com mercado ativo em um montante superior às saídas de caixa contratadas para liquida-
ção de passivos fi nanceiros para os próximos 60 dias. O índice de investimentos sobre saídas de 
caixa era de 2,15 em 31 de dezembro de 2021 (2020 - 1,80). A Companhia monitora também o ní-
vel esperado de entradas de caixa proveniente do “Contas a receber de clientes” em conjunto com 
as saídas esperadas de caixa relacionadas à “Contas a pagar”, conforme contratadas. Em 31 de 
dezembro de 2021, os investimentos em caixa e equivalentes e outros investimentos com merca-
do ativo eram de R$ 5.950 (2020 - R$ 3.016), os fl uxos de caixa esperados provenientes do “Con-
tas a receber de clientes” com vencimento em até dois meses era de R$ 17.768 (2020 - R$ 20.222) 
e as saídas esperadas de caixa para “Contas a pagar” com vencimento em até dois meses eram 
de R$ 11.025 (2020 - R$ 12.892). Isso exclui o potencial impacto de circunstâncias extremas que 
não podem ser razoavelmente previstas, tais como desastres naturais. A seguir, estão os venci-
mentos contratuais de passivos fi nanceiros na data das demonstrações fi nanceiras. Esses valores 
são brutos e não-descontados, e incluem pagamentos de juros contratuais e excluem o impacto 
dos acordos de compensação.
 Consolidado
 Fluxos de Caixa Contratuais
 Valor Fluxo 2 meses 3-12 acima de
31 de dezembro de 2021 contábil Contratual ou menos meses 1 ano
Passivos fi nanceiros não derivativos
Arrendamentos 12.536 16.106 564 2.821 12.721
Obrigações por aquisição de investimentos 8.602 8.602 - 8.602 -
Empréstimos e fi nanciamentos com garantia 89.460 153.754 2.490 13.620 137.654
Dividendos a pagar 551 551 551 - -
Reembolsos a realizar 6.583 6.583 6.583 - -
Fornecedores 4.028 4.028 4.028 - -
Total 121.760 189.624 14.216 25.043 150.375
 Consolidado
 Fluxos de Caixa Contratuais
 Valor Fluxo 2 meses 3-12 acima de
31 de dezembro de 2020 contábil Contratual ou menos meses 1 ano
Passivos fi nanceiros não derivativos
Mútuos a pagar 1.514 1.514 1.514 - -
Arrendamentos 1.547 1.984 101 502 1.381
Obrigações por aquisição de investimentos 18.637 20.075 - 9.810 10.265
Empréstimos e fi nanciamentos com garantia 20.638 20.638 - 6.336 14.302
Dividendos a pagar 9.470 9.470 400 5.120 3.950
Reembolsos a realizar 7.335 7.335 7.335 - -
Fornecedores 5.117 5.117 5.117 - -
Total 64.258 66.133 14.467 21.768 29.898
c. Risco de mercado: Risco de mercado é o risco de que alterações nos preços de mercado, tais 
como taxas de câmbio, taxas de juros e preços de ações, que podem afetar os ganhos da Compa-
nhia ou o valor de seus instrumentos fi nanceiros. O objetivo do gerenciamento de risco de merca-
do é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e 
ao mesmo tempo otimizar o retorno. As aplicações fi nanceiras substancialmente estão concentra-
das em fundos de investimentos que possuem em sua carteira ativos indexados ao CDI que mini-
miza riscos de oscilação nos preços e impacto na cota do fundo. (i) Risco cambial: A Companhia 
está exposta aos efeitos da variação das taxas de câmbio, decorrente, exclusivamente, dos inves-
timentos em controlados no exterior. Por sua vez, considerando o baixo investimento mantido nas 
controladas, qualquer fl utuação nas taxas de câmbio representará ganhos ou perdas não signifi -
cativas. O saldo dos investimentos em moeda estrangeira em 31 de dezembro de 2021 era de USD 
65 (2020 - USD 156). (ii) Risco de taxa de juros: As fl utuações das taxas de juros, como, por 
exemplo, o CDI, podem afetar positiva ou adversamente as demonstrações fi nanceiras da Compa-
nhia em decorrência de aumento ou redução nos saldos dos instrumentos fi nanceiros. A Compa-
nhia preparou uma sensibilidade para demonstrar o impacto das variações nas taxas de juros das 
aplicações fi nanceiras e empréstimos e fi nanciamentos bancários. Em 31 de dezembro de 2021, 
esse estudo tem como cenário provável as projeções para 2022 conforme segue: (i) a taxa do CDI/

Selic em 11,75% a.a. (4,00% em 2020); (ii) IPCA em 5,38% (3,98% em 2020), com base na proje-
ção do Banco Central do Brasil obtida pelo relatório de mercado Focus de 28 de janeiro de 2022 
(05 de março de 2021 para 2020). A Administração efetuou análise de sensibilidade para um ce-
nário de 12 meses. Foram considerados acréscimos passivos e decréscimos ativos de 25% e 50%, 
apresentados como abaixo, respectivamente. A análise assume que todas as outras variáveis per-
maneceriam constantes.
31 de dezembro de 2021
Indexador
DI 11,75% 8,81% 5,88%
IPCA 5,38% 4,04% 2,69%
    Acréscimo/ Acréscimo/
  Saldo líquido  Cenário decréscimo decréscimo
  em 31/12/2021 provável  de 25% de 50%
 Expectativa de receitas
Ativos  fi nanceiras - 12 meses
Equivalentes de caixa -
 Aplicações fi nanceiras DI 5.522 649 487 324
Mútuos a receber - terceiros DI 988 116 87 58
Mútuos a receber - 
 partes relacionadas IPCA 6.958 374 281 187
Aplicações fi nanceiras DI 37.372 4.391 3.293 2.196
Total  50.840 5.530 4.148 2.765
Passivos
Debêntures DI (89.460) (10.512) (13.139) (15.767)
Total  (38.620) (4.982) (8.991) (13.002)
31 de dezembro de 2020
Indexador
DI   4,00% 3,00% 2,00%
IPCA   3,98% 2,99% 1,99%
    Acréscimo/ Acréscimo/
  Saldo líquido  Cenário decréscimo decréscimo
  em 31/12/2020 provável  de 25% de 50%

 Expectativa de receitas
Ativos  fi nanceiras - 12 meses
Equivalentes de caixa -
  Aplicações fi nanceiras DI 2.661 106 80 53
Mútuos a receber - terceiros DI 958 38 29 19
Mútuos a receber - 
 partes relacionadas IPCA 6.196 247 185 123
Instrumentos fi nanceiros - 
 compromissada DI 7.547 302 226 151
  17.362 693 520 347
Passivos
Empréstimos e fi nanciamentos DI (20.638) (826) (1.032) (1.238)
Total  (3.276) (132) (512) (892)
33. Segmentos operacionais: a. Base para segmentação: A Companhia possui três segmen-
tos operacionais no exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, são eles: (i) originação 
direta de crédito, e (ii) Plataforma Tecnológica de Crédito e (iii) Captalys Asset Management. O se-
guinte resumo descreve os produtos dos segmentos reportáveis da Companhia por área comer-
cial: (i) Originação Direta de Crédito: Nossos esforços de venda direta de crédito através de: 
(a) canais digitais, principalmente: (i) Tomático - (Fintech de crédito focada em empréstimos para 
comerciantes que aceitam pagamentos com cartão); e (ii) PagAgro (Fornece capital de giro para a 
cadeia produtiva do agrobusiness); (ii) Plataforma Tecnológica de Crédito: A Plataforma tec-
nológica integra os recursos e funcionalidades necessários para que empresas lancem e opera-
cionalizem rapidamente programas de empréstimos exclusivos, gerem novas receitas e realizem 
outros benefícios que ajudam no crescimento do cliente. Nossa Plataforma permite que nossos 
clientes originem, precifi quem, processem, cobrem e gerenciem carteiras diversifi cadas de ativos 
de crédito. (iii) Captalys Asset Management: CAM cobra taxas de gestão e performance para 
gerir capital em nome de seus clientes. São fundos de liquidez limitada com restrições de resga-
te apropriadas à liquidez das carteiras de empréstimos em que investe.

continua...

b. Conciliação das informações sobre segmentos reportáveis com os valores reportados nas demonstrações fi nanceiras consolidadas
 Segmentos operacionais
 Originação Direta de Crédito Plataforma Tecnológica de Crédito Captalys Asset Management Total Geral
 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Receita Bruta 5.119 6.071 63.723 44.897 35.571 35.654 104.413 86.622
(-) Impostos diretos (532) (615) (6.624) (4.550) (3.698) (3.613) (10.854) (8.778)
Receita operacional líquida 4.587 5.456 57.099 40.347 31.873 32.041 93.559 77.844
Receitas/(despesas) operacionais
Despesas de Pessoal (21.052) (9.336) (36.173) (35.381) (12.332) (7.338) (69.556) (52.055)
Despesas de Comercialização (642) (871) (1.104) (3.302) (376) (685) (2.122) (4.858)
Despesas Tributárias (265) (309) (455) (1.172) (155) (243) (875) (1.724)
Despesas Gerais e Administrativas (18.396) (12.693) (31.610) (14.517) (10.776) (6.234) (60.782) (33.444)
Outras receitas e despesas operacionais (789) (94) (1.356) (355) (462) (74) (2.608) (523)
Despesa de provisão para perdas esperadas (63) (157) (109) (595) (37) (123) (209) (875)
 (41.208) (23.460) (70.806) (55.322) (24.139) (14.697) (136.152) (93.479)
Resultado fi nanceiro
Receitas fi nanceiras 198 1.283 2.470 9.484 1.379 7.531 4.047 18.298
Despesas fi nanceiras (473) (1.471) (5.888) (10.876) (3.287) (8.637) (9.648) (20.984)
 (275) (188) (3.418) (1.392) (1.908) (1.106) (5.601) (2.686)
Resultado antes do IR e CSLL (36.895) (18.192) (17.125) (16.367) 5.826 16.238 (48.194) (18.321)
Ativos segmentos reportáveis 6.824 5.000 124.804 70.060 47.413 29.360 179.041 104.420
Investimento de capital (CAPEX) 797 1.604 25.070 13.190 467 1.261 26.334 16.055
Passivos dos segmentos reportáveis (40.384) (16.941) (77.992) (53.764) (23.656) (10.076) (142.030) (80.781)
c. Segmentos geográfi cos: A Companhia não originou receitas no exterior em 31 de dezembro de 2021 em relação ao total originado localmente (2020 - 1,84%). d. Maior cliente: Nos exercícios 
fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 a Companhia não apresentou concentração de receitas de clientes específi cos. A maior concentração de receita de um único cliente foi 9,5% (2020 - 
5,2%), do total da receita líquida de serviços da Companhia.

34. Pagamento baseado em ações: a. Descrição do acordo de pagamento baseado em 
ações: Em 2021 e 2020, a Companhia concedeu pagamentos baseados em ações (“Plano”) ao seu 
pessoal-chave da administração por meio de Instrumentos de Compra e Venda de Ações (“Acor-
do”). O Plano é administrado pela Diretoria da Companhia e em 31 de dezembro de 2021 inclui 28 
funcionários (34 funcionários em 31 de dezembro de 2020). • No exercício de 2021 a Companhia 
realizou 3 (três) outorgas de ações conforme segue: (i) no mês de fevereiro onde a Companhia ou-
torgou 641.665 ações preferenciais classe A (“PNA”); (ii) no mês de março, onde a Companhia ou-
torgou 102.980 ações PNA; e (iii) no mês de junho, onde a Companhia outorgou 339.990 ações 
PNA. Todas as outorgas foram emitidas a um preço fi xo, sendo R$ 8,39 ou R$ 4,77 cada ação, con-
forme estabelecido em cada Acordo. • Em 2020 a Companhia realizou 2 (duas) outorgas de ações 
da seguinte forma: (i) uma em maio de 2020, onde a Companhia outorgou 5.885.337 ações prefe-
renciais classe A (“PNA”) e 1.666.897 ações ordinárias (“ON”); e (ii) uma em agosto de 2020, onde 
a Companhia outorgou 60.000 ações PNA, ambas outorgadas com preço fi xo de compra para cada 
ação, sendo R$ 8,39 para PNA e R$ 4,77 para ON, conforme estabelecido em cada Acordo. A Com-
panhia utilizou ações em tesouraria para esta outorga aos funcionários (vide nota 21 (a)).
Data da outorga/benefi ciários Número de ações
Outorga de opções para pessoal-chave da Administração
28 de maio de 2020 7.552.234
26 de agosto de 2020 60.000
10 de fevereiro de 2021 641.665
31 de março de 2021 102.980
01 de junho de 2021 339.990
Recompras de ações (866.241)
 7.830.628
O Acordo fi rmado entre as partes estabelece as condições de aquisição das ações, incluindo a 
quantidade e o preço das ações outorgadas aos empregados e os termos e condições de paga-
mento do preço de compra. O Acordo também limita a posterior venda e transferência das ações 
pelo benefi ciário e estabelece os direitos de recompra da Companhia em determinadas circuns-
tâncias. (i) Restrições à transferência ou alienação de ações pelo benefi ciário:O benefi -
ciário não pode vender ou transferir as ações recebidas no âmbito do Plano a terceiros, a menos 
que todas as seguintes condições sejam plenamente atendidas: (a) o preço total de compra de to-
das as ações na outorga seja pago pelo benefi ciário à Companhia; (b) a Companhia autorizar o be-
nefi ciário expressamente por escrito a realizar a venda; e (c) a data limite em contrato para alie-
nação ou transferência pelo benefi ciário tenha passado (“Data Limite”) - cada Contrato contém 
uma data limite defi nida, que é de até cinco anos após a data de concessão. (ii) Termos e con-
dições de pagamento do preço da ação: Nos termos do Acordo, o pagamento do preço de 
compra será feito por meio da retenção de dividendos sobre todas as ações outorgadas no Plano 
a partir da data de outorga (“pagamentos ordinários”) até que o preço de compra integral tenha 
sido pago. O Acordo estabelece que o pagamento será feito em até 5 anos a partir da assinatura 
do Acordo, porém, caso o prazo de pagamento termine e o funcionário continue trabalhando na 
Companhia, o prazo de pagamento será estendido por períodos adicionais de 1 (um) ano, até que 
o pagamento total do preço de compra tenha sido feito. Enquanto o benefi ciário for funcionário da 
Empresa, não incidem juros sobre o preço de compra, caso contrário, o preço de compra será acres-
cido dos juros contratuais (em média 10% ao ano), até o pagamento integral. O benefi ciário pode, 
a qualquer momento, efetuar o pagamento total ou parcial do preço de compra, (“pagamentos ex-
traordinários”). Se um benefi ciário deixar a Empresa antes da Data Limite, o benefi ciário deverá 
pagar o saldo total em aberto do preço de compra no prazo de 5 dias úteis. Se o benefi ciário sair 
após o período de carência, o benefi ciário deverá pagar o saldo devedor, acrescido dos juros ven-
cidos a partir dessa data, ao longo de um período estabelecido em cada Contrato. (iii) Recompra 
pela Companhia: A Companhia tem a opção de recomprar as ações por um valor igual ao valor 
cumulativo dos pagamentos extraordinários feitos pelo benefi ciário que pode exercer a seu crité-
rio nas seguintes situações: (a) Caso o benefi ciário saia antes da Data Limite; ou: (b) Caso o be-
nefi ciário tenha se desligado da Companhia e não cumpra algum dos pagamentos devidos. b. Cri-
tério contábil do Plano: Uma vez que os benefi ciários não têm obrigação de adquirir as ações, 
o plano é considerado, em substância, um plano de opções. A combinação da restrição à venda ou 
transferência até após a Data Limite e o direito da Companhia de recomprar as ações caso o be-
nefi ciário deixe a Companhia antes dessa data cria um período de serviço - o período de carência 
para cada Acordo começa a partir da data de outorga até a Data Limite. A Companhia reconhece 
uma despesa pelos serviços prestados pelos benefi ciários durante o período de aquisição com um 
aumento correspondente no patrimônio líquido. As despesas são registradas na rubrica “Despe-
sas com planos de opção de compra de ações”, vide nota 26. As demais restrições à venda ou 
transferência são consideradas condições de não aquisição e afetam a valorização dos prêmios.
c. Despesas de pagamento baseado em ações: A despesa reconhecida no exercício fi ndo em 
31 de dezembro de 2021 relativa ao Plano foi de R$ 2.044 (2020 - R$ 6.432), vide nota explicativa 
n° 26. A tabela a seguir apresenta as despesas a serem reconhecidas de acordo com os prazos de 
carência, conforme estabelecido no Acordo.
Período de prestação dos serviços (Ao Ano)
 2020 2021 2022 2023 2024
Despesas referentes as 
 outorgas de 2020 à apropriar (6.432) (1.783) (1.183) (893) (307)
Reversão de despesas em 
 2021 - Recompra de ações - 300 131 119 53
Despesas referentes as 
 outorgas de 2021 à apropriar - (561) (452) (381) (155)
Total a ser apropriado 
 no período de vesting (6.432) (2.044) (1.504) (1.155) (409)
d. Movimentação da quantidade de ações do plano
 Consolidado
Ações ON PNA Total
1 de Janeiro de 2020 - - -
Adições 1.666.897 5.945.337 7.612.234
31 de dezembro de 2020 1.666.897 5.945.337 7.612.234
1 de Janeiro de 2021 1.666.897 5.945.337 7.612.234
Recompras (*) - (866.241) (866.241)
Adições (**) - 1.084.635 1.084.635
31 de dezembro de 2021 1.666.897 6.163.731 7.830.628
(*) No exercício fi ndo em 2021, a Companhia exerceu sua opção de recompra de 866.241 ações, 

de acordo com os termos contratuais (vide nota (a) acima) uma vez que alguns benefi ciários 
deixaram a Companhia antes da “Data Limite”. A Companhia não teve que pagar, pois os fun-
cionários não fi zeram nenhum pagamento extraordinário. Todas as despesas anteriormente 
registradas para os empregados que saíram da Companhia foram revertidas na conta “Pla-
no de opção de compra de ações” (vide quadro acima).

(**) No exercício fi ndo em 2021, todas as ações recompradas pela Companhia e as ações não 
alocadas que estavam em tesouraria em 31 de dezembro de 2020 foram outorgadas a novos 
empregados ou empregados que já faziam parte do Plano. As condições contratuais das no-
vas outorgas como preço de outorga, prazos de restrição e condições de pagamento eram as 
mesmas das outorgas anteriores do Plano. O valor justo dos prêmios foi atualizado conforme 
demonstrado a seguir.

e. Mensuração de valor justo: As outorgas possuem características semelhantes às opções, 
pois o benefi ciário tem o direito de obter os benefícios econômicos das ações por meio da venda 
ou transferência, uma vez satisfeitas as condições que restringem a venda ou transferência, in-
cluindo o pagamento de um preço fi xo de compra. Quaisquer dividendos pagos sobre as ações an-
tes do pagamento do preço total de compra serão retidos e considerados como pagamento desse 
preço de compra. 
1. O valor justo das ações na data da outorga aos funcionários foi calculado utilizando-se a me-

todologia de fl uxo de caixa descontado, cujas premissas utilizadas na precifi cação são: Taxa 
de desconto de 20,0% (2020 - 15,9%) , taxa de crescimento de 65,9% (2020 - 14,60%) ao ano 
a partir de 2021 para o período projetivo e taxa de crescimento na perpetuidade de 4,00% 
(2020 - 3,00%) a partir do quinto ano.

2. A metodologia adotada para mensurar o valor justo dos prêmios foi a Merton (1973), uma va-
riação do Black&Scholes, a qual desconta o valor dos dividendos das expectativas de ganhos 
futuros. Esta opção foi selecionada visto que o benefi ciário não recebe o valor dos dividen-
dos em caixa durante o período de exercício da ação. O benefício de aquisição das ações está 
considerado pela quantidade de ações atribuídas a cada tranche.

3. O cálculo da volatilidade considerou o estudo da variação de EBIT durante o decorrer do perío-
do entre 2016 e 2021. A volatilidade é aplicada ao modelo de acordo com o período para exer-
cício. Após o 6° ano, a volatilidade utilizada considerou a volatilidade atribuída a longo-prazo 
(estabelecida pela variação dos últimos 5 anos). O modelo de volatilidade é o equiprovável, ou 
seja, atribui a mesma probabilidade de exercício a cada variabilidade de eventos passados.

4. Taxa de Retorno Livre de Risco foi baseada na taxa DI futura divulgada pela B3. (www.b3.com.br)
As variações na quantidade de compra de ações em aberto e seus correspondentes preços mé-
dios ponderados do exercício estão apresentados a seguir:
 Consolidado
 31/12/2021 31/12/2020
 Preço do   Preço do
 exercício  Quantidade exercício Quantidade
 por ação-Reais de ações por ação-Reais de ações
Saldo inicial - 7.612.234 - -
Concedidas 4,77 e 8,39 1.084.635 4,77 e 8,39 7.612.234
Canceladas 8,39 (866.241) - -
Saldo Final 4,77 e 8,39 7.830.628 4,77 e 8,39 7.612.234
O valor justo médio ponderado do prêmio das ações concedidas no exercício fi ndo em 31 de dezem-
bro de 2021 e 2020, determinado com base no modelo de avaliação Black-Scholes, era de R$ 1,99 
e R$ 1,39 por ação, respectivamente. Os dados signifi cativos incluídos no modelo das concessões 
referentes ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2021 foram: preço médio ponderado da ação 
de R$ 8,52 (2020 - R$ 4,63) na data da concessão, preço do exercício apresentado no quadro acima, 
volatilidade média ponderada de 324,0% (2020 - 355,2% e 564,6%), rendimento de dividendos de 
23,10% (2020 - entre 0,00% e 18,48%), uma vida esperada da opção correspondente a 8,95 anos 
(2020 - entre 9 e 13 anos) (baseado na expectativa que a administração tem para o pagamento de 
dividendos com base em um laudo de avaliação preparado internamente) e uma taxa de juros anual 
sem risco de 7,47% (2020 - entre 2,45% e 8,12%). A volatilidade foi mensurada utilizando o histó-
rico do EBITDA da Companhia. O período de análise para as volatilidades considera a expectativa 
de tempo de exercício de cada opção de compra. As volatilidades foram anualizadas.
 Programa de opção de ações
 2021 2020
Valor justo na data de outorga 8,52 4,63
Preço do prêmio por ação na data de outorga 1,99 1,39
Preço de exercício 4,77 e 8,39 4,77 e 8,39
Volatilidade esperada (média ponderada) 324,05% 369,36%
Vida da opção (expectativa de vida média ponderada) 8,95 anos 10,58 anos
Dividendos esperados 23,10% 18,21%
Taxa de juros livre de risco 7,47% 6,87%
35. Outros assuntos: Impactos da COVID-19 (Coronavírus): A extensão da pandemia decla-
rada pela Organização Mundial de Saúde em razão da disseminação da COVID-19, a percepção de 
seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia impactará os negócios da Companhia depende de 
desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar em um 
efeito adverso relevante em seus negócios, condição fi nanceira, resultados operacionais e fl uxo 
de caixa. A disseminação da COVID-19 levou a Companhia a modifi car suas práticas de convivên-
cia (incluindo práticas rigorosas de higienização de locais de trabalho e dos funcionários, além do 
cancelamento de participação física em reuniões, eventos e conferências) e a incorporação de tra-
balho remoto ou híbrido, sempre limitado a presença de menos de 35% (trinta e cinco por cento) 
de colaboradores presente nos escritórios. A Companhia pode vir a tomar outras ações adicionais, 
conforme exigido pelas autoridades governamentais ou conforme determinado pela Administra-
ção, considerando o melhor interesse de seus funcionários, clientes e parceiros de negócios. A 
Companhia não pode garantir que essas medidas serão sufi cientes para atenuar os riscos apre-
sentados pela pandemia do vírus ou, de outra forma, serão satisfatórias para as autoridades go-
vernamentais. A pandemia da COVID-19 também resultou em uma volatilidade substancialmente 
maior nos mercados fi nanceiros brasileiros e internacionais e em indicadores econômicos, incluin-
do taxas de câmbio, taxas de juros e spreads de crédito. A título de exemplo, como resultado da 
maior volatilidade, o circuit breaker da B3 foi acionado seis vezes em oito pregões no mês de mar-
ço de 2020 e o valor dos ativos foi impactado negativamente. Quaisquer choques ou movimentos 
inesperados nesses fatores de mercado podem resultar em perdas fi nanceiras associadas aos ati-
vos fi nanceiros da Companhia, que podem deteriorar a condição fi nanceira da Companhia. Além 
disso, as preocupações do mercado podem se traduzir em restrições de liquidez e acesso reduzi-
do a fi nanciamento nos mercados local e internacional, afetando negativamente os negócios da 
Companhia. No início de 2021, uma nova variante do vírus da COVID-19 começou a circular no Bra-
sil, resultando em um aumento no número de internações e óbitos. Em 11 de março de 2021, o 
Brasil foi considerado o epicentro da pandemia da COVID-19. Nesse sentido, as autoridades pú-
blicas brasileiras, incluindo as autoridades dos Estados e Municípios em que a Companhia opera, 
estão restabelecendo medidas restritivas, tais como restrições à circulação, isolamento social, 
quarentenas e até mesmo lockdowns. A Companhia não pode garantir que tais medidas não te-
rão um efeito relevante adverso em seus negócios. A pandemia e as políticas públicas de conten-
ção, tais como recomendação de isolamento social, trabalho em homeoffi ce, redução da jornada 
de trabalho com a consequente redução dos vencimentos e diminuição do ritmo de investimento 
e consumo infl uenciaram o comportamento dos clientes da Companhia e de suas controladas, bem 
como da população em geral, resultando na acentuada queda ou até mesmo na paralisação das 
atividades de empresas de diversos setores, incluindo o setor de atuação de alguns dos clientes 
da Companhia. Além disso, a desaceleração econômica global, incluindo aumento do desempre-
go, resultou e poderá resultar, mesmo após a contenção da pandemia, em menor atividade comer-
cial. Em decorrência do cenário atual, que pode se prolongar, clientes da Companhia e suas con-
troladas podem deixar de contratar produtos da Companhia e de suas controladas, ou não honrar 
com pagamentos de produtos e serviços já contratados, resultando em um impacto adverso rele-
vante sobre as operações e a situação fi nanceira da Companhia e de suas controladas. Os fracos 
fundamentos macroeconômicos, aliados à desaceleração do mercado causada pela pandemia da 
COVID-19, tiveram e provavelmente continuarão a ter, certo impacto no desempenho das unida-
des de negócios da Companhia e suas controladas, enquanto durarem as restrições impostas pe-
las autoridades governamentais. As políticas, procedimentos e métodos de gestão de riscos de 
mercado, de crédito e operacional da Companhia podem não ser totalmente efi cazes para mitigar 
a exposição aos riscos que podem continuar a ser causados ou potencializados pela atual pande-
mia. A extensão dos impactos da pandemia da COVID-19 nos negócios, na condição fi nanceira, na 
liquidez e nos resultados da Companhia e suas controladas ainda depende de desenvolvimentos 
futuros, que são altamente incertos, imprevisíveis e que dependem de diversos fatores que estão 
fora do seu controle, incluindo a possibilidade de ondas adicionais de surtos, como os casos con-
fi rmados envolvendo a nova cepa da COVID-19 no Brasil e no mundo, e a intensidade da retração 
econômica resultante das ações tomadas, ou a serem tomadas, pelas autoridades governamen-
tais em resposta à pandemia. Qualquer surto de uma doença que afete o comportamento da po-
pulação ou que demande políticas públicas de restrição à circulação de pessoas e/ou de contato 
social pode ter um impacto adverso nos negócios da Companhia, bem como na economia brasilei-
ra. Surtos de doenças também podem impossibilitar que os funcionários da Companhia se dirijam 
às suas instalações e instalações de seus clientes (incluindo por prevenção ou por contaminação 
em larga escala), o que prejudicaria o regular desenvolvimento dos seus negócios. Como inexis-
tem eventos recentes comparáveis que possam fornecer orientação à Companhia quanto ao efei-
to de uma pandemia global severa, o impacto fi nal do surto da COVID-19 é incerto e sujeito a al-
terações que a Companhia não é capaz de estimar.
36. Eventos subsequentes: A Companhia até a data da emissão das demonstrações fi nancei-
ras, não identifi cou nenhum evento subsequente para divulgação.



QUINTA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 2022 Página 9Jornal O DIA SP ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Aos acionistas e ao conselho de administração da
Captalys Companhia de Crédito - São Paulo
Opinião: Examinamos as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas da Captalys Com-
panhia de Crédito (“Companhia”), identifi cadas como controladora e consolidado, respectivamen-
te, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas de-
monstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, bem como as correspondentes notas explicati-
vas, compreendendo as políticas contábeis signifi cativas e outras informações elucidativas.
Opinião sobre as demonstrações fi nanceiras individuais: Em nossa opinião, as demons-
trações fi nanceiras individuais acima referidas apresentam adequadamente, em todos os as-
pectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da Captalys Companhia de Crédito em 31 
de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exer-
cício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Opinião sobre as demonstrações fi nanceiras consolidadas: Em nossa opinião, as de-
monstrações fi nanceiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira consolidada da Captalys Companhia 
de Crédito em 31 de dezembro de 2021, o desempenho consolidado de suas operações e os seus 
fl uxos de caixa consolidados para o exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório fi nanceiro (IFRS) emiti-
das pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das de-
monstrações fi nanceiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Com-
panhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião.
Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nos-
so julgamento profi ssional, foram os mais signifi cativos em nossa auditoria do exercício corren-
te. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações fi nancei-
ras individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas de-
monstrações fi nanceiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião 
separada sobre esses assuntos.
Redução ao valor recuperável de unidade geradora de caixa (“UGC”) que contém ágio 
por expectativa de rentabilidade futura decorrente da compra da Idtrust Tecnologia 
de Software Ltda.: Veja as notas explicativas n° 3.i. e 11.c., das demonstrações fi nanceiras 
individuais e consolidadas.
Principal assunto de auditoria: A Companhia apresenta em suas demonstrações fi nancei-
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ras saldos signifi cativos de ágio por expectativa de rentabilidade futura, cuja avaliação do va-
lor recuperável envolvem um elevado grau de julgamento na determinação das premissas utili-
zadas nos fl uxos de caixa futuros esperados da UGC. As projeções de fl uxos de caixa futuros in-
cluem premissas e julgamentos signifi cativos da Companhia, tais como determinação da taxa 
de desconto, taxa de crescimento na perpetuidade, projeções de receita e volume de vendas. 
Consideramos esse assunto como signifi cativo para nossa auditoria, devido ao julgamento ine-
rente ao processo de determinação de estimativas dos fl uxos de caixa futuros que, se altera-
das, poderão resultar em valores substancialmente diferentes dos utilizados na elaboração das 
demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto: • Nossos procedimentos de auditoria incluí-
ram, mas não se limitaram, a: • avaliação, com o auxílio dos nossos especialistas em fi nanças 
corporativas, da razoabilidade da metodologia utilizada na determinação do valor recuperável da 
UGC, bem como recálculo matemático do modelo; • avaliação da razoabilidade e teste de sensi-
bilidade das premissas signifi cativas utilizadas na determinação do valor recuperável da UGC, o 
que inclui o recálculo da taxa de desconto que utiliza informações comparáveis de mercado, pro-
jeções de receitas, volume de vendas a partir de informações históricas da UGC e taxa de cres-
cimento; • avaliação se as divulgações nas demonstrações fi nanceiras individuais e consolida-
das consideram as informações relevantes. Com base nas evidências obtidas por meio dos pro-
cedimentos acima sumarizados, consideramos aceitável a avaliação do valor recuperável da uni-
dade geradora de caixa que contém ágio por expectativa de rentabilidade futura, incluindo as 
principais estimativas e julgamentos, no contexto das demonstrações fi nanceiras individuais e 
consolidadas tomadas em conjunto, referentes ao exercícios fi ndo em 31 de dezembro de 2021.
Outros assuntos: Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações, individual e 
consolidada, do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 
2021, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como 
informação suplementar para fi ns de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria exe-
cutados em conjunto com a auditoria das demonstrações fi nanceiras da Companhia. Para a for-
mação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demons-
trações fi nanceiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo es-
tão de acordo com os critérios defi nidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do 
Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequa-
damente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios defi nidos nesse 
Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações fi nanceiras indivi-
duais e consolidadas tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações fi nanceiras individuais e con-
solidadas e o relatório dos auditores: A administração da Companhia é responsável por es-
sas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 
demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração 
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão 
com a auditoria das demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas, nossa responsabili-

dade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de 
forma relevante, inconsistente com as demonstrações fi nanceiras ou com nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administra-
ção, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações fi nan-
ceiras individuais e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações fi nanceiras individuais de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e das demonstrações fi nanceiras consolidadas de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório fi nanceiro (IFRS), 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi nanceiras li-
vres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas, 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 ela-
boração das demonstrações fi nanceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Com-
panhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realis-
ta para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia 
e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elabora-
ção das demonstrações fi nanceiras.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações fi nanceiras indi-
viduais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demons-
trações fi nanceiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria con-
tendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser de-
correntes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em con-
junto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Iden-
tifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras indivi-
duais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e execu-
tamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e sufi ciente 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, falsifi cação, omissão ou represen-
tações 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 efi cácia dos controles internos da Companhia 
e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilida-
de das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de con-
tinuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divul-
gações nas demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas ou incluir modifi cação em nos-
sa 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 fu-
turas podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi -
nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras individuais e consolida-
das representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o ob-
jetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente re-
ferente às informações fi nanceiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para ex-
pressar uma opinião sobre as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas. Somos res-
ponsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, 
pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi -
cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que 
identifi camos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governan-
ça declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos 
aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos 
que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as 
respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis 
pela Governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais signifi cativos na 
auditoria das demonstrações fi nanceiras do exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2021 e que, 
dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos 
em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pú-
blica do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o as-
sunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal 
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunica-
ção para o interesse público.

São Paulo, 7 de março de 2022

                          Auditores Independentes Ltda. Mark Suda Yamashita
CRC 2SP014428/O-6 Contador CRC SP-271754/O-9
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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 

EM SEDE DE ORDINÁRIA: a.) Exame, discussão e votação das Contas dos 

acionistas; b.) Em Sede de Extraordinária: a)
 

b)

 
Cleber Baldan - Presidente do Conselho de Administração.                                   (12,13,14)

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 lo-
calizada Avenida Baldan, nº 1500 – Nova Matão, Estado de São Paulo
ordem do dia: EM SEDE DE ORDINÁRIA: a.) -

 c) 
 EM SEDE DE EXTRAORDINÁ-

RIA: a.)  
b)

 c.) Reajuste da remuneração 
d.) 

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.
CNPJ/ME nº 12.648.266/0001-24 - NIRE 35300384466
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

O Conselho de Administração da Ambipar Participações e Empreendimentos S/A convoca os acionistas da 
Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária sob a forma exclusivamente digital, nos
termos do artigo 4º, §2º, inciso I e artigo 21-C, §§2º e 3º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de
2009 (“ICVM 481”), no dia 04 de maio de 2022, às 18 horas, por meio da Plataforma Teams (“Plataforma
Digital”), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias: I. Tomada de contas dos administradores, exame,
discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, 
acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2021; II. Proposta para a Destinação do Resultado do exercício de 2021; III. Eleição
dos membros do Conselho Administração; IV. Fixação da remuneração dos administradores para o
exercício 2022. A Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, razão pela qual a
participação do acionista somente poderá ser: (a) via Boletim de Voto a Distância, cujo modelo está
disponibilizado aos acionistas nos endereços eletrônicos da Companhia (https://ri.ambipar.com/) e da CVM 
(http://www.cvm.gov.br); (b) via Plataforma Digital, que poderá ser acessada pessoalmente ou por
procurador devidamente constituído nos termos do artigo 21-C, §§2º e 3º da ICVM 481, caso em que o 
acionista poderá (i) simplesmente participar da Assembleia, tenha ou não enviado o Boletim; ou (ii) participar 
e votar na Assembleia, situação em que as instruções de voto porventura enviadas anteriormente por meio 
do Boletim pelo acionista serão desconsideradas, prevalecendo o voto proferido via Plataforma Digital.
A comprovação da qualidade de acionista da Companhia deverá ser feita nos termos do artigo 126 da Lei 
6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S/A”), conforme aplicável. A Companhia informa aos acionistas 
que desejarem participar desta Assembleia que as instruções para acesso à Plataforma Digital e/ou envio
do Boletim de Voto a Distância, nos termos da ICVM nº 481, constam da Proposta da Administração e no 
Manual para Participação do Acionista na Assembleia. Para participar da Assembleia por meio da Plataforma 
Digital o acionista deve enviar solicitação à Companhia para o e-mail ri@ambipar.com, com antecedência 
de até 5 (cinco) dias antes da sua realização, ou seja, até às 18hs - horário de Brasília - do dia 29 de abril 
de 2022, a qual deverá estar devidamente acompanhada dos seguintes documentos: Pessoa Física:
(a) identificação válida com foto (cópia original ou certificada) do acionista. Os seguintes documentos podem 
ser apresentados: (i) Carteira de Identidade (RG); (ii) Carteira de Identidade de Estrangeiro (RNE); 
(iii) Passaporte; (iv) Cartão de Associação Profissional aceito como identificação para fins legais (por
exemplo, OAB, CRM, CRC, CREA); ou (v) Carteira de Motorista (CNH); (b) comprovante de propriedade de 
ações emitidas pela Ambipar, emitido pela instituição financeira depositária ou custodiante; e (c) indicação 
de e-mail para recebimento de convite individual para acesso à Plataforma Digital e consequente
participação na Assembleia. Pessoa Jurídica ou Entidade Legal: (a) identificação válida com foto do
representante legal (cópia original ou certificada). Os seguintes documentos podem ser enviados (i) Carteira 
de Identidade (RG) ou Carteira de Identidade de Estrangeiro (RNE); (ii) Passaporte; (iii) Cartão de 
Associação Profissional aceito como identificação para fins legais (por exemplo, OAB, CRM, CRC, CREA);
ou (iv) Carteira de Motorista (CNH); (b) documentos que comprovem representação, incluindo a nomeação
por procuração e cópia dos documentos de qualificação profissional e da ata da eleição dos conselheiros; e 
no caso de fundo de investimento, cópias de (i) estatuto do fundo em vigor; (ii) os documentos de qualificação 
profissional de seu conselheiro ou administrador, conforme o caso; e (iii) a ata da eleição de tais conselheiros. 
Se esses documentos estiverem em um idioma estrangeiro, deverão ser traduzidos para o português por um 
tradutor juramentado, mas não será necessária a notarização e a consularização. Os documentos em inglês 
e espanhol não precisam ser traduzidos; (c) comprovante de propriedade de ações emitidas pela Ambipar, 
emitido pela instituição financeira depositária ou custodiante; e (d) indicação de e-mail para recebimento de 
convite individual para acesso à Plataforma Digital e consequente participação na Assembleia. O exercício 
do direito de voto no caso do empréstimo de ações ficará a cargo do tomador do empréstimo, exceto se o 
contrato firmado entre as partes dispuser de forma diversa. A despeito da possibilidade de participação via 
Plataforma Digital, a Ambipar recomenda aos acionistas a adoção do Boletim de Voto a Distância. Encontra-
se à disposição dos acionistas, nos endereços eletrônicos da Companhia (https://ri.ambipar.com/) e da 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM (http://www.cvm.gov.br), toda a documentação pertinente às 
matérias que serão deliberadas nesta Assembleia Geral Ordinária, nos termos da ICVM nº 481. São Paulo, 
14 de abril de 2022. Tercio Borlenghi Junior - Presidente do Conselho de Administração.

Edenred Soluções de Pagamentos Hyla S.A.
CNPJ/MF nº 59.158.642/0001-66 - NIRE 35.300.353.439

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de Fevereiro de 2022
1. Data, hora e local: Realizada no dia 22 de fevereiro de 2022, às 08:00 horas, na sede da Edenred
Soluções de Pagamentos Hyla S.A., localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda
Tocantins, nº 350, 15º andar, unidade nº 1504, Alphaville, CEP 06455-020 (“Companhia”). 2. Convocação e
Presença: Dispensada a convocação, na forma do disposto do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de 
dezembro de 1976, por estarem presentes à Reunião a totalidade dos membros do Conselho de 
Administração. 3. Mesa: Presidente - Sr. Gilles Andre Coccoli; e Secretário - Sr. Alaor Barra Aguirre.
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a reeleição de membros no quadro da Diretoria da Companhia;
(ii) a eleição de novo Diretor; e (iii) a autorização para a administração praticar todos os atos que se fizerem 
necessários à formalização das deliberações a serem tomadas, nos termos do Estatuto Social e Acordo de 
Acionistas da Companhia. 5. Deliberações: Instalada a Reunião, após a discussão das matérias da
Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, sem quaisquer ressalvas ou restrições, 
deliberaram o seguinte: 5.1. Em razão da proximidade do fim do mandato de membros da Diretoria, resolve 
a acionista aprovar a reeleição dos Srs. (i) Alfredo Antonio Bernacchi, argentino, casado, portador de
Cédula de Identidade RNE F059157-V, inscrito no CPF/MF sob o nº 242.074.478-06, como Diretor 
Presidente; (ii) Marcelo Fernandes Roboredo, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade
RG nº 18.872.603-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 090.547.058-33, como Diretor Vice-Presidente;
(iii) Viviane Pampin Rodriguez, brasileira, convivente em união estável, economista, inscrita no CPF/ME
sob o nº 037.435.667-02, portadora do RG nº 10119726-7, como Diretora Financeira da Companhia, todos
com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 6º andar, Pinheiros, CEP 05425-905, na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com um mandato que se encerrará em 22 de fevereiro de 2025. 
5.2. Eleger a Sra. Cristiane Nogueira de Andrade, brasileira, divorciada, economista, inscrita no CPF/ME
sob o nº 136.277.748-09, portadora do RG nº 20.316.853-7, residente e domiciliada na Rua Maria Antonia 
Ladalardo, nº 325, bloco B, apto. 21, CEP 05704-130, ao cargo de Diretora sem designação específica e
para um mandato complementar até 22 de fevereiro de 2025. 5.2.1. Registrar que a Diretora ora eleita, bem
como os Diretores reeleitos serão investidos nos respectivos cargos, nos termos da legislação e
regulamentação aplicáveis, mediante a assinatura do Termo de Posse e declaram, individualmente, que 
(i) não está impedido de exercer a administração de sociedades, por Lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia 
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso 
a cargos públicos, como previsto no Parágrafo Primeiro do Artigo 147 da Lei das S.A.; (ii) atende ao requisito 
de reputação ilibada, conforme estabelecido pelo §3º do Artigo 147 da Lei das S.A.; e (iii) não ocupa cargo 
em sociedades que sejam concorrentes da Companhia, ou representa interesse conflitante com o da
Companhia, na forma dos Incisos I e II do §3º, do Artigo 147 da Lei das S.A. 5.3. Em razão da deliberação
tomada no item acima, resolvem os membros do Conselho de Administração da Companhia ratificar a
composição da Diretoria da Companhia com seguintes membros: (i) Alfredo Antonio Bernacchi, argentino,
casado, portador de Cédula de Identidade RNE F059157-V, inscrito no CPF/MF sob o nº 242.074.478-06, 
como Diretor Presidente; (ii) Marcelo Fernandes Roboredo, brasileiro, casado, portador da cédula
de identidade RG nº 18.872.603-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 090.547.058-33, como Diretor
Vice-Presidente; (iii) Viviane Pampin Rodriguez, brasileira, convivente em união estável, economista,
inscrita no CPF/ME sob o nº 037.435.667-02, portadora do RG nº 10119726-7, como Diretora Financeira;
(iv) Cristiane Nogueira de Andrade, brasileira, divorciada, economista, CPF/ME sob o nº 136.277.748-09,
portadora do RG nº 20.316.853-7, como Diretora sem designação específica, todos com endereço comercial
na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 6º andar, Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, com um mandato que se encerrará em 22 de fevereiro de 2025. 5.4. Autorizar a 
administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à formalização dos atos 
acima referidos, nos termos do Estatuto Social e Acordo de Acionistas arquivado na Companhia.
6. Encerramento e Aprovação: Nada mais havendo a tratar, foi a presente Ata lavrada, e depois lida,
aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos membros do Conselho de Administração presentes. 
Mesa: Gilles Andre Coccoli - Presidente; Alaor Barra Aguirre - Secretário. Membros do Conselho de
Administração da Companhia: (i) Gilles Andre Coccoli; (ii) Eric Sauvage; (iii) Andrea Keller; (iv) Ricardo 
Ernesto Corrêa da Silva; e (v) Haroldo Pimentel Stumpf. Confere com o original lavrado em livro próprio. 
Barueri, SP, 22 de fevereiro de 2022. Mesa: Gilles Andre Coccoli - Presidente; Alaor Barra Aguirre -
Secretário. JUCESP nº 180.823/22-0 em 06/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CIIS - COMPANHIA DE INVESTIMENTOS
EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

CNPJ/MF Nº. 05.410.674/0001-88 - Companhia Fechada
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 31 de março de 2022, às 17h00, na sede social da Companhia, localizada na Av. Chedid 
Jafet, 222, Bloco B, 4º andar, Sala 6, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Acionista representando a 
totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de 
15/12/1976 (“LSA”). 3. CONVOCAÇÃO: Dispensados os avisos em face da presença da totalidade dos acionistas, nos 
termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Presidente: Waldo Edwin Pérez Leskovar. Secretário: Marcio 
Yassuhiro Iha. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a celebração de Contrato de Adiantamento para Futuro 
Aumento de Capital Social (“AFAC”) com sua única acionista CCR S.A.; e (ii) o aumento do capital social de sua 
controlada Concessionária do VLT Carioca S.A (“VLT Carioca”). 6. DELIBERAÇÕES: A acionista da Companhia, por 
unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberou aprovar: (i) a lavratura da presente ata sob a forma de 
sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; (ii) a celebração de Contrato de AFAC entre a Companhia 
e sua única acionista CCR S.A, no valor de R$ 33.635.923,00 (trinta e três milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, 
novecentos e vinte três reais); e (iii) o aumento do capital social de sua controlada VLT Carioca no valor de até R$ 
16.815.922,77 (dezesseis milhões, oitocentos e quinze mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos); 
tudo conforme termos e condições apresentados nesta Assembleia. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos 
os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do 
artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante 
a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 31 de março de 2022. Assinaturas: Waldo Edwin Pérez Leskovar, 
Presidente e Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., por Waldo Edwin Pérez Leskovar. Certifi co que 
a presente é cópia fi el do original lavrado em Livro próprio. Waldo Edwin Pérez Leskovar - Presidente da Mesa - 
Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil; Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certifi cado Digital ICP 
Brasil. JUCESP nº 183.135/22-2 em 08.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

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 Di-
retoria 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
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Concessionária do Bloco Central S.A.
CNPJ/MF nº 42.206.269/0001-79

Relatório de Administração (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 
Ativo Nota 2021
Circulante

6
6

Contas a receber - partes relacionadas 99
Tributos a recuperar
Despesas antecipadas e outras

77.466
Não circulante

Realizável a longo prazo
Tributos diferidos 7

Imobilizado 9
Intangível
Infraestrutura em construção

Passivo Nota 2021
Circulante

Fornecedores
Fornecedores e contas a pagar - partes relacionadas
Impostos e contribuições a recolher
Obrigações sociais e trabalhistas

Não circulante
Debêntures
Obrigações sociais e trabalhistas 

Patrimônio líquido
Capital social

1. Contexto operacional: -

-

2. Principais práticas contábeis: 
consistentemente na preparação dessas demonstrações financeiras. a) Moeda estrangeira: -

hedge -
cidas em outros resultados abrangentes. b) Receitas de contratos com clientes: É aplicado um mo-

-

-
-

c) Instrumentos 
financeiros: Reconhecimento e mensuração inicial -

-

Classifi-
: 

-

-

-

-
-

-

de outra forma surgiria. 

-

-

-

-

-

-

-

Ativos 

a VJR
Ativos 

a custo 
amortizado

impairment. 
impairment são reconhecidos no re-

: -

-

resultado.  
-

-

financeiros: -

-

reconhecida no resultado. Compensação: 
-

d) Caixa e equivalentes 
de caixa e aplicações financeiras: 

-

-
e) Custo de 

transação na emissão de títulos de dívida: -

-

-
f) Ativo imobilizado: -

-
impairment -

-

-

g) Ativos intangíveis: -

-

h) Redu-
ção ao valor recuperável de ativos (impairment): 

-

-

forward-looking

Demonstração do resultado no período entre 20 de maio (data de constituição)  
a 31 de dezembro de 2021 

Nota 2021
Receita operacional
Custo dos serviços prestados

Custo com pessoal
Custo de construção
Seguros
Outros
Operação assistida

Prejuízo bruto
Despesas operacionais

Despesas gerais e administrativas

Despesas com pessoal

Outros

Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social - diferidos 7
Prejuízo líquido do período

 
(data de constituição) a 31 de dezembro de 2021 

2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Prejuízo líquido do período

Imposto renda e contribuição social diferidos
Juros sobre debêntures
Variações cambiais sobre fornecedores estrangeiros

(2.348)
Variações nos ativos e passivos

(Aumento) redução dos ativos
Contas a receber - partes relacionadas
Tributos a recuperar

Aumento (redução) dos passivos
Fornecedores
Fornecedores - partes relacionadas
Impostos e contribuições a recolher

Obrigações socias e trabalhistas
Caixa líquido usado nas atividades operacionais (234)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Caixa líquido usado nas atividades de investimento (830.323)

Debêntures

877.479
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 46.922
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa

-

46.922

  

-

-

-
-

impaired

-

-

-

i) Provisões: 

registrados no resultado. j) Receitas e despesas financeiras: Receitas financeiras compreendem 
-
-
-

-
k) Benefícios a em-

pregados: -

contribuições aos planos de pensão de contribuição definida são reconhecidas como despesas de be-
-
-
-

l) Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribui-

-
-

-

-
-

-

-

-
-

m) Direito da concessão: 

n) Con-
tratos de concessão de serviços - Direito de exploração de infraestrutura (ICPC 01 - R1): A infraes-

-

-

-

-
-

-

-
-

o) 
Novas normas ainda não efetivas: 

-
-
-

-

3. Declaração de conformidade (com relação 
às normas do CPC): 

-

-
ceiras. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no 

do resultado. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras são 

indicado de outra forma. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações 

 Nota 

7b Impostos diferidos

4. Determinação dos valores justos: 

-

-

-
ceiras. Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes 

-
rating. b) 

Decorre da possibilidade de sofrer redução nos ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de 

Demonstração da mutação do patrimônio líquido no período entre 20 de maio 
(data de constituição) a 31 de dezembro de 2021 

Capital Social Prejuizos  
acumuladosSubscrito A integralizar Total

- -
- -

- -
- -
- -
- -

Saldos em 31 de dezembro de 2021

-

-

2021
Participação 

acionária
Quantidade de 

ações
Ações a 

integralizar

15. Receitas operacionais 2021

Receita bruta
Receita operacional
16. Resultado financeiro 2021

Juros sobre debêntures
Variações cambiais sobre fornecedores estrangeiros

17. Instrumentos financeiros: 

-

-

Instrumentos financeiros por categoria
2021

Valor justo 

resultado
mensurados ao 

custo amortizado
mensurados ao 

custo amortizado
Ativos

- -
- -

Contas a receber - partes relacionadas - 99 -
Passivos

- -
Fornecedores - -
Fornecedores e contas a pagar - 
 partes relacionadas - -

99

Debêntures mensuradas ao custo 
amortizado

2021
Valor contábil (a) Valor justo (b)

-

Hierarquia de 
valor justo: 

Nível 2: 2021

inputs, diferentes dos preços ne-

inputs
Análise de sensibilidade: 

-

-

Análise de sensibilidade de variações nas taxas de juros: 

Efeito em R$ no resultado

Operação Risco
Vencimento Exposição 

em R$ (3) (4)
Cenário 

provável
Cenário 

A 25%
Cenário 
B 50%

CDI 
CDI 
CDI 

Efeito líquido

A taxa de juros considerada foi (1):
CDI 

-

18. Compromissos vinculados a contratos de concessão: A Companhia assumiu compromissos 

2021

19. Demonstração dos fluxos de caixa: a. Reconciliação das atividades de financiamento

Debêntures
Capital 
social Total

Saldo Inicial - - -

-
-

Outras variações
Juros sobre debêntures -
Total das outras variações -
Saldo Final
20. Eventos subsequentes: Debêntures: 

Composição do Conselho de Administração

Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro

Composição da Diretoria

Diretor
Contadora

Demonstração do resultado abrangente no período entre 20 de maio 
(data de constituição) a 31 de dezembro de 2021 

2021
Prejuízo líquido do período

Outros resultados abrangentes -
Total do resultado abrangente do período

Decorre da escolha entre capital 

covenants

-

Entre 2 e 3 anos
-

Fornecedores -
Fornecedores e contas a pagar - partes relacionadas -

6.  
Caixa e equivalentes de caixa 2021

Aplicações financeiras
 2021

7. Imposto de renda e contribuição social: a. Conciliação do imposto de renda e contribuição 
A conciliação do imposto de renda e contribuição social registrada 

2021

Outros
Impostos diferidos

b. Impostos diferidos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos têm as seguintes origens:
Reconhecido 
no resultado 

de 20/05/2021 
a 31/12/2021

2021

Valor 
Líquido

Ativo 

diferido

Passivo 

diferido
-
-
-

Custo de transação de debêntures -
Outros 69 69 69 -

 da compensação 4.476
Compensação de imposto - -

-
-

de estrutura de capital.
8. Partes relacionadas: 

partes relacionadas, decorrem de transações entre a Companhia, sua controladora, controladora 
indireta e outras partes relacionadas. A Companhia tem como seus administradores os mesmos 

Transações Saldos
2021 2021

Ativo Passivo
Despesas/

Custos com 
Serviços 

prestados Intangível
Contas a 
receber

Forne
cedores

Controladora

Controladora indireta
CCR S.A. - -
Outras partes relacionadas

- - -
- - 6

Total 99
-

Global 
Business Service

Global Business Service

-

9. Ativo Imobilizado 2021
Valor de custo Adições

Total custo
Total geral
10. Intangível e infraestrutura em construção 

2021
Valor de custo Adições

Total custo
Total intangível
Infraestrutura em construção 744 744

11. Debêntures

Taxas  
contratuais

Taxa efetiva 
do custo de 

transação 
(% a.a)

Custos de 
transação 
incorridos

Saldos dos 
custos a 

apropriar 
em 2021

Vencimento 
2021

a CDI + 

Não Circulante
Debêntures
Custos de transação

-

Garantias: 

Cronograma de desembolsos (não circulante) 2021

Total
cross default  cross 

acceleration

-
mente. 1.

-

-

-

12. Obrigações sociais e trabalhistas 2021
Circulante

966

444

Não circulante

13. Fornecedores 2021

 

14. Patrimônio líquido: a. Capital social: 

Opinião: 

-

Base para opinião: 

-

Principal assunto de auditoria: Direito da concessão: -
ceiras. Principal assunto de auditoria: 

-

-
-

Como auditoria endereçou esse assunto:

-

Responsabilidades da administração e da 

-

-
-

Responsabili

-
dependentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Se-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-
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(Valores expressos em reais - Centavos omitidos)

 

Em Reais

 
(Valores expressos em reais - Centavos omitidos)

 
(Valores expressos em reais - Centavos omitidos)

 - CNPJ/MF nº 09.433.094/0001-67

Senhores Acionistas, 1. Contexto Operacional: A Engineering do Brasil é uma sociedade anônima de capital fe-
chado, sediada na cidade de São Paulo, fazendo parte do Grupo Engineering, com sede na Itália. A Engineering 
é uma companhia global de Tecnologia da Informação e Consultoria especializada em Transformação Digital. 
A partir do Digital Transformation, do Business Integration, da TI Consulting e do Outsourcing, a Engineering 
transforma os processos de negócio das empresas em modelos operacionais alinhados com a Era Digital. No 
mercado brasileiro, a base de clientes é representada por empresas de diversos segmentos, sendo os prin-
cipais; Automotivo, Energia e utilidades, Metais e Minério, Soluções Fiscais e Telecomunicação e Mídia. 2. 
Mensagem da Administração: O ano de 2021 foi marcado pela grande expectativa inicial que se confirmou em 
relação a evolução da vacinação da Covid-19 que já imunizou mais de 80% da população brasileira, propor-
cionando um processo de retomada gradual de todas as atividades. Um ano intenso e preenchido de grandes 
desafios que contribuíram ainda mais com nosso crescimento e aprendizado. Mantivemos nosso compromisso 

e foco nas pessoas e no bem-estar da nossa equipe, consolidando principalmente a prática de home-office e 
em meio às incertezas e desdobramentos da pandemia COVID-19, a Engineering do Brasil continuou focada 
em investir cada vem mais em pesquisas, treinamentos, projetos e serviços aos nossos clientes, fortalecendo 
dessa maneira nossa solidez, que como resultado em 2021 gerou o maior número de colaboradores e maior 
receita da história da empresa. 3. Resumo Financeiro do Ano: A receita bruta de 2021 atingiu R$ 267,1 
milhões, um acréscimo de 3% em relação ao ano anterior, gerando um lucro bruto de R$ 68,9 milhões, 8,2% 
menor que dezembro do ano anterior, redução impactada principalmente pelos investimentos em pesquisas 
e desenvolvimentos, qualificação de seus colaboradores, ajustes salariais acordados com sindicatos e custos 
com estrutura. O EBTIDA foi de R$ 26,8 milhões, contra R$ 33 milhões em 2020 e nosso lucro líquido do 
período foi de R$ 12,6 milhões (R$ 2,9 milhões em 2020). Resultado fortemente impactado pela redução da 
desvalorização do real diante do Euro que gerou uma variação cambial negativa de R$ 1,1 milhões (R$ -27,6 

milhões em 2020), oriundo do contrato de empréstimo que temos com a nossa Matriz em Euro. A geração 
de caixa no período foi de R$ -43,9 mil (R$ 24,9 milhões em 2019). 4. Perspectivas para 2022: Com o 
nível de avançamento da vacinação positivo e a possível retomada gradual da economia, gera a expectativa 
de um ano mais promissor que o anterior, principalmente pelo segmento de tecnologia da informação que 
tem cada vez mais se expandindo e que continua a ser impulsionado pelas novas adaptações exigidas pelo 
mercado. A Engineering do Brasil S.A, continuará incrementando sua base de clientes e buscando parcerias, 
que proporcionará um crescimento orgânico de suas atividades no Brasil. 5. Conclusão e Agradecimento: 
Enviamos aos Senhores Acionistas para aprovação as Demonstrações Financeiras encerradas no exercício de 
31 de dezembro de 2021, bem como a proposta da Administração para deliberação sobre a destinação do 
resultado do exercício. Gostaríamos ainda, de registrar nossos agradecimentos aos acionistas, colaboradores, 
clientes, fornecedores e a todos que de alguma forma contribuíram com o nosso resultado.   A Administração

Ativo Notas 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalente de caixa 4 46.257.051 46.301.019
Contas a receber 5 152.944.283 156.963.101
Partes relacionadas 14 4.007.965 3.045.554
Impostos a recuperar 6 5.654.926 4.685.311
Outros créditos 7 2.050.079 1.551.501

210.914.304 212.546.486
Não circulante
Impostos diferidos 24 7.226.188 9.697.088
Investimentos 8 492.809 310.023
Imobilizado 9 5.549.603 7.253.590
Intangível 10 7.243.018 5.798.886

20.511.618 23.059.587
Total do ativo 231.425.922 235.606.073

Passivo Notas 2021 2020
Circulante
Fornecedores 11 21.563.058 17.257.971
Salários e encargos sociais 12 30.191.686 24.190.635
Impostos e contribuições a recolher 13 7.699.489 7.764.852
Partes relacionadas 14 3.254.512 8.482.061
Empréstimos com partes relacionadas 15 29.236.409 34.736.609
Provisão para contigências e riscos 16 21.929.660 20.925.497
Receitas a apropriar 17 10.048.329 20.106.219
Passivos de Arrendamentos (IFRS 16) 18 642.095 1.071.978
Outras obrigações 1.348.340 967.306

125.913.578 135.503.128
Não Circulante
Obrigações com aquisições de açoes 4(b) - 1.116.275
Empréstimos com partes relacionadas 15 29.236.410 34.736.610
Passivos de Arrendamentos (IFRS 16) 18 890.338 1.441.919

30.126.748 37.294.804
Patrimônio Líquido
Capital social 20 51.630.020 51.630.020
Reserva legal 1.332.444 703.571
Reservas de lucro 22.423.132 10.474.550

75.385.596 62.808.141
Total do passivo e patrimônio líquido 231.425.922 235.606.073

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2021 2020
Atividades operacionais
Prejuízo do exercicio 12.577.455 (2.893.302)
Ajuste dos itens que não afetam caixa nas atividades operacionais
Depreciação 1.434.728 2.550.849
Amortização 3.428.624 3.460.678
Provisão para contingências 1.004.163 (235.178)
Ativo fiscal diferido 2.470.900 (371.737)

(Aumento) Redução no ativo
Contas a receber 4.018.818 21.558.724
Impostos a recuperar (969.615) 1.697.521
Outros créditos (498.578) (32.894)
Partes relacionadas (962.411) (531.049)

Aumento (redução) no passivo
Fornecedores 4.305.087 3.938.082
Adiantamento de clientes - (21.382)
Salários e encargos sociais 6.001.051 7.337.004
Impostos, taxas e contribuições (65.363) (9.558.345)
Débitos com partes relacionadas (5.227.549) (3.031.356)
Obrigação com acionistas (1.116.275) (1.676.881)
Receitas a apropriar (10.057.890) (2.480.501)
Passivos de Arrendamentos (IFRS 16) (981.464) (1.064.845)
Outras Obrigações 381.034 241.516
Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais 15.742.716 18.886.904

Atividades de Investimento
Aquisição de ativo imobilizado 269.259 (697.163)
Aquisição de ativo intangível (4.872.756) (2.017.226)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos (4.603.498) (2.714.389)

Atividades de financiamentos
Empréstimos pagos (11.000.400) 9.005.117
Ganhos com investimentos (182.786) (186.962)
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos (11.183.186) 8.818.155

Aumento  de caixa e disponibilidades de caixa (43.968) 24.990.670
Representada por:
Caixa e disponibilidades de caixa no início do exercício 46.301.019 21.310.349
Caixa e disponibilidades de caixa no final do exercício 46.257.051 46.301.019

(43.968) 24.990.670
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Notas 2021 2020
Receita bruta
Serviços prestados 20 267.175.120 258.328.196
Imposto sobre serviços prestados 20 (28.399.727) (27.615.401)
Receita operacional liquida 20 238.775.393 230.712.795
Custo dos serviços prestados 21 (169.808.909) (155.597.745)

Lucro Bruto 68.966.484 75.115.050
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas 21 (44.092.623) (44.694.969)
Despesas tributárias 21 (2.249.155) (3.426.284)
Provisão para contigências e riscos 16 (668.950) (7.006)

Total Despesas operacionais (47.010.728) (48.128.259)
Resultado financeiro líquido 22 (1.121.639) (30.232.925)

Lucro / Prejuízo antes do imposto 20.834.117 (3.246.134)
Impostos correntes 23 (5.785.763) (18.904)
Impostos diferidos 23 (2.470.899) 371.736

Lucro / Prejuízo líquido do ano 12.577.455 (2.893.302)
Lucro / Prejuízo líquido por ação 0,05 (0,01)

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Eventos Capital Social
Reserva  

legal
Reserva de 

Lucro

Lucros 
(Prejuízos) 

Acumulados

Total 
Patrimonio 

líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019 51.630.020 703.571 13.367.852 - 65.701.443
Aumento de capital
Ganhos com investimentos
Prejuizo líquido do exercício (2.893.302) (2.893.302)
Transferências (2.893.302) 2.893.302 -
Constituição de Reserva Legal - - - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 51.630.020 703.571 10.474.550 - 62.808.141
Aumento de capital
Ganhos com investimentos
Prejuizo líquido do exercício 12.577.455 12.577.455
Transferências 628.873 11.948.582 (12.577.455) -
Constituição de Reserva Legal - - - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 51.630.020 1.332.444 22.423.132 - 75.385.596

As notas explicaticas são partes integrante das demonstrações contábeis

1. Contexto operacional
Engineering do Brasil S/A. foi constituída em 08 de fevereiro de 2008, e começou suas operações em 23 de 
dezembro de 2008. O objetivo social da companhia possui como atividades principais, a comercialização, a 
importação, a exportação e a prestação de serviços de tecnologia da informação, incluindo assistência técnica, 
manutenção de software e treinamento, pesquisa e desenvolvimento de projetos. 
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis 
a) A autorização para conclusão destas demonstrações contábeis foi concedida pela Administração da Compa-
nhia em 28 de janeiro de 2022. Essas demonstrações foram elaboradas e estão apresentadas em Real, que 
é a moeda funcional da Entidade. A moeda de preparação e apresentação dessas demonstrações contábeis é 
o Real (R$). b) As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade – 
CFC as quais estão de acordo com as práticas internacionais de contabilidade – IFRS.
3. Sumário das principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas são: a. As estimativas contábeis foram baseadas em fatores obje-
tivos e subjetivos de acordo com julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser 
registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem 
a vida útil do imobilizado, teste de recuperabilidade de ativo intangível (impairment) provisões ativas e passi-
vas. A liquidação das transações para crédito de liquidação envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores divergentes devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. Anualmente a Compa-
nhia revisa essas estimativas e premissas. b. Os montantes incluídos no caixa e equivalentes correspondem 
aos valores de caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, em montante conhecido, 
liquidáveis prontamente e, sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor e são mantidos pelo seu 
valor justo por meio do resultado. c. Os direitos e as obrigações, legal ou contratualmente sujeitos à variação 
monetária e cambial, são atualizados até a data do balanço patrimonial e as contrapartidas dessas atualiza-
ções são refletidas diretamente no resultado do exercício. d. O ajuste a valor presente de ativos e passivos 
monetários relevantes de curto prazo e os de longo prazo é calculado, e somente registrado, se considerado 
relevante em relação às demonstrações contábeis da Companhia tomadas em seu todo. Calcula-se esse ajuste 
com base nos fluxos de caixa previstos e respectivas taxas de juros. A Administração da Companhia concluiu 
que o ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários não tem relevância em relação às demonstrações 
financeiras de 31 de dezembro de 2021. e. As contas a receber de clientes são registrados pelo valor faturado 
e ou em função do custo incorrido em cada projeto em andamento, incluindo os respectivos impostos inciden-
tes. A provisão para crédito de liquidação duvidosa foi constituída em montante considerado suficiente para 
suportar as eventuais perdas. f. As receitas de prestação de serviços, os custos com compras de licenças e 
gastos com mão de obra técnica dos projetos são apropriados ao resultado à medida que os projetos avançam, 
uma vez que a transferência de riscos e benefícios ocorre de forma contínua. Desta forma, é adotado o método 
chamado de “WIP” (serviços em processo), “percentual de execução ou percentual de conclusão” de cada 
projeto vendido, ou seja, (i) o reconhecimento das receitas ocorre à medida que a implementação do projeto 
avança. O método WIP é considerado utilizando a razão do custo incorrido em relação ao custo total orçado 
dos respectivos projetos sobre as vendas de serviços; (ii). As receitas de vendas de serviços apuradas, confor-
me o item (i), mensuradas a valor justo, são contabilizadas como contas a receber em contrapartida de recei-
tas de prestação de serviços. As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência 
de exercícios. g. O investimento em coligada é registrado pelo método do custo de aquisição, considerando 
que a empresa não detém o controle individual ou conjunto (compartilhado), ou exerça influência significativa 
sobre a empresa investida, conforme CPC 18 (R2). h. O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e 
instalação, sendo a depreciação dos bens calculada pelo método linear, com base em taxas apuradas a partir 
da vida útil-econômica estimada dos bens de acordo com o descrito na Nota 9. A Companhia não identificou 
qualquer evidência que justificasse a necessidade de efetuar provisão para redução do valor dos imobilizados 
ao seu valor recuperável (CPC 01-R1) em 31 de dezembro de 2021. i. Ativos intangíveis consistem em 
softwares de computador adquiridos, reconhecidos pelo custo, menos a amortização acumulada. Eles são 
amortizados em função do correspondente benefício econômico, ao longo de sua vida útil estimada de três a 
dez anos, utilizando-se o método linear. Se houver uma indicação de que houve uma mudança significativa 
na taxa de amortização, na vida útil ou no valor residual de um ativo intangível, a amortização é revista pros-
pectivamente para refletir as novas expectativas.
Para fins do teste do valor recuperável do ágio gerado em uma combinação de negócios, o montante do ágio 
apurado é alocado à “Unidade Geradora de Caixa – UGC” para o qual o benefício das sinergias da combinação 
é esperado. Essa alocação reflete o menor nível no qual o ágio é monitorado para fins internos e não é maior 
que um segmento operacional determinado de acordo com o IFRS 8 e o CPC 22. A Companhia testa anual-
mente seu ágio e outros ativos de longo prazo e sempre que acontecimentos e circunstâncias indicam que os 
fluxos de caixa descontados estimados para serem gerados ativos são menores do que o valor contábil desses 
itens. As estimativas dos valores reais usadas, pela Companhia, para calcular a perda por redução do valor de 
recuperação representam a melhor estimativa da Companhia com base nos fluxos de caixa previstos, tendên-
cias do setor e referência às taxas e operações de mercado. j. Os demais ativos circulantes e não circulantes 
são apresentados ao valor de realização. Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos va-
lores conhecidos ou calculáveis e, quando aplicável, acrescidos dos correspondentes encargos. k. As provisões 
são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de 
eventos passados; quando é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e 
quando o valor possa ser estimado com segurança. Não são reconhecidas provisões para perdas operacionais 
futuras. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar 
a obrigação, com o uso de uma taxa antes dos impostos que reflita as avaliações atuais do mercado para o 
valor do dinheiro no tempo e para os riscos específicos da obrigação. l. Empréstimos e financiamentos são 
demonstrados pelo custo amortizado. São demonstrados pelo valor líquido dos custos de transação incorridos 
e são subsequentemente mensurados ao custo amortizado usando o método da taxa de juros efetiva. m. O im-
posto de renda e a contribuição social correntes são calculados com base no lucro real tributável, às alíquotas 
estabelecidas respectivamente, nos termos da legislação fiscal vigente. O imposto de renda e a contribuição 
social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias e prejuízos fiscais e apresentados no não 
circulante conforme sua natureza e expectativa de realização. O valor contábil do imposto de renda e da con-
tribuição social diferidos ativos são avaliados anualmente e uma provisão para desvalorização é estabelecida 
quando o valor contábil não pode ser recuperado com o lucro tributável, presente ou futuro. n. A empresa 
adotou inicialmente o CPC 06 (R2) / IFRS 16 – Arrendamentos a partir de 1º de janeiro de 2019. O CPC 06 
(R2) / IFRS 16 introduziu um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para 
arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar 
o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do 
arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A conta-
bilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar 
os arrendamentos em financeiros ou operacionais. A nova norma substituiu as normas de arrendamento 
existentes, incluindo o CPC 06(R2)/IAS 17 Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03/IFRIC 4, SIC 
15 e SIC 27 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil.
4. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa são mantidos para atender às necessidades de caixa de curto prazo para in-
vestimentos estratégicos, capital de giro e para outros fins. Os equivalentes de caixa da Companhia incluem, 
Certificados de Depósitos Bancários (CDB), depósito em conta corrente e conta para garantia contratual para 
gestão de risco em aquisições precedentes.

2021 2020
Caixa
Moeda Nacional 1.487 1.386
Moeda estrangeira 2.881 2.888

4.368 4.274
Equivalente de caixa
Banco conta movimento 9.511.126 13.402.435
CDB (a) 36.741.557 31.848.412
Scrow account (b) - 1.045.898

46.252.683 46.296.745
46.257.051 46.301.019

(a) As aplicações em CDB são constituídas visando melhor rentabilidade e o menor nível de risco, remune-
ração condizente com as taxas aplicadas pelo mercado e liquidez em até 90 dias. (b) Quando da aquisição 
da empresa Loggan em maio de 2016, parte do valor da aquisição foi depositado em uma Scrow account, 
visando proteger a Engineering de possíveis litígios nos próximos cinco anos. Em janeiro de 2021 decorrido 
esses cinco anos o valor remanescente nessa conta foi transferido para os ex-proprietários da Loggan.
5. Contas a receber
A seguir apresentamos os montantes a receber no mercado interno e externo:

2021 2020
Mercado interno 151.054.851 155.377.398
Mercado externo 2.334.238 2.379.792
Contas a receber bruto 153.389.089 157.757.190
(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa (444.806) (794.089)
Contas a receber liquido 152.944.283 156.963.101
A Companhia reconhece perdas de crédito esperadas para contas a receber de clientes em montante conside-
rado suficiente pela Administração, baseado em estimativas e julgamentos críticos que a companhia mensura 
através de aging list e baseada na experiência de perda de crédito histórico, quando tal informação representa 
a melhor informação razoável e sustentável, ou, ajustada com base em dados observáveis atuais para refletir 
os efeitos das condições atuais e futuras do cliente. A seguir apresentamos a movimentação da provisão para 
crédito de liquidação duvidosa:

2021 2020
Saldo no início do ano 794.089 580.544
Saldo inicial IFRS 15 (CPC 47) 147.053 147.053
Complemento de provisão no exercício 1.217.735 513.392
Valor baixas de provisão (1.714.071) (446.900)
Saldo no final do exercício 444.806 794.089
O montante a receber por idade de vencimento, descontado das provisões para crédito de liquidação duvidosa 
é composto da seguinte maneira:

2021 2020
A vencer 41.417.658 48.958.153
A faturar 98.640.475 92.001.459
Títulos vencidos
 de 01 a 30 dias 986.769 2.914.329
 de 31 a 60 dias 1.993.331 310.340
 de 61 a 90 dias 39.378 95.717
 de 91 a 120 dias - 99.473
 Acima de 120 dias (a) 9.866.673 12.583.630
Contas a receber líquido 152.944.284 156.963.101
(a) Referente a um único projeto que já foi finalizado e que a empresa está em negociação, visando ajustar 
junto ao cliente um plano de recebimento. A parte que a empresa julga de difícil realização está provisionada 
como adequação de escopo de projeto. (vide nota 16)
6. Impostos a recuperar
A seguir apresentamos os montantes de tributos a recuperar por esfera governamental:

2021 2020
Tributos Municipais 198 99.902
Tributos Estaduais (a) 898.437 898.437
Tributos Federais 4.566.477 3.520.478
Outros 189.814 166.494

5.654.926 4.685.311
(a) Referente a crédito de ICMS oriundo de projetos anteriores com prescrição de extinção previsto para o 
ano de 2021. A Administração julga ser necessário a realização de provisão total desse valor que é de difícil 
realização. Vide nota (16). 
7. Outros créditos

2021 2020
Depósitos Judiciais (b) 1.343.492 1.009.839
Depósito caução (c) 500.000 500.000
Outros Créditos 178.920 41.662

2.022.412 1.551.501
(b) Referente a valores oriundos de discursões judiciais que parte a Administração julga com probabilidade de 
perda provável e optou em fazer a respectiva provisão para contingência, conforme nota (16). (c) Referente a 
depósito realizado em 2016 para garantir prioridade na aquisição da empresa MaxxData. A Companhia não 
concluiu a análise de viabilidade da aquisição, mas de maneira conservatória registrou-se provisão para a 
possível não realização da opção de compra, conforme nota (16).

8. Investimentos
Coligada Participação 2021 2020
Engi da Argentina (a) (b) 8,82% 492.809 310.023

492.809 310.023
(a) Em 31 de dezembro de 2016 a Engineering do Brasil S.A optou por não exercer seu direito de preferên-
cia na subscrição das ações, referente ao aumento de capital ocorrido na mesma data, tornando a Engi da 
Argentina em uma empresa coligada registrada pelo seu custo histórico de investimento. (b) Em decorrência 
de exigência legal local (Argentina) e para manter o percentual de participação na Engi da Argentina, em 31 
de agosto de 2021 a Engineering do Brasil S.A realizou um aumento de capital no montante de R$ 182.786.
9. Imobilizado
Os ativos imobilizados estão demonstrados pelos custos de aquisição ou custos de desenvolvimento, que 
compreendem também os custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em condições de operação e são 
depreciados pelo método linear, com base na sua vida útil estimada a partir da data em que se encontram 
disponíveis para serem utilizados. A seguir apresentamos detalhes do ativo imobilizado da Companhia bem 
como a composição do direito de uso e passivo por arrendamento: 

Total Total
Imobilizado 31.12.2020 Adições Baixas Transf. 31.12.2021
Benf. em imóveis de terc. 3.325.460 3.325.459
Móveis e utensílios 1.404.187 10.589 141.939 1.272.837
Computadores e periféricos 4.562.292 1.003.288 77.610 727.271 4.760.699
Máquinas e equipamentos 214.250 - - - 214.250
Total Custo de aquisição 9.506.189 1.013.877 219.549 727.271 9.573.245

-
Benf. em imóveis de terc. 20% (1.312.052) (298.986) - - (1.611.038)
Móveis e utensílios 10% (607.571) (125.627) 122.776 - (610.422)
Computadores e periféricos 20% (2.971.563) (514.815) - - (3.486.378)
Máquinas e equipamentos 10% (175.528) (11.121) - - (186.649)
Total Custo depreciação (5.066.714) (950.549) 122.776 - (5.894.487)
Total 4.439.475 63.328 96.773 727.271 3.678.758

Direito de uso (IFRS 16)
Locação de Sede 3.854.188 321.494 - - 4.175.682
Locação de Veículos 1.675.172 1.586.203 3.261.375
Leasing Hardwares 2.137.103 - 1.028.565 727.271 1.835.809
Total Custo de aquisição 7.666.464 1.907.697 1.028.565 727.271 9.272.866
Amortização (Ifrs16) Sede - (892.208) - - (892.208)
Amortização (Ifrs16) Auto - (652.957) - - (652.957)
Amortização (Ifrs16) Hardware (4.852.349) (1.004.507) - - (5.856.856)
Total Amortização (4.852.349) (2.549.672) - - (7.402.021)
Total 2.814.115 641.975 1.028.565 727.271 1.870.845

Total Ativo Imobilizado 7.253.590 578.647 1.125.338 - 5.549.603
(i) A companhia buscou adequar suas estruturar físicas a nova realidade do trabalho de home office, dimi-
nuindo o espaço de trabalho nas sedes de Belo Horizonte e Santo André com a entrega de alguns andares que 
ocupava para desenvolver suas atividades.
10. Intangível

31.12.2020 Aquisições Baixas Transf. 31.12.2021
Software 37.546.626 539.356 (318.630) 189.060 37.956.412
Marcas e Patentes - 19.010 - - 19.010
Software Andamento 87.623 5.095.686 (2.528.161) (189.060) 2.466.087
Ágio 3.010.955 - - - 3.010.955
Total custo de aquisição 40.645.204 5.654.052 (2.846.791) - 43.452.464
Software 20% - 30% (34.846.317) (1.363.129) - - (36.209.446)
Total amortização (34.846.317) (1.363.129) - - (36.209.446)
Total intangível 5.798.886 4.290.923 (2.846.791) - 7.243.018
(a) O ágil apurado compreende o valor dos benefícios econômicos futuros oriundos das sinergias decorrentes 
da aquisição da empresa Dynpro, onde a Companhia avaliou a recuperabilidade desse ativo através de um 
teste de sensibilidade para as unidades geradoras de caixa e não identificou a necessidade de provisão para 
perda nas demonstrações financeiras. As premissas que sustentam as conclusões dos testes de recuperabili-
dade do investimento realizado vão desde as previsões dos fluxos de caixa estimados trazidos a valor presente 
até as projeções de crescimento do mercado no horizonte de longo prazo.
11. Fornecedores

2021 2020
Fornecedores Nacionais 19.155.740 14.568.595
Fornecedores Estrangeiros 2.407.319 2.689.376

21.563.058 17.257.971
Títulos a Vencer
 de 01 a 30 dias (21.348.509) (16.841.323)
 de 31 a 60 dias (211.532) (217.976)
 de 61 a 90 dias (1.474) (177.372)
 de 91 a 120 dias (419) (19.550)
 Acima de 120 dias (1.125) (1.750)
Total (21.563.058) (17.257.971)
12. Salários e encargos sociais

2021 2020
 Salários (a) 2.435.094 1.696.229
 Prov. férias e encargos 10.340.213 9.897.347
 Provisões Bonus 5.509.689 7.221.462
 Encargo Sociais a Pagar (b) 11.906.690 5.375.597

30.191.686 24.190.635
(a) Os valores referentes a salários a pagar são provenientes de provisões da negociação juntos os respectivos 
sindicatos dos profissionais de T.I das cidades que a Companhia mantém filial e foi firmado que seria ajustado 
5,45% ref. a 2021 e o pagamento acontecerá em janeiro de 2022. (b) A Companhia sustenta através de 
liminar o direito de utilizar como base para cálculo do INSS terceiros o valor máximo correspondente a 20 
salários mínimos, optando por manter, por não ser uma decisão definitiva, o registro do valor a pagar que 
excede a base descrita acima. 
13. Impostos e contribuições a recolher

2021 2020
Impostos retidos a pagar 2.184.895 2.191.732
Impostos sobre importação a pagar 1.555.129 2.649.554
Impostos sobre vendas a pagar 3.959.465 2.923.566

7.699.489 7.764.852
14. Partes relacionadas 
Refere-se, principalmente, a transações com empresas do grupo conforme demonstrado a seguir:

2021
 Ativo  Passivo  Receita  Custo  Resultado Financeiro 

Engineering I.I. S.p.A. 1.829.113 1.070.084 2.126.742 2.244.801 -
OverIT SPA - - 1.905.300 1.901.642 -
Engi dA Argentina S.A 791.700 618.412 813.379 320.383 -
WebResults 797.201 1.551.571 3.533.613 25.331 -
IT Soft USA INC 345.365 14.445 1.755.628 - -

244.587 - 246.735 - -
Total 4.007.965 3.254.512 10.381.397 4.492.158 -

2020
 Ativo  Passivo  Receita  Custo  Desp. Finaceira 

Engineering I.I. S.p.A. 2.111.735 7.474.061 945.116 559.169 2.865.498
OverIT SPA 238.696 784.041 1.338.070 2.321.761 -
Engi dA Argentina S.A 161.107 218.139 198.098 41.127 -
WebResults 35.133 5.820 394.235 129.809 -
IT Soft USA INC 498.883 - 2.111.681 - -
Total 3.045.554 8.482.061 4.987.200 3.051.867 2.865.498
15. Empréstimos e Financiamentos.

Indexador 2021 2020
Engineering Ingegneria Informática SPA 
(Controladora) curto prazo Capital de giro 5% a.a. 29.236.409 34.736.609
Engineering Ingegneria Informática SPA 
(Controladora) longo prazo 29.236.410 34.736.610

58.472.819 69.473.219
Valor remanescentes de empréstimo realizado junto a matriz da empresa na Itália. Em 31 de dezembro de 
2021 o valor em moeda estrangeira é de Euro 9.404.515, sendo Euro 5.500.000 (R$ 21.890.000 – valor 
principal) e Euro 3.904.515 (R$ 16.712.872 – juros e encargos). A Companhia tem optado em realizar o 
pagamento dos valores principais e durante o ano de 2021 realizou pagamentos no total de Euro 2.000.000 
(R$ 12.309.000).
16. Provisão para risco tributário, Cíveis, Trabalhistas e projetos
As provisões para riscos relacionadas a processos trabalhistas, tributários e cíveis, nas instâncias administrati-
vas e judiciais, são reconhecidas tendo como base as opiniões dos assessores legais e as melhores estimativas 
da Administração sobre o provável resultado dos processos pendentes nas datas dos balanços patrimoniais. 
As provisões para risco relacionadas a projetos estão baseadas em opiniões e análises dos respectivos respon-
sáveis técnicos e pelo departamento jurídico interno da Companhia.
Essas provisões estão assim apresentadas: 

31.12.2020 Adição Reversão Realização 31.12.2021
 Civil (a) (2.691.000) (1.642.869) - - (4.333.869)
 Trabalhista (414.878) 73.025 (341.853)
 Tributária (313.035) (820.933) (1.133.968)
 Projeto (b) (17.506.584) (134.010) 1.520.625 - (16.119.969)

(20.925.497) (2.597.813) 1.593.650 - (21.929.660)
Provisão para créditos duvidosos 794.089 1.217.735 (1.567.018) - 444.806
a) A Companhia discuti judicialmente a rescisão de contrato junto a um fornecedor por quebra de clausula 
contratual, sendo que a ação foi julgada parcialmente procedente durante o ano de 2021 e está aguardando 
remessa dos autos para o TJMG para julgamento de apelação. (b) A Companhia julga necessário a provisão 
para adequação de escopo de projeto de um de seus clientes e considera prudente provisionar o montante 
referente a valores já faturados de outro cliente, visto que está em busca de concluir negociação que visa 
ajustar um plano de recebimento de faturamentos precedentes. (vide nota 5)
17. Receita a apropriar
Por característica e negociação de alguns contratos o faturamento é realizado antes da transferência do serviço 
por completo e/ou satisfaça a obrigação de desempenho acordado em contrato. Dessa maneira a receita é 
reconhecida somente quando atendida todos os critérios determinados de acordo com o CPC 47.
As receitas a apropriar estão apresentados a seguir por tipologia de serviço.

2021 2020
Turn key 6.289.116 11.329.823
Time & Material 1.280.417 197.952
Licença 2.181.168 4.685.137
Manutenção 297.628 3.893.307

10.048.329 20.106.219
18. Contratos de arrendamento
A IFRS 16/CPC 06 (R2) introduz um novo modelo de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial 
para arrendatários, que devem reconhecer um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar 
o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do 
arrendamento. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores 
continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. A IFRS 16/ CPC 06 (R2) substitui 
as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06(R2)/ IAS 17 Operações de Arrendamento Mer-
cantil e o ICPC 03/ IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento 
Mercantil. A Companhia reconheceu novos ativos de direito de uso para os seus contratos de arrendamento 
referente a locação de imóveis administrativos e veículos. O ativo de direito de uso é mensurado pelo custo 
menos amortização do contrato e despesas de juros referente as obrigações de arrendamento. O passivo 
registrado, representa as obrigações futuras de efetuar o pagamento do arrendamento já a valor presente.

Direitos de Uso do Ativo Total Adições / Total
31.12.2020 Amortização Baixas Transferências 31.12.2021

Arrendam. Mercantil - Locação de Sede  
 (Ifrs16) 641.979 (892.208) 400.356 - 150.128
Arrendam. Mercantil - Locação de Veículos 
 (Ifrs16) 1.255.087 (652.957) 557.637 - 1.159.767
Arrendam. Mercantil -Leasing Hardwares  
 (Ifrs16) 917.049 (1.083.370) - 727.271 560.949
Total Ativo 2.814.115 (2.628.535) 957.994 727.271 1.870.845
Passivo dos arrendamentos 

31.12.2020 Juros Pagamentos
Adições/

Baixas
Transp.
CP/LP 31.12.2021

Passivo Circulante (1.071.978) - 2.288.734 (100.885) (1.757.966) (642.095)
Passivo não Circulante (1.441.919) (306.783) - (899.602) 1.757.966 (890.338)
Total Amortização (2.513.897) (306.783) 2.288.734 (1.000.487) - (1.532.433)
Total Leasing 300.218 (2.935.317) 3.246.728 684.777 - 338.412
19. Patrimônio líquido
a) Capital social: O capital social em 31 de dezembro de 2021, no montante de R$ 51.630.020 (Cinquenta 
e um milhões seis e trinta mil e vinte Reais), está representado por 51.630.020 (51.630.020 em 2020) 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, assim distribuídas entre os acionistas
Acionistas % 2020 2019
Engineering Ingegneria Informática SPA 99% 51.113.720 51.113.720
Michele Cinaglia 1% 516.300 516.300
Total 51.630.020 51.630.020
20. Receitas operacionais
A receita obtida pela Companhia, bem como suas deduções e impostos incidentes sobre a receita em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 é composta da seguinte maneira:

2021 2020
Mercado Interno 253.790.698 248.884.493
Mercado Externo 4.908.325 4.456.503
Intercompany 8.476.097 4.987.200
Receita Bruta 267.175.120 258.328.196
Turn Key 91.239.392 130.856.093
Time & Material 88.687.923 64.208.383
Licenças 22.483.808 18.192.570
Manutenção 64.763.997 45.071.150
Receita bruta 267.175.120 258.328.196
Impostos Federais (9.516.827) (9.171.349)
Inss Desoneração (a) (11.230.824) (11.254.403)
Impostos Estaduais (21.589) (43.264)
Impostos Municipais (7.630.487) (7.146.385)
Impostos sobre vendas (28.399.727) (27.615.401)
Receita líquida 238.775.393 230.712.795
A desoneração da folha de pagamento é a substituição da Contribuição Previdenciária Patronal, imposto 
incidente sobre o total da remuneração dos colaboradores, pela CPRB. A Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta é calculada sobre o montante do negócio a partir de um percentual que varia de acordo com o 
ramo. A empresa pode optar anualmente pelo regime que for mais conveniente, sendo sempre o pagamento 
da CPRB mensal, no caso da Engineering do Brasil o percentual é de 4,5%.
21. Custos e despesas operacionais

2021 2019
Custo sobre serviços prestados

Hardware e Software 656.399 901.285
Gasto com pessoal (a) 101.069.463 90.921.330
Serviços prestados por terceiros 66.231.492 60.723.262
Custo intercompany 1.851.555 3.051.867

169.808.909 155.597.745
Despesas Administrativas

Locações 1.039.883 959.587
Gasto com pessoal (a) 21.903.885 23.573.021
Serviços prestados por terceiros 8.381.180 6.051.564
Viagens (b) 773.043 1.932.971
Depreciação e Amortização 4.863.353 6.011.527
Seguros 1.292.260 1.613.488
Comunicação 891.426 904.108
Marketing 1.070.268 857.619
Transporte 895.170 919.112
Outros 2.982.155 1.871.972

44.092.623 44.694.969
Despesas Tributárias

Operações de cambio 1.504.880 2.898.331
Tributos Municipais 167.787 208.472
Outros 576.488 319.481

2.249.155 3.426.284
(a) Com a necessidade de uma rápida adequação do modelo de trabalho de home-office a Companhia estra-
tegicamente intensificou seus esforços para mantém seu quadro de colaboradores qualificados investindo em 
diversas políticas que proporcionasse uma maior qualificação técnica, satisfação e qualidade de vida, refle-
tindo essas ações no reconhecimento da empresa com o selo “Great Place to Work”. (b) O trabalho através 
de home-office já era uma tendência que a empresa vinha introduzindo na sua política e com o avanço da 
pandemia do covid-19, em março essa prática foi implantada pela Companhia de maneira mais incisiva o que 
proporcionou uma relevante diminuição nas despesas com viagens.
22. Resultado financeiro líquido
Na parte do resultado financeiro, temos a variação cambial em que, grande parte destas alterações de deram 
devido as oscilações das moedas ocorridas durante o ando de 2021, fruto ainda da pandemia, que, por sua 
vez, mexeu muito no mercado financeiro. Em dezembro de 2021, o saldo devido pela empresa junto à Itália 
em moeda estrangeira é de € 9.404.515,47, sendo este valor principal mais juros calculados até a data final 
deste balanço. E, o valor principal devido é de € 5.500.000.

2021 2020
Despesas

Despesas bancárias (183.840) (305.408)
Variação cambial 267.916 (27.260.743)
Arrendamento Passivo (IFRS 16) (306.783) (287.364)
Juros sobre empréstimo - Intercompany (901.381) (2.702.395)

(1.124.088) (30.555.910)
Receitas

Receita aplicações financeiras 2.449 322.985
2.449 322.985

Total (1.121.639) (30.232.925)
Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos: A Companhia, enquadrada no regime de Lucro 
Real, adotou para o exercício de 2021, como nos exercícios anteriores, a metodologia de apuração do resultado 
tributário pelo regime do Lucro Real Anual e considerou, também sem alterar em relação aos exercícios anterio-
res, o regime de competência para a tributação da variação cambial ocorrida no exercício. Os tributos diferidos 
ativos reconhecidos nas demonstrações financeiras baseiam-se em estudos técnicos, preparados pela Adminis-
tração, que suportam a expectativa de lucros tributários futuros. Esses estudos levam em consideração a análise 
dos resultados futuros, fundamentada por projeções econômico-financeiras, elaboradas com base em premissas 
internas e em cenários econômicos, comerciais e tributários que podem sofrer alterações no futuro. O saldo do 
Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro corrente e diferidos são compostos da seguinte maneira:

2021
Impostos de Renda Contribuição Social Total

Imposto diferido do exercício
Adições e exclusões impostos diferidos 13.970 5.029 18.999
Reversão de impostos diferidos (1.830.808) (659.091) (2.489.898)
Imposto diferido (1.816.838) (654.062) (2.470.899)

IRPJ e CSLL do Exercício
Lucro líquido antes impostos 20.834.116 20.834.116 20.834.116
Total das adições 12.650.795 12.650.795 12.650.795
Total das deduções (9.074.143) (9.074.143) (9.074.143)
Compensação prejuízo fiscal (7.323.230) (7.323.230) (7.323.230)
Base de Cálculo 17.087.538 17.087.538 17.087.538
Imposto de renda- 15% sobre base cálculo (4.247.884) - (4.247.884)
Contribuição social - 9% sobre base cálculo - (1.537.878) (1.537.878)
Impostos Correntes – resultado (4.247.884) (1.537.878) (5.785.763)

Composição IRPJ e CSLL Diferido
Constituição (consumo) Diferido Prejuízo fiscal 19.228.327 19.228.327 19.228.327
Constituição (Reversão) -Diferido Diferenças 
Temporiais 1.583.435 1.583.435 1.583.435
Diferido ágil aquisição de empresa 441.730 441.730 441.730
Base de Cálculo 21.253.493 21.253.493 21.253.493
Alíquota 25% 9% 34%
Impostos Diferidos - ativo 5.313.373 1.912.814 7.226.188

2020
Impostos de Renda Contribuição Social Total

Imposto diferido do exercício
Adições e exclusões impostos diferidos 7.468.163 2.688.539 10.156.702
Reversão de impostos diferidos (7.194.829) (2.590.137) (9.784.966)
Imposto diferido 273.334 98.402 371.736

IRPJ e CSLL do Exercício
Lucro líquido antes impostos (3.246.134) (3.246.134) (3.246.134)
Total das adições 10.960.400 10.960.400 10.960.400
Total das deduções (7.601.744) (7.601.744) (7.601.744)
Compensação prejuízo fiscal (33.757) (33.757) (33.757)
Base de Cálculo 78.766 78.766 78.766
Imposto de renda- 15% sobre base cálculo 11.815 - 11.815
Contribuição social - 9% sobre base cálculo - 7.089 7.089
Impostos Correntes – resultado 11.815 7.089 18.904

Composição IRPJ e CSLL Diferido
Constituição (consumo) Diferido Prejuízo fiscal 8.906.666 8.906.666 8.906.666
Constituição (Reversão) -Diferido Diferenças 
Temporárias 19.172.447 19.172.447 19.172.447
Diferido ágil aquisição de empresa 441.733 441.733 441.733
Base de Cálculo 28.520.846 28.520.846 28.520.846
Alíquota 25% 9% 34%
Impostos Diferidos - ativo 7.130.212 2.566.876 9.697.088

23. Instrumentos financeiros
A Companhia procedeu a uma avaliação de seus ativos circulantes (aplicações financeiras), em relação aos 
valores de mercado, concluindo que estes estão adequadamente demonstrados. A Companhia não tem a prá-
tica de operar com derivativos ou quaisquer outros ativos que apresentem características especulativas. Em 
31 de dezembro de 2021 e de 2020, a Companhia não possui instrumentos financeiros não contabilizados, 
bem como não possuía instrumentos financeiros derivativos.
24. Gestão de risco financeiro
Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia a expõem aos seguintes riscos financeiros: risco de 
liquidez, risco de crédito e risco de mercado. O programa de gestão de risco da Companhia se concentra na 
volatilidade dos mercados financeiros de forma a minimizar potenciais efeitos no desempenho da Companhia. 
Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pelo departamento financeiro. Este departamento 
monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar que ela tenha caixa 
suficiente para atender as necessidades operacionais. Também mantém espaço livre suficiente em suas linhas 
de crédito disponíveis, a fim de que a Companhia mantenha sob controle os limites ou cláusulas do empréstimo 
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(quando aplicável) em qualquer uma de suas linhas de crédito. De acordo com a previsão da administração do 
fluxo de caixa, o excesso de caixa é transferido para aplicações financeiras, que são realizadas com base nas 
taxas de remuneração efetivamente negociadas, visto que a Companhia tem como objetivo manter os inves-
timentos até o momento do seu efetivo resgate. As aplicações refletem as condições usuais de mercado nas 
datas dos balanços. Risco de Crédito: O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos 
bancários e instituições financeiras, bem como de exposições de créditos a clientes, incluindo contas a receber 
em aberto. A Companhia mantém seu caixa e equivalentes de caixa depositados em instituições financeiras 
de primeira linha, minimizando dessa forma, o risco de crédito. A política de vendas da Companhia está inti-
mamente associada ao nível de risco de crédito a que está disposta no curso normal de seus negócios. Apro-

ximadamente 90% de sua carteira de clientes está concentrada em empresas de sólida atuação no mercado, 
minimizando assim o risco de crédito. A diversificação do restante de sua carteira de recebíveis, a seletividade 
de seus clientes, são procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais inadimplências em suas contas a 
receber. Risco de Mercado: A Companhia atua internacionalmente e está exposta ao risco cambial decorrente 
de exposições em relação ao Euro. O risco cambial decorre, basicamente, de operações comerciais futuras e de 
empréstimos contraídos junto à Controladora corrigidos pela variação cambial. A administração da Companhia 
monitora as oscilações das taxas de câmbio no mercado, assim como seu impacto sobre a posição patrimo-
nial e os fluxos de caixa futuros relacionados, principalmente, a aquisição de serviços no mercado externo e 
obtenção de empréstimos junto á Controladora em moeda estrangeira.

25. Lucro líquido por ação
O Lucro líquido por ação foi calculado em conformidade com o CPC 41 (aprovado pela Resolução CFC
1287/10). O cálculo básico de lucro líquido por ação é feito através da divisão do lucro líquido do exercício
pela quantidade média ponderada das ações disponíveis durante o período.

Luigi Bianchini Neto 
Diretor Financeiro/Administrativo

Fabiano Martins dos Santos 
Contador - CRC 1SP220395/O-7

Aos Administradores e Acionistas
Engineering do Brasil S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Engineering do Brasil S.A. que compreendem o balan-
ço 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 nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra-
ções contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Engineering do Brasil 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 intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos inde-
pendentes 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. Outras informações 
que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da Companhia é 
responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião 
sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contá-
beis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório 
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho reali-

zado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança 
pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações 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 Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 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 contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 

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

São Paulo, 28 de janeiro de 2022.

MOORE MSLL LIMA LUCCHESI 
Auditores e Contadores 
CRC2SP019874/O-3

Sócio - Edison Pereira Lima 
Contador 

CRC1SP114.180/O-5

2021 2020
31.528.971,18 10.258.443,41

9.000,00 9.000,00
  Disponivel 9.000,00 9.000,00
   Numerários 9.000,00 9.000,00
    Caixa 9.000,00 9.000,00
     Caixa geral 9.000,00 9.000,00

31.519.971,18 10.249.443,41
31.519.971,18 10.249.443,41
31.519.971,18 10.249.443,41
31.519.971,18 10.249.443,41
31.519.971,18 10.249.443,41

AGRO REUNIDAS S/A
CNPJ/MF N.º 28.539.255/0001-46 - NIRE 35.300.508.114

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

2021 2020
31.528.971,18 10.258.443,41
31.528.971,18 10.258.443,41

2.558.459,94 2.558.459,94
2.558.459,94 2.558.459,94
2.558.459,94 2.558.459,94
2.558.459,94 2.558.459,94
7.835.581,90 3.760.252,46
7.835.581,90 3.760.252,46
7.835.581,90 3.760.252,46

     Reserva legal 511.691,99 376.093,50
7.323.889,91 3.384.158,96

21.134.929,34 3.939.731,01
21.134.929,34 3.939.731,01
21.134.929,34 3.939.731,01
21.134.929,34 3.939.731,01

2021 2020

-

21.268.400,72 99,99

2021 2020
21.270.527,77 4.137.711,57
21.270.527,77 4.137.711,57
21.270.527,77 4.137.711,57

21.270.527,77 4.137.711,57

21.270.527,77 4.137.711,57
21.270.527,77 4.137.711,57
21.270.527,77 4.137.711,57

2.558.459,94 376.093,50 2.934.553,44 2.934.553,44
- - 21.270.527,77 21.270.527,77 21.270.527,77 21.270.527,77
- - - 21.270.527,77 21.270.527,77 -
- 135.598,49 - - - -

2.558.459,94. 511.691,88 21.270.527,77 24.205.081,21 24.206.081,21 21.270.527,77

AFN MÁQUINAS E IMPLEMENTOS S.A.
CNPJ/MF: 49.911.654/0001-66

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 (VALORES EM R$ 1,00)

Diretoria
Anna Pugina Nogueira - Diretora Presidente

Contador
Paulo Cesar Adorno - CRC 1SP-171613

Balanço Patrimonial 31/12/2021 31/12/2020
 252.039  157.486 

    Caixa  1.501  1.500 
 96.631  879 

   Disponibilidades geral  98.132  2.380 
    Aluguel a receber  2.280  3.480 
    Créditos com PJ mútuos  75.430  75.430 
    Créditos com PF. Ligadas  76.197  76.197 

 153.907  155.107 
 8.106.779  8.134.882 

    Terrenos nao operacionais  697.976  697.976 
    Predios nao operacionais  1.005.318  1.005.318 

 1.703.294  1.703.294 
    Imobilizado  6.768.776  6.768.776 
    Depreciação acumulada  (365.291)  (337.187)

 6.403.485  6.431.588 
 8.358.818  8.292.368 

31/12/2021 31/12/2020
 27.272  27.293 

    Fornecedores  1.000  10.253 
    Obrigações tributárias  11.451  3.254 
    Obrigações trabalhistas e previdenciárias  3.867  3.632 
    Provisões trabalhistas e previdenciárias  10.955  10.155 

 27.272  27.293 
 7.453.566  7.256.115 

     Débitos com partes relacionadas - PF  7.453.566  7.256.115 
 7.453.566  7.256.115 

 877.980  1.008.960 
    Capital social  8.588.575  8.588.574 
    Ajuste de avaliação patrimonial  2.479.314  2.479.314 
    Prejuízos acumulados  (9.857.628)  (9.691.100)
    Prejuízos do exercício  (332.280)  (367.828)

 8.358.818  8.292.369 

31/12/2021 31/12/2020
 30.960  33.344 

Receita de locação  30.960  33.344 
 30.960  33.344 

(-) Deduções de vendas  (1.130)  (1.217)
 29.830  32.127 
 29.830  32.127 

 (344.601)  (395.262)
 (487.342)  (333.704)

Tributárias  (53.292)  (61.558)
Outros receitas/despesas operacionais  196.034  -   

 (314.771)  (363.136)
 416  (2.132)

 (2.954)  (2.183)
 3.370  52 

 (314.355)  (365.267)
 (11.388)  (1.601)

 (6.537)  (960)
 (332.280)  (367.828)

-0,0077 -0,0085

patrimonial

 01/01/2019  43.159.899  2.479.314  (9.691.100)  35.948.113 
 Ajuste de exercí-
  cios anteriores 

 
(34.571.324)  - - (34.571.324)

 Prejuízo líquido 
  do exercício  -  -  (367.828)  (367.828)

 31/12/2020  8.588.575  2.479.314 (10.058.928)  1.008.961 
 Ajuste de exercí-
  cios anteriores - -  201.299  201.299 
 Prejuízo líquido 
  do exercício - -  (332.280)  (332.280)

 31/12/2021  8.588.575  2.479.314 (10.189.908)  877.980 

31/12/2021 31/12/2020

Prejuízo liquido do exercício  (332.280)  (367.828)
Ajuste devededores de exercícios anteriores  201.299  -   

 28.103  33.802 
 (102.877)  (334.026)

 1.200  34.608.845 
Títulos a receber  -    34.607.621 
 Outros crédito  1.200  (1.280)
Despesas do exercicio seguinte  -    2.504 

 197.429  296.400 
Fornecedores nacionais  (9.253)  5.196 
Obrigações tributárias  9.090  1.986 
Obrigações trabalhistas e previdenciárias  236  (132)
Provisões da folha de pagamento  800  -   
Outras obrigações  (893)  -   
Contas a pagar  197.450  289.350 

 95.752  34.571.219 

 95.752  34.571.219 

Redução de capital social  (34.571.325)
 -    (34.571.325)

 95.752  (106)
Caixa e equivalentes a caixa no ínicio do ano  2.380  2.486 
Variação ocorrida no período  95.752  (106)

 98.132  2.380 

 A AFN Máquinas e Implementos S/A, com sede 

da indústria de máquinas e implementos agrícolas, partes e peças e o 
comércio de seus produtos e subprodutos, podendo ainda importar e 

 As demonstrações contábeis levantadas 

incluídas na legislação societária brasileira e as interpretações técnicas 

Conselho Federal de Contabilidade - CFC.  

registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica 
no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou 

créditos de liquidação duvidosa Não há registro contábil da provisão para 

realização. e) Imobilizado Registrado ao custo de aquisição, formação ou 

seu real valor de mercado, que poderia ser encontrado através de uma 
reavaliação dos bens. As depreciações são calculadas pelo método linear, 

Item - Custo - Depreciação - Vl. Liquido; Terrenos - 697.976,01 - -0,00 

-84.752,47 - 4.323.022,66; Computadores - 1.690,00 - -1.056.00 - 634,00; 

- -7.330,53 - 14.567,74; Veículos - 268.339,00 - -268.339,00 - -0,00; Total         

- 4.407.775,13 - 0,00 - 0,00 - 4.407.775,13; Computadores - 1.690,00 - 0,00 

- 268.339,00 - 0,00 - 0,00 - 268.339,00; TOTAL - 6.768.775,58 - 0,00 - 
0,00 - 6.768.775,58. As principais taxas anuais de depreciação por item, 
de acordo com a Receita Federal são as seguintes: Item - Taxa Anual de 

Veículos - 20%; Computadores e Periféricos - 20%. f) Passivo circulante e 
não circulante. São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações 
monetárias e cambiais incorridas até a data dos balanços. A empresa 

O Imposto de Renda e Contribuição Social são calculados com base nas 
 O 

capital autorizado em 31/12/2021 é de R$ 8.588.574,87, representado 

totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional e bens 

de Freitas detentor do capital social no valor de R$ 8.586.574,87; Afonso 
Nogueira Filho detentor do capital social no valor de R$ 500,00; Marcio 
Fernando Nogueira detentor do capital social no valor de R$ 500,00; Gisele 
Nogueira detentora do capital social no valor de R$ 500,00; Luis Alberto 
Nogueira detentor do capital social no valor de R$ 500,00. Itapira/SP, 31 
de dezembro de 2021.

NOGUEIRA PATRIMONIAL E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: 46.155.487/0001-82

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (VALORES EM R$ 1,00)

Diretoria
 Diretor Presidente

31/12/2021 31/12/2020
 131  129 

Bancos conta movimento  29  29 
 103  100 
 131  129 

 3.680.894  3.680.894 
 3.680.894  3.680.894 

Créditos c/partes relacionadas  3.680.894  3.680.894 
 3.681.026  3.681.024 

31/12/2021 31/12/2020
 290.878  290.878 

Contas a pagar  10.755  10.755 
Lucros/dividendos a pagar  204.693  204.693 
Crédito com contr. Mútuos  75.430  75.430 

 290.878  290.878 
 175.646  165.179 

Obrigações c/c sócios  175.646  165.179 
 3.214.502  3.224.967 

Capital social  3.270.000  3.270.000 
Lucros ou (-)prejeizos acumulados  (55.498)  (45.033)

 3.681.026  3.681.024 

31/12/2021 31/12/2020
 (10.466)  (10.898)
 (10.467)  (10.898)
 (10.466)  (10.898)

 3  1 
 3  1 

 (10.464)  (10.897)
 (10.464)  (10.897)
 (10.464)  (10.897)

3.270.000  (34.136)  3.235.864 
 Lucro ou (-) prejuízo liquido do exercício            -    (10.897)  (10.897)

3.270.000  (45.033)  3.224.967 
 Lucro ou (-) prejuízo liquido do exercício            -    (10.464)  (10.464)

3.270.000  (55.497)  3.214.503 

31/12/2021 31/12/2020

Lucro (prejuízo) líquido do exercício  (10.464)  (10.897)
 (10.464)  (10.897)
 (10.464)  (10.897)

C/C sócios  10.467  10.468 

 10.467  10.468 

Outras obrigações  430 

 430 
 3  1 

 3  1 
 129  129 

 2  1 
 131  130 

Paulo Cesar Adorno - CRC 1SP-171613

-
ições Não-Financeiras.  

-
-

 a) Apuração do resultado As receitas, custos e despesas são apuradas 

-

atender a compromissos de caixa de curto prazo. Incluem caixa, depósitos 

não circulantes São apresentados ao valor líquido de realização. d) Passivo 
circulante e não circulante São demonstrados pelos valores conhecidos ou 

-
posto de Renda e Contribuição Social O Imposto de Renda e Contribuição 
Social são calculados com base nas alíquotas estabelecidas pela legislação 
de regência. Nesse exercício não foram calculados em decorrência da base 

O capital autorizado em 31/12/2021 

é de R$ 3.270.000,00, sendo o capital composto por 3.270.000,00 ações 

valor de R$ 1.749.450,00; Anna Pugina Nogueira - 490.500 ações no valor de 
R$ 490.500,00; Gisele Nogueira - 155.325 ações no valor de R$ 155.325,00; 
Afonso Nogueira Filho - 408.750 ações no valor de R$ 408.750,00; Marcio 
Fernando Nogueira - 310.650 ações no valor de R$ 310.650,00; Guilherme 
Vieira Caio - 155.325 ações no valor de R$ 155.325,00.

Fabia da Vera Cruz Campos Stancatti - Contadora - CRC 1SP190868/O-0

Concessionária da Linha 15 do Metrô de São Paulo S.A.
CNPJ/MF nº 33.458.409/0001-05

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo
Circulante
Caixas e equivalentes de caixa 34 35

153 802
Tributos a recuperar 44 1.258
Estoques 96 96
Total do ativo circulante 327 2.191
Não circulante
Tributos a recuperar 1.269 -
Imobilizado 82 95
Intangível 617 712
Total do ativo não circulante 1.968 807
Total do ativo 2.295 2.998

Passivo
Circulante
Fornecedores - 1
Fornecedores - partes relacionadas - 592
Outras contas a pagar 1 35
Total do passivo circulante 1 628
Patrimônio líquido
Capital social 7.300 7.300
Prejuízos acumulados (5.006) (4.930)

2.294 2.370
Total do passivo e patrimônio líquido 2.295 2.998

Demonstrações do resultado do exercício 
 

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Custos dos serviços prestados
Custo com pessoal - (334)

- (334)
Lucro bruto - (334)
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
Serviços (39) (59)
Despesas com depreciação e amortização (108) -
Despesas com pessoal - (22)
Impostos, taxas e despesas com cartório (1) (16)
Despesas, provisões e multas indedutíveis 35 (35)
Outros (17) (6)

(130) (138)
(130) (472)

64 (2.126)
Prejuízo operacional antes do imposto de renda e da 
contribuição social (66) (2.598)
Imposto de renda e contribuição social (10) -
Prejuízo do exercício (76) (2.598)

Demonstrações dos resultados abrangentes 
 

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Prejuízo do exercício (76) (2.598)
       Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício (76) (2.598)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
 

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Capital social Prejuízos
Subscrito A integralizar acumulados Total

73.000 (65.700) (2.332) 4.968
Prejuízo do exercício - - (2.598) (2.598)

73.000 (65.700) (4.930) 2.370
Prejuízo do exercício - - (76) (76)

73.000 (65.700) (5.006) 2.294

 
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (76) (2.598)
Ajustes por: 
Juros sobre notas promissórias - 2.878
Despesas com depreciação e amortização 108 -

32 280
Variação nos ativos e passivos
Aumento dos ativos
Tributos a recuperar (55) (24)
Adiantamento a fornecedores - 15
Despesas antecipadas e estoques - 1
Aumento dos passivos
Fornecedores (1) -
Fornecedores - partes relacionadas (592) 565
Obrigações sociais e trabalhistas e outras obrigações - (529)
Impostos e contribuições a recolher - (36)

Outras contas pagar (34) 35
Caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades 
operacionais (650) 307

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado - (4)

649 206.850
Caixa líquido usado nas atividades de investimento 649 206.846

Pagamento de principal - (200.000)
Pagamento de juros - (7.140)

- (207.140)
(Redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa (1) 13
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
No início do período 35 22

34 35
(1) 13

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 

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.  - Presidente 
do Conselho de Administração da Companhia. Pirassununga, 11 de abril de 2022.                                  (12,13,14)

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.

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 

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)

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.

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
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USUCAPIÃOEXTRAJUDICIAL (Art. 216-A da Lei Federal nº 6.015/73 )
JERSÉ  RODRIGUES DA SILVA, 2º Oficial de Registro de Imóveis da Capital.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, perante esta Serventia, localizada na rua Vitorino Carmilo,
576, térreo,  no Bairro da Barra Funda, CEP 01153-000,  foi prenotado sob
o nº 490.024, em 23 de agosto de 2021, e autuado  o Requerimento feito
por APARECIDA MARIA ARE, brasileira, divorciada, aposentada, portadora
da cédula de identidade Registro Geral sob nº 3.584.636-7-SP, inscrita no
CPF/ME sob nº 692.823.828-34, residente e domiciliada nesta Capital, na
Rua Felício Tarabainº 406, apartamento 33, Bloco T8D, CEP 02344-
060,objetivando a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL do apartamento nº
83, localizado no 8º  andar do “ Edifício Araguaia”, situado na Rua
Azevedo Marquesnº 45, no 11º Subdistrito, Santa Cecília, objeto da
matrícula 75.455, neste Serviço Registral. Em observância à previsão
legal contida no $ 4º do artigo 216-A, da Lei Federal nº 6.015/73, alterada
pela Lei Federal 13.465, de 11/07/2017, e  nos itens 416 a 425 do  Capítulo
XX das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado,
e, ainda, nos termos do Provimento nº 65 do CNJ, artigos15 e 16, § 1º, “V”,
que diz:- “a advertência de que a não apresentação de impugnação
no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de
reconhecimento extrajudicial da usucapião”; e, § 2º, do mesmo artigo
16, que diz:- “os terceiros eventualmente interessados poderão
manifestar-se no prazo de 15 dias após o decurso do prazo do
edital publicado”, ficam eles por este Edital INTIMADOS da existência
do referido processo, franqueando-lhes a possibilidade de comparecer a
este Serviço Registral ,  de segunda a sexta feira, no horário das 9:00 às
16:00 horas, a fim de obter mais amplos esclarecimentos acerca da presente
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, processada nos termos da legislação
vigente, acima mencionada, os quais poderão se manifestar em 15 (
quinze ) dias contados da data da publicação deste Edital.  E para
que chegue ao conhecimento de terceiros eventualmente interessados e
não venha de futuro alegar ignorância, expede-se o presente edital que
será publicado em um dos jornais de maior circulação da Comarca de São
Paulo. São Paulo, 01 de abril de 2022. O Oficial (Jersé Rodrigues da
Silva). 04 e 14/04

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 IMPOR TADORA 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

USINA ALTA MOGIANA S.A. - AÇÚCAR E ÁLCOOL
C.N.P.J.  53.009.825/0001-33 - NIRE 35300141539

EXTRATO ATA DA 28ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Aos 18/03/2022, às 09 horas, em sua sede social, reuniram-se a totalidade do Capital Social. Assumindo 
a Presidência da mesa, Sr. Luiz Octavio Junqueira Figueiredo, Luiz Eduardo Junqueira Figueiredo, para 
secretariar. Aprovaram: 1) 

-
tas solicitantes. 2) Jucesp  
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BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S.A.
CNPJ/MF Nº 52.311.347/0001-59

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Demonstrações do resultado abrangente
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Lucro líquido do exercício 201.214  35.018 201.214  35.018 
Outros resultados abrangentes  -  -  -  - 
Resultado abrangente total do exercício 201.214  35.018 201.214  35.018 Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Capital 
social Legal

-
de Lucros

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 1º de janeiro de 2020 24.035  -  13.777  -   38.463  -  (127.641) (51.366)
Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  -  -   35.018   35.018 
Realização de reserva de reavaliação  -  -  (657)  -  -  -   657  - 
Realização do custo atribuído ao imobilizado  -  -  -  -  (408)  -   408  - 

 -  -  -   28.166  -  (28.166)  - 
24.035  -   13.120   28.166   38.055  -  (119.724) (16.348)

Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  -  -   201.214  201.214 
Realização de reserva de reavaliação  -  -  (309)  -  -  -   309  - 
Realização do custo atribuído ao imobilizado  -  -  -  -  (212)  -   212  - 

 -   4.101  -  -  -  -  (4.101)  - 
 -  -  -   55.464  -  -  (55.464)  - 

Dividendos obrigatórios a distribuir  -  -  -  -  -  -  (1.122)  (1.122)
 -  -  -  -  -  -  (5.878)  (5.878)
 -  -  -  -  -   15.446  (15.446)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2021 24.035   4.101  12.811  83.630   37.843   15.446  -  177.866 

Controladora Consolidado
Fluxo de caixa de 2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício 201.214   35.018   201.214   35.018 
Ajustes por:

  5.613   6.993   5.613   6.993 
Valor residual da baixa do imobilizado   2.772   109   2.772   109 

 (10)  -  - 
Lucro não realizado 

 -  -  -  (4)
IR e CS diferidos   12.716  (1.803)   12.716  (1.803)

 créditos de liquidação duvidosa  (260)  (253)  (260)  (253)

 (1.110)  (1.980)  (1.110)  (1.980)
 (2.310)   4.197  (2.310)   4.197 
 (2.928)  -  (2.928)  - 

Encargos CPC-06 (R2)   1.407   849   1.407   169 
Pagamento de juros  (11.676)  (19.823)  (11.676)  (19.823)
Juros e atualização monetária   21.795   21.392   21.795   21.392 
Lucro líquido ajustado  227.025   44.689   227.234   44.016 

 (5.523)  (650)  (5.524)  (650)
Contas a receber de clientes (47.906)  (27.067)  (47.542)  (26.992)
Adiantamentos a fornecedores  (85)  (4.359)  (87)  (7.712)
Estoques (106.857)  (41.831)  (106.621)  (41.875)

 (13.853)   3.812  (13.853)   3.858 
 (3.318)  (1.052)  (3.318)  (1.052)
  4.091  (1.987)   4.306  (2.448)

Fornecedores  (7.453)   9.810  (7.845)   9.395 
Adiantamentos de clientes   1.278   12.401   1.278   12.401 

 (10.183)   12.880  (10.181)   12.894 
  17   5.855   22   9.287 

  15.007   1.946   14.838   2.372 
Caixa líquido gerado nas 

  52.240   14.448   52.706   13.495 

 -  (273)  -  - 
Recebimento de dividendos   288  -  -  - 

 (24.297)  (3.697)  (24.297)  (3.697)

 (24.009)  (3.970)  (24.297)  (3.697)

  
1.004.525   507.187 

  
1.004.525   507.187 

 (980.110) (512.660)  (980.110) (512.660)
 (1.539)  (2.853)  (1.539)  (2.174)
 (1.811)  (438)  (1.811)  (438)
 (7.000)  -  (7.000)  - 

Caixa líquido (consumido) gerado nas 
  14.065  (8.764)   14.065  (8.085)

Aumento líquido de caixa 
  42.295   1.713   42.474   1.713 

Caixa e equivalentes de 
 caixa no início do exercício   2.080   367   2.081   369 
Caixa e equivalentes de  

  44.375   2.080   44.555   2.081 
Aumento líquido de caixa 

  42.295   1.713   42.474   1.712 

Controladora Consolidado
Nota 2021 2020 2021 2020

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 10  44.375  2.080  44.555  2.081 

11  7.892  3.070  7.892  3.070 
Contas a receber de clientes 12 109.420  61.254 109.307  61.229 
Adiantamentos a fornecedores  5.386  5.301  5.414  5.327 
Estoques 13 188.564  81.707 188.559  81.937 

14  60.757  46.904  60.757  46.904 
 1.317  6.329  1.682  6.910 

417.711  206.645 418.166 207.458 

11  731  30  731  30 
 10.046  6.728  10.046  6.728 

diferidos 25  47.053  1.803  47.053  1.803 
 1.148  227  1.148  227 

 58.978  8.788  58.978  8.788 
15  404  483   -    -  

 28.260  27.150  28.260  27.150 
Imobilizado 17 126.834  112.054 126.834 112.054 
Intangível 18  68.060  68.335  68.060  68.335 

282.536  216.810 282.132 216.327 
700.247  423.455 700.298 423.785 

Controladora Consolidado
 patrimônio líquido Nota 2021 2020 2021 2020
Circulante

84.630  82.107  84.630  82.107 

20  1.048  1.079  1.048  1.079 
Fornecedores 25.319  32.772  24.826  32.395 
Adiantamentos de clientes 21 26.852  25.574  26.852  25.574 

22  44.754  166.825  44.796  166.866 
23  17.824  17.807  17.944  17.922 

 20.680  8.601  21.062  9.152 
221.107  334.765 221.158  335.095 

 87.129  55.041  87.129  55.041 
24  3.399  5.287  3.399  5.287 

20  1.979  3.487  1.979  3.487 
22 204.671  34.817 204.671  34.817 
26  4.096  6.406  4.096  6.406 

301.274  105.038 301.274  105.038 
Patrimônio líquido

28  24.035  24.035  24.035  24.035 
Reserva legal  4.101   -   4.101   -  
Reserva de reavaliação  12.811  13.120  12.811  13.120 
Reserva de subvenção  83.630  28.166  83.630  28.166 

 37.843  38.055  37.843  38.055 
Reserva de lucros  15.446   -   15.446   -  
Prejuízos acumulados   -  (119.724)   -  (119.724)
Total do patrimônio líquido 177.866 (16.348) 177.866 (16.348)

700.247  423.455 700.298  423.785 

Demonstrações do resultado
Controladora Consolidado

Nota 2021 2020 2021 2020
 líquida 29 1.016.510 480.818 1.019.914 482.684

30 (654.259) (357.014) (657.296) (358.821)
Lucro bruto 362.251 123.804 362.618 123.863
Despesas operacionais

30 (44.610) (32.361) (44.610) (32.361)
(56.372) (25.895) (56.372) (25.895)

Outras receitas, líquidas 30 15.884 2.165 15.884 2.165
209  10  -  - 

Resultado antes do 
277.362 67.723 277.520 67.772

31 6.829 8.048 6.829 8.048
31 (45.391) (40.776) (45.461) (40.779)

(38.562) (32.728) (38.632) (32.731)

 efeito parcelamento tributário 22 5.242  - 5.242  - 
Resultado antes do IR e CS 244.042 34.995 244.130 35.041
IR e CS diferido 25 (12.716) 1.803 (12.716) 1.803
IR e CS Corrente 25 (30.112) (1.780) (30.200) (1.826)
Lucro líquido do exercício 201.214 35.018 201.214 35.018

 0,15  0,03 
 0,15  0,03 

1. Contexto operacional 

2. 
controladas

2021 2020
Baldan Agroindustria Eirelli 373 373

-

 3. Base de 
 

contábeis individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com a legislação 

-
-
-

sua gestão.  -
-

exceto quando indicado de outra forma. 5.  Na 

-
-

 
a. -

Nota 

Nota 
-
-

das saídas de recursos. b.  -

-

-
-
-

inputs -
-

-

-

-

 6. Mudanças nas 

-
7.  As demonstra-

-
-

8. -
-

 (i) Controladas
-

-
-

 (ii) Tran-

-

-

 c. Moeda estrangeira (i) Tran-
sações em moeda estrangeira

-

-

diferenças de moedas estrangeiras resultantes da conversão são geralmente reco-
d. Reconhecimento de contrato com cliente -

-

-

Contas a receber de clientes 

-

-
 -

gados

-
-

-
-
-

-

-

valor bruto. -
tribuição Social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas 

Para a controlada Baldan Agroindústria Eireli os tributos são calculados com base no 
-

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa, bem como as 

CONJUNTURA 

-

Área Industrial

Área Comercial 

n-

Recursos 
Humanos -

-
-

(i) Despesas de im-

-

-

-
Despesas de imposto de ren-

-

cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja 
-

-

g. Estoques
-
-

-

h. 
-
-

-

-
-
-

to. Imobilizado Itens do imobilizado são 
-

(impairment) -

-

-
tado. Custos subsequentes

-

-
-

Tipo
25 a 60 anos

Máquinas e acessórios 12 a 38 anos
Veículos 10 anos
Tratores e veículos industriais 10 anos
Móveis e utensílios 5 anos

10 anos
10 anos

Ferramentas e utensílios 10 anos
Ferramentas e matrizes 10 anos
Outros 10 anos

-
-

-
-
-

nio líquido.   Ágio O ágio 
-
-
-

-
Gastos subsequentes Os 

-

-
-

zado.   Todos os 
-

-
anceiro é inicialmente mensurado ao valor justo, 

-
 

-
-

-

É -

-
-

É
-

-
-

-
-
-

-

-

tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um 

-

-
-
-

 não são consideradas vendas, de maneira consistente 
.

 
-

cipal e juros 
-

-
-

-

-

-
-
-

-

-
 Esses 

-
-
-

Instrumentos 

Instrumentos patrimoniais a VJORA:
são mensurados subsequentemente ao valor justo. Outros resultados líquidos são 

-
-

-
-

-
(i) Desreconhecimento 

-
-

-
-

-

 

-

-

-
-
-

k. Capital 
social Ações ordinárias -
do. Impairment) -

-

-
-
-

-

forward-looking
É 

-
-

-

-

-
-
 

Baixa 

-

-

m 
-

devidos. 
-

-

-
-

-
-

-

-

non-performance). 
-

-
-
-

 técnicas de 
avaliação que maximizam o uso de dados observáveis relevantes e minimizam o uso 
de dados não observáveis.

transação.

-
-
-

-
-

-
 9. 

 
-

10. Caixa e 

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Caixa e bancos 2.100 2.080 2.280 2.081
42.275 - 42.275 -
44.375 2.080 44.555 2.081

-

32. 11. 
Controladora

2021 2020
1.836 1.836
5.987 -

69 240
731 1.024

8.623 3.100
Não circulante (731) (30)
Circulante 7.892 3.070

-

-
12. Contas a 

receber de clientes
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Clientes nacionais 91.000 58.668 90.887 58.643
Clientes no exterior 19.587 4.013 19.587 4.013

(1.167) (1.427) (1.167) (1.427)
109.420 61.254 109.307 61.229

Controladora
2021 2020

Saldo inicial (1.427) (1.680)
(415) (30)

675 283
(1.167) (1.427)

.

nº 32. 13. Estoques 
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2021
Produtos acabados 60.385 28.275 60.380 28.506

126.690 49.458 126.690 49.457
Produtos em elaboração 1.489 3.974 1.489 3.974

188.564 81.707 188.559 81.937

-

-

 
14. Impostos e contribuições a recuperar 

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2019

IPI - corrente 8.191 10.053 8.191 10.053
ICMS (a) - corrente 42.879 26.508 42.879 26.508
PIS e COFINS 13.167 10.214 13.167 10.214

1.325 2.161 1.325 2.161
INSS 4.561 7.418 4.561 7.418

445 361 445 361
70.568 56.715 70.568 56.716

(b) (9.811) (9.811) (9.811) (9.811)
60.767 46.904 60.757 46.904

(a) ICMS:

 
-

de medição 

 Matão, 10 de março de 2022.                                                                                                                                                        
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perdas:

-
-

-

 15. 
2021 2020

  

(b) Informação das Controladas   
981 1.202

Passivos 572 718
373 373

Patrimônio líquido 409 485
Lucro líquido do exercício 213 5

  
483 201
213 5

Lucro não realizado do exercício (5) (1)
Lucro realizado do exercício anterior 1 5

- 273
Distribuição de Dividendos (288) -

 e controladas em 404 483

-

-
16. Propriedades 

 

Controladora
2021 2020

Terrenos 7.495 7.495
2.059 2.059

18.706 17.596
28.260 27.150

-
-

 Em 31 de dezembro de 2021 
-

Controladora
2021 2020

Saldo inicial 17.596 15.616
Ajustes 1.110 1.980

18.706 17.596

17. Imobilizado 
Controladora

2021 2020
Depre-

Acumu-
ladaCusto Total Total

Terrenos 37.441 - 37.441 37.441
47.981 (13.184) 34.797 32.245

Máquinas e acessórios 93.177 (57.231) 35.946 25.419
Veículos 5.383 (2.560) 2.823 1.902
Tratores e veículos 
 industriais 759 (601) 158 177
Móveis e utensílios 3.676 (2.771) 905 811

10.086 (7.597) 2.489 814
611 (601) 10 22

Ferramentas e utensílios 3.754 (3.726) 28 48
Ferramentas e matrizes 6.604 (5.602) 1.002 1.278
Outros 6.716 - 6.716 5.971
Dir. Uso - Veículos 8.535 (4.016) 4.519 5.926

224.723 (97.889) 126.834 112.054

 
Terre-

nos  

Máqui-
nas e 

equipa-
mentos

Veícu-
los 

Trato-
res e 

indus-
triais 

e uten-
sílios 

Equipa-
mentos 

de 
infor-

 

Ins-
tala-
ções 

Ferra-
mentas 
e uten-

sílios 

Ferra-
men-
tas e 

matri-
zes Outros 

Direito 
de Uso 

(CPC 
06(R2) Total

Saldos em 31/12/2020
Custo 37.441 44.554 79.937 4.254 759 3.333 7.856 612 3.754 6.517 5.971 8.535 203.524

- (12.309) (54.518) (2.352) (582) (2.522) (7.042) (590) (3.706) (5.239) - (2.609) (91.470)
Saldo contábil, líquido 37.441 32.245 25.419 1.902 177 811 814 22 48 1.278 5.971 5.926 112.054
Saldos em 31/12/2021

- 613 11.903 1.129 - 278 2.256 - - 136 7.849 - 24.164
- - (210) - - (5) (94) (1) - (49) (2.605) - (2.964)
- - 60 - - 5 94 - - 33 - - 192
- 2.814 1.547 - - 70 68 - - - (4.499) - -
- (875) (2.773) (208) (19) (254) (649) (11) (20) (396) - (1.407) (6.612)

Saldo contábil, líquido 37.441 34.797 35.946 2.823 158 905 2.489 10 28 1.002 6.716 4.519 126.834
Saldos em 31/12/2021
Custo 37.441 47.981 93.177 5.383 759 3.676 10.086 611 3.754 6.604 6.716 8.535 224.723

- (13.184) (57.231) (2.560) (601) (2.771) (7.597) (601) (3.726) (5.602) - (4.016) (97.889)
37.441 34.797 35.946 2.823 158 905 2.489 10 28 1.002 6.716 4.519 126.834

-

-

CPC 06(R1))
-

o 20). 

 Em 31 de dezembro de 2021, 

7.154. 18. 
Controladora

2021 2020
67.338 67.338

34 34
688 962

68.060 68.335

a. 
-

-
-

-

 Taxa (a.a.)
Fluxo de caixa descontado - 

(1)
Taxa de crescimento médio 

-

ágio registrado. 19. 

Controladora
Vencimento 2021 2020

Passivo circulante
2022 31.949 12.748
2022 25.525 5.561
2022 2.938 235
2022 24.218 63.563

84.630 82.107
Passivo não circulante

2027 69.983 28.113
2024 4.217 78
2024 10.670 22.119

Juros variáveis (INPC) 2023 2.259 4.732
87.129 55.041

171.759 137.148
(a) -

-

-

-

-
-

-

Controladora
Saldo em 1º de janeiro de 2021 137.148

(980.110)
1.004.523

24.414
Provisão de juros 21.851
Pagamento de juros (11.654)

10.197
Saldo em 31 de dezembro de 2021 171.759

20. -

-

 Controladora
2021 2020

7.860 7.860
Direito de Uso - Veículos 675 675
 8.535 8.536

(4.016) (2.609)
Total do direito de uso 4.519 5.926

2.381 2.288
(1.333) (1.209)

 1.048 1.079

6.946 9.787
(4.967) (6.300)

 1.979 3.487
Total das obrigações de arrendamento 

3.027 4.556

 Controladora
Valores reconhecidos no resultado 2021 2020

(1.407) (1.484)
Juros sobre arrendamento (1.209) (849)
 (2.616) (2.333)

   

(1.539) (2.174)

21. Adiantamentos de clientes -

-

 22. 

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Circulante
INSS 1.970 40.949 1.978 40.963
FGTS 1.089 15.623 1.099 15.630
IRRF 3.111 1.984 3.115 1.985
IRPJ-CSLL 2.343 1.780 2.363 1.793
Parcelamentos - Termo 
 Transação Individual 27.047 - 27.047 -
Parcelamentos sob 

- 65.691 - 65.691
Parcelamentos sob 

- 312 - 312
Parcelamentos sob 

- 28.430 - 28.430
Parcelamentos sob 

944 1.085 944 1.085
Parcelamento FGTS 1.964 1.964
Parcelamentos 
 Ordinários INSS 407 4.027 407 4.027

5.879 6.944 5.879 6.949

44.754 166.825 44.796 166.865

Parcelamentos - Termo 
 Transação Individual 174.204 - 174.204 -
Parcelamentos sob 

- 6.229 - 6.229
Parcelamentos sob 

4.852 6.146 4.852 6.146
Parcelamento FGTS 16.024 - 16.024 -
Parcelamentos 
 Ordinários INSS 1.559 11.105 1.559 11.105

8.032 11.337 8.032 11.338
204.671 34.817 204.671 34.817
249.425 201.642 249.467 201.682

tributários junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional atra-

termos da Lei 13.988 de 14 de abril de 2020 e na Portaria PGFN 
n. 9.917 de 14 de abril de 2020. Os débitos foram renegociados 

Valor
Valor Total da Dívida renegociada  317.784
Desconto Concedido  117.216
Valor Total da Dívida Consolidada  200.568
Conciliação Contábil 

 147.844
Atualização monetária  111.974

 57.966
Vlr. Atualizado  317.784
( - ) Desconto Concedido (117.216)

 200.568
Efeitos na demonstração do resultado
Atualização monetária 111.974
( - ) Descontos concedidos (117.216)
Efeito líquido (5.242)

-

-
-

 inclui débitos 

23. Obrigações trabalhistas 
Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

1.351 3.377 1.386 3.430
457 45 458 45

 encargos sociais 12.809 11.417 12.893 11.479

3.207 2.968 3.207 2.968
17.824 17.807 17.944 17.922

-

-

24. Debêntures 
a pagar

-

Controladora
2021 2020

Juros variáveis (TR) 
3.399 5.287
3.399 5.287

Controladora
Saldo em 1º de janeiro de 2021 5.287

Pagamento (1.811)

(1.811)
Reversão de juros (56)
Pagamento de juros (21)

(77)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 3.399

Controladora
Resultado

2021 2020 2021 2020 2021 2020

93.796 48.759 - - (12.929) 1.418
Parcela da receita não transferida aos clientes 515 45 - - 470 (301)

432 385 - - 46 100
- 587 - - (587) (656)

1.542 2.178 - - (636) 1.427
412 389 - - 23 (63)

2.603 1.607 - - 996 44
- -

Saldo remanescente das reservas de reavaliação - - (6.639) (6.798) 159 255
Custo atribuído do imobilizado - - (13.946) (14.065) 119 251

- - (8.767) (8.390) (377) (673)
- - (22.895) (22.895) - -

99.300 53.951 (52.247) (52.147) (12.716) 1.803
(52.247) (52.147) 52.247 52.147 - -

47.053 1.803 - - - -

-
- -

-

2021 2020
Lucro antes o imposto de renda e 

244.042 34.995
- (6.517)

(209) (10)

(55.464) (28.165)
(3.064) -

(117.215) -
57.875 (371)

125.965 (68)

(42.828) 23

-

2021 2020
Despesa de imposto de renda e 

(30.112) (1.780)   
(30.112) (1.780)   

Despesa de imposto de renda e 

(12.929) 1.418
Realização das reservas de reavaliação 
 e custo atribuído 278 506
Parcela da receita não transferida 
 aos clientes 470 (301)
Arrendamentos CPC 06(R2) 46 100

(204) 753
Aumento do valor justo 

(377) (673)
(12.716) 1.803

Total do imposto de renda 
(42.828) 23

Controladora
2021 2020

Saldo inicial 6.406 2.209
1.247 4.993

(3.557) (796)
4.096 6.406

-

-
tos de infração de natureza tributária em fase de recurso adminis-

-
sionados. 27. Partes relacionadas 

  
-

vados em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de acionista 
em 25 de maio de 2020. Outras transações com partes relaciona-
das 

-

Controladora
2021 2020

Contas a receber de clientes
Baldan Agroindustria Eireli 113 25

92 -
205 25

119 -
231 227
350 227

Passivo Circulante
Fornecedores
Baldan Agroindustria Eireli 670 364

6 -
676 364

Passivo não circulante
2.213 3.258

46 94
2.259 3.352

Receita de Venda - Baldan Agroindustria Eireli 107 29
Receitas Financeiras - -

319 342
426 372

-

28. 
Patrimônio líquido Capital social

-

do resultado -

lucro líquido serão distribuídos aos acionistas como dividendo obri-

Legal 
exercício nos termos do artigo 193 da Lei no 6.404/76, até o limite 

 Saldos existentes 
-

conta de redução de base de cálculo ou diferenças de alíquotas, di-

nº -

patrimonial 
-
-

-

a que eles se referem.  

. 29. Receita operacional líquida
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Vendas no 
 mercado interno 958.982 459.865 962.592 461.853
Vendas no 
 mercado externo 191.537 84.934 191.537 84.934
Receita operacional 
 bruta 1.150.519 544.799 1.154.129 546.787

(127.462) (58.985) (127.668) (59.107)

(6.546) (4.996) (6.546) (4.996)
Receita operacional 
 líquida 1.016.511 480.818 1.019.915 482.684

-

-

30. Gastos por 
natureza

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Custo das vendas (654.259) (357.014) (657.297) (358.821)

 gens e rebates (6.096) (5.968) (6.096) (5.968)

(43.595) (27.212) (43.595) (27.212)
Fretes e carretos (8.250) (3.970) (8.250) (3.970)
Serviços de 
 terceiros (27.224) (8.555) (27.224) (8.555)
Viagens e estadias (3.403) (3.171) (3.403) (3.171)

(1.893) (1.712) (1.893) (1.712)
Palestras e 
 treinamentos (57) (91) (57) (91)
Aluguéis de imóveis (1.593) (1.115) (1.593) (1.115)

(268) (455) (268) (455)
Manutenção e 
 conservação (726) (426) (726) (426)
Mudança no 
 Valor Justo 1.110 1.980 1.110 1.980

 receitas, liquidas 6.897 (5.396) 6.897 (5.396)
 (739.357) (413.105) (742.395) (414.912)

 vendidos (654.259) (357.014) (657.297) (358.821)

 comerciais (44.610) (32.361) (44.610) (32.361)

(56.372) (25.895) (56.372) (25.895)

  nais, líquidas 15.884 2.165 15.884 2.165
(739.357) (413.105) (742.395) (414.912)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

6.430 7.127 6.430 7.127
155 781 155 781

Outras receitas 244 140 244 140
 6.829 8.048 6.829 8.048

(9.630) (12.791) (9.630) (12.791)

(9.781) (8.332) (9.781) (8.333)
Encargos sobre 

(15.666) (10.147) (15.666) (10.147)
(7.507) (7.739) (7.507) (7.739)

Descontos concedidos (168) (79) (168) (79)
(2.639) (1.688) (2.708) (1.690)

 (45.391) (40.776) (45.460) (40.779)

 líquido (38.562) (32.728) (38.631) (32.731)

 -
tos

Controladora
Valor contábil  Valor justo

31 de dezembro 2021

-
ceiros a 

VJR

-
ceiros 

a custo 
-

zado

-
ceiros 

a custo 
-

zado

Outros 

-
ceiros a 

custos 
-

zado Total 1 3 Total

50.898 - - - 50.898 - 50.898 - 50.898

Caixa e equivalentes de caixa - 44.375 - - 44.375 - - - -
Contas a receber de clientes - 109.420 - - 109.420 - - - -
Total - 153.795 - - 153.795 - - - -

- - 171.759 - 171.759 - - - -
- - 3.399 - 3.399 - - - -
- - 175.158 - 175.158 - - - -

Fornecedores - - - 25.319 25.319 - - - -
- - - 3.027 3.027 - - - -

- - 28.346 28.346 - - - -
Controladora

    Valor contábil  Valor justo

31 de dezembro 2021

-
nanceiros 

a VJR

-
ceiros 

a custo 
-

zado

-
ceiros 

a custo 
-

zado

Outros 

a custos 
Total 1

Ní-
3 Total

                
3.070 - - - 3.070 - 3.070 - 3.070

Caixa e equivalentes de caixa - 2.080 - - 2.080 - - - -
Contas a receber de clientes - 61.254 - - 61.254 - - - -

Total - 63.334 - - 63.334 - - - -

- - 137.148 - 137.148 - - - -
- - 5.287 - 5.287 - - - -
- - 5.287 - 5.287 - - - -

Fornecedores 32.772 32.772
- - 4.566 4.566 - - - -

37.338 37.338

a.  O valor justo de contas a receber 

aos valores contábeis. Os demais valores contábeis referentes aos 
-

-

níveis a serem consideradas em 31 de dezembro de 2021. b. Geren-

(i) Estrutura do 
gerenciamento de risco -

-

sistemas de gerenciamento de riscos são revisados frequentemente 

-

-
dito

-

-
-

limite de crédito durante o exercício.  O risco de crédito das contas 
-

-

clientes
limite de 

2021 2020
109.941 60.990

até 30 dias 562 651
de 31 a 60 dias 390 136
de 61 a 90 dias - 34
de 91 a 120 dias - 113
de 120 a 150 dias - 50
de 150 a 180 dias - 45

154 662
1.106 1.690

111.047 62.682

se encontrar as taxas médias de recebimento de acordo com a ida-

-

de caixa -

-
-

O valor contábil 

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Caixa e equivalentes 
de caixa 44.375 2.080 44.555 2.080

8.623 3.100 8.623 3.100
Contas a receber de 
clientes 109.420 61.254 109.307 61.229
Outros créditos e outros 

2.465 6.554 2.830 7.134
Adiantamento a forne-
cedores 5.386 8.651 5.414 8.677
 170.269 81.640 170.729 82.221
Circulante (168.390) (81.383) (168.850) (81.965)
Não circulante 1.879 257 1.879 256

Risco de liquidez

-

 
-

-

-

liquidez 

 2021
Valor 

contábil
Fluxo 

Contratual entre 1 e 2 anos entre 2 e 5 anos acima de 5 anos
Controladora          

45.999 45.999 45.999 - - -
Adiantamentos de Clientes 26.852 26.852 26.852 - - -

3.027 3.027 1.048 1.979 -
3.399 3.398 - 3.399 - -

171.759 171.759 84.630 40.219 46.910 -
 251.036 251.036 158.529 45.597 46.910 -
Circulante 158.529 158.529 158.529 - - -
Não circulante 92.507 92.507 - 45.597 46.910 -

2020
Valor 

contábil
Fluxo Con-

tratual
entre 1 e 2 

anos entre 2 e 5 anos acima de 5 anos
41.372 41.372 41.372 - - -

Adiantamentos de Clientes 25.574 25.574 25.574 - - -
4.566 4.566 1.079 2.343 1.145
5.287 5.287 5.287 -

137.148 137.148 82.107 55.041 - -
 213.947 213.947 150.132 62.671 1.145 -
Circulante 150.132 150.132 150.132 - - -
Não circulante 63.815 63.815 - 62.671 1.145 -

Risco de mercado

-

o retorno. Risco de preço
-

Riscos ambientais -
-

-
-

lacionadas a assuntos ambientais é requerida atualmente, baseada 
nas atuais leis e regulamentos em vigor. Risco cambial Decorre da 

-

Controladora Nota
2021 2020

R$ US$ (mil) R$ US$ (mil)
Contas a receber 12 19.587 3.510 4.013 772
Total  19.587 3.510 4.013 772

Nota 2021 2020
Passivo R$ US$ (mil) R$ US$ (mil)

19 29.338 5.257 10.582 2.036
Fornecedores - - 59 11
Adiantamento 
 Clientes 21 24.968 4.474 4.201 808
Total  54.306 9.731 14.842 2.856

Análise de sensibilidade de câmbio -
-
-

-
-

de cada cenário sobre a taxa de mercado do dia 31 de dezembro de 

-

 em 2020 Câmbio em 2021
Controladora R$ Risco US$ (mil) -50% -25% 50% 25%

       
Contas a receber 19.587 5,5805 3.510 (9.794) (4.897) 9.794 4.897
Total 19.587 3.510 (9.794) (4.897) 9.794 4.897
Passivos         

29.338       5,5805 5.257 14.669 7.335 (14.669) (7.335)
Adiantamentos Clientes 24.968       5,5805 4.474 12.484 6.242 (12.484) (6.242)
Total 54.306 9.731 27.153 13.577 (27.154) (13.588)
Impacto líquido no resultado e no patrimônio líquido  17.359 8.680 (17.359) (8.680)
Risco de taxa de juros 

 
ao risco de taxa de juros 

Controladora 2021 2020

50.898 3.070

171.759 137.148
3.399 5.287

 Com base no saldo do endividamento, no crono-

resultado do exercício de acordo com os montantes mostrados a 
-

-

 Controladora    Cenários

 
Aumento do 

índice em 25%
Aumento do 

índice em 50%
índice em 

25%
índice em 

50%

Exposi-

31/12/2021 Risco % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor

(92.185) CDI (675) (844) (1.013) (506) (169)

(3.399) TR - - - - -
(95.584) (675) (844) (1.013) (506) (169)

Impacto do resultado e no patrimônio líquido  (675) (844) (1.013) (506) (169)
   Cenários

 
Exposi-

31/12/2020 Risco

Aumento do 
índice em 25%

Aumento do 
índice em 50%

índice em 
25%

índice em 
50%

% Valor % Valor % Valor % Valor % Valor

(28.177) CDI (535) (669) (803) (402) (268)

(5.287) TR - - - - -

(33.464)
 

(535) (669) (804) (401) (269) 
Impacto do resultado e no patrimônio líquido  (535) (669) (804) (401) (269)

Fonte: A informação

 33. Gerenciamento 
de capital

Controladora 2021 2020

522.381 443.153 
(-) Caixa e equivalentes de caixa (44.375) (2.080)

478.006 441.073
177.866 (16.348)

ajustado (a/b)

Celso Antonio Ruiz –

Eduardo Fernandes – Diretor Adm/Financeiro

Diretor Industrial

Oswaldo Gomes Marques Junior – Diretor Comercial

Gilberto Marques - Gerente de Controladoria
CRC 1SP231969/O-8

Presidente: Walter Baldan Filho

Adolfo Baldan Neto                                       Gisele Teresinha Baldan
Luis Fernando Baldan Fechio                  Paulo Airton Gehlen Rocha
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

 Examinamos 
-
-

-
-

-

 Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 

-
-

 A Direto-
-

-

-

consolidadas. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações con-

fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em con-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ribeirão Preto, 10 de março de 2022.
BDO RCS Auditores Independentes SS

CRC 2 SP 029356/O-1
Marcos Vinicius Galina Colombari - Contador CRC 1 SP 262247/O-8

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 esta-
tutárias, CONVOCA seus Acionistas, para se reunirem 
em AGO a realizar-se Na Rua Eugenio de Medeiros, 
303 - 2° andar - Sala Star One - Pinheiros - São Pau-
lo - 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 maté-
rias: Ordem do dia: (i) Exame, discussão e votação das 
demonstrações financeiras, relat6rios da auditoria e 
notas explicativas relativas ao exercício social encer-
rado em 31/12/2021; e (ii) Deliberar sobre a destina-
ção 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.

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.

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 paga-
mento, 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 pur-
gação da mora, sob pena de serem aceitos os fatos, nome-
ando-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] 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício findo em 31/12/2021 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Controladora e consolidado

Reserva de capital Reserva de lucros

Capital 
social

Transação 
entre 

sócios

Reserva 
para opções 
outorgadas

Total das 
reservas 

de capital
Reserva 

legal

Reserva de 
retenção 
de lucros

Total das 
reservas 

de lucros

Reserva de 
conversão 
de moeda 

estrangeira

Lucro/
(Prejuízos) 

acumulados

Total do 
patrimônio 

líquido
Saldos em 31/12/2019 2.789 (1.312) - (1.312) - - - 69 (1.467) 79
Outros resultados abrangentes - - - - - - - (11) - (11)
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - 3.267 3.267
Constituição de reserva legal - - - - 90 - 90 - (90) -
Dividendo mínimo obrigatório - - - - - - - - (855) (855)
Retenção de lucros - - - - - 855 855 - (855) -
Saldos em 31/12/2020 2.789 (1.312) - (1.312) 90 855 945 58 - 2.480
Aumento de capital 720 - - - - - - - - 720
Outros resultados abrangentes - - - - - - - 10 - 10
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - 3.215 3.215
Opções outorgadas reconhecidas - - 554 554 - - - - - 554
Impostos diferidos sobre opções 
outorgadas - - (188) (188) - - - - - (188)
Constituição de reserva legal - - - - 161 - 161 - (161) -
Dividendo mínimo obrigatório - - - - - - - - (1.527) (1.527)
Pagamento de dividendo - - - - - (855) (855) - - (855)
Retenção de lucros - - - - - 1.527 1.527 - (1.527) -
Saldos em 31/12/2021 3.509 (1.312) 366 (946) 251 1.527 1.778 68 - 4.409

Balanço Patrimonial em 31/12/2021 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Controladora Consolidado

Ativo 2021 2020 2021 2020
Circulante 459 78 57.187 35.373
Caixa e equivalentes de caixa 451 74 33.035 14.263
Contas a receber de clientes - - 20.653 19.851
Impostos e contribuições a recuperar 8 4 1.818 420
Adiantamentos a empregados e fornecedores - - 1.681 839
Não circulante 5.622 3.384 22.155 16.792
Caixa restrito - - 376 314
Impostos e contribuições a recuperar 44 44 44 44
Imposto de renda e contribuição social diferidos - - - 1.604
Investimentos 5.578 3.340 - -
Imobilizado - - 7.558 5.153
Intangível - - 14.177 9.677
Total do Ativo 6.081 3.462 79.342 52.165
Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante 1.594 891 62.379 36.511
Fornecedores 52 22 4.600 2.059
Salários e encargos sociais 9 9 8.223 3.724
Impostos e contribuições a recolher 6 5 1.755 1.365
Obrigações tributárias parceladas - - 134 129
Valores de terceiros a repassar - - 42.665 27.281
Empréstimos e financiamentos - - 1.997 178
Arrendamento operacional - - 1.478 920
Dividendos a pagar 1.527 855 1.527 855
Não circulante 78 91 12.554 13.174
Obrigações tributárias parceladas - - 616 719
Empréstimos e financiamentos - - 4.273 6.200
Arrendamento operacional - - 4.105 2.894
Imposto de renda e contribuição social diferidos - - 3.433 3.270
Plano de incentivo de longo prazo 78 91 78 91
Outros passivos não circulantes - - 49 -
Total do passivo 1.672 982 74.933 49.685
Patrimônio líquido 4.409 2.480 4.409 2.480
Capital social 3.509 2.789 3.509 2.789
Reserva de capital (946) (1.312) (946) (1.312)
Reserva Legal 251 90 251 90
Reservas de lucros 1.527 855 1.527 855
Resultados abrangentes acumulados 68 58 68 58
Total do passivo e do patrimônio líquido 6.081 3.462 79.342 52.165

Demonstração do Resultado
para o exercício findo em 31/12/2021

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receita operacional líquida - - 60.100 41.530
Custo dos serviços prestados - - (9.684) (16.933)
lucro operacional bruto - - 50.416 24.597
Despesas operacionais:
Despesas com vendas - - (1.309) (8.456)
Despesas gerais e administrativas (485) (183) (43.557) (10.614)
Outras despesas operacionais (2) - (619) (1)
Resultado de equivalência patrimonial 4.060 3.601 - -
Lucro operacional 3.573 3.418 4.931 5.526
Receitas financeiras 19 3 1.189 470
Despesas financeiras (377) (154) (1.329) (484)
Variação cambial, líquida - - - (11)
Receitas (despesas) financeiras,
  líquidas (358) (151) (140) (25)
Lucro antes dos impostos 3.215 3.267 4.791 5.501
Imposto de renda e contribuição social
Corrente - - - (534)
Diferido - - (1.576) (1.701)

- - (1.576) (2.235)
Lucro líquido do exercício 3.215 3.267 3.215 3.266
Lucro líquido do exercício básico e
  diluído por ação (em R$) 0,6376 0,6494

Demonstração do Resultado Abrangente
para o exercício findo em 31/12/2021

 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Controladora Consolidado

Lucro Líquido do Exercício 2021 2020 2021 2020
Outros resultados abrangentes: 3.215 3.267 3.215 3.266
Itens que poderão ser reclassificados
  subsequentemente para a demonstração
  do resultado
Diferença de câmbio originada
  na conversão de operações no exterior (10) (11) (10) (11)
Resultado abrangente total do exercício 3.205 3.256 3.205 3.255

Demonstração dos Fluxos de Caixa
para o exercício findo em 31/12/2021 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020 2021 2020
Lucro líquido do exercício 3.215 3.267 3.215 3.267
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício ao caixa
   líquido gerado pelas/(aplicados nas) atividades operacionais:
Resultado de equivalência patrimonial (4.060) (3.601) - -
Depreciação e amortização - - 4.936 3.258
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa        - - 416 37
Perdas estimadas em impostos a recuperar - - - (234)
Imposto de renda e contribuição social diferidos - - 1.765 1.701
Plano de incentivo de longo prazo (13) (96) (13) (96)
Opções outorgadas reconhecidas - - 366 -
Custo dos ativos imobilizado e intangível baixados - - 2 2
Juros e encargos provisionados sobre:
Caixa restrito - - (62) (81)
Partes relacionadas 337 152 - -
Empréstimos e financiamentos - - 558 396
Arrendamento operacional - - 435 31
Obrigações tributárias parceladas - - 24 24

(521) (278) 11.642 8.305
Redução/(aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes - - (1.218) (3.803)
Impostos e contribuições a recuperar (4) 22 (1.396) 1.432
Adiantamento a clientes e fornecedores - - (842) (481)

(4) 22 (3.456) (2.852)
Aumento/(redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores 30 (8) 2.541 1.329
Salários e encargos sociais - - 4.499 500
Impostos e contribuições a recolher 1 1 390 511
Obrigações tributárias parceladas - - (122) (126)
Valores de terceiros a repassar - - 15.433 5.348

31 (7) 22.741 7.562
Caixa gerado pelas/(aplicado nas) atividades
  operacionais (494) (263) 30.927 13.015
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos
  pagos - - - (279)
Juros e encargos de arrendamento operacional pagos      - - (264) (169)
Imposto de renda e contribuição social pagos - - - (295)
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas)
  atividades operacionais (494) (263) 30.663 12.272
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Caixa restrito - - - 3.669
Investimentos em controladas (99) (265) - -
Pagamentos para aquisição de ativo imobilizado - - (1.571) (1.015)
Intangível desenvolvido internamente - - (7.972) (6.243)
Caixa líquido aplicado nas atividades
  de investimento (99) (265) (9.543) (3.589)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos de partes relacionadas 1.960 550 - -
Captação de empréstimos e financiamentos - - - 6.200
Amortização de empréstimos e financiamentos - - (666) (5.999)
Amortização de arrendamento operacional - (1) (702) (923)
Aumento de capital social 720 - 720 -
Pagamento de dividendos (1.710) - (1.710) -
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas)
  atividades de financiamento 970 549 (2.358) (722)
Efeitos das mudanças de câmbio sobre o saldo
  de caixa e equivalentes de caixa mantido
  em moedas estrangeiras - - 10 (9)
Aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa 377 21 18.772 7.961
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 74 53 14.263 6.303
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 451 74 33.035 14.264
Aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa 377 21 18.772 7.961

José Rodolfo Filippini - Vice-Presidente Financeiro             Anderson Vieira da Silva - Especialista Contábil CRC: 1 SP 279573/O-0

As Demonstrações Financeiras auditadas e na íntegra 
estão disponíveis na sede da Companhia.

Minutrade Participações S.A.
CNPJ nº 08.700.617/0001-21

Demonstrações Financeiras

TRANSBIA TRANSPORTES BALDAN S.A.
CNPJ/MF N.º 55.539.555/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/01/2021 A 31/12/2021 E 01/01/2020 A 31/12/2020 - EM MILHARES DE R$

Walter Baldan Filho - Diretor
Cleber Baldan - Diretor

Balanço Patrimonial

Diretoria

Antonio Geraldo Fernandes - CRC/SP 1SP116714/0-1
Contador

Ativo 2021 2020
Circulante 790 638
Disponível 36 12
Caixa e Bancos 36 12
Aplicações de Liquidez Imediata - 2
Aplicação Financeira 2
Clientes 634 559
Duplicatas a Receber 634 559
Adiantamentos 23 29
Adiantamentos a Terceiros 23 29
Outros Créditos 97 36
Impostos a Recuperar 36 36
Banco Bradesco S/A 62
Não Circulante 2.178 2.154
Realizável a Longo Prazo
Depósitos a Ordem de Consórcio 49 43
Depósitos Judiciais 6 6
Impostos Diferidos 1.608 1.608
Depósitos Incentivos Fiscais-FINAN 4 4

1.667 1.660
Investimentos
Ações de Outras Empresas - -
Imobilizado
Custo 964 943
Depreciação Acumulada (453) (449)

511 494
Total do Ativo 2.968 2.792

Passivo 2021 2020
Circulante 4.428 2.385
Empréstimos e Financiamentos 1.117 470
Instituições Financeiras - GIRO 1.032 369
Instituições Financeiras - Repactuação 85 101
Fornecedores 199 117
Fornecedores Nacionais 199 117
Obrigações Fiscais 2.641 1.283
Impostos e Taxas a Recolher 2.194 971
Obrigações Sociais a Recolher 341 219
Impostos e Contribuições - Lei 12.996/14 106 94
Obrigações Trabalhistas 107 80
Ordenados e Salários a Pagar 33 31
Férias 74 48
Outras Obrigações 364 435
Contas a Pagar 364 435
Não Circulante 6.184 7.154
Instituições Financeiras - Repactuação - 103
Instituições Financeiras - GIRO 373 209

373 312
Impostos e Taxas a Recolher 1.998 2.179
Obrigações Sociais a Recolher 243 325
Impostos e Contribuições - Lei 12.996/14 715 814
Partes Relacionadas 2.855 3.524

5.811 6.842
Patrimônio Líquido a descoberto (7.644) (6.747)
Capital 1.200 1.200
Ações em Tesouraria (44) (44)
Prejuízos Acumulados (8.801) (7.904)
Total do Passivo 2.968 2.792

Demonstração do Resultado
2021 2020

Receita Operacional Bruta R$ % R$ %
Receitas de Serviços 20.391 119,20 10.689 118,08

20.391 119,20 10.689 118,08
Deduções da Receita Bruta
Impostos sobre vendas (3.285) (19,20) (1.637) (18,08)
Receita Operacional Líquida 17.106 100,00 9.052 100,00
Custo dos Serviços (13.988) (81,77) (7.711) (85,19)
Lucro Bruto 3.118 18,23 1.340 14,81
Despesas Operacionais
Despesas 
 Administrativas/Comerciais (1.965) (11,48) (1.368) (15,12)
Depreciações (4) (0,03) (11) (0,12)
Outras Receitas 
 (Despesas) Operacionais
Outras Receitas 
 Operacionais/Financeiras 1.066 6,23 138 1,52
Despesas Operacionais
 /Financeiras (3.113) (18,20) (1.209) (13,35)

(4.016) (23,48) (2.451) (27,07)
Resultado não Operacional (897) (5,25) (1.110) (12,26)
Outras Receitas - - - -
Resultado Líquido 
 Antes dos IRPJ e CSLL (897) (5,25) (1.110) (12,26)
IRPJ/CSLL - Ano Corrente - - - -
IRPJ/CSLL - Diferido - - - -
Prejuízo Líquido do Exercício (897) (5,25) (1.110) (12,26)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital
Social

Ações em
Tesouraria

Prejuízo 
Acumulado Total

Saldos em 1º/01/2020 1.200 (44) (6.793) (5.637)
Prejuízo do exercício  -    -   (1.110) (1.110)
Saldos em 31/12/2020 1.200 (44) (7.904) (6.747)
Prejuízo do exercício  -    -   (897) (897)
Saldos em 31/12/2021 1.200 (44) (8.801) (7.644)

Notas Explicativas
1)
com a Lei 65.404/76; 2) O ativo imobilizado é depreciado de acor-
do com a vida útil remanescente dos bens; 3) Imposto e Taxas a 
Recolher incluem substancialmente PIS, COFINS, ICMS corrente 
e parcelamentos; 4) Obrigações Sociais incluem substancialmen-
te INSS, FGTS corrente e parcelamentos; 5) Impostos e Contri-
buições incluem substancialmente o Parcelamento do REFIS, Lei 
12.996/2014; Outras Obrigações incluem substancialmente parcei-
ros transportadores (PF/PJ).

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 8 5.421
188 2.310

5.250 3.326
64 65

20
5.510 11.142

Não circulante

70
5 11
5 81

Total do ativo 5.515 11.223

Passivo
Circulante

1 1.313
5.427

2 183
3

912
8

3 7.846
Não circulante

323
323

Capital social 86.610 56.610
(81.098) (53.556)

5.512 3.054
5.515 11.223

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Despesas operacionais

(14.172) (10.211)
Despesas com pessoal (13.134) (17.128)

(16) (54)
(240)

(86) (91)
(140) (234)

(1) (4)
(37) (27)

(127) (44)
(27.713) (28.033)
(27.713) (28.033)

171 157
(27.542) (27.876)

 
 

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

(27.542) (27.876)

(27.542) (27.876)

 
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

(27.542) (27.876)

11
5

Variações nos ativos e passivos

(1.924) 356
71 (44)
20 32

(1.317) 1.070
(912) 902
(184) 133

(5.750) (3.217)
(8) 8

(5) (11)
2.122 3.451

30.000 30.600

5.421 17
8 5.421

 
 

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

acumula
crito

A Inte
Total

26.010 (25.680) 330
15.600 15.600
15.000 15.000

(27.876) (27.876)
56.610 (53.556) 3.054
30.000 30.000

(27.542) (27.542)
86.610 (81.098) 5.512

Lam Vias Participações e Concessões S.A.
CNPJ/MF nº 29.206.383/0001-30

Votorantim S.A.
CNPJ/MF nº 03.407.049/0001-51 – NIRE 35.300.313.216

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 10 de fevereiro de 2022
1. Data, Hora e Local: Dia 10/02/2022, às 09h00, na sede social da Votorantim S.A., localizada 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 13º andar, conjunto “A”, 
Itaim Bibi (“Companhia”). 2. Presença: acionistas representando a totalidade do capital social, 
conforme assinaturas lançadas no livro de “Presença de Acionistas” da Companhia. 3. Mesa Diri-
gente – Eduardo Mazzilli de Vassimon, Presidente, e Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. 
4. Convocação – Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. 5. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre a proposta de distribuição de dividendos complementares à acionista única. 6. 
Deliberações – submetida as matérias e respectivos documentos para exame e discussão e, logo 
depois, à votação, os presentes, por unanimidade, decidiram aprovar a distribuição de dividendos à 
acionista Hejoassu Administração S.A., nos termos do Estatuto Social da Companhia e da Política 
de Dividendos, no valor total de R$ 734.000.000,00, a serem destacados de parte do saldo da conta 
de reserva de lucros acumulados de exercícios anteriores a serem pagos até 24 de fevereiro do 
corrente ano. Por fim, os acionistas também autorizam os Diretores da Companhia a praticarem, ou 
nomearem procuradores para praticarem em seu nome, todas as medidas necessárias para o fiel 
cumprimento da deliberação constante nesta ata. 7. Encerramento: a) O Sr. Presidente franqueou 
o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação; b) Os trabalhos foram suspensos 
para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme vai assinada pelo Secre-
tário. (a.) Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário; p. Hejoassu Administração S.A., José Luiz 
Gimenes Caiafa e Sergio Thiago da Gama Giestas, Acionista. A presente transcrição é cópia fiel da 
ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 10/02/2022. Sergio Thiago da Gama Giestas – Secretário. 
Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 123.141/22-9 em 07/03/2022. 
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Avanhandava Administração de Bens e Participações S/A.
CNPJ/MF nº 15.089.240/0001-81 - NIRE nº 3530043784-5

Ata de Assembleia Geral Extraordinária 
Data/Hora/Local: 06/04/2022, às 12hs, na Rua Cônego Eugenio Leite, 920 - Sala 02 - São Paulo/SP. Mesa: 
Presidente - Pedro Farkas, RG nº 4.395.841 SSP/SP e CPF/MF nº 483.238.538-00; Secretário - Ricardo Farkas, 
RG nº 4.245.512 SSP/SP e CPF/MF nº 908.325.318-04. Quórum: Totalidade do capital social. Convocação: 
Dispensada, conforme artigo 124, §4°, da Lei 6.404/76. Ordem do Dia/Deliberações: “Aprovadas por una-
nimidade”, em AGE: (1) nos termos do artigo 173 da lei 6.404/76, redução do capital social da companhia, 
considerando o capital social excessivo da Sociedade em relação ao seu objeto, no valor de R$ 685.555,71,
passando o capital social de R$ 1.334.158,00 para R$ 648.602,29, valor esse a ser pago aos sócios Pedro Fa-
rkas, João Paulo Farkas, Ricardo Farkas e Beatriz Farkas Bitelman, acima qualificados, de acordo com suas 
respectivas participações no capital social; (2) a publicação da presente ata para eventual oposição de cre-
dores quirografários nos termos do artigo 174, § 1º da Lei 6.404/76, comprometendo-se os sócios a assinar, a 
qualquer tempo, todos e quaisquer documentos necessários para o aperfeiçoamento da redução de capital 
perante os registros públicos, sob pena de responderem pelas perdas e danos causados, sendo a presen-
te considerada como título executivo extrajudicial, consoante ao artigo 784 do Código de Processo Civil;
(3) tendo em vista a redução do capital social, deliberam os sócios alterar a redação do Cláusula 2.1 do Es-
tatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 2.1 - O capital social 
subscrito da Sociedade é de R$ 648.602,29, dividido em 648.602.29 ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, totalmente subscritas e distribuídas entre os seus acionistas”; (4) aprovam, a mudança do endereço 
da sede social da Companhia para a Rua Jaguaré Mirim, 210, Sala nº 3, dando-se nova redação a Cláusula 1.3 
do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 1.3 - A Socie-
dade tem sua sede e foro na Rua Jaguaré Mirim, 210, Sala nº 3, Vila Leopoldina, São Paulo/SP, CEP: 05311-020”;
(5) o arquivamento da consolidação do Estatuto Social e da presente ata na JUCESP. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, 
depois de lida, conferida e achada conforme, foi por todos assinada. A presente ata é cópia fiel da lavra-
da em livro próprio. São Paulo, 06/04/2022. Mesa: Presidente - Pedro Farkas; Secretário - Ricardo Farkas.
Acionistas: Pedro Farkas; Ricardo Farkas; Beatriz Farkas Bitelman; João Paulo Farkas. 

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (Art. 216-A da Lei Federal nº 6.015/73)
JERSÉ RODRIGUES DA SILVA, 2º Oficial de Registro de Imóveis da Capital.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, perante esta Serventia, localizada na rua Vitorino Carmilo,
576, térreo, no Bairro da Barra Funda, CEP 01153-000, foi prenotado sob o
nº 492.319,em 08/10/2021,o Requerimento feito por ISABEL CRISTINA
BISIGNANO, brasileira, divorciada, professora, RG nº 12.242.381-1-SSP/
SP, CPF/MF nº 074.870.248-22, com endereço profissional nesta Capital,
na Avenida Jorge João Saad, nº 905, Morumbi, CEP 05618-001, residente
e domiciliada nesta Capital, na Rua Padre Antônio Thomaz, nº 286, apto.
121, Barra Funda, CEP 05003-010, objetivando a USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIAL da UNIDADE AUTÔNOMA nº 121, no 12º andar ou 13º
pavimento do “Edifício Palestra” integrante do “Conjunto Alvi Verde”, com a
área construída de 114,10m2, objeto da transcrição nº 78.584, datada de
22 de maio de 1976; e o ESPAÇO INDETERMINADO (VAGA) na garagem
coletiva do andar térreo ou 1º pavimento do “Conjunto Alvi Verde”, ambos
situados na Rua Padre Antônio Thomaz, nº 286, no 19º Subdistrito –
Perdizes, do Distrito, Município, Comarca e 2ª Circunscrição Imobiliária
desta Capital espaço este para guarda de um automóvel de passeio, com
a área útil de 15,92m2., objeto da transcrição nº 78.585, datada de 22 de
maio de 1973, desta Serventia, ambos neste Serviço Registral. Em
observância à previsão legal contida no $ 4º do artigo 216-A, da Lei
Federal nº 6.015/73, alterada pela Lei Federal 13.465, de 11/07/2017, e nos
itens 416 e 425.1 do Capítulo XX das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral da Justiça, deste Estado, e, ainda, Nos termos do Provimento nº 65
do CNJ, artigos15 e 16, § 1º, “V”, que diz:- “a advertência de que a não
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da
usucapião”;  e, § 2º, do mesmo artigo 16, que diz:- “os terceiros
eventualmente interessados poderão manifestar-se no prazo de
15 dias após o decurso do prazo do edital publicado”, fica ele por
este Edital INTIMADO da existência do referido processo, franqueando-
lhe a possibilidade de comparecer a este Serviço Registral, de segunda a
sexta feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, a fim de obter mais amplos
esclarecimentos acerca da presente USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIAL,processada nos termos da legislação vigente, acima
mencionada,a qual poderá se manifestar em 15 (quinze) dias
contados da data da publicação deste Edital.E para que chegue ao
conhecimento de terceiros eventualmente interessados e não venham de
futuro alegar ignorância,expede-se o presente edital que será publicado
em um dos jornais de maior circulação da Comarca de São Paulo.São
Paulo,23 de março de 2022.O Oficial (Jersé Rodrigues da Silva).

30/03 e 14/04/22

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 SABER a 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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  -  COMARCA DE SÃO
PAULO  -  FORO CENTRAL CÍVEL  -  1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - Praça
João Mendes s/nº - sala 2200 / 2208 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: (11) 2171-
6353 - São Paulo/SP - E-mail:  sp1regpub@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento
ao Público: das12h30min às19h00min -   EDITAL  de  CITAÇÃO – Prazo de 20
dias, expedido nos autos da ação de USUCAPIÃO, processo nº 1104857-
52.2015.8.26.0100 (U-1298). A Dra.  RENATA PINTO LIMA ZANETTA, MMª Juíza
de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca
de São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
Arcelon Ezidio Ferreira e s/m Alcina Lopes Ferreira, Carmozina Izidia de
Freitas, Helena Ezidio Francisco e s/m João Francisco, José Ferreira Izidio,
José Ezidio Ferreira e s/m Januária Rodrigues Ferreira, Sebastiana Ezidio
Ferreira Cambui e s/m Ângelo Pires Cambui, Ivete Ferreira Ferraresi e s/m
Armando Ferraresi Filho, Margarete Ferreira Ferraresi (ou Ferrari) e s/m
Elmo Aparecido Ferrari, Manoel Thomaz e s/m Thereza Jesus Silveira Tomaz,
Francisco Carlos José, Vera Lúcia Soares Ferreira e s/m Daniel Soares
Ferreira, Kosuke Futemma e s/m Yoshi Futemma, Armelinda Gomes e s/m
Valdenyr Gomez Quezada, Julia Kurmann Fornelli, EdsonRodrigues e s/m
Irene Hernandes Rodrigues, Maria Eugênia Rodrigues Ferraresi, Ofélia
TeixeiraRodrigues, Rita de Cássia Rodrigues Teixeira, Tahiz de Cássia
Rodrigues Teixeira, Thiago Rodrigues Neto, Albino Rodrigues, Maura Cambuy
Ventura e s/m Cláudio Ventura, Simone Ezidio, Gisele Ezidio, Eva Ferreira
Egídio, Franciane Lucato e s/m Chesmas da Costa e Deolinda de Jesus José e
s/m Arlindo José, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interes-
sados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucesso-
res, que JURACI PIRES FERREIRA e ROSA APARECIDA ULIANA PIRES ajuizou
(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel locali-
zado na Rua João Bizarro da Nave, n° 449, casa nº 01, Vila Diva, Alto da Mooca,
São Paulo/SP, com área 319,63m² e contribuinte sob n° 053.138.0007-8, alegan-
do posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente EDITAL para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazode 20 dias úteis, CONTESTEM o
feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei.São Paulo, 11 de janeiro de 2022.

14   e  15/04
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Concessionária do Bloco Sul S.A.
CNPJ/MF nº 42.130.537/0001-16

Relatório da Administração

A administração

 
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

a) Moeda estrangeira:  Transa-

hedge 
b) Receitas de contratos com clientes: 

-

-

-

-
mente ao preço da operação. -

-

-

 

-

-

-

-

-
-

-

-
-
-
-
-

a VJR

a custo  

-

por impairment impairment 
-

-

-

Desreconhecimento

-

-

-
-
-

-
Compensação

-
d) Caixa e 

-

-

e) 
Custo de transação na emissão de títulos de dívida: 

-
f) Ativo imobilizado: -

impairment

-

-

-
-

-
g) Ativos intangíveis: 

-
h) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): 

-
-

-

-

forward-looking

-
-

-

impaired

-

-

-

-
conhecida. i) Provisões: 

-
-

-
-
-

k) Benefícios a empregados: 

l) 
Imposto de renda e contribuição social: -

-
-

-
-

-

-

-

-

m) Direito da concessão: 

-

n) Contratos de concessão de serviços 
- Direito de exploração de infraestrutura (ICPC 01 - R1): -

-

-

-
-
-

-
-

-

-

o) Novas normas ainda não efetivas: 

-
-

-

Declaração de conformidade (com relação 
às normas do CPC): 

-

-
ceiras. Base de mensuração: 

Moeda funcional e moeda de apresentação: 

indicado de outra forma. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações 

Nota

-

-

-

-
a) Risco 

-

rating. 

c) 

-

covenants

-

-
-
-

 

 

Reconhecido 
no resultado 

Valor 
Ativo 

-
-
-

-
-

 da compensação 
Compensação de imposto - -

-

Transações Saldos

Ativo

custos com 
serviços 

prestados

Repasse 
de custos 

e despesas 
de pessoal e 

outros
Forne-

cedores

- -
Outras partes relacionadas

- -
- -
- - -
- -

-
Global 

Business Service

Global Business Service

-

Valor de custo Adições

Total custo

Adições Baixas
Valor de custo

-

-
Total custo

-

Série
Taxas 
contratuais

do custo de 
transação transação 

incorridos

Saldos dos 
custos a 

apropriar 
Venci-
mento 

a.a.

Custos de transação

-

cross default  cross 
acceleration

-

-

-

-

Não circulante

-

-

 

Quantidade  
de ações

Ações a 

 

Receita operacional

-

-

-

Ativos
através do 
resultado

mensurados ao mensurados ao custo 

- -
- -

- -

- -
- -

- -

-

-

-
inputs

inputs -

-
-

Operação Risco
Vencimento 

até
Exposição 

-

A Companhia assumiu compromissos 

Total
- - -

-
-

Outras variações
-

Total das outras variações -

-

Diretor

-

-
-

-
-
-
-

opinião. -
-

-

-

-

Responsa-
A administração é respon-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

(Em milhares de Reais)

Nota

Tributos a recuperar
Despesas antecipadas e outras

Não circulante

9

Nota

Não circulante

 
(Em milhares de Reais)

Nota
Receita operacional

Custo de construção

 
(Em milhares de Reais)

-

 
(Em milhares de Reais)

acumu- 
lados

A inte- 
Total

- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -

 
(Em milhares de Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução dos ativos

Tributos a recuperar
Despesas antecipadas e outros créditos

Aumento (redução) dos passivos

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

-
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Concessionária do Sistema Rodoviário Rio - São Paulo S.A.
CNPJ/MF nº 44.319.688/0001-42

Relatório de Administração (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 

Ativo Nota 2021
Circulante

6

6

Tributos a recuperar

Despesas antecipadas e outras

Não circulante
 Tributos diferidos

Intangível

Passivo Nota 2021
Circulante

Debêntures
Fornecedores
Fornecedores - partes relacionadas
Impostos e contribuições a recolher

Não circulante
Debêntures

Patrimônio líquido
Capital social

1. Contexto operacional: -

Bens reversíveis: 

2. Principais práticas contábeis: 
a) Instrumentos 

 

 

-

-

 A Companhia 

-

 

-

a VJR
Ativos  

 
custo amortizado  

-

por impairment impairment 
-

-
-

-

-
-

 A Companhia 

-

 A Companhia desreconhece um 

-

-
tado.  -

-

b) Caixa e equivalentes de 

-

-
-

nados.  Ativos intangíveis: 
-

d) -

-

-

-
forward-looking -

-

Demonstração do resultado no período entre 10 de novembro (data de constituição)  
a 31 de dezembro de 2021 

Nota 2021
Custos dos serviços prestados

Prejuízo bruto

Prejuízo operacional antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social - diferidos

Prejuízo líquido do período

Demonstração da mutação do patrimônio líquido no período entre 10 de novembro 
(data de constituição) a 31 de dezembro de 2021 

Capital social Prejuízos 
acumuladosSubscrito A integralizar Total

- -

- -

 - -

- -
- -

Saldos em 31 de dezembro de 2021 -

 
(data de constituição) a 31 de dezembro de 2021 

2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Prejuízo líquido do período (1.262)

Imposto de renda e contribuição social diferidos

(5.655)
Variação nos ativos e passivos

(Aumento) redução dos ativos
Tributos a recuperar
Despesas antecipadas e outras

Aumento (redução) dos passivos
Fornecedores
Fornecedores - partes relacionadas

 e contribuição social
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (5.128)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Caixa líquido usado nas atividades de investimento (2.047.999)

Debêntures
Captação

3.080.176
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 1.027.049
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa

-

1.027.049

  

-

-

e) 

-

f) 

O imposto de renda e a contribuição social do 
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

i) 
-

-

-

-

A ope-

-

k) 

-
-

-

às normas do CPC): 
-

-
ceiras. Base de mensuração: 

do resultado. 

indicado de outra forma. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações 

Nota

4. Determinação dos valores justos: 

-

-

2021
Despesas Financeiras

Receitas Financeiras

-
-
-

-
-
-

2021

Ativos do resultado ao custo amortizado
-
-

Passivos
-

Fornecedores -
Fornecedores - partes relacionadas -
 

-

Debêntures mensuradas ao custo amortizado -

2021
Valor contábil Valor justo

-

dos spreads Hierarquia de 
valor justo: 

Nível 2: 2021

-
inputs

inputs Análise de sensibi
lidade: 

-
-
 

Análise de sensibilidade de variações nas 
taxas de juros: 

Exposi
ção em 
R$ (4)(5)Operação Risco

Vencimentos Cenário 
provável

Cenário 
A 25%

Cenário 
B 50%

CDI 
CDI 
CDI 

 (1):
CDI 

-

recursos.
Debêntures Capital social Total

Saldo Inicial - - -

-
-

Outras variações
-

Total das outras variações -
Saldo Final

Composição do Conselho de Administração

Conselheiro
Conselheiro

Composição da Diretoria

Diretor
Diretor

Contadora

Demonstração do resultado abrangente no período entre 10 de novembro 
(data de constituição) a 31 de dezembro de 2021 

2021
Prejuízo líquido do período

-
Total do resultado abrangente do período

a) Decorre 
da possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes de inadimplência de suas contrapar-

rating. b) Risco de taxas de 

c) Decorre da escolha entre capital 

-

-

Entre 2 e 3 anos

-
Fornecedores - partes relacionadas -

Caixa e equivalentes de caixa 2021

2021

7. Imposto de renda e contribuição social: a. Conciliação do imposto de renda e contribuição 

2021

Despesa de imposto de renda e contribuição social
Impostos diferidos

b. 

2021
Reconhecido 

no resultado de 
10/11/2021 a 

31/12/2021
Valor 

líquido

Ativo Passivo 

-
-

-

Compensação de imposto - -
-

8. Partes relacionadas: 

relacionadas, decorrem de transações entre a Companhia, sua controladora e outras partes relacio-
nadas. A Companhia tem como seus administradores os mesmos da sua Controladora a CCR S.A..

Transações Saldos
2021 2021

Passivo
Custos com 

serviços 
prestados Fornecedores

Outras partes relacionadas

Total

9. Intangível
2021

Adições
Valor de custo

Direitos da concessão
Total custo
Total intangível

-

10. Debêntures

Taxas  
contratuais

do custo de 
transação 

(% a.a.)

Custos de 
transação 
incorridos

Saldos dos 
custos a 

apropriar 
em 2021

Vencimen
to Final 2021

CDI + 

Circulante
Debêntures
Custos de transação

Não Circulante
Debêntures
Custos de transação

-

Garantias: 

Cronograma de desembolsos (não circulante) 2021

Total
1.

-

-

11. Patrimônio Líquido: a. Capital social: 
-
-

b. Reserva legal: 

c. Reserva de retenção de lucros: 

d. Dividendos: 

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da

Opinião: 

-

-
Base 

para opinião: 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 

-

-

apropriada para fundamentar nossa opinião. Principal assunto de auditoria: 

-

-

suntos. Direito da Concessão: Princi
pais assuntos de auditoria: 

-
-

-

Como auditoria endereçou esse assunto: 
-

-

-
-

ceiras: -

-

-

Responsabilidades dos auditores pela 

-
dentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

0(8�+:�(0�85�8;+<=.�>�!7; �8;05�.�(0��05�05<+�� ��������(�2����&9�� ''()*(+,-'%.'./%+%.-%'/''��!������+���&���
!�1)��1�&��������&��&,�$�!�����2�1��0?�4@�&����"��1�!�&��������81�����'���:������������0?��������+:0A�;+5�B+��C+8
���������0(8�+:�(0�85�8;+<=.�$� �+D.�(0����(8+��� �.!0��.�59�������#$��������#����������.E+*�;;��6��FE*����(������
���G�H��!IJ�������"����!�&����!IJ����0���������-�� �����(�E*��+&�:���!����������2�����&�3��1���:���������"+D��+K0�
E�*�+:0A�;+5�B+��C+8��K��������������������01)���'�����������	�#���#$���! "�����������#$������1��&����,��L����M����&�
���+&�������		��+)����	���$�0��3I����;��&��!�&�����!0 ������$������-�� ����$�� ���+55+�N8��O05���O+.��K��������
���������01)���'��������������	�	$���! "��	��	�����#$������1��&����,��L����"�&�������)P����	����H����&���0���3&��
!0 ����	�$������-�� ���� $�� �4���)��������6�IF��� ��1�������1�,-�����!�1)��1�&��������&��&,��1�J���)���"��1
!�&��������81�����'���:�����.��������;Q�"�������+�J�2�����0&��&��&��$������R���1���2���&��������&-���������&������1��
������2��	����S�9�� 8H����! !��3��������1�&������85�8;+<=.�)���0(8�+:��)��4����&��)�F������	�E4��&F�*�����T������4��
3����'�)U���������������)�F�����)����&����������)2����4�&�������/��������������J��1�&�������F�������)�&����1���
�����V���������J��������R�������
�&��'������J���I����������V�E���2��	�����)�'2�3�������!U��2����� ��������!�J��*��"��
���&�����&���4���&������1���������2��	�	����!U��2����� ��������!�J���� ��&�����������)��I������1��&��������1���)21�&��
J���&�'����� �&���$�����)�F������	�E4��&F�*�����T�����)��4������?�������� �&��)�&��&��1�&������)�&
������&�J� �&��1,-��
)����&����&���)�U)���������������1)�2&,-������'���)����&����������)����?������3�?�����)��������&�3��1��������5+(+�;+8��
(�����)�����&��������������-�� ������������������������������������������������������������������������������������������������	������������

0(8�+:�(0�!8�+<=.�$� �+D.�(0����(8+��� �.!0��.�59�/'0.+*0,'-%.'/+%+%.-%'''.��.E+*�;;��6��FE*����(������
����G�H��!�J�������"������2��&��88�$��&���+1����0���������-�� �����(�E*������
��1��(��&�(�)������&�3��1
��:���� �����"+D��+K0��E�*�+5�.58.�50:�.5�+;.�8;�".5�050:0��! "������������$����4��� �
�� 3��� )��)���
�1� ,-�� ��� 0?���,-�� ��� �I����� 0?��P������� )��� )���� ��� K&��� K������� ��+�� )�������$��� � )�&
��� ������ 
4�&��� ���4���� P������1�&��� ��� �/� 		��#	�� 0��&��� �� �?������� �1� ����� �2&������ 3��� ��3����� � �&��1,-�� �
)�&
��� )��� ������� )�� 4��� �1� �	� ����� � 3����� )U�� ��� ��� ���� ��)��� �3���,� �1)�2&,-��� &� ��W&��� �� 4��
)�����2���'� �� 3����� �1� ����� ����������� ���1���� ���'� �� )����&��� ������� )��� �?������ 3�?��� �� )�������� &� 3��1� �
�����5+(+�;+8���(�����)�����&��������������-�� ��������������1�,����������� � � � � � � � �������	� ����� ������

 �������� &9� //'.0)-,-+%.'/)%+%.-%'/''%� $� #G� H�� !IJ��� ��� "���� !�&���� �� !)����� � #9� .3I���� !IJ��� 0����� ��
!��,-��� �F�����������.�(���O�&��4���(�� �J�� 6��F����(���������#G�H��!IJ������"����!�&���� ��!)����� �
"F� ����� � ��&� !���� ��������+������ K����� E! "�� ������	�	�#$� ��*�� 4��� O��)���� �-�� !1���� $� 8)��&2�� 1&����
)��� ��������� K�&�3���&��� �-�� !1���� �
�� P��F��� ,-�� ��� !���&,�� ���  ������1�&��� !�1�1�� ��P���J&��� 
4�&��� ��� �/� ��������� E����1���� ��� ����*�� �������&��� ��� �������  ��J��U���� ��� ���J�,�� &X� ������� ����&��� �
)����,-�������&��1�&���1R�����
��)������0��&����� ��4��������1� ��2�� �2&������ 3�����3���������,-��)���������
)�� 4��� �1� �	� ����� � 3����� ���� ��� ���� ��)��� �3���,� ��&����,-��� ���� )�&� ��� )����1���1$��� ��1�� J���������
��� 3���� ��2����� 5-�� ��&��� ��&������ � ,-��� �� ��4������� ���'� ��&�������� ��J���� ���� �1� 4��� ���'� &�1���
���������)���������'���)����&����3�?�����)��������&�3��1������������������������������������������������	������������

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL  - 26ª VARA CÍVEL  - Praça João
Mendes s/nº - 10º andar - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-6000 - E-mail:
upj26a30cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 1026236-
31.2021.8.26.0100. O Dr. CARLOS EDUARDO BORGES FANTACINI, MM Juiz de
Direito da 26ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da
lei. FAZ SABER a WALKIRIA MALHEIROS DA CUNHA ASCHER (RG 2.551.926;
CPF 055.918.738-62), que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAFIRA lhe move ação de
PROCEDIMENTO COMUM visando a condenação no pagamento do débito de
R$12.190,00 (março/2021) a ser atualizado e acrescido das cominações legais,
referente a despesas condominiais vencidas, além das que se vencerem no
curso desta, relativas a unidade 111 de propriedade da mesma, localizada no
condomínio situado na R. Albuquerque Lins, 887, Sta. Cecília. Estando a ré em lugar
incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se
verdadeiros os fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será
nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de março de 2022.
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Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1015251-58.2017.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, 
do Foro da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, 
etc. Faz saber a Fernando Luiz Nabuco de Abreu, CPF. 040.001.968-04 e Silvana Nabuco de Abreu, CPF. 153.642.298-31 
que Gerosina da Matta ajuizou Ação de Procedimento Comum, objetivando declarar a existência da relação jurídica entre 
as partes, consubstanciada na posse ad usucapionem exercida de forma mansa, pacifica e ininterrupta desde 1966 do sitio 
da Matta até os dias atuais sobre 3 alqueires paulistas de imóvel registrado na matricula 31260 em nome dos réus. Estando 
os réus em lugar incerto e não sabido, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 supra, conteste o feito, 
sob pena de confissão e revelia, 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 Guarulhos, aos 07 de abril 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. 

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 d ias, 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 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 INTERES-
SADOS 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 
089.553.0048-4 -
cional Destinado a Famílias de Baixa Renda-H.I.S. -
nho - 
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] 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1110118-95.2015.8.26.0100.O(A) MM.Juiz(a) de Direi-
to 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,Sil-
verio 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 Au-
gusto de Oliveira Almeida,Heigo Honda,Nobuko Honda,Garagem de Onibus-MPF investimentos e Participaçoes Ltda,Hideyti Hon-
da,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 interessa-
dos,bem como seus cônjuges e/ou sucessores,que Mpf Investimentos e Participações Ltda,Santa América Participações Ltda,Gla-
randa Participações Ltda,Kimora S.A,Porto Santo Holding Patrimonial Ltda,Beatrice Santo Holding Patrimonial Ltda,Shirley Apare-
cida 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 0173690-47.2012.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA REGINA 
SCHEMPF CATTAN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDMARY CONSULTORIA EMPRESARIAL E 
INCORPORAÇÕES LTDA., (atual denominação de E&M Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios),  
CNPJ 71.981.898/0001-74, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, objetivando o recebimento de faturas de energia 
elétrica, vencidas e a vencer, do imóvel sito à Rua Humberto Giannellak 850, Jardim Belval, Barueri/SP. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos 

NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de março de 2022.                                                       B - 14 e 15
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018542-19.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
8ª Vara Cível, do Foro Regional II  Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na forma da Lei, 
etc.. FAZ SABER a(o) ANA PAULA ANTUNES, Brasileira, Gerente Financeira, RG 42569232-2, CPF 318.146.448-14, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de CENTRO EDUCACIONAL CONCORDIA 
LTDA., objetivando a cobrança de R$ 8.597,73 (30/03/2018), relativo aos serviços educacionais prestados ao seu filho. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 27 de março de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001366-19.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA REGINA SCHEMPF CATTAN, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o), a ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 26.768.698/0001-83, ATLAS SERVICES  SERVIÇOS 
DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 30.608.097/0001-80 e 
ATLAS SERVIÇOS EMATIVOS DIGITAIS, CNPJ 31.049.719/0001-40, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Vinicius Silva Marandola, requerendo a rescisão contratual com devolução de valores retidos. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de 
março de 2022. 



Demonstrações dos fl uxos de caixa
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de Reais)

CERTIFICADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 15.761.956/0001-83

Relatório da Administração
Senhores Acionistas, em cumprimento às exigências legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis referentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/2021.

  31/12/ 31/12/
Ativo Nota 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 99 66
Contas a receber de clientes  170 331
Tributos sobre o lucro a recuperar  249 67
Outros tributos a recuperar 5 324 327
Outros créditos 6 160 246
Outros valores e bens  - 8
  1.002 1.045
Não circulante
Ativo fi scal diferido 17 24 106
  24 106
Imobilizado 7.a 698 1.756
Intangível 7.b 953 1.487
  1.651 3.243

Total do ativo  2.677 4.394 

  31/12/ 31/12/
Passivo Nota 2021 2020
Circulante
Contas a pagar 8 861 1.858
Tributos a recolher 9 1.176 385
Arrendamentos 11 217 488
Obrigações trabalhistas e sociais 12 336 351
  2.590 3.082
Não circulante
Arrendamentos 11 145 1.059
Provisão para contingências 13 71 313
  216 1.372
Patrimônio líquido
Capital social 14 3.739 3.739
Reservas de capital  1.712 1.712
Prejuízos acumulados  (5.580) (5.511)
  (129) (60)
Total do passivo e patrimônio líquido 2.677 4.394

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de Reais)

 31/12/ 31/12/
 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício (69) (534)
Ajustes para:
Depreciações/Amortizações 794 988
Imposto de renda e contribuição social diferidos 82 (106)
Perdas para créditos de liquidação duvidosa 82 17
Provisão/(Reversão) para processos judiciais (242) 313
Despesas (receitas) fi nanceiras líquidas 103 160
 750 838
Variação nos ativos e passivos:
(Aumento)/Diminuição em contas a receber 161 (137)
(Aumento)/Diminuição em tributos (179) (345)
(Aumento)/Diminuição em outros créditos 87 (68)
(Aumento)/Diminuição em outros valores e bens 8 1
Aumento/(Diminuição) em contas a pagar (997) (3.193)
Aumento/(Diminuição) em outros tributos 791 (35)
Aumento/(Diminuição) em
 obrigações trabalhistas e sociais (15) 55
Caixa gerado pelas (utilizado nas)
 atividades operacionais 606 (2.884)
Juros pagos (117) (109)
Impostos pagos sobre o lucro - -
Fluxo de caixa líquido proveniente das
 (utilizado nas) atividades operacionais 489 (2.993)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
(Aquisição) no imobilizado (nota explicativa n° 11) (3) (91)
(Aquisição) no Intangível (nota explicativa n° 11) - (324)
Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente
 das atividades de investimento (3) (415)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Aumento de capital - 3.850
Aumento/(Diminuição) em arrendamentos (453) (388)
Caixa líquido proveniente das (utilizado
 nas) atividades de fi nanciamento (453) 3.462
Aumento (Redução) líquida em
 caixa e equivalentes de caixa 33 54
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 66 12
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 99 66
 33 54

  Capital social Reserva de Capital
  Capital Ágio na integra- Prejuízos
 Nota subscrito lização de ações acumulados Total
Saldos em 1° de janeiro de 2020  1 1.600 (4.977) (3.376)
Aumento de capital 14 3.738 112 - 3.850
Prejuízo do período  - - (534) (534)
Outros resultados abrangentes  - - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020  3.739 1.712 (5.511) (60)
Saldos em 01 de janeiro de 2021  3.739 1.712 (5.511) (60)
Prejuízo do período  - - (69) (69)
Outros resultados abrangentes  - - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2021  3.739 1.712 (5.580) (129)

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)

 Nota 2021 2020
Receita bruta da atividade  9.272 10.517
(-) Impostos Diretos  (1.321) (1.499)
Receita operacional líquida  7.951 9.018
Receitas/(despesas) operacionais
Despesas Gerais e Administrativas 15 (9.276) (9.004)
Outras receitas e
 despesas operacionais 16 1.817 (316)
Despesa de provisão
 para perdas esperadas  (82) (17)
  (7.541) (9.337)
Resultado operacional
 antes do resultado fi nanceiro  410 (319)

Demonstrações dos resultados - Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto prejuízo por ação)

Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional: A Certifi cadora de Créditos Imobi-
liários e Participações S.A. (“Certifi cadora”) é uma sociedade 
anônima, com prazo de duração indeterminado, regida pelos 
dispostos no Estatuto Social, pelo Acordo de Acionistas da 
Companhia arquivado na sede social e pelas disposições le-
gais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, e suas alterações posteriores. A Certifi cadora tem 
por objeto social: • Exercer as atividades de assessoria e 
consultoria na originação, cessão, aquisição, cobrança, moni-
toramento e fi scalização de contratos e promessas de compra 
e venda de imóveis, bem como de títulos e/ou certifi cados re-
presentativos dos referidos instrumentos; • Participar no ca-
pital de outras empresas, inclusive de companhias securitiza-
doras de créditos imobiliários, como sócia, acionista ou quo-
tista; e • Prestar serviços de: (i) Guarda de documentos, agen-
te registrador e custodiante de títulos e/ou certifi cados repre-
sentativos de créditos imobiliários; (ii) Proteção e defesa dos 
direitos e interesses de investidores em operações fi nancei-
ras, na qualidade de interveniente fi duciário, agente fi scaliza-
dor ou demais funções que tenham por objeto o mesmo fi m; e 
(iii) Cobrança extrajudicial e recebimento de créditos imobi-
liários. A Certifi cadora atualmente sediada na Rua Dr. Eduar-
do de Souza Aranha, 99 – 13º andar na cidade de São Paulo, 
estado de São Paulo, Brasil. 2. Base de preparação e apre-
sentação das demonstrações fi nanceiras - a. Declara-
ção de conformidade: As demonstrações fi nanceiras foram 
preparadas e estão apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Todas as informações relevan-
tes próprias das demonstrações fi nanceiras, e somente elas, 
estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas 
pela Administração na sua gestão. b. Moeda funcional e 
moeda de apresentação: As demonstrações fi nanceiras 
são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da 
Certifi cadora. Todas as informações fi nanceiras divulgadas 
nas demonstrações fi nanceiras são apresentadas em milha-
res de reais, exceto quando indicado de outra forma. c. Uso 
de estimativas e julgamentos: Na preparação destas de-
monstrações fi nanceiras, a Administração utilizou julgamen-
tos e estimativas que afetam a aplicação das políticas contá-
beis da Certifi cadora e os valores reportados dos ativos, pas-
sivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem diver-
gir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revi-
sadas de forma contínua. As revisões das estimativas são re-
conhecidas prospectivamente. 3. Principais práticas con-
tábeis adotadas: As principais práticas contábeis adotadas 
para a elaboração dessas demonstrações fi nanceiras são as 
seguintes: a. Caixa e equivalentes de caixa: Incluem os 
saldos de caixa, depósitos bancários e aplicações fi nanceiras, 
cujo vencimento seja de até 90 dias da data da aplicação, re-
gistradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a 
data do balanço, que não supera o valor de mercado. b. Re-
ceitas de contratos com clientes: A receita é mensurada 
com base na contraprestação especifi cada no contrato com o 
cliente. A Certifi cadora reconhece a receita quando transfere 
o controle sobre o produto ou serviço ao cliente. c. Receitas 
e despesas fi nanceiras: As receitas e despesas fi nanceiras 
da Certifi cadora compreendem receita de juros, despesa de 
juros. A receita e a despesa de juros são reconhecidas no re-
sultado pelo método de juros efetivos. d. Imposto de renda 
e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição 
social do exercício corrente e diferido são calculados com 
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% 
sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de 
renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social 
sobre o lucro líquido. Ativos e passivos fi scais diferidos são 
reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os 
valores contábeis de ativos e passivos para fi ns de demons-
trações fi nanceiras e os usados para fi ns de tributação. As 
mudanças dos ativos e passivos fi scais diferidos no exercício 
são reconhecidas como despesa de imposto de renda e con-
tribuição social diferida. e. Imobilizado - (i) Reconheci-
mento e mensuração: O imobilizado é mensurado pelo cus-
to histórico de aquisição, que inclui os custos de empréstimos 
capitalizados, quando aplicável, deduzido de depreciação 
acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao 
valor recuperável (impairment). (ii) Depreciação: A depre-
ciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo 
imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, uti-
lizando o método linear baseado na vida útil estimada dos 
itens. A depreciação é reconhecida no resultado. As vidas 
úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:
Móveis e utensílios 10 anos
Instalações 5 anos
Equipamentos de informática 5 anos
Equipamentos de comunicação e outros 10 anos
f. Ativos intangíveis - (i) Reconhecimento e mensura-
ção: Outros ativos intangíveis que são adquiridos pelo Certi-
fi cadora e que têm vidas úteis fi nitas são mensurados pelo 
custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer per-
das acumuladas por redução ao valor recuperável. Os outros 
ativos são representados por softwares não desenvolvidos in-
ternamente. (ii) Amortização: A amortização é calculada 
utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos 
itens. A amortização é reconhecida no resultado e considera 
5 anos de vida útil. g. Capital social: É constituído por ações 
ordinárias e preferenciais. h. Arrendamentos: No início de 
um contrato, a Certifi cadora avalia se um contrato é ou con-

 Nota 2021 2020
Resultado fi nanceiro
Receitas fi nanceiras  (151) 10
Despesas fi nanceiras  (246) (331)
  (397) (321)
Resultado antes do
 Imposto de Renda
  e Contribuição Social  13 (640)
Imposto de renda e
 contribuição social diferidos 17 (82) 106
  (82) 106
Prejuízo do exercício  (69) (534)
(Prejuízo) por ação  (25,7209) (196,5659)

tém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arrenda-
mento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso de 
um ativo identifi cado por um período em troca de contrapres-
tação. Como arrendatário: A Companhia é arrendatária de 
bens imóveis (ativos subjacentes) para realização de suas ati-
vidades comerciais. O reconhecimento inicial ocorre na assi-
natura do contrato, na rubrica “Arrendamentos”, que corres-
ponde ao total dos pagamentos futuros trazidos a valor pre-
sente em contrapartida ao ativo de direito de uso, deprecia-
dos de forma linear pelo prazo do arrendamento e testados 
anualmente para identifi car eventuais perdas por redução ao 
valor recuperável. A despesa fi nanceira correspondente aos 

juros do passivo de arrendamento é reconhecida na rubrica 
“Resultado Financeiro – despesas fi nanceiras”. 4. Caixa e 
equivalentes de caixa: Em 31 de dezembro de 2021 e de 
2020, o saldo de caixa e equivalentes de caixa é composto 
por saldos bancários mantidos em Instituições Financeiras de 
primeira linha no montante de R$ 99 em 31 de dezembro de 
2021 (R$ 66 – 2020). 
5. Tributos a recuperar - Outros tributos a recuperar  
 2021 2020
Imposto de renda retido na fonte a compensar 1 110
Impostos a recuperar sobre faturamento 206 136
Impostos a recuperar sobre arrendamento 117 81
 324 327
6. Outros créditos 2021 2020
Adiantamentos a funcionários e fornecedores 27 39
Adiantamento de lucros 133 133
Reembolsos a receber - 74
 160 246

7. Imobilizado e Intangível - a. Imobilizado    Equipamentos Direito
 Móveis e Insta- Equipamentos de comunicação de Uso de
 utensílios lações de informática e outros imóvel Total
Taxas anuais de depreciação 10% 20% 20% 10% 20%  
Saldo em 01/01/2020 134 186 296 27 1.886 2.529
Adições 53 - 36 2 159 250
Saldo em 31/12/2020 187 186 332 29 2.045 2.779
Saldo em 01/01/2021 187 186 332 29 2.045 2.779
Adições 1 - - 2 - 3
Baixas - - - - (1.665) (1.665)
Saldo em 31/12/2021 188 186 332 31 380 1.117
Depreciação
Saldo em 01/01/2020 (20) (22)  (147)  (6) (314) (509)
Despesa de depreciação (19) (36) (45) (3) (411) (514)
Saldo em 31/12/2020 (39) (58) (192) (9) (725) (1.023)
Saldo em 01/01/2021 (39) (58) (192) (9) (725) (1.023)
Despesa de depreciação (18) (36) (46) (3) (155) (258)
Baixas - - - - 862 862
Saldo em 31/12/2021 (57) (94) (238) (12) (18) (419)
Valor contábil
Saldo em 31/12/2021 131 92 94 19 362 698
Saldo em 31/12/2020 148 128 140 20 1.320 1.756

b. Intangível Softwares
 de terceiros Total
Taxas anuais de depreciação 20%
Custo
Saldo em 01/01/2020 2.355 2.355
Adições 324 324
Saldo em 31/12/2020 2.679 2.679
Saldo em 01/01/2021 2.679 2.679
Adições - -
Saldo em 31/12/2021 2.679 2.679
Amortização
Amortização acumulada em 01/01/2020 (678) (678)
Despesa de amortização (514) (514)
Amortização acumulada em 31/12/2020 (1.192) (1.192)
Amortização acumulada em 01/01/2021 (1.192) (1.192)

Continua...

...continuação Softwares
 de terceiros Total
Despesa de amortização (534) (534)
Amortização acumulada em 31/12/2021 (1.726) (1.726)
Saldo contábil
Saldo contábil em 31/12/2021 953 953
Saldo contábil em 31/12/2020 1.487 1.487
8. Contas a pagar 2021 2020
Fornecedores 115 1.756
Partes relacionadas 746 102
 861 1.858
9. Tributos a recolher 2021 2020
Encargos sobre salários 284 225
Impostos sobre serviços prestados por terceiros 4 3
Impostos próprios a recolher 888 157
 1.176 385

10. Partes relacionadas: A Certifi cadora mantêm operações com partes relacionadas que pertencem ao mesmo grupo eco-
nômico, cujos montantes dos saldos, natureza e totais das transações e efeitos nas demonstrações fi nanceiras estão demons-
trados a seguir:   (Passivos) (Despesas)
Transação   Parte relacionada   Relação 2021 2020 2021 2020
Contrato de mútuo Captalys Companhia de Crédito S.A. Controlada 746 102 76 22
    Total 746 102 76 22

11. Arrendamentos: Em 31 de dezembro de 2021, a Certifi -
cadora possuía contrato de arrendamento referente a imóvel 
utilizado para suas atividades administrativas. O saldo do 
passivo de arrendamento estava assim composto:
Vencimentos Encargos 2021 2020
01/03/2024 IGP-M - 1.547
01/09/2023 IGP-M 362 -
  362 1.547
Circulante  217 488
Não circulante  145 1.059
Total  362 1.547
O fl uxo do passivo de arrendamentos em 31 de dezembro de 
2021 e 2020 tem a seguinte composição, por ano de venci-
mento:
Vencimentos 2021 2020
2021 - 488
2022 217 488
2023 145 489
2024 - 82
Total 362 1.547
12. Obrigações trabalhistas e sociais: Composto por fé-
rias a pagar e encargos sociais sobre férias no montante de 
R$ 336 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 351 em 2020).
13. Provisão para contingências - a. Contingências 
prováveis: Em 31 de dezembro de 2021, a provisão para con-
tingências cíveis classifi cada como provável estava reconhe-
cida no montante de R$ 71 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 
313 - 2020) relativa a ações movidas por mutuários na aquisi-
ção de imóveis intermediadas por empresas de loteamentos e 
empreendimentos imobiliários envolvendo pedidos de resti-
tuições de valores, rescisões de contratos e acordos de nego-
ciação. b. Contingências possíveis: A Certifi cadora não 
possuía ações de risco possível em 31 de dezembro de 2021 e 
2020. 14. Patrimônio líquido - Capital social: O capital so-
cial subscrito e totalmente integralizado é de R$ 3.739 em 31 
de dezembro de 2021 (R$ 3.739 – 2020) sendo 2.712 ações or-
dinárias, nominativas, sem valor nominal e 4 ações preferen-
ciais, nominativas e sem valor nominal. A Assembleia Geral 

Extraordinária realizada em 4 de dezembro de 2020 aprovou o 
aumento de capital da Certifi cadora no montante de R$ 3.738, 
com a emissão de 1.470 novas ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal da Companhia.
15. Despesas gerais e administrativas 2021 2020
Despesas de Pessoal (4.889) (4.749)
Despesas tributárias (161) (36)
Ocupação (241) (270)
Utilidades e serviços (173) (190)
Serviços terceiros – Pessoas Jurídicas (2.324) (1.914)
Depreciações e amortizações (794) (988)
Despesas gerais (678) (838)
Despesas com viagens (16) (19)
 (9.276) (9.004)
16. Outras receitas/(despesas) operacionais
 2021 2020
Recuperação de despesas - 47
Receita com estruturação de operação
 fi nanceira e outras fontes 1.760 -
Reversão de demandas judiciais 242 -
Brindes e doações indedutíveis (185) (50)
Despesas com demandas judiciais - (313)
 1.817 (316)
17. Imposto de renda e contribuição social - Movimen-
tação dos saldos de ativos e passivos fi scais diferidos
Ativos fi scais diferidos  Reali- Adi-
 2019 zação ções 2020
Provisão para contingências -  - 106 106
 - - 106 106
Impacto líquido no resultado - - 106 106
  Reali- Adi-
 2020 zação ções 2021
Provisão para contingências 106 (82) - 24
 106 (82) - 24
Impacto líquido no resultado - (82) - (82)
18. Eventos subsequentes: A Certifi cadora até a data da 
emissão das demonstrações fi nanceiras, não identifi cou ne-
nhum evento subsequente para divulgação.

 Fernando Maia de Oliveira Cruz - Diretor Responsável Irko Organização Contábil - CRC 2SP002684/O-3 
Flávio Luque Bastos - Contador CRC 1SP174452/O-9

 
7ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL II  SANTO AMARO 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos direitos do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação do executado: JOSÉ CARLOS PINEIRO (CPF/MF 
Nº 083.946.818-08), e seu cônjuge se casado for, bem como da proprietária tabular YUNES PARTICIPAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA (CNPJ/MF Nº 03.479.283/0001-94), representada na 
pessoa de seus sócios/representantes BEATRIZ YUNES GUARITA (CPF/MF Nº 118.775.738-17) e JORGE ANTONIO MIUGUEL YUNES (CPF/MF Nº 037.047.426-00). O MM. Juiz de Direito Dr. Guilherme 
Augusto de Oliveira Barna, da 7ª Vara Cível - Foro Regional II  Santo Amaro, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo, processam-se os autos da Ação de Cobrança pelo Rito Sumário em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MORADA DOS PÁSSAROS (CNPJ/MF Nº 
07.657.201/0001-05) em face de JOSÉ CARLOS PINEIRO (CPF/MF Nº 083.946.818-08) e YUNES PARTICIPAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA (CNPJ/MF Nº 03.479.283/0001-94) nos autos 
do Processo nº 0024123-66.2017.8.26.0002, tendo como Processo Principal nº 1042677-03.2015.8.26.0002, e foi designada a venda dos direitos sobre o bem descrito abaixo, nos termos do Prov. CSM n° 
1625/2009 que disciplina o Leilão Eletrônico, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir: 01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Curiá, nº 540, apto. 
34, bloco 1  Torre A  Edifício Andorinha do Condomínio Morada dos Pássaros - Jardim Sabará, São Paulo/SP  CEP: 04446-180 - Descrição do Imóvel - Apartamento nº  

 46,980m², a área de uso comum real de 
divisão não proporcional de 10,060m², referente a 01 vaga indeterminada no estacionamento coletivo, localizado ao nível do pavimento térreo do conjunto, destinada a guarda de igual número de veículo de 
passeio, sujeito ao auxílio de manobrista, e a área comum real de divisão proporcional de 28,940m², perfazendo a área total de 85,980m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,3646% no terreno 
condominial. Referido edifício foi submetido ao regime de condomínio conforme o registro feito sob nº 261 na matrícula nº 167.189. 

Dados do Imóvel 
Contribuinte Municipal n° 162.001.0329-0  
Matrícula Imobiliária n° 335.093 11º Cartório de Registros de Imóveis de São Paulo - SP 

Ônus 

Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações 

AV. 03 11/12/2012 Penhora 
Proc. nº 0259006-
36.2009.8.26.0002 

Condomínio Edifício Morada dos Pássaros 

     
OBS 01:  O apartamento é composto por 2 (dois) dormitórios, um banheiro social, uma sala de estar, cozinha, área de serviço e possui uma vaga de garagem em local indeterminado no pavimento térreo. O 
Condomínio dispõe de 02 (dois) salões de festas, sala de ginástica, 02 (duas) churrasqueiras, uma quadra poliesportiva, play ground, brinquedoteca e quiosque (Laudo de avaliação fls. 73/114). OBS 02: Foi 
deferida a penhora dos direitos sobre o imóvel às fls. 37/38, oriundos do Compromisso de Promessa de Compra e Venda (fls. 129/150 do Processo nº 1042677-03.2015.8.26.0002). No entanto, esta encontra-
se pendente de registro na Matrícula Imobiliária. OBS 03: A proprietária tabular Yunes Participação, Administração e Negócios Ltda, informou que o Instrumento de Promessa de Venda e Compra firmado 
com o Executado, Sr. José Carlos, encontra-se pendente de quitação, sendo seu saldo devedor de R$ 28.877,91 (Mar/2022). Valor de Avaliação do imóvel: R$ 90.480,00 (Jan/2018  Laudo de avaliação 
fls. 73/114 - Homologação às fls. 124/126). Valor de avaliação atualizado: R$ 114.344,59 (Mar/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: Não há débitos 
tributários até a data de confecção desse edital. Eventuais débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Exequendo/Condominial: R$ 
41.190,79 (Ago/2017  fls. 3/6). 02 - A 1ª praça terá início em 06 de maio de 2022, às 13 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 09 de maio de 2022, às 13 horas e 30 minutos. Não havendo lance 
igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 09 de maio de 2022, às 13 horas e 30 minutos, e se encerrará 
em 30 de maio de 2022, às 13 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação (artigo 
891, parágrafo único do CPC). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada, por escrito, pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com) e 
pelo e-mail contato@alfaleiloes.com, as quais serão apresentadas ao MM. Juízo, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) 
sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juiz da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em 
diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único e artigo 895, §§ 1º ao 8º e incisos I e II do CPC). 03 - O leilão será realizado 
pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070. 
Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 04  Havendo mais de um pretendente e em igualdade de 
oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos bens, nessa ordem (artigo 892, § 2º, 
CPC). 05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob 
pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC). 06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte 
do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC). 07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial 
do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada 
arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigos 884, IV e artigo 892 do CPC). 08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo 
executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portal-
decustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com 
instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC). 09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão 
devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (Artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão 
de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos 
os limites e regras estabelecidas no presente edital. 10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes 
das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos 
bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 24, Provimento nº 1625/09). 11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes 
de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. 12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, 
os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC). 13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a 
assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel 
e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, 
bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC). O auto de arrematação será lavrado em Juízo. 14 - Por uma questão de a celeridade, 
a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM n° 1496/2008), 
estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo. 15 - 
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-
300 - São Paulo  SP, endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico 
da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com. 16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). 
Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 23 de março de 2022. DR. GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA 
BARNA - JUIZ DE DIREITO 
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Casos de síndrome respiratória grave
em crianças crescem, diz Fiocruz

PÁGINA 19Nacional
Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 2022

O boletim Infogripe, divul-
gado semanalmente pela Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
traz um alerta para o aumento
dos casos de Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave (SRAG)
em crianças.

A nova edição, disponibi-
lizada na quarta-feira (13), no
Rio de Janeiro, aponta que as
ocorrências estão ligadas ma-
joritariamente ao vírus sinci-
cial respiratório (VSR) na fai-
xa etária 0 a 4 anos. Já entre as
crianças de 5 a 11 anos, os ca-
sos decorrem principalmente
da covid-19 e das infecções
com o rinovírus.

A Síndrome Respiratória é
uma complicação associada
muitas vezes ao agravamen-
to de alguma infecção viral.
O paciente pode apresentar
desconforto respiratório e
queda no nível de saturação
de oxigênio, entre outros sin-
tomas.

O novo boletim reúne da-
dos da semana epidemiológi-
ca que vai do dia 3 ao dia 9 de
abril. O levantamento leva em
conta notificações registradas
no Sivep-gripe, sistema de in-
formação mantido pelo Minis-
tério de Saúde e alimentado
por estados e municípios.

Segundo a  Fiocruz,  as
ocorrências em crianças estão
com sinal de ascensão signifi-
cativa em diversos estados
desde fevereiro. No entanto,
a curva de casos indica a pos-
sível formação de um platô,
isto é, um quadro de estabili-
zação dos níveis altos.

Expansão
As notificações de SRAG

no país aumentaram nos últi-
mos anos em decorrência da
pandemia de covid-19. Em
2020, a disseminação da doen-
ça chegou a responder por
97% dos casos com resultado

laboratorial positivo para al-
gum vírus respiratório. Esse
percentual atualmente é me-
nor: em 2022, 86,1% das ocor-
rências estão associadas à co-
vid-19.

No recorte das últ imas
quatro semanas, a covid-19 foi
relacionada com 41,6% das
notificações. Nesse mesmo
período, o VSR contribuiu com
36,7% dos casos. No entanto,
quando se observa apenas os
quadros que evoluíram para
óbito nessas quatro semanas,
83,4% estão relacionados com
a covid-19 e apenas 7,4% com
o VSR.

Ao todo, foram registradas

22.645 mortes associadas a ca-
sos de Síndrome Respiratória
Aguda Grave em 2022. O nú-
mero de ocorrências no ano é
de 112.087. Deste total, 55,7%
tiveram resultado laboratorial
positivo para algum vírus res-
piratório. A íntegra do boletim
está disponibilizado no portal
da Fiocruz.

Estados
O levantamento ainda traz

uma análise para as próximas
três semanas (curto prazo) e
para as próximas seis semanas
(longo prazo). Das 27 unida-
des federativas, nove regis-
tram sinal de crescimento na

tendência de longo prazo:
Acre, Amapá, Espírito Santo,
Maranhão, Piauí, Paraná, Ro-
raima, Rio Grande do Sul e San-
ta Catarina. Os demais apre-
sentam sinal de queda ou de
estabilidade.

“Em todas as localidades
que apresentam algum sinal
de crescimento, os dados por
faixa etária sugerem tratar-se
de cenário restrito à popula-
ção infantil (0 a 11 anos)”, afir-
ma a Fiocruz. Mesmo nos es-
tados onde não há sinal de
crescimento para a população
em geral, é possível observar
um aumento de casos entre
crianças. (Agencia Brasil)

Inep tem inscrições abertas para
docentes de atividades do Enem 2022

Estão abertas as inscrições
para o cadastro de servidores de
apoio para atividades de elabo-
ração do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) 2022. O pro-
cesso seletivo escolherá docen-
tes vinculados a instituições de
educação superior de todo o Bra-
sil. A inscrição deverá ser efetua-
da até o dia 24 de abril, exclusiva-
mente por meio do formulário de
inscrição.

Os profissionais seleciona-
dos substituirão os servidores
do Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) que se declararam
impedidos de atuar na edição de
2022 do exame. Ao todo, são 10
vagas, sendo que as áreas de lin-
guagens e matemática terão três
vagas cada e as áreas de ciênci-
as da natureza e ciências huma-

nas, duas vagas cada. Os profis-
sionais receberão R$ 400 por dia
efetivamente trabalhado, compro-
vado por lista de presença assi-
nada pelo colaborador.

Para participar da seleção, o
profissional precisa ter diploma
de conclusão de curso de gradu-
ação de nível superior, devida-
mente registrado e emitido por
instituição de educação superior
credenciada pelo poder público
competente, nas áreas listadas no
edital da chamada pública; fazer
parte do Banco Nacional de Itens
(BNI) do Inep e ter realizado ca-
pacitações do instituto para ela-
boração de itens.

Também é necessário ter ex-
periência em atividade docente,
nos últimos 24 meses, no curso
de graduação vinculado à área
para a qual o profissional preten-

de efetuar inscrição, além de com-
provar o vínculo com a instituição
de educação superior por meio de
“Declaração de Exercício de Ativi-
dade Docente”. O documento deve
ser preenchido e assinado pelo co-
ordenador de curso ou o dirigente
da instituição.

Não é permitido que o docen-
te faça parte do quadro de servi-
dores efetivos ou comissionados
do Inep, do Ministério da Educa-
ção (MEC), da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes), do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Ci-
entífico e Tecnológico (CNPq) ou
da Financiadora de Estudos e Pro-
jetos (Finep), ou estar em exercí-
cio em algum deles. (Agencia
Brasil)

Ministérios da Economia e da
Justiça firmam acordo contra pirataria

Os Ministérios da Economia e
da Justiça e Segurança Pública
firmaram na quarta-feira (13), em
Brasília, acordo de cooperação
técnica para estimular o comba-
te à pirataria. Por meio da parce-
ria, as duas pastas pretendem de-
senvolver ações conjuntas na
área.

A parceria foi assinada pela
Secretaria Especial de Produtivi-
dade e Competitividade do Minis-
tério da Economia e o Conselho
Nacional de Combate à Pirataria,
do Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública. O foco das ações
será o combate à pirataria de bens
e de serviços, inclusive na comer-
cialização dos produtos vendidos

no comércio eletrônico.
Outro eixo das ações será a

conscientização do mercado so-
bre os prejuízos provocados pela
pirataria contra os direitos de
propriedade intelectual. Duran-
te a assinatura do acordo, foi lan-
çada a Cartilha Boas Práticas E-
Commerce, que pretende orien-
tar as plataformas de comércio
eletrônico a promoverem um
ambiente confiável para a com-
pra e venda de produtos pela in-
ternet.

O acordo foi celebrado duran-
te a segunda reunião ordinária do
Conselho Nacional de Combate à
Pirataria de 2022. As próximas eta-
pas envolvem a coordenação

conjunta da execução do Plano
Nacional de Combate à Pirataria
(PNCP) de 2022 a 2025 e do Plano
de Ação 2021-2023 da Estratégia
Nacional de Propriedade Intelec-
tual (Enpi). Os dois ministérios
pretendem acompanhar o cumpri-
mento das metas para os projetos
conjuntos.

Também estão previstas a tro-
ca de informações e o comparti-
lhamento de dados constante en-
tre a Secretaria Especial de Pro-
dutividade e Competitividade, do
Ministério da Economia, o Con-
selho Nacional de Combate à Pi-
rataria e a Secretaria Nacional do
Consumidor, do Ministério da
Justiça. (Agencia Brasil)



Ministério inicia campanha de
combate à doença de Chagas
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Então olhei para o campo e ví o Brasil ...
- Quero saber apresenta:
“ ... o secretário interino da pasta de Agricultura do estado de

São Paulo, Francisco Matturro, entregou o prêmio Mulheres
Poderosas do Agro 2021, da Forbes, à pecuarista Letícia Jacin-
tho, na sede da Secretaria de Agricultura, em São Paulo. O en-
contro rendeu uma conversa acerca das iniciativas recentes da
Secretaria para o apoio aos produtores rurais do estado e do tra-
balho da premiada na conscientização da sociedade da importân-
cia do agro. Letícia Jacintho atua na área da educação com enfo-
que no agro. Criadora do movimento “De Olho no Material Es-
colar”, Letícia trabalha por um processo de atualização das in-
formações sobre o agro nos livros escolares, para criar um in-
tercâmbio com docentes e responsáveis pela elaboração dos
conteúdos sobre o agronegócio que chegam aos estudantes bra-
sileiros ...”

* As mulheres são importantes para a sociedade?
* 50% da população mundial é mulher?
* Esta é uma homenagem justa?

Presidente do Movimento De Olho no Material Escolar,
Leticia Zamperlini Jacintho foi homenageada

As mulheres sempre foram importantes. Podemos ver na bi-
blia várias mulheres que se destacaram. Hoje temos no mundo
cerca de 3,6 bilhões de mulheres. A Leticia Zamperlini Jacintho
é um exemplo que uma mulher virtuosa, inteligente e dinâmica.
O movimento da Associação de Olho no Material Escolar, co-
meçou em outubro de 2019, e hoje tem aproximadamente 100
associados os mais variados profissionais que doam seu precio-
so tempo em um trabalho totalmente voluntário, mas que com
certeza, os frutos já estão acontecendo. A Leticia merece sim
este prêmio Mulheres Poderosas do Agro 2021; e o reconheci-
mento da Secretaria da Agricultura.

- Por hoje é isso. Boa semana, forte abraço com paz, saú-
de, harmonia, sossego e tranquilidade. E até a próxima pa-
lavra Brasiliana.
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O Ministério da Saúde ini-
ciou na quarta-feira (13), véspe-
ra do Dia Mundial de Combate à
doença de Chagas, uma campa-
nha de conscientização da popu-
lação sobre essa enfermidade
que, segundo estimativas da pas-
ta, atinge pelo menos 1 milhão
de pessoas no país e resulta em
mais de 4 mil mortes a cada ano.

Segundo o secretário de Vi-
gilância em Saúde, Arnaldo Me-
deiros, é possível que o número
de pessoas contaminadas seja
bem maior e, em um cenário
mais pessimista, chegue a 4,6
milhões de pessoas. “Significa
que, atualmente, até 2,4% da
nossa população possa estar in-
fectada pela doença”, disse ele
durante o anúncio da campanha
deste ano, que tem, como tema,
“Ajude-nos a saber quantos so-
mos e onde estamos”.

Durante a cerimônia, foi lan-
çada também a nova edição do
boletim epidemiológico de
2022, intitulado Territorializa-
ção e Vulnerabilidade para a do-
ença de Chagas crônica.

“A partir de hoje, a campa-
nha será veiculada na TV, rádio,
redes sociais e outras mídias,
com objetivo de conscientizar a
população para prevenir o inse-
to ‘barbeiro’, vetor da Chagas. A
prevenção começa dentro de
casa, com formas simples de
evitar os criadouros e se prote-
ger”, informou o ministério.

Presente no evento, o minis-
tro da Saúde, Marcelo Queiro-
ga, disse que a doença de Cha-
gas é uma doença diretamente
relacionada a regiões com bai-
xo índice de desenvolvimento
humano (IDH). “Hoje discuti-
mos quantos somos e onde es-
tamos”, disse tendo por referên-
cia o tema da campanha lançada
hoje. “Será que, mais de um sé-
culo depois [da identificação da
doença pelo pesquisador Carlos
Chagas] deveríamos ainda discu-
tir esse assunto? Será que deví-
amos ter, em pleno século 21,
doenças negligenciadas? Este é
um desafio para todos que estão
à frente de sistemas de saúde”,
disse o ministro ao destacar o

papel relevante de Carlos Cha-
gas por levar a pesquisa “da ban-
cada à prática clínica, com seu
instinto investigativo”.

Queiroga acrescentou que a
doença ainda afeta um grande nú-
mero de pessoas e que, além dis-
so, “mais de 65 milhões de pes-
soas estão sob risco da doença”.

Arnaldo Medeiros disse que,
nas últimas décadas, houve uma
mudança epidemiológica signi-
ficativa da doença, o que resul-
tou em uma redução de 70% na
incidência de casos agudos. Se-
gundo o secretário de Vigilân-
cia em Saúde, “atualmente, ca-
sos agudos estão mais relacio-
nados à ingestão de alimentos
contaminados com as fezes do
barbeiro, principalmente na
Amazônia”.

Queiroga complementou a
fala de Medeiros dizendo que
“ainda persiste, em função das
desigualdades, não só a possibi-
lidade de transmissão habitual
como outras formas”. Ele elo-
giou iniciativas como as dos pro-
gramas IntegraChagas e o Cuida

Chagas, executados pela Fio-
cruz, que “devem servir de nor-
te para que possamos trabalhar
de maneira determinada para
combater não só a forma con-
gênita de transmissão mas tam-
bém as outras formas que temos
de transmissão da doença”, dis-
se ao usar, como exemplo, as
transmissões durante a gravidez,
de mãe para filhos; ou por meio
de transfusão de sangue.

O IntegraChagas tem por ob-
jetivo aumentar a oferta de di-
agnóstico e tratamento na aten-
ção primária. Já o programa Cui-
daChagas (Comunidades Unidas
para Inovação, Desenvolvimen-
to e Atenção para a Doença de
Chagas) é um consórcio inter-
nacional que desenvolve proje-
tos pilotos de abordagem de tes-
tes e tratamentos que visa elimi-
nar a transmissão congênita da
Chagas. As experiências piloto
têm sido implementadas em
municípios localizados no Bra-
sil e em países vizinhos como a
Bolívia, Colômbia e o Paraguai.
(Agencia Brasil)

O Ministério da Educação
(MEC) lançou na quarta-feira
(13) a plataforma PlaforEDU,
um ambiente virtual de apren-
dizado para formação continu-
ada da docentes da rede fede-
ral de ensino de educação bá-
sica, técnica e tecnológica.

Na plataforma, os profes-
sores terão à disposição 280
cursos gratuitos de capacita-
ção. As aulas são divididas em
trilhas do conhecimento,
como iniciação ao serviço pú-
blico, área técnico-administra-
tiva para formação de gestores
e docentes, além do enfoque
para a aposentadoria e o encer-
ramento da carreira.

Para a secretária executiva
substituta do MEC, Sylvia Gou-
veia, a capacitação dos profis-
sionais da área é importante

MEC lança plataforma
virtual para formação

de professores
para a melhoria da qualidade da
educação.

“Se tem uma constatação
que me parece inequívoca é
aquela que aponta para impor-
tância dos programas de for-
mação e capacitação profis-
sional para o aprimoramento
das políticas públicas educa-
cionais e para a melhoria da
qualidade da educação no
Brasil”, afirmou.

A plataforma faz parte do
Plafor (Plano de Formação
Continuada dos Servidores da
Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e
Tecnológica), criado em
2016 para promover ações de
inovação e empreendedoris-
mo para melhorar o ensino e
a pesquisa na rede pública.
(Agencia Brasil)

O governo do Rio Grande do
Sul concedeu na quarta-feira
(13) à iniciativa privada, por
meio de leilão, 270 quilôme-
tros de rodovias no estado. O
certame, realizado na B3 (Bol-
sa de Valores de São Paulo),
teve um único interessado, o
consórcio Integrasul, formado
pelas empresas Silva & Berto-
li Empreendimentos e pela
Gregor Participações. Elas ofe-
receram deságio de 1,3% no va-
lor do pedágio.

O contrato de concessão, de
30 anos, prevê execução de
obras de melhoria e exploração
dos serviços de operação, con-
servação, manutenção e amplia-
ção da capacidade da infraestru-
tura nas rodovias ERS-122 (do
quilômetro zero ao km 168);
ERS-240 (quilômetro zero ao
km 33); RSC287 (quilômetro

Trecho de 270 km de
 rodovias no Sul é leiloado

com deságio de 1,3%
zero ao km 21); ERS-446 (qui-
lômetro zero ao km 14); e RSC-
453 (quilômetro 101 ao km
121). As estradas ficam na Ser-
ra e no Vale do Caí.

Investimentos
Segundo o edital, os investi-

mentos deverão ser de R$ 3,4
bilhões e feitos até o sétimo ano
da concessão. Estão previstos
116 quilômetros de duplicações,
59 quilômetros de terceiras fai-
xas, 10 quilômetros de ciclovi-
as e a construção de 30 quilô-
metros de vias marginais, entre
outras melhorias.

Os municípios ainda passa-
rão a arrecadar o Imposto so-
bre Serviços (ISS) referente às
receitas obtidas pelas praças
de pedágio, o que não ocorre
nos modelos atuais.  (Agencia
Brasil)

PT confirma indicação de
Alckmin para vice de Lula

O Diretório Nacional do PT
aprovou na quarta-feira (13) a
indicação do ex-governador de
São Paulo Geraldo Alckmin
(PSB) para a vaga de vice na cha-
pa com o ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva. A aliança para
disputa da eleição presidencial
de outubro foi anunciada na se-
mana passada, mas precisava ser
analisada formalmente pelo di-

retório do partido.
Apesar da aprovação, os parti-

dos devem oficializar a pré-candi-
datura da chapa somente em maio.

Na mesma reunião, o PT
também aprovou a federação
com o PCdoB e o PV. A decisão
foi tomada no mês passado pe-
las legendas, mas também pre-
cisava da decisão formal do Di-
retório Nacional.

A lei que criou as federações
partidárias foi aprovada em
agosto do ano passado no Con-
gresso. Com a norma, os parti-
dos que se unirem em uma fe-
deração, antes das eleições, de-
vem permanecer juntos por no
mínimo quatro anos, período
dos mandatos, tendo estatuto
conjunto e comportamento co-
erente de sua bancada.

Em geral, a medida é utiliza-
da por pequenos partidos que
buscam fugir das cláusulas de
barreira e usam o modelo de fe-
deração antes de eventual fusão
ou incorporação definitiva.

Em 2006, Lula e Alckmin
disputaram o segundo turno da
eleição presidencial e o ex-pre-
sidente foi reeleito para um se-
gundo mandato. (Agencia Brasil)

Uso do medicamento Paxlovid
pelo SUS vai à consulta pública

O medicamento Paxlovid, fa-
bricado pela farmacêutica ame-
ricana Pfizer para tratamento de
covid-19, avançou no processo
de incorporação pelo Sistema
Único de Saúde. O fármaco re-
cebeu parecer inicial favorável da
Comissão Nacional de Incorpo-
ração de Tecnologias no Sistema
Único de Saúde  (Conitec).

A decisão foi tomada duran-
te reunião que ocorreu na terça-
feira (12). Segundo o Ministé-
rio da Saúde, a proposta de in-
corporação do medicamento
seguirá o fluxo normal de avali-
ação da Conitec e será colocada
em consulta pública pelo prazo
emergencial de 10 dias. Consul-
ta pública será aberta nos próxi-

mos dias após publicação no
Diário Oficial da União.

A consulta será aberta nos
próximos dias após publicação
no Diário Oficial da União
(DOU). O público poderá parti-
cipar por meio do site oficial da
comissão.

O Paxlovid, composto por
comprimidos de Nirmatrelvir e

Ritonavir, teve o uso emergen-
cial autorizado pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) em 30 de março. O fár-
maco é indicado para adultos
com covid-19 com risco au-
mentado de progressão para qua-
dros graves da doença e que não
precisam de oxigênio suplemen-
tar. (Agencia Brasil)

Caso Flordelis: Tribunal do Júri
condena mais quatro réus

Após 22 horas de julgamen-
to, o Tribunal do Júri de Niterói
condenou, na manhã da quarta-
feira (13), mais quatro acusados
de envolvimento na morte do
pastor Anderson do Carmo. São
eles: o filho biológico da ex-
deputada federal Flordelis, Adri-
ano dos Santos Rodrigues - a
quatro anos, seis meses e 20 dias
de reclusão em regime inicial-
mente semiaberto; o ex-polici-
al militar Marcos Siqueira Cos-
ta - a cinco anos e 20 dias de
reclusão em regime inicialmen-
te fechado; e sua esposa Andrea
Santos Maia, a quatro anos, três
meses e dez dias de reclusão em
regime inicialmente semiaber-
to; e o filho afetivo Carlos Ubi-
raci Francisco da Silva - a dois
anos, dois meses e 20 dias de
reclusão em regime inicialmen-
te semiaberto, por associação
criminosa armada.

Carlos Ubiraci foi absolvido
das acusações de homicídio tri-
plamente qualificado consuma-
do e da tentativa de homicídio
duplamente qualificado. O advo-

gado da família do pastor Ander-
son do Carmo, Ângelo Máximo,
disse que entrou com recurso
contra a absolvição: “Entrei com
recurso para anular a sentença
em relação ao Carlos e trazê-lo
a novo julgamento perante o Tri-
bunal de Júri de Niterói. Com
relação aos demais réus, a assis-
tência de acusação está satisfei-
ta”.

André Luiz de Oliveira tam-
bém seria julgado na quarta-fei-
ra, mas, por motivos de saúde do
advogado, o seu júri será remar-
cado.

O julgamento começou às
11h de terça-feira (12) e termi-
nou às 9h de quarta-feira. Foram
ouvidas 12 testemunhas, nove de
acusação e três de defesa. Ou-
tras quatro testemunhas foram
dispensadas. Depois, os quatro
réus foram interrogados e, em
seguida, acusação e defesa fize-
ram suas sustentações.

Em razão do número de acu-
sados no processo, a juíza Nea-
ris dos Santos de Carvalho Arce
optou por dividir o julgamento

em duas sessões. A segunda ses-
são do júri ocorrerá no dia 9 de
maio, quando serão julgadas
Flordelis, sua filha biológica
Simone dos Santos Rodrigues;
a neta, Rayane dos Santos Oli-
veira; e a filha afetiva Marzy Tei-
xeira da Silva.

Adriano dos Santos Rodri-
gues, o ex-PM Marcos Siqueira
da Costa e sua esposa Andrea
Santos Maia foram condenados
por uso de documento falso e
associação criminosa armada.
Eles foram condenados pelo
envolvimento na produção de
uma carta em que Lucas Cezar
dos Santos de Souza, filho ado-
tivo de Flordelis, assumiria a
culpa pelo assassinato do pastor.

O advogado do ex-PM e sua
esposa, George de Farias, disse
que a defesa está satisfeita quan-
to à sentença da Andrea porque
não havia materialidade que pu-
desse ligá-la à questão da carta
nem à ex-deputada Flordelis.

Dois filhos condenados
No dia 24 de novembro de

2021, o Tribunal do Júri de Ni-
terói condenou Flávio dos San-
tos Rodrigues, filho biológico
da ex-deputada federal Florde-
lis, a 33 anos, dois meses e 20
dias de reclusão em regime ini-
cialmente fechado por homicí-
dio triplamente qualificado con-
sumado, porte ilegal de arma de
fogo, uso de documento ideolo-
gicamente falso e associação
criminosa armada.

Ele foi denunciado como
autor dos disparos de arma de
fogo que provocaram a morte do
pastor Anderson do Carmo de
Souza, marido da ex-parlamen-
tar, morto a tiros no dia 16 de
junho de 2019.

Na mesma sessão de julga-
mento, Lucas Cezar dos Santos
de Souza, filho adotivo de Flor-
delis, foi condenado por homi-
cídio triplamente qualificado a
nove anos de prisão em regi-
me inicialmente fechado. Ele
foi acusado de ter sido o res-
ponsável por adquirir a arma
usada no assassinato do pastor.
(Agencia Brasil)

Fernando de Noronha deixa de exigir
testes de covid-19 para turistas

A administração da Ilha de
Fernando de Noronha anunciou
na quarta-feira (13) que deixará
de exigir testes negativos de
covid-19 para quem desejar via-
jar ao arquipélago. A medida vale
para turistas e para moradores do
local e entrará em vigência na
próxima sexta-feira (15).

Pelos protocolos da admi-
nistração, segue obrigatória a
apresentação do cartão de vaci-
nação ou de um comprovante
equivalente que ateste a conclu-
são do ciclo vacinal, com as duas
doses de imunizante contra a
covid-19 ou dose única.

Pessoas acima de 55 anos

terão de comprovar também que
tomaram a dose de reforço.
Adolescentes com idades entre
12 e 17 anos terão de compro-
var que receberam pelo menos
uma dose de imunizantes contra
a covid-19.

A administração reduzirá a
testagem de pessoas embarcan-

do para fora da ilha. Em vez dos
30% avaliados até o momento,
o procedimento será feito em
20% dos viajantes.

Segundo o governo do esta-
do de Pernambuco, todos os ci-
dadãos do território já recebe-
ram as duas doses.  (Agencia
Brasil)


