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Arrecadação federal sobe 18,5% e
bate recorde para meses de março
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Anvisa autoriza uso emergencial
de coquetel contra a covid-19

Produção e vendas internas de aço
crescem no primeiro trimestre do ano
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Governadores discutem
parcerias com Estados

Unidos na área climática

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,55
Venda:       5,55

Turismo
Compra:   5,51
Venda:       5,69

Compra:   6,68
Venda:       6,68

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

23º C

16º C

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

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

23º C

15º C

Quinta: Nublado
pela manhã, com
possibilidade de
garoa. Tarde de sol
com diminuição
de nuvens. Noite
com muita nebulo-
sidade.

Em boa fase em seu ano de
estreia na categoria OK Júni-
or, o piloto Miguel Costa dis-
puta neste final de semana a
etapa final do WSK Super Mas-
ter Series, que acontecerá em
Lonato, na Itália. Nono colo-
cado na classificação, a apenas
17 pontos da quinta colocação

Miguel Costa corre em
etapa final do WSK Super

Master Series entre 88 pilotos
na categoria OK Júnior

(ocupada pelo atual campeão
mundial da categoria), o in-
tegrante da Sauber Karting
Team conquistou bons resul-
tados ao longo das três pri-
meiras etapas e buscará fe-
char o campeonato entre os
cinco primeiros na categoria
OK Júnior.               Página 6

Gabriel Medina vence o Rip
Curl Narrabeen Classic com
um show de aéreos na Austrália

Gabriel Medina voando para a vitória
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O bicampeão mundial
Gabriel Medina venceu o Rip
Curl Narrabeen Classic apre-
sentado pela Corona com
seus aéreos registrando no-
vos recordes na temporada
2021 do World Surf Lea-
gue Championship Tour .
Ele já tinha conseguido a
maior nota (9,70) do ano na
etapa passada em Newcastle
e na terça-feira colocou mais
três na lista, 9,30 recebido
nas quartas de final e 9,27 e
9,50 na decisão do título
com o californiano Conner
Coffin .                        Página 6

Scheidt abre última
competição oficial antes da
Olimpíada em grande estilo

O velejador brasileiro Robert
Scheidt iniciou sua participação no
2021 ILCA Vilamoura  European 
Continental  Qualification  em
grande estilo. Na tarde de segunda-
feira (19), em Portugal, o bicam-
peão olímpico cruzou a linha de
chegada em segundo lugar na clas-
se Laser nas duas regatas iniciais da
última competição oficial antes dos
Jogos de Tóquio. O campeonato que
termina no sábado (24).

Na fase de classificação do 2021
ILCA Vilamoura  European  Continen-
tal  Qualification, a flotilha foi dividi-
da em dois grupos.                 Página 6
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Copa Shell HB20
define data da
primeira etapa

Após um início de ano mar-
cado pelo adiamento de etapas
devido à Covid-19, a temporada
2021 do automobilismo brasilei-
ro parece enfim tomar forma. A
Copa Shell HB20 se prepara para
a estreia do terceiro campeona-
to de sua história, agora definida
para os dias 1º e 2 de maio, no
Velocitta, em Mogi Guaçu-SP.

A categoria seguirá cor-
rendo ao lado da Copa Truck,
exceção feita para a prova de
abertura, quando os cami-
nhões ficarão de fora. Com
40 carros inscritos para a dis-
puta das oito rodadas duplas,
a Copa Shell HB20 se man-
tém como um dos maiores
grids do país.            Página 6
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A recuperação da econo-
mia no início do ano e reco-
lhimentos atípicos de impos-
tos fizeram a arrecadação
federal bater recorde para
meses de março. No mês
passado, o governo federal
arrecadou R$ 137,932 bi-
lhões em impostos, contri-
buições e demais receitas,
com alta de 18,49% acima da
inflação em relação a março
do ano passado.

Segundo a Receita Fede-
ral, este é o maior valor ar-
recadado da série histórica
para meses de março, com
início em 1995. No primeiro
trimestre, a arrecadação fe-
deral somou R$ 445,9 bi-
lhões, com alta de R$ 5,64%
acima da inflação oficial pelo

Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA)
em relação a março do ano
passado. O resultado para os
três primeiros meses do ano
também é recorde.

A arrecadação federal
ainda não sentiu os efeitos
da  segunda onda da
pandemia de covid-19. Isso
ocorre porque a arrecadação
do mês passado reflete os
fatos geradores de feverei-
ro. Como os reflexos da ati-
vidade econômica na arreca-
dação levam pelo menos um
mês para serem sentidos, o
agravamento da pandemia,
que ocorreu a partir de mar-
ço, deverá impactar as recei-
tas do governo a partir de
abril.                       Página 3
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Às vésperas da Cúpula Mun-
dial do Clima, nos dias 22 e 23,
e em um cenário de críticas in-
ternacionais às políticas ambien-
tais do governo federal, o Fórum
de Governadores se reuniu com
representantes da Embaixada dos

Estados Unidos para solicitar a
realização de parcerias no tema
das mudanças climáticas.

O fórum entregou uma carta,
assinada por 21 governadores,
dirigida ao presidente dos Esta-
dos Unidos, Joe Biden, apresen-

tando a posição do colegiado
sobre ações necessárias para a
preservação do meio ambiente e
o combate aos impactos preju-
diciais das alterações no clima e
defendendo parcerias com a ges-
tão do democrata.          Página 10

Ex-policial
Derek

Chauvin é
condenado

por morte de
George Floyd

O ex-policial de Mineá-
polis Derek Chauvin foi con-
denado na terça-feira (20)
por homicídio no episódio de
prisão e morte de George
Floyd, um marco na história
racial dos Estados Unidos e
uma repreensão ao tratamen-
to dado pela polícia aos ne-
gros no país.

O júri de 12 membros
considerou Chauvin, de 45
anos, criminalmente responsá-
vel pela morte de Floyd, após
três semanas de depoimentos
de 45 testemunhas, incluindo
transeuntes, policiais e espe-
cialistas médicos. Os jurados
iniciaram suas deliberações
na segunda-feira (19).

Em um confronto mostra-
do em vídeo, Chauvin, que é
branco, pressionou o joelho
no pescoço de Floyd, um ho-
mem negro de 46 anos alge-
mado, por mais de nove minu-
tos, no dia 25 de maio de
2020, quando ele e três cole-
gas policiais detiveram Floyd,
que foi acusado de usar uma
nota falsa de US$ 20 para
comprar cigarros em um su-
permercado.

A morte de Floyd gerou
protestos contra o racismo e a
brutalidade policial em muitas
cidades dos Estados Unidos e
ao redor do mundo no ano pas-
sado. O tribunal de Mineápo-
lis foi cercado por barricadas
e vigiado por agentes da Guar-
da Nacional. (Agencia Brasil)

Aumento de 1,4% no PIB
mostra que economia

continua a crescer

Governo lança plano de
promoção da agricultura

 de baixo carbono

Trabalhadores do transporte
serão vacinados a partir

 de 18 de maio

O Monitor do Produto Inter-
no Bruto (PIB), calculado pela
Fundação Getulio Vargas (FGV),
indica crescimento de 1,4% na
atividade econômica em feverei-
ro, em comparação a janeiro. No
trimestre móvel terminado em

fevereiro, houve expansão de
2,9%, em relação ao período en-
cerrado em novembro.

Na comparação interanual, a
economia cresceu 1,6% em feve-
reiro e 0,7% no trimestre móvel
terminado em fevereiro. Página 4
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Trabalhadores do transporte serão
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Após reunião na noite de se-
gunda-feira, com sindicatos dos
motoristas e cobradores de ôni-
bus para discutir a prioridade na
campanha de vacinação contra a
covid-19, o governador de São
Paulo, João Doria, anunciou na
terça-feira, (20) que a categoria
começará a ser vacinada em todo
o estado a partir do dia 18 de
maio.

Os sindicatos dos trabalha-
dores do transporte público de
São Paulo haviam anunciado uma
greve sanitária para a quarta-fei-
ra, (21), cobrando por priorida-
de na vacinação contra a covid-
19 por se tratar de um trabalho
essencial. Metroviários e ferro-
viários, no entanto, desistiram de
fazer a greve após o governo ter
anunciado que iria começar a
vaciná-los a partir do dia 11 de

maio. Esse público soma cerca
de 10 mil pessoas.

Mas os motoristas e cobra-
dores de ônibus não haviam sido
incluídos nessa medida e conti-
nuaram a pressionar o governo,
ameaçando fazer a greve e um
protesto na Avenida Paulista.
Com isso, na noite de segunda-
feira, (19), o governo convocou
os sindicatos representantes da
categoria para uma reunião no
Palácio dos Bandeirantes, sede
do governo paulista, e assumiu
o compromisso de inclui-los
como grupo prioritário na cam-
panha de vacinação.

A greve foi então suspensa e
a vacinação dos motoristas e
cobradores de ônibus municipais
e intermunicipais foi anunciada
para iniciar no dia 18 de maio. A
previsão do governo é vacinar

cerca de 165 mil desses profis-
sionais.

Comorbidades
O governo paulista também

anunciou, na entrevista coletiva
de terça-feira, o início da vaci-
nação para algumas pessoas que
apresentam comorbidades. Se-
rão incluídas, nessa primeira eta-
pa, as pessoas que têm maior ris-
co de apresentar um quadro gra-
ve caso sejam infectadas pelo
novo coronavírus. Nesse primei-
ro grupo, serão vacinadas as pes-
soas com síndrome de Down,
pacientes renais em diálise e
pacientes transplantados imu-
nossuprimidos com idades entre
18 e 59 anos. Esse grupo come-
çará a ser vacinado a partir do dia
10 de maio.

Com isso, o governo paulista
espera vacinar 50 mil pessoas com
síndrome de Down que tem entre
18 e 59 anos, 40 mil pacientes re-
nais em diálise e 30 mil transplan-
tados imunossuprimidos.

Segundo Regiane de Paula,
coordenadora geral do programa
estadual de imunização de São

Paulo, o cronograma de vacina-
ção a partir do mês de maio será
cumprido caso sejam enviadas
doses de novas vacinas pelo go-
verno federal. “Não temos ainda
a certeza de um cronograma a
partir do mês de maio, mas es-
tamos sim contando que a Fio-
cruz responsável pela fabricação
da vacina de Oxford/AstraZene-
ca entregará suas vacinas”.

Antecipação
Além desses novos anúnci-

os, o governo paulista anunciou
também a antecipação da vacina-
ção para pessoas com 64 anos.
Esse grupo começará a ser vaci-
nado a partir desta quinta-feira
(23). Nesta quarta-feira, (21)
começa a vacinação do grupo
entre 65-66 anos.

Vacinação
A campanha de vacinação

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

çaram a ser aplicadas em idosos.
Essa vacinação ocorre de forma
gradual e decrescente.

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

Quanto à vacinação de mu-
lheres grávidas, o secretário es-
tadual da saúde de São Paulo,
Jean Gorinchteyn, informou que
serão vacinadas, neste momen-
to, apenas aquelas que fazem par-
te do grupos prioritários, como
trabalhadoras da área da saúde,
educação [neste caso, somente
para pessoas com mais de 47
anos] ou segurança pública.

“A vacinação para as grávidas
que estejam elencadas nos gru-
pos prioritários, da saúde, da
educação com mais de 47 anos,
e também na segurança pública,
são pessoas que estão autoriza-
das [a tomar o imunizante], se-

jam elas grávidas ou puérperas.
Essas pessoas estarão elegíveis
nesse momento. Mas pode ser
que nos próximos dias, por de-
terminação do Ministério da
Saúde, isso seja ampliado para
todas as grávidas, independente
de faixa etária. Mas nesse mo-
mento será elencado [para vaci-
nação] apenas mulheres grávidas
de grupos prioritários. Importan-
te salientar que mulheres grávi-
das deverão estar levando uma
declaração, um relatório médi-
co, autorizando que elas rece-
bam o imunizante”, disse o se-
cretário.

Cadastro
Para ser atendido mais rapi-

damente, o governo recomenda
fazer o pré-cadastro no site Va-
cinaJá, que diminui o tempo de
espera no momento da vacina-
ção. O pré-cadastro não é obri-
gatório, e os cidadãos que não
puderem preenchê-lo poderão
se vacinar normalmente, infor-
mando seus dados presencial-
mente no momento da vacina-
ção. (Agência Brasil)

SP registra 88,5 mil mortes e
2,75 milhões de casos por COVID-19

O Estado de São Paulo regis-
tra na segunda-feira (19) 88.528
mortes e 2.750.300 casos con-
firmados pela COVID-19. Entre
os infectados, 2.407.888 estão
recuperados e, desse total,
280.682 estiveram internados e
receberam alta hospitalar.

O número de internações

segue em declínio, registrando
hoje 23.369 pessoas hospitali-
zadas, sendo 11.112 em leitos
de Terapia Intensiva e 12.257
em enfermaria. As taxas de ocu-
pação dos leitos de UTI são de
80,8% na Grande São Paulo e
83% no Estado.

Começou domingo, (18) a

Fase de Transição do Plano São
Paulo, adotada diante da rever-
são da tendência de crescimen-
to das internações, casos novos
e óbitos, alcançada com as Fa-
ses Emergencial e Vermelha
desde março.

A nova fase mantém as restri-
ções de circulação das 20h às 5h.

Mais informações disponíveis em:
https://www.saopaulo.sp.gov.br/no-
ticias-coronavirus/sao-paulo-en-
tra-na-fase-de-transicao-para-reto-
mada-gradativa-da-economia/.

O Governo de SP reitera a
importância das medidas de dis-
tanciamento pessoal, uso de
máscaras e higiene das mãos.

Poupatempo reabre a partir de 24 de
abril para atendimentos presenciais

A partir de 24 de abril, sába-
do, todas as unidades do Poupa-
tempo serão reabertas para rea-
lização de serviços de forma
presencial. A medida faz parte
das iniciativas da Fase de Tran-
sição do Plano São Paulo e será
adotada seguindo todos os pro-
tocolos sanitários, com capaci-
dade reduzida de atendimento e
agendamento prévio de data e
horário. A abertura da grade on-
line para agendamento será no
dia 23 de abril, sexta-feira.

Até lá, o programa mantém
o recebimento e análise das so-
licitações de casos emergenci-
ais, como a emissão de RG, por
exemplo, recebidas pelo Fale
Conosco, disponível no portal
www.poupatempo.sp.gov.br e
aplicativo Poupatempo Digital.

Desde o início das fases Ver-
melha e Emergencial no Estado,
em 6 de março, o Poupatempo
já contabiliza cerca de 150 mil
atendimentos via Fale Conosco

nas unidades, sendo aproximada-
mente 85 mil entregas de docu-
mentos e mais de 5 mil serviços
de RG emergencial.

De acordo com o diretor da
Prodesp – empresa de Tecnolo-
gia do Governo de São Paulo
que administra o Poupatempo
-, Murilo Macedo, os cuidados
em prestar serviços de forma
responsável e segura têm sido
fundamentais para manter o
funcionamento do programa
neste período de pandemia.
“Mesmo com as unidades fe-
chadas, o Poupatempo não pa-
rou de trabalhar, oferecendo
atendimento de forma digital e,
quando necessário, abrindo es-
paço para casos emergenciais,
para garantir a saúde de todos os
envolvidos no processo. Em um
ano de pandemia, cerca de 75%
dos serviços prestados foram de
forma digital. Isso demonstra
que as pessoas estão se adaptan-
do cada vez mais e escolhendo

o atendimento online, por se tra-
tar de um meio simples e segu-
ro”, afirma.

Pelas plataformas digitais,
mais de 130 opções estão à dis-
posição dos usuários com qua-
lidade e eficiência. Entre as mais
procuradas, estão renovação e a
segunda via de CNH, licencia-
mento e transferência de veícu-
los, consulta de pontos na habi-
litação e também do IPVA, Ates-
tado de Antecedentes Criminais
e carteira de vacinação contra a
Covid-19, entre outros.

Entre os órgãos presentes
nos canais digitais do Poupatem-
po, estão as secretarias estadu-
ais da Educação, Fazenda e Pla-
nejamento, Desenvolvimento
Econômico, Transportes Metro-
politanos, Saúde e Comunica-
ção, Detran.SP, Instituto de Iden-
tificação (IIRGD), Procon,
CDHU, Sabesp, Cetesb, Tribunal
Regional Eleitoral (TRE-SP),
Procuradoria Geral do Estado

(PGE-SP), Receita Federal,
além de algumas prefeituras.

Para quem tem dúvidas e bus-
ca por informações sobre como
realizar os serviços, o portal do
Poupatempo oferece vídeos tu-
toriais e cartilhas orientativas,
com o passo a passo das princi-
pais solicitações.

Ao todo, são 20 cartilhas di-
gitais que podem ser acessadas
no site ou baixadas gratuitamen-
te e impressas para serem con-
sultadas quando o cidadão dese-
jar.  Já a série com 16 vídeos está
disponível também no canal do
Poupatempo no Youtube, pelo
link www.youtube.com/poupa-
temposp.

Para saber mais sobre as op-
ções de atendimentos online é
só acessar o portal
www.poupatempo.sp.gov.br ou
baixar ao app Poupatempo Digi-
tal. Em caso de dúvidas sobre os
serviços, basta escrever para o
canal Fale Conosco.

Ciclo de Gestão Cultural busca mapear ações
e projetos para programação on-line

O programa  Oficinas Cul-
turais – da Secretaria de Cultu-
ra e Economia Criativa do Esta-
do de São Paulo e gerenciado
pela Poiesis – promove diversas
iniciativas de formação e fruição
artística pelo estado paulista.
Uma delas é o Ciclo de Gestão
Cultural (CGC) que, no con-
texto da pandemia de Covid-19
e confinamento social, irá rea-
lizar a programação de 2021 in-
tegralmente no ambiente on-
line. Para concretizar essa agen-
da de uma maneira colaborativa
e identificar as demandas do se-
tor, disponibiliza este formulá-
rio de cadastro (clique aqui)
aberto até o dia 16 de maio para
gestores, produtores e agentes
culturais de todo o estado de São
Paulo indicarem ações, projetos
e preferências de formações.

A finalidade é que o Ciclo de
Gestão Cultural fortaleça a sua
missão, ou seja, oferecer e apre-
sentar conteúdos relevantes por
meio de diálogos, oficinas e
mentorias com especialistas em
gestão, pesquisadores, produto-
res e pensadores da Cultura. As-
sim, os diversos realizadores
culturais do estado paulista en-

contram recursos para aprofun-
dar os debates dos segmentos
onde atuam e trocar experiênci-
as, fortalecendo trabalhos de di-
ferentes contextos e localidades.

Realizado desde 2013, tam-
bém nos formatos Seminário
“Olhares da Gestão Cultural” e
Jornada de Gestão Cultural, o
CGC circulou por Barretos,
Bauru, Birigui, Botucatu, Cam-
pinas, Cubatão, Dracena, Franca,
Garça, Guarujá, Itanhaém, Itape-
tininga, Itapira, Jacareí, Jundiaí,
Lençois Paulista, Limeira, Lins,
Marília, Mogi das Cruzes, Perei-
ra Barreto, Pirassununga, Presi-
dente Prudente, Registro, Ribei-
rão Preto, São João da Boa Vis-
ta, São Carlos, São José do Rio
Preto, São José dos Campos,
Sorocaba, Tatuí, Votorantim e
Votuporanga.

“Eventos culturais espalha-
dos pelo Estado de São Paulo
mostram a diversidade dos ter-
ritórios e, consequentemente, de
suas produções culturais e artís-
ticas. Parte do nosso trabalho é
manter a conexão com agentes,
coletivos, instituições e demais
realizadores, e propiciar cami-
nhos de aprimoramento e valo-

rização regional”, completa Fer-
nando Fado, coordenador de pro-
gramação do programa Oficinas
Culturais.

Para acompanhar toda a pro-
gramação das Oficinas Cultu-
rais, que no momento segue por
plataformas digitais, acesse
http://poiesis.org.br/maiscultu-
ra/ ou https://
oficinasculturais.org.br/.

Sobre o Programa Ofici-
nas Culturais

Como uma iniciativa da Se-
cretaria de Cultura e Economia
Criativa do Governo do Estado
de São Paulo desde 1986, e ge-
renciado pela POIESIS – Orga-
nização Social de Cultura, o Pro-
grama Oficinas Culturais pro-
move formação e vivência à po-
pulação no campo da cultura.

O programa dialoga com o
interior por meio de dois festi-
vais (FLI – Festival Literário de
Iguape e MIA – Festival de Mú-
sica Instrumental), Jornadas de
Gestão Cultural, Ciclos de Es-
tudos sobre Cultura Tradicional
e Contemporaneidade, Progra-
ma Qualificação em Artes (qua-
lificação artística de 60 grupos,

entre teatro e dança), o Progra-
ma de Formação no Interior e
ações dedicadas à pesquisa e à
experimentação nas diversas lin-
guagens artísticas, a partir da re-
lação direta com 360 municípi-
os, em mais de 600 atividades de
formação.

Além disso, na cidade de São
Paulo, o programa realiza ativi-
dades de formação e difusão em
três espaços:  Oficina Cultural
Oswald de Andrade (Bom Reti-
ro), Oficina Cultural Alfredo Vol-
pi (Itaquera) e Oficina Cultural
Maestro Juan Serrano (Taipas).

Sobre a Poiesis
A Poiesis – Organização So-

cial de Cultura é uma organiza-
ção social que desenvolve e gere
programas e projetos, além de
pesquisas e espaços culturais,
museológicos e educacionais,
voltados para a formação com-
plementar de estudantes e do
público em geral. A instituição
trabalha com o propósito de pro-
piciar espaços de acesso demo-
crático ao conhecimento, de es-
tímulo à criação artística e inte-
lectual e de difusão da língua e
da literatura.

CÂMARA  (SÃO PAULO)
Pergunta da hora : pode haver uma CPI no Parlamento paulis-

tano - sobre Covid 19 - caso a CPI do Senado questionar os usos
do dinheiro emergencial pra prefeitura paulistana (hospitais de
campanha, equipamentos, insumos, pessoal etc.) ?

.
PREFEITURA  (SÃO PAULO)
Reeleito Bruno Covas (PSDB) não demonstra preocupações

sobre os possíveis questionamentos - via CPI da Covid 19 no
Senado - sobre os usos do dinheiro emergencial pros hospitais
de campanha, equipamentos, insumos, pessoal etc.) ...

.
ASSEMBLEIA  (SÃO PAULO)
Pergunta da hora : pode haver uma CPI no Parlamento paulis-

ta - sobre Covid 19 - caso a CPI do Senado questionar os usos do
dinheiro emergencial pra prefeitura de São Paulo (hospitais de
campanha, equipamentos, insumos, pessoal etc.) ?

.
GOVERNO  (SÃO PAULO)
João Doria (PSDB liberal de centro) não demonstra preocu-

pações sobre os possíveis questionamentos - via CPI da Covid
19 no Senado - sobre usos dos dinheiro emergencial pra hospi-
tais de campanha, equipamentos, insumos, pessoal etc.)

.
CONGRESSO  (BRASIL)
Pergunta da hora : A CPI da Covid 19 que vai rolar no Senado

pode ser uma ‘vacina’ contra corrupções e roubos do dinheiro
emergencial que foi pros Estados e municípios, ou os ex-minis-
tros de Bolsonaro vão ser acusados enquanto gestores ?

.
PRESIDÊNCIA  (BRASIL)
Jair Bolsonaro tá entrando numa fase na qual precisará colo-

car - literal e espiritualmente - nas mãos de DEUS, do Filho Je-
sus e do Espírito Santo toda a sua vida e as missões que pode e
deve adotar, porque em 2022 vai guerrear como nunca

.
PARTIDOS  (BRASIL)
Lula (dono do PT) já escalou o deputado federal Paulinho da

Força (Sindical), que fundou e é dono do Solidariedade, pra que
possa viajar pelo Brasil repetindo as caravanas de campanha com
logística bancada por sindicatos pras eleições 2022

.
JUSTIÇAS  (BRASIL)
Gilmar Mendes tá estimulando o ex-presidiário Lula (dono

do PT) no sentido de receber de volta o dinheiro que seus acusa-
dores - inclusive do próprio PT - denunciaram ter sido fruto de
corrupção e lavagem, com condenações da ‘Lava Jato’

.
M Í D I A S
A coluna de política do jornalista  Cesar Neto  é publicada na

imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Via Internet desde
1996,  cesarneto.com  tornou-se referência da liberdade possí-
vel. Twitter @CesarNetoReal ... Email cesar@cesarneto.com
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UE diz que não
registrou nenhum

caso de coágulo com
vacina Janssen

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) disse na terça-
feira (20) que nenhum caso de coágulo sanguíneo após a aplica-
ção da vacina Janssen (grupo Johnson&Johnson) anticovid-19
foi registrado na União Europeia (UE). Assegurou que continua-
rá a investigar efeitos secundários.

O comitê de segurança da EMA concluiu existir uma possí-
vel ligação entre o produto e casos muito raros de coágulos san-
guíneos detectados nos Estados Unidos, mas insistiu nos seus
benefícios contra a doença.

Em entrevista coletiva na sede da EMA, a diretora executiva
da agência, Emer Cooke, confirmou que não foram registrados
casos na UE e que na realidade o imunizante tem sido pouco
usado. Muitos países, segundo ela, estão à espera do resultado
da investigação para garantir a informação certa sobre o produto
e permitir que seja utilizado com segurança.

Emer Cooke garantiu também que as investigações estão pla-
nejadas para continuar, “exigindo que a empresa realize estudos
adicionais”.

A EMA investiga oitos casos raros de coágulos sanguíneos
associados a baixos níveis de plaquetas sanguíneas, após a apli-
cação da vacina nos Estados Unidos, com a morte de uma pes-
soa, em um universo de 7 milhões de pessoas vacinadas naquele
país.

Como a covid-19 está associada a um risco de hospitalização
e morte, a EMA insistiu que os benefícios globais da vacina Jans-
sen na prevenção da doença superam os riscos de efeitos secun-
dários, apesar de defender que essas tromboses sejam listadas
como efeitos secundários muito raros da vacina.

“No último fim de semana, o número global de mortes devi-
do à covid-19 ultrapassou os 3 milhões em todo o mundo e ainda
há milhares de pessoas morrendo todos os dias. Quando as vaci-
nas são distribuídas a um grande número de pessoas, é possível
que efeitos secundários muito raros ocorram”, mas isso demons-
tra que “temos um sistema de farmacovigilância muito bom em
vigor na Europa e podemos detectá-los”, afirmou Emer Cooke à
imprensa.

Entendimento semelhante teve o regulador europeu sobre a
vacina da AstraZeneca contra a covid-19.

No dia 9 de abril, a EMA iniciou uma investigação sobre ca-
sos de coágulos sanguíneos após a aplicação da vacina da John-
son & Johnson contra a covid-19, dias antes de o produto chegar
à UE.

No dia 13 de abril, as autoridades de saúde dos Estados Uni-
dos recomendaram uma pausa na administração da vacina da Jans-
sen, para investigar relatos de coágulos sanguíneos potencial-
mente associados ao imunizante.

A situação levou a empresa a atrasar o envio da vacina de dose
única para a Europa.

Ainda assim, na última quarta-feira (14), Portugal recebeu as
primeiras 31.200 doses da vacina da Janssen contra a covid-19,
que estão armazenadas e aguardando uma decisão.

Ao todo, foram já distribuídas para a UE quase 178 milhões
de doses da vacina de dose única da J&J, autorizada pela EMA
em 11 de março passado, de acordo com os dados dos Estados-
membros transmitidos ao Centro Europeu de Prevenção e Con-
trole de Doenças (ECDC).

A ferramenta online do ECDC para rastrear a vacinação da
UE mostra que só dois Estados-membros administraram até agora
a vacina da Janssen: Polônia (28.729) e Luxemburgo (625).

Ainda de acordo com os dados do ECDC, 7,9% da população
adulta da UE já estâo totalmente inoculadas (com as duas doses),
enquanto 20,5% receberam a primeira dose da vacina, ainda lon-
ge da meta dos 70% estipulada pela Comissão Europeia para o
final do verão. (Agencia Brasil)

Vacina russa Sputnik
V tem eficácia de
97,6% em estudo
 no mundo real

Cientistas russos concluíram que a vacina Sputnik V contra a
covid-19 tem eficácia de 97,6% no “mundo real”, de acordo com
uma avaliação envolvendo 3,8 milhões de pessoas. O anúncio foi
feito pelo Instituto Gamaleya, de Moscou, e o Fundo de Investi-
mentos Diretos da Rússia (RDIF) na segunda-feira (19). O estu-
do no “mundo real” é mais amplo e apresenta evidência científi-
ca mais clara e confiável para mudança no padrão de tratamento.

A nova taxa de eficácia é mais alta que a de 91,6%, destacada
em resultados de um estudo em grande escala com a Sputnik V,
publicado na revista médica The Lancet no início do ano, e é
favorável em comparação com dados sobre a eficiência de ou-
tras vacinas contra a covid-19.

Os novos dados correspondem a 3,8 milhões de russos que
receberam tanto a primeira dose quanto uma dose de reforço,
como parte do programa nacional de vacinação com a Sputnik V.

“Esses dados confirmam que a Sputnik V tem uma das me-
lhores taxas de proteção contra o coronavírus entre todas as va-
cinas disponíveis”, disse Kirill Dmitriev, diretor do fundo sobe-
rano RDIF que está apoiando o desenvolvimento do imunizante.

A incidência de infecções foi calculada a partir do trigésimo
quinto dia após a primeira aplicação, diz a nota, mostrando uma
taxa de incidência de 0,027%.

A incidência de infecção entre adultos não vacinados, duran-
te um período considerável após o lançamento do programa de
vacinação em massa na Rússia, foi de 1,1%, diz a nota, sem espe-
cificar o intervalo de datas utilizado.

Os novos dados serão publicados em uma revista médica no
mês que vem.

Os dados foram reunidos a partir de uma base de informa-
ções mantida pelo Ministério da Saúde do país e que registra
pessoas vacinadas, assim como de uma base de dados de pessoas
infectadas pela covid-19 no país, segundo o comunicado. (Agen-
cia Brasil)

A recuperação da economia
no início do ano e recolhimen-
tos atípicos de impostos fizeram
a arrecadação federal bater re-
corde para meses de março. No
mês passado, o governo federal
arrecadou R$ 137,932 bilhões
em impostos, contribuições e
demais receitas, com alta de
18,49% acima da inflação em
relação a março do ano passado.

Segundo a Receita Federal,
este é o maior valor arrecadado
da série histórica para meses de
março, com início em 1995.
No primeiro trimestre, a arre-
cadação federal somou R$
445,9 bilhões, com alta de R$
5,64% acima da inflação ofi-
cial pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) em relação a março do
ano passado. O resultado para
os três primeiros meses do ano
também é recorde.

A arrecadação federal ainda
não sentiu os efeitos da segunda
onda da pandemia de covid-19.

Isso ocorre porque a arrecada-
ção do mês passado reflete os
fatos geradores de fevereiro.
Como os reflexos da atividade
econômica na arrecadação levam
pelo menos um mês para serem
sentidos, o agravamento da pan-
demia, que ocorreu a partir de
março, deverá impactar as recei-
tas do governo a partir de abril.

Tributos
Segundo dados da Receita

Federal, apenas em março, hou-
ve o recolhimento atípico de
Imposto de Renda Pessoa Jurí-
dica (IRPJ) e de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) de cerca de R$ 4 bilhões
por algumas grandes empresas
de diversos setores econômi-
cos. Nos três primeiros meses
do ano, esse tipo de recolhi-
mento somou R$ 10,5 bilhões,
contra R$ 2,8 bilhões no mes-
mo período do ano passado.

A arrecadação total de IRPJ
e da CSLL subiu 44,84% acima

do IPCA em março na compara-
ção com o mesmo mês do ano
passado. Além do recolhimento
atípico dos cerca de R$ 4 bi-
lhões, a alta foi influenciada pela
melhora nos lucros de algumas
grandes empresas, que haviam
estimado ganhos menores no
início deste ano e tiveram de
fazer a retificação na declara-
ção de ajuste. Para as médias
empresas, que declaram pelo
lucro presumido, a arrecadação
também aumentou.

A arrecadação do Programa
de Integração Social (PIS) e da
Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social (Co-
fins) subiu 27,75% acima da in-
flação. Apesar de as vendas de
bens terem caído 1,9% e as de
serviço terem recuado 2% em
março, a alta de preços de pro-
dutos importados e a redução
de compensações tributárias
(quando o empresário com-
pensa prejuízos com o abati-
mento dos tributos) mantive-

ram as receitas em alta.
A alta do dólar, que se refle-

te em preços mais altos em re-
ais, também ajudou a impulsio-
nar em 50,92% acima da infla-
ção o recolhimento do Imposto
de Importação e do Imposto so-
bre Produtos Industrializados
(IPI) para mercadorias do exte-
rior em março na comparação
com março do ano passado.
Mesmo o valor em dólar das
importações tendo caído 5,16%,
na mesma comparação, a desva-
lorização do câmbio elevou a ar-
recadação em reais.

Ainda sem refletir o agrava-
mento da pandemia, a arrecada-
ção do IPI sobre produtos naci-
onais subiu 26,99% acima da
inflação em março em relação
ao mesmo mês de 2020. Isso
ocorreu porque, em fevereiro
(mês do fato gerador da arreca-
dação de março), a produção in-
dustrial tinha subido 1,27% em
relação a fevereiro de 2020.
(Agencia Brasil)

Arrecadação de março superou as
melhores expectativas, diz Guedes

A arrecadação recorde em
março superou as melhores ex-
pectativas da equipe econômica e
confirmou o ritmo de recuperação
da economia no primeiro trimes-
tre, disse na terça-feira (20) o mi-
nistro da Economia, Paulo Guedes.
Ele, no entanto, advertiu que a se-
gunda onda da pandemia de covid-
19 pode impactar a atividade a par-
tir do segundo trimestre.

“Tivemos os melhores desem-
penhos arrecadatórios já registra-
dos na série histórica, com aumen-
tos reais expressivos”, afirmou o
ministro, em pronunciamento so-
bre o crescimento da arrecadação

em 18,49% acima da inflação em
março na comparação com o mes-
mo mês do ano passado.

“A arrecadação é uma proxy
aproximação para o nível de ati-
vidade econômica da atividade.
Estamos observando que os ín-
dices de atividades econômica
do Banco Central vieram bem
acima do esperado, mostrando
recuperação em todos setores,
até o comércio superando a fase
pré-pandemia. E índices de em-
prego formal mostram que o
Brasil se levantou. foi derruba-
do pela pandemia, mas se recu-
perou em ‘V’ e se recuperou no-

vamente”, declarou o ministro.
Em relação às expectativas

para o segundo trimestre, o mi-
nistro admitiu que o agravamen-
to da pandemia pode se refletir
na economia, por causa de me-
didas restritivas tomadas desde
o início de março. Guedes de-
fendeu a aceleração do ritmo de
vacinação para assegurar o retor-
no seguro ao trabalho.

“A melhor política fiscal para
as contas públicas é vacina, va-
cina e vacina. Porque temos de
garantir o retorno seguro ao tra-
balho da população brasileira. É
possível que haja um impacto da

segunda onda”, afirmou.
O ministro destacou que “no-

vas camadas de proteção” à po-
pulação estão sendo adotadas.
Além do novo ciclo de paga-
mentos do auxílio emergencial,
o ministro citou a intenção de
reeditar o programa de manuten-
ção do emprego com redução de
jornada ou suspensão do contra-
to de trabalho e o Pronampe, que
fornece crédito para micro e
pequenas empresas afetadas pela
pandemia. O ministro apenas fez
o pronunciamento e não respon-
deu a perguntas da imprensa.
(Agencia Brasil)

Produção e vendas internas de aço
crescem no primeiro trimestre do ano

A produção brasileira de aço
bruto somou 8,7 milhões de to-
neladas no primeiro trimestre
deste ano, com aumento de
6,2% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2020. Cresceu também
a produção de laminados, que
ficou em 6,3 milhões de tonela-
das, com alta de 8,3% compara-
tivamente ao acumulado janeiro/
março do ano passado. Em con-
trapartida, a produção de semia-
cabados para vendas, com total
de 1,9 milhão de toneladas, re-
gistrou queda de 8,8% na mes-
ma base de comparação. Os da-
dos foram divulgados  na terça-
feira (20) pelo Instituto Aço Bra-
sil (IABr).

De janeiro a março deste
ano, as vendas internas somaram
5,9 milhões de toneladas, o que
representa expansão de 29% em
relação ao apurado em igual pe-
ríodo do ano anterior. O consu-
mo aparente nacional de produ-
tos siderúrgicos atingiu 6,8 mi-
lhões de toneladas até março, o
que significa elevação de 32,8%
frente ao registrado no mesmo
período de 2020.

As importações alcançaram

1,1 milhão de toneladas no acu-
mulado até março, com total de
US$ 944 milhões em valor. Os
aumentos foram de 104,1% em
quantidade e 67,6% em valor
frente a igual período de 2020.
Já as exportações brasileiras de
aço atingiram 2,7 milhões de
toneladas, ou US$ 1,7 bilhão, de
janeiro a março de 2021. Os va-
lores representam retração de
17,1% e aumento de 6,7%, res-
pectivamente, frente ao mesmo
período do ano passado.

Em março, a produção bra-
sileira de aço bruto somou 2,8
milhões de toneladas, com au-
mento de 4,1% contra o apura-
do no mesmo mês de 2020. A
produção de laminados (2,1 mi-
lhões de toneladas) foi 10,1%
superior à de março do ano pas-
sado, conforme dados forneci-
dos pelo Instituto Aço Brasil. A
produção de semiacabados para
vendas alcançou 699 mil tone-
ladas, com queda de 6,7% na
comparação com o mesmo mês
de 2020.

As vendas internas cresce-
ram 41,9% em comparação às de
março de 2020, com total de 2,1

milhões de toneladas. Foi o “me-
lhor resultado desde outubro de
2013”, salientou o presidente
executivo do Instituto Aço Bra-
sil, Marco Polo de Mello Lopes.
O consumo aparente de produ-
tos siderúrgicos foi de 2,4 mi-
lhões de toneladas, 50,1% supe-
rior ao apurado no mesmo mês
de 2020. Este foi também o mai-
or consumo aparente desde ou-
tubro de 2013, destacou.

“A indústria brasileira do aço
vem de forma recorrente aumen-
tando suas vendas ao mercado
interno, com volumes superio-
res àqueles verificados no pe-
ríodo pré-pandemia”, afirmou
Lopes. Segundo o executivo,
a demanda do mercado refle-
te a retomada dos setores con-
sumidores, mas também a for-
mação de estoques defensivos
de alguns segmentos em rela-
ção à volatilidade do mercado,
ocasionado pelo boom (ex-
plosão) no preço das commo-
dities (produtos agrícolas e
minerais comercializados no
mercado exterior). “No caso da
indústria do aço, a quase totali-
dade de insumos e matérias-pri-

mas e, em especial, as essenci-
ais como minério de ferro e su-
cata, tiveram significativa eleva-
ção de preços, com forte impac-
to nos custos de produção”, ob-
servou Lopes.

As exportações de março
atingiram 1,4 milhão toneladas,
ou US$ 911 milhões, o que re-
sultou em aumentos de 0,3% e
25,9%, respectivamente, na
comparação com março do ano
passado. As importações de mar-
ço de 2021 foram de 401 mil
toneladas e US$ 363 milhões,
revelando alta de 183% em
quantum (quantidade) e 109,7%
em valor na comparação com
março de 2020.

Índice de Confiança
Marco Polo de Mello Lopes

divulgou também o Indicador de
Confiança da Indústria do Aço
(ICIA) referente ao mês de abril.
“Este cresceu 1,9 ponto frente
ao mês anterior, atingindo 67,4
pontos. O ICIA se encontra 17,4
pontos acima da linha divisória
de 50 pontos”, afirmou o presi-
dente executivo do Instituto Aço
Brasil. (Agencia Brasil)

Operadoras de turismo perdem dois
terços do faturamento em 2020

As operadoras de turismo
perderam dois terços do fatura-
mento em 2020, segundo o anu-
ário do setor divulgado na ter-
ça-feira (20) pela Associação
Brasileira das Operadoras de
Turismo (Braztoa). Segundo o
levantamento, o faturamento das
empresas caiu de R$ 15,1 bi-
lhões em 2019 para R$ 4 bilhões
no ano passado.

O número de passageiros
transportados caiu pela metade,
de 6,5 milhões no ano anterior
para 3,3 milhões em 2020. A
maior parte das vendas (77%)
ficou concentrada em viagens
dentro do Brasil, enquanto o tu-

rismo para o exterior respondeu
por 23% da renda das empresas
no período.

Emprego
A crise causada pela pande-

mia de covid-19 também afetou
o emprego no setor, que perdeu,
segundo o anuário, 2,7 milhões
de postos de trabalho ao longo
de 2020. Os serviços de alimen-
tação foram os que mais demi-
tiram, com o corte de 1,7 mi-
lhão de empregos, seguido pelo
setor de transporte rodoviário,
que reduziu em 559 mil vagas a
força de trabalho e as agências
de viagem que demitiram 197

mil pessoas.
Apesar da forte retração, o

presidente da Braztoa, Roberto
Haro Nedelciu, acredita que,
comparando com o cenário
mundial, a queda no Brasil não
foi tão forte. “Eu acredito que a
retração não foi tão grande as-
sim”, disse durante a apresen-
tação dos números. “Os núme-
ros do Brasil não são significa-
tivos, são até melhores do que
foram no mundo”.

Retomada
O mercado do turismo no

país caiu para um patamar infe-
rior ao registrado em 2009,

quando o setor faturou R$ 6,1
bilhões, segundo os dados da
Braztoa. Uma retomada para
um nível semelhante ao de
2019, Nedelciu avalia que só
deve acontecer na metade ou
no fim de 2022. “Vai demo-
rar um ano e meio, dois anos
para voltar àqueles números”,
estimou.

O presidente da associação
acredita que quando for possível
fazer uma reabertura para uso de
toda a capacidade turística, ha-
verá um crescimento na procu-
ra. “Tem uma tendência das pes-
soas estarem loucas para viajar”,
ressaltou. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos
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Aumento de 1,4% no PIB mostra
que economia continua a crescer

O Monitor do Produto Inter-
no Bruto (PIB), calculado pela
Fundação Getulio Vargas (FGV),
indica crescimento de 1,4% na
atividade econômica em feve-
reiro, em comparação a janeiro.
No trimestre móvel terminado
em fevereiro, houve expansão de
2,9%, em relação ao período
encerrado em novembro.

Na comparação interanual, a
economia cresceu 1,6% em fe-
vereiro e 0,7% no trimestre
móvel terminado em fevereiro.

Segundo o coordenador do
Monitor do PIB-FGV, Claudio
Considera, o crescimento de
1,4% da economia em feverei-
ro em relação a janeiro mostra
continuidade na recuperação da
economia.

“Embora expressiva, essa
taxa não é motivo de euforia já
que é comparada a meses sob for-
te impacto da recessão da pande-
mia. Por sua vez, a taxa interanual
de 1,6% em fevereiro foi obtida
sobre um fevereiro de 2020 já bas-
tante desacelerado (crescimento
zero frente a 2019 e de 0,3% em

janeiro de 2020 com relação a
2019)”, disse, em nota.

De acordo com o pesquisa-
dor, dentre as três grandes ativi-
dades econômicas (agropecuá-
ria, indústria e serviços), apenas
a indústria apresentou pequena
retração de 0,4% em fevereiro,
enquanto os serviços cresceram
1,4% influenciado pelo desem-
penho dos serviços de informa-
ção (5,3%) e intermediação fi-
nanceira (7%).

Em termos monetários, es-
tima-se que o PIB (soma dos
bens e serviços produzidos no
país) do primeiro bimestre de
2021, em valores correntes, foi
de R$ 1,367 trilhão.

Consumo das famílias
O consumo das famílias re-

traiu 3% no trimestre móvel fin-
do em fevereiro em comparação
ao mesmo período do ano pas-
sado. “Apenas o consumo de pro-
dutos duráveis cresceu no tri-
mestre e o consumo de serviços
segue sendo o grande responsá-
vel pelo desempenho ainda ne-

gativo do consumo das famíli-
as”, informou a FGV.

Formação bruta de capital
fixo

A formação bruta de capital
fixo (investimentos) cresceu
19,5% no trimestre móvel ter-
minado em fevereiro, em com-
paração ao mesmo período do
ano passado. Segundo a FGV, o
componente de máquinas e equi-
pamentos é o principal respon-
sável por este resultado expres-
sivo na taxa trimestral ainda in-
fluenciado pelo forte cresci-
mento em dezembro de 2020
devido à importação de platafor-
ma de exploração de petróleo.

Exportação
A exportação contraiu 3,1%

no trimestre móvel findo em fe-
vereiro, em comparação ao mes-
mo período do ano passado. Os
segmentos exportados que retra-
íram no ano foram os de produ-
tos agropecuários, com recuo
expressivo de 24,3% no trimes-
tre, os serviços e os produtos da

extrativa mineral. Em contrapar-
tida, os segmentos que apresen-
taram desempenho positivo fo-
ram os bens de consumo, os bens
de capital e os bens intermediá-
rios.

Importação
A importação apresentou

crescimento de 6,9% no trimes-
tre móvel terminado em feverei-
ro, em comparação ao mesmo
período do ano passado. Este
resultado foi influenciado,
principalmente, pelo cresci-
mento elevado dos bens de ca-
pital devido à importação de
plataformas em dezembro de
2020, o que ainda se ref lete na
taxa trimestral móvel finda em
fevereiro.

Além da importação dos
bens de capital, o outro compo-
nente da importação que regis-
trou aumento na taxa trimestral
móvel terminada em fevereiro
foi a importação dos bens inter-
mediários e a queda mais expres-
siva da importação foi verifica-
da em serviços. (Agencia Brasil)

Depois de cinco quedas
seguidas, o dólar fechou está-
vel nesta terça-feira, influen-
ciado pelo mercado externo. A
bolsa de valores voltou a cair,
com investidores vendendo
ações para embolsarem gan-
hos recentes.

O dólar comercial encer-
rou a terça-feira (20) vendido
a R$ 5,551, com alta de 0,01%.
A cotação teve um dia de vola-
tilidade, iniciando o dia em
alta, caindo para R$ 5,50 na
mínima do dia, por volta das
11h30, e anulando a queda du-
rante a tarde.

O mercado de ações teve
um dia de perdas. O índice Ibo-
vespa, da B3, fechou o dia aos
120.062 pontos, com recuo de
0,72%. O indicador operou qua-
se toda a sessão em queda, in-
fluenciado pelo desempenho
das bolsas norte-americanas,
que também caíram, e pela rea-
lização de lucros, com investi-
dores vendendo papéis após
três semanas de alta na bolsa.

O mercado financeiro in-
ternacional teve um dia de ajus-
tes, com o dólar fechando es-
tável ou subindo em relação às
principais moedas. O aumento
de casos de covid-19 em diver-
sos países desenvolvidos pesou
no mercado externo, mas a

Mercado externo influencia
dólar, que fecha o dia estável

moeda norte-americana conti-
nua próxima dos níveis mais
baixos em quase dois meses.

No Brasil, a aprovação do
projeto que modifica a Lei
de Diretrizes Orçamentári-
as (LDO) de 2021 e abre ca-
minho para o fechamento de
um acordo em relação aos
vetos parciais ao Orçamen-
to foi bem recebida pelos
investidores.

O texto permite que o go-
verno corte cerca de R$ 9,5 bi-
lhões em gastos discricionári-
os (não obrigatórios) por meio
de decreto, mas abre brecha
para a exclusão de R$ 40 bi-
lhões do teto federal de gastos.

Os gastos que podem ser
retirados do teto estão relaci-
onados ao enfrentamento da
pandemia de covid-19. Desse
total, R$ 10 bilhões destinam-
se ao programa de preservação
do emprego, R$ 10 bilhões ao
crédito a pequenos negócios e
R$ 20 bilhões à saúde.

Para compensar os gastos
extras e recompor o orçamen-
to de gastos obrigatórios, o
acordo prevê que o presidente
Jair Bolsonaro vete cerca de
R$ 10,5 bilhões de emendas
parlamentares aprovadas no
Orçamento deste ano. (Agen-
cia Brasil)

O indicador de Intenção de
Consumo das Famílias (ICF) al-
cançou o patamar de 70,7 pon-
tos em abril, o menor nível des-
de novembro de 2020, quando
atingiu 69,8 pontos. Após ajuste
sazonal, a série apresentou que-
da mensal de 2,5%, ante recupe-
ração pontual no mês anterior.

O resultado foi divulgado  na
terça-feira (20) pela Confedera-
ção Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
(CNC), que destacou que foi o
pior mês de abril da série histó-
rica. Em relação ao mesmo pe-
ríodo em 2020, houve retração
de 26,1%.

Para o presidente da CNC,
José Roberto Tadros, essa redu-
ção no mês de abril é resultado
do agravamento da pandemia de
covid-19 no país, com medidas
mais restritivas de circulação,
como fechamento de comércios
e cidades inteiras em lockdown.

“É um momento de oscila-
ção, de grande incerteza. Isso se
reflete no orçamento familiar, já
que o agravamento da pandemia,

Intenção de Consumo
das Famílias volta

 a cair em abril
somado à lentidão da vacinação,
acaba gerando pessimismo e
cautela no consumo. Acredita-
mos que, com a imunização em
massa da população, o cresci-
mento econômico será retoma-
do e a confiança vai reagir”, dis-
se Tadros, em nota.

Nos indicadores de renda e
consumo, houve queda em rela-
ção ao mês anterior. A maioria
das famílias considerou a renda
pior do que no ano passado, com
percentual de 41,3% ante 40,3%
em março.

Segundo a CNC, a maior par-
te das famílias também conside-
ra que o nível de consumo em
abril foi menor do que no ano
passado (59,9%), o maior per-
centual desde novembro
(60,4%), ante 58% no mês an-
terior e 46,9% em abril de 2020.

Também aumentou entre os
pesquisados a proporção dos que
acreditam que comprar a prazo
está mais difícil: 41,7%, o mai-
or percentual desde novembro
de 2020, quando foi de 42,2%.
(Agencia Brasil)

Caixa paga seguro-desemprego em
conta poupança social digital

Cidadãos que não indicarem
conta no requerimento de pa-
gamento do seguro-desem-
prego e não possuírem outro
tipo de poupança na Caixa
passam, a partir da terça-fei-
ra, a receber o benefício por
meio da conta poupança soci-
al digital. As contas digitais
serão abertas automaticamen-
te e de forma gratuita pela
Caixa, sem a necessidade de
apresentação de documentos
e comparecimento à agência.
A movimentação será pelo apli-
cativo Caixa Tem.

“Para quem já tem outro tipo
de conta na Caixa, os créditos
serão realizados nas contas exis-
tentes e os valores poderão ser

movimentados com a utilização
do cartão da conta ou ainda
pelo Internet Banking ou pelo
aplicativo do banco. Nos ca-
sos em que o valor do Segu-
ro-Desemprego não possa ser
creditado em conta existente
ou em conta poupança social
digital, o trabalhador poderá
realizar o saque com o Cartão
do Cidadão e senha nos termi-
nais de autoatendimento, uni-
dades lotéricas e nos corres-
pondentes Caixa Aqui, além
das agências”, explicou a ins-
tituição financeira.

Seguro-desemprego
O seguro-desemprego é um

benefício que oferece auxílio

em dinheiro por um período de-
terminado aos trabalhadores. Ele
é pago de três a cinco parcelas,
de forma contínua ou alternada,
de acordo com o tempo traba-
lhado, e tem a finalidade de ga-
rantir assistência financeira tem-
porária ao trabalhador dispensa-
do involuntariamente (sem jus-
ta causa). A Caixa atua como
agente pagador do benefício,
cujos recursos são custeados
pelo Fundo de Amparo ao Tra-
balhador (FAT).

O valor do seguro-desem-
prego considera a média dos sa-
lários dos últimos 3 meses an-
teriores à dispensa. Para o pes-
cador artesanal, empregado do-
méstico e o trabalhador resga-

tado, o valor é de um salário mí-
nimo.

Tem direito ao seguro-de-
semprego:

• Trabalhador formal e do-
méstico, em virtude da dispensa
sem justa causa, inclusive dis-
pensa indireta;

• Trabalhador formal com
contrato de trabalho suspenso
em virtude de participação em
curso ou programa de qualifica-
ção profissional oferecido pelo
empregador;

• Pescador profissional du-
rante o período do defeso;

• Trabalhador resgatado da
condição semelhante à de escra-
vo (Agencia Brasil)

Braga Netto prega união contra
iniciativas de desestabilização

O ministro da Defesa, Wal-
ter Braga Netto, defendeu na
terça-feira (20) que o país es-
teja unido contra qualquer ini-
ciativa de desestabilização en-
tre os Poderes da República. “O
momento requer o maior esfor-
ço de união nacional, com foco
no combate à pandemia e no
apoio à nação. Hoje, o país pre-
cisa estar unido contra qualquer
iniciativa de desestabilização
institucional que altere o equi-
líbrio entre os Poderes e pre-
judique a prosperidade do Bra-
sil. Enganam-se aqueles que
acreditam estarmos em terreno

fértil para iniciativas que pos-
sam colocar em risco a liber-
dade conquistada por nossa na-
ção”, afirmou em discurso du-
rante a solenidade de troca de
comando do Exército, em Bra-
sília, para o general Paulo Sér-
gio de Oliveira.

Na cerimônia, que teve a
participação do presidente da
República, Jair Bolsonaro, de
vários ministros de Estado e do
presidente da Câmara dos Depu-
tados, Arthur Lira ( PP-AL), Bra-
ga Netto disse que “é preciso
respeitar o rito democrático e o
projeto escolhido pela maioria

dos brasileiros para conduzir os
destinos do país”. Segundo o
ministro, a sociedade, atenta a
essas ações, deve ter certeza de
que “as Forças Armadas estão
preparadas e prontas a servir aos
interesses nacionais”.

Braga Netto ressaltou ainda
que “nesse período de intensa
comoção e incertezas, que co-
locam à prova a maturidade, a
independência e a harmonia das
instituições democráticas bra-
sileiras, o Exército, a Marinha
e a Força Aérea mantêm o foco
em suas missões constitucio-
nais, permanecendo sempre

atentas à conjuntura nacional. O
braço forte e a mão amiga se-
guirá coeso, disciplinado,
como sólido alicerce na con-
quista dos objetivos fundamen-
tais previstos na Constituição
Federal”, disse.

O ex-comandante do Exér-
cito Edson Leal Pujol fez um ba-
lanço de suas ações à frente da
força que comandou por dois
anos e quatro meses. Ele agra-
deceu ao presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, e ao vice-pre-
sidente, Hamilton Mourão, a
quem se referiu como “amigo e
conselheiro”.  (Agencia Brasil)
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CONSTRUCAP - CCPS - Engenharia e Comércio S.A.
CNPJ/MF nº 61.584.223/0001-38 - NIRE 35.300.053.095

Edital de Convocação da  Assembleia Geral Ordinária
Ficam os senhores acionistas da CONSTRUCAP - CCPS - ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 
(“Companhia”) convocados para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada de modo exclusivamente 
digital em virtude da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) no dia 29 de abril de 2021, às 14h30 
em primeira convocação e às 15h00 em segunda convocação, por meio de plataforma de 
videoconferência, que permitirá a participação e a votação a distância, mediante atuação remota, 
conforme autorizado pela Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020 e nos termos da Instrução Normativa 
nº 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (“IN DREI nº 81/2020”), a 
qual será considerada como realizada, para todos os efeitos, na sede da Companhia, localizada na 
Avenida Dra. Ruth Cardoso, Edifício Eldorado Business Tower, nº 8501, 32º andar, Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos 
Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2020; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a 
distribuição de dividendos, proposta pela Diretoria e recomendada pelo Conselho de Administração da 
Companhia em 30 de março de 2021; e (iii) Fixar a remuneração global dos membros do Conselho de 
Administração e dos membros da Diretoria, para o exercício de 2021. Nos termos do artigo 133, § 3º da 
Lei 6.404/76, os documentos a que se refere esse artigo foram publicados (i) no “Diário Oficial do 
Estado de São Paulo”, em 17 de abril de 2021, páginas 18 - 24; e (ii) no “Jornal O DIA SP”, em 17 de 
abril de 2021, páginas 05 - 07. A íntegra desses documentos foi encaminhada aos Acionistas por e-mail 
em 29 de março de 2021, com o aviso, ainda, de que referidos documentos se encontravam à 
disposição dos Acionistas. Instruções Gerais: a) Para participação na Assembleia, os representantes 
legais ou procuradores dos Acionistas deverão observar o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76, 
apresentando à Companhia, preferencialmente, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, o 
documento de identidade com foto e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação 
legal, bem como, no caso de representação por procurador, o instrumento de mandato realizado há 
menos de 1 (um) ano com reconhecimento da firma do outorgante, mediante envio de e-mail ao 
endereço [secretaria@construcap.com.br]. b) A Companhia informa que, nos termos da IN DREI nº 
81/2020, e a fim de viabilizar a realização da Assembleia de modo exclusivamente digital, divulgará aos 
Acionistas o link de acesso à plataforma Zoom de videoconferência e demais dados de acesso ao 
sistema eletrônico até às 16h00min do dia 28 de abril de 2021. A participação da Assembleia, bem 
como o exercício do direito de voto nas deliberações das matérias constantes da ordem do dia serão 
realizados por meio da utilização do sistema eletrônico. O sistema eletrônico, nos termos da IN DREI 
nº 81/2020, também assegurará: (i) a segurança, a confiabilidade e a transparência da Assembleia; (ii) 
o registro da presença dos acionistas e dos respectivos votos; (iii) a preservação do direito de 
participação a distância do acionista durante toda a Assembleia; (iv) o exercício do direito de voto a 
distância por parte do acionista, bem como o seu respectivo registro; (v) a possibilidade de visualização 
de documentos apresentados durante a Assembleia; (vi) a possibilidade de a mesa receber 
manifestações escritas dos acionistas; (vii) a gravação integral da assembleia; e (viii) a participação de 
administradores, pessoas autorizadas a participar da Assembleia e pessoas cuja participação seja 
obrigatória. São Paulo/SP, 20 de abril de 2021. Maria Lucia Ribeiro Capobianco Porto - Presidente 
do Conselho de Administração.
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IT’SSEG Corretora de Seguros S.A.
CNPJ/ME nº 20.247.332/0001-82 – NIRE 35.300.465.377

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Digital – Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da IT’SSEG Corretora de Seguros S.A. (“Companhia”) a se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) digital a ser realizada no dia 30/04/2021, às 9 horas, única e 
exclusivamente por meio do aplicativo Zoom (https://zoom.us/join), para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em 
Assembleia Geral Ordinária (“AGO”). (i) apreciar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as 
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31/12/2020, acompanhadas do relatório 
da administração e do relatório dos auditores independentes; (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício 
findo em 31/12/2020; e (iii) deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Em 
Assembleia Geral Extraordinária: (i) deliberar sobre a proposta de criação de um Plano de Opção de Compra de Ações da 
Companhia; e (ii) deliberar sobre a proposta de criação de um Programa de Pagamento Baseado em Ações com Liquida-
ção em Caixa – Phantom Shares da Companhia. Informações Gerais: Documentos Relacionados à AGO: Conforme Aviso 
aos Acionistas da Companhia publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal O Dia nos dias 25/03/2021, 
26/03/2021 e 27/03/2021, desde 30/03/2021, encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede da Companhia, 
cópia dos documentos e informações relacionados às matérias objeto da ordem do dia da AGO. As demonstrações financeiras 
do exercício encerrado em 31/12/2020 foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal O Dia em 
09/04/2021, e uma cópia foi encaminhada aos acionistas por e-mail. Participação na AGOE: Os acionistas poderão optar 
por participar da AGOE por uma das seguintes formas: (a) pessoalmente (via atuação remota pelo aplicativo Zoom); (ii) por 
procurador devidamente constituído (via atuação remota pelo aplicativo Zoom), ou (c) via boletim de voto a distância. Os 
dados de acesso à AGOE via aplicativo Zoom serão encaminhados aos acionistas por e-mail. (i) O acionista que optar por 
participar da AGOE pessoalmente deverá apresentar documentação que comprove sua identidade, com foto, no caso de 
pessoa física, ou estatuto social/contrato social e a documentação societária que comprove a sua representação legal, no 
caso de pessoa jurídica. Para os fundos de investimento, é necessária a apresentação do último regulamento consolidado, 
estatuto social/contrato social do administrador ou gestor do fundo e documentação societária que comprove os poderes 
de representação. (ii) Para os casos em que o acionista opte por ser representado por procurador, além dos documentos 
indicados no item (i) acima, deverá ser apresentado também o instrumento de mandato. (iii) Para os casos em que o acionista 
opte por participar via boletim de voto a distância (cujo modelo será disponibilizado pela Companhia), deve encaminhá-lo 
devidamente preenchido, rubricado e assinado diretamente à Companhia, em conjunto com os documentos indicados no 
item (i) acima. O envio de boletim de voto a distância não impede o acionista de participar da AGOE e exercer seu direito 
de participação e votação durante o conclave, caso em que o boletim de voto a distância enviado será desconsiderado. 
Para viabilizar a participação do acionista na AGOE, o acionista deverá antecipar o envio de cópia simples de toda a docu-
mentação mencionada nos itens acima ao e-mail societario@itsseg.com, sendo obrigatória a remessa da via original do 
boletim de voto a distância ou de eventual instrumento de mandato (em ambos os casos com a firma reconhecida), em até 
20 dias depois da data da realização da AGOE para a sede da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1478, 18º 
andar, conjunto 1801, Jardim Paulistano, São Paulo, Estado de São Paulo, aos cuidados da Diretoria. Os acionistas serão 
comunicados, em até 2 dias, do recebimento por e-mail da documentação pela Companhia, bem como confirmação de 
sua validade e eventuais alterações necessárias. Os boletins de voto a distância incompletos ou que tenham sido enviados 
sem a documentação necessária serão desconsiderados e o respectivo acionista comunicado. São Paulo, 22/04/2021.
Thomaz Luiz Cabral de Menezes – Membro do Conselho de Administração. (21, 23 e 24/04/2021)
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ESTEIO-ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A.
Rua Dr. Reynaldo Machado n° 1.151 - Prado Velho

CURITIBA-PARANÁ
CNPJ/MF n° 76.650.191/0001-07

RELATÓRIO DA DIRETORIA DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - DFC - INDIRETO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Senhores Acionistas:
Cumprindo as disposições legais e estatutárias, esta Diretoria tem o grato prazer de submeter à apreciação de V.S.ªs., as contas relativas ao 
Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2020, as Demonstrações do Resultado do Exercício, das mutações do Patrimônio 
Líquido e das Origens e Aplicações de Recursos, juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes. Permanecemos a disposição 
para quaisquer esclarecimentos que entendam necessários.
Impacto da Pandemia Coronavírus COVID 19
Considerando  a  pandemia  mundial  declarada pela OMS - Organização Mundial de Saúde, relacionada  ao  novo  Coro-
navírus-“COVID-19”, que  vem afetando  e trazendo  riscos  à saúde  pública  e os inúmeros impactos  na  economia  brasileira  e mundial, 
a Esteio adotou  uma  série  de  medidas,  em  linha com  as  diretrizes  estabelecidas  pelas  autoridades  de  saúde nacionais, buscando  
minimizar  ao  máximo os eventuais  impactos  no  que  se  refere  à  saúde  e  segurança  dos  seus  funcionários, familiares  e  parceiros  
nas  áreas  onde  atua, bem  como  a  continuidade  regular  das operações  e  dos  negócios  da empresa.

-
promisso com a obtenção de melhores resultados para a Empresa, assim como a sua crença na retomada de um cenário de normalidade, 

verdadeira força motriz  desta Empresa, bem como o constante apoio  dos nossos clientes e fornecedores  cuja parceria, envolvimento e 

Curitiba, 31 de  dezembro de 2020
A Diretoria

1. Atividades Operacionais    

Lucro líquido do período     6.788.449,07
(+) Depreciações     685.975,47 
(-) Ajustes Exercicio Anterior     (5.480.030,16)
(+) Ajustes Lucro Consórcios     1.103.964,35 
Variações no circulante      3.098.358,73 

(Aumento)/ Redução das contas do Ativo 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020        Variações

Clientes 22.367.496,98 22.647.532,78 24.350.764,33  (1.703.231,55)
Outras contas a receber 19.007.394,64 21.482.707,00 20.464.139,87  1.018.567,13 
Imp. e contrib. a recuperar 771.881,92 285.945,64 909.135,48  (623.189,84)
Realizável a longo prazo 8.328.892,10 8.209.256,71 7.544.706,74  664.549,97 
Total ativo circulante 50.475.665,64 52.625.442,13 53.268.746,42  (643.304,29)
Aumento/ (Redução) das contas do Passivo    
Fornecedores  322.213,38 448.249,31 675.099,40 226.850,09
Impostos e contrib. a recolher 5.545.745,22 7.689.885,28 9.792.519,35 2.102.634,07
Salários e férias a pagar 2.135.097,43 315.160,59 397.724,91 82.564,32
Outras contas a pagar 4.366.516,80 6.526.789,70 3.457.563,26  (3.069.226,44)
Provisões Sociais e Trabalhistas 614.476,82 573.787,95 657.682,86 83.894,91
Exigível a Longo Prazo 12.033.589,53 14.618.446,16 21.369.963,37 6.751.517,21
Total passivo circulante 25.017.639,18 30.172.318,99 36.350.553,15 6.178.234,16

Caixa líquido gerado  nas atividades operacionais:    8.633.288,60

2. Atividades de investimentos    
(-) Aquisições do ativo permanente     (6.330.611,90)
(-) Baixa Depreciação Acumulada     (14.455,08)
(+) Redução de Investimentos    231.153,00
Caixa líquido (consumido) nas atividades de investimentos:     (6.113.913,98)

(-) Distribuição de lucros    
    Dividendos distribuídos    2.686.123,95

     (2.686.123,95)

4. Redução  líquidas das disponibilidades     (166.749,33)
     Disponilibidades imediatas em :   31/12/2020   1.657.952,15
 31/12/2019   1.824.701,48
    
    
Aumento / (redução) líquidas das disponibilidades     (166.749,33)

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS  RESULTADOS  EXERCÍCIOS FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2020

DEMONSTRAÇÃO  DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

A T I V O 31/12/2020 31/12/2019
CIRCULANTE 47.381.991,83 46.240.886,90
Disponibilidades 1.657.952,15 1.824.701,48
Contas a Receber de Clientes 24.350.764,33 22.647.532,78
Impostos  e Contribuições a  Compensar  909.135,48 285.945,64
Créditos a Receber de Terceiros 18.910.529,37 17.875.969,37
Adiantamento a Fornecedores  25.476,44
Conta corrente Consórcios 1.553.610,50 3.581.261,19
NÃO CIRCULANTE 22.232.443,42 17.469.054,88
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  7.544.706,74 8.209.256,71
Empréstimos Compulsórios  597.034,92 597.034,92
Depósitos Judiciais  905.940,14 921.478,58
Empréstimos a pessoas ligadas 6.041.731,68 6.690.743,21
PERMANENTE 14.687.736,68 9.259.798,17
INVESTIMENTOS  1.210.776,46 1.441.929,01
Participações em outras Sociedades 1.205.617,63 1.436.770,18
Incentivos Fiscais 5.158,83 5.158,83
IMOBILIZADO 13.476.960,22 7.817.869,16
Aeronaves 1.106.889,31 1.106.889,31
(-) Depreciação   (621.646,39)  (540.565,24)

Veículos  8.795.706,56 7.887.983,27
Equipamentos Técnicos  41.111.199,68 38.536.915,00
Móveis, Utensílios e Instalações  839.023,07 839.023,07
Marcas e Patentes  1.220,54 1.220,54
Direito de uso de Sistemas 5.225.852,17 4.010.911,41
Direito sobre Telefones  45.785,07 45.785,07
(-)Depreciação/amortização acumulada   (47.121.049,30)  (46.216.650,34)
TOTAL  DO ATIVO 69.614.435,25  63.709.941,78 

 31/12/2020 31/12/2019

  

   RECEITA OPERACIONAL BRUTA 36.401.559,03 38.296.129,93

   RECEITAS DE VOO 213.506,95 388.631,54

   OUTRAS RECEITAS 36.188.052,08 37.907.498,39

(-) Impostos sobre serviços  (2.353.861,25)  (3.249.795,86)

 =RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 34.047.697,78 35.046.334,07

 (-) Custos dos Serviços Aereos  (978.152,78)  (1.320.636,14)

     Tripulantes  (361.146,17)  (386.585,89)

     Combustivel  (297.859,41)  (283.784,83)

     Depreciação  (68.917,18)  (61.323,68)

     Manutenção  (104.069,65)  (169.600,40)

     Seguros de Aeronaves   (188,16)

     Arrendamentos  (103.988,32)  (359.436,73)

     Tarifas de Auxilio à Navegação  (18.353,61)  (20.390,67)

     Tarifas Aeroportuárias  (23.818,44)  (39.325,78)

(-) Outros Custos dos Serviços Prestados  (21.409.919,94)  (19.506.568,34)

LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO 11.659.625,06 14.219.129,59

(-) Honorários da Diretoria   (302.400,00)  (557.475,52)

(-) Despesas Tributárias   (441.252,20)  (686.591,30)

(-) Despesas Administrativas   (3.846.138,00)   (3.893.374,36)

(+) Receitas Financeiras 32.256,51 147.778,98

(-) Despesas Financeiras   (1.562.975,76)  (2.293.487,86)

(+) Variações Monetárias Ativas  2.047.834,80 14.732,02

(-) Variações Monetárias Passivas  (344.562,35) 

(=) Resultado Operacional  7.242.388,06 6.950.711,55

(+) Receita não operacional 564.674,59 797.602,13

(-)  Despesas  não Operacional  (14.455,08) 

(+)Reversão das Provisões 1.599.541,67 1.244.841,05

(=) Lucro antes da Provisão para CS e IR 9.392.149,24 8.993.154,73

(-) Provisão para Contribuição Social  (861.940,83)  (835.618,38)

(-) Provisão para Imposto de Renda  (1.741.759,34)  (1.784.607,54)

    LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 6.788.449,07 6.372.928,81

LUCRO POR AÇÃO  0,5657   0,5311 

    PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019
  
CIRCULANTE  14.980.589,78 15.553.872,83
Fornecedores 675.099,40 448.249,31
Obrigações Fiscais e tributárias 9.792.519,35 7.689.885,28
Adiantamentos de Clientes 8.268,01 891.627,19
Salários a Pagar  397.724,91 315.160,59
Provisões e encargos sociais trabalhistas 657.682,86 573.787,95
Financiamentos 775.195,69 766.424,96
Conta corrente Consórcios 2.674.099,56 4.868.737,55

NÃO CIRCULANTE 21.369.963,37 14.618.446,16
Provisão para Contribuição Social  692.800,00 554.240,00
Provisão para Imposto de Renda  1.307.200,00 1.045.760,00
Obrigações com a controladora 54.391,23 54.391,23
Financiamentos  19.315.572,14 12.964.054,93

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  33.263.882,10 33.537.622,79
Capital Social  12.000.000,00 12.000.000,00
Reserva Legal 2.400.000,00 2.400.000,00
Reserva de Lucros 10.655.515,42 12.033.220,46
Distribuição Participação Consórcio 8.208.366,68 7.104.402,33

TOTAL DO PASSIVO  69.614.435,25 63.709.941,78

                          DESCRIÇÃO CAPITAL RESERVA DE INCENTIVOS RESERVA RESERVA  TOTAL
 REALIZADO CAPITAL FISCAIS LEGAL LUCROS 
Saldos em  31/12/2019  12.000.000,00     2.400.000,00   19.137.622,79   33.537.622,79 
Ajuste de Exercicios Anteriores      (5.480.030,16)  (5.480.030,16)
Resutado do Exercicio      6.788.449,07   6.788.449,07 
Resutado de Consórcios      1.103.964,35   1.103.964,35 
Distribuição de Dividendos       (2.686.123,95)  (2.686.123,95)
Saldos em  31/12/2020  12.000.000,00     2.400.000,00   18.863.882,10   33.263.882,10 

1) CONTEXTO OPERACIONAL
 A Esteio iniciou suas atividades em 30 de dezembro de 1968, é uma socie-

dade por ações de capital fechado com sede na cidade de Curitiba – Brasil, 
e tem como principal atividade atuação como empresa de consultoria, cujas 
atividades se concentravam na execução de projetos e supervisão de obras 
de engenharia civil.  A crescente necessidade da utilização de levantamen-
tos aerofotogramétricos levou a Esteio a equipar-se e a preparar uma equipe 
técnica para a realização de serviços de aerolevantamentos. Assim, a partir 
de 1976 passou a executar serviços de cobertura aerofotogramétrica e ma-
peamento convencional, sendo hoje, uma empresa de destaque nas áreas 
em que atua, possuindo em seu acervo, grande quantidade de serviços exe-
cutados, com a aplicação de tecnologia de vanguarda e atuação em âmbito 
nacional. 

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1 Declaração de Conformidade
 As presentes Demonstrações Financeiras são de responsabilidade da 

administração e estão apresentadas em conformidade com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as Disposições 
da Lei das Sociedades por Ações e pronunciamentos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovados pelo Con-
selho Federal de Contabilidade – CFC.

 De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, a elaboração 
das demonstrações contábeis requer que a Administração use de jul-
gamento na determinação e registro de estimativas contábeis, quando 

estimativas somente são conhecidos por ocasião da sua liquidação.
2.2 Base de Mensuração
 As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo 

histórico.
2.3 Moeda Funcional e Moeda de Apresentação
 Todos os valores apresentados nas demonstrações contábeis, inclu-

indo os valores inseridos nas notas explicativas, estão expressos em 
reais, exceto aqueles indicados de outra forma.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
 As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demon-

strações foram:
3.1 ATIVOS FINANCEIROS

3.1.1. Caixa e Equivalentes de Caixa
-

nanceiras que são demonstradas ao custo, acrescidos dos ren-
dimentos auferidos de acordo com as taxas pactuadas com 

mensalmente e representam as disponibilidades da empresa.
3.1.2. Demais Ativos Circulantes 
 São apresentados pelo valor líquido de realização. As contas a 

receber de clientes, representam em sua grande parte direitos 
de créditos da empresa, junto aos Órgãos Públicos Municipais, 

Estaduais, Federais e economia mista.
3.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

3.2.1 Investimentos em Participações Societárias
 Os investimentos em outras sociedades estão de acordo com 

a legislação vigente. A aplicação do método de equivalência 
patrimonial pressupõe que o investimento seja mensurado ini-
cialmente ao custo e posteriormente ajustado pelo reconheci-
mento da parte do investidor nas alterações dos ativos líquidos 
da investida. Além disso, deve constar no resultado do período 
do investidor a parcela que lhe couber nos resultados gerados 
pela investida. 

3.2.2.   Imobilizado 
 Avaliado pelo custo de aquisição, corrigido monetariamente 

até 31 de dezembro de 1995, e ajustado por depreciações cal-
culadas pelo método linear, levando-se em consideração a vida 
útil dos bens. A Sociedade não realiza estudos de recuperabi-
lidade de ativos (CPC 01), devido as particularidades de suas 
atividades operacionais.

3.3 PASSIVOS
3.3.1  Passivos Circulantes e Não Circulantes
 São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, 

acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, 
variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do 
balanço.

3.3.2    Provisões
 São reconhecidas quando a entidade possui uma provável 

obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, que provavelmente, sejam requeridos re-
cursos econômicos para saldar a obrigação.

3.3.3    Imposto de Renda e Contribuição Social
 O imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social 

sobre o lucro são contabilizados pelo regime de competência 
sendo que, as provisões lançadas no exigível a longo prazo, 
representam o referido imposto e respectiva contribuição, so-
bre os lucros diferidos, de conformidade com o Art.3°, da Lei 
n° 8.003 de 14 de março de 1990 e Art. 30, da Lei n° 9.065, de 
20 de junho de 1995.

3.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 O capital subscrito e integralizado está representado por 12.000.000 

(doze milhões) de ações ordinárias nominativas com valor nominal 
de R$ 1,00 (um real) cada uma. O valor da conta Lucros Acumula-
dos foi reclassificado para a conta Reserva de Lucros.

3.5 EVENTOS  SUBSEQUENTES 
 A Esteio não registrou nenhum evento subsequente que se torna 

necessário fazer a publicação em notas explicativas ou outras providên-
cias previstas na legislação em vigor.

Aos Administradores da
ESTEIO - Engenharia e Aerolevantamentos S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da ESTEIO - Engenharia   e Aerolevanta-
mentos S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de  2020, 
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 

como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políti-
cas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas acima apresentam adequada-

ESTEIO 
- Engenharia e Aerolevantamentos S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de 
International Accounting Standards Board 

– IASB.   
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 de-
scritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo 

-

cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acredi-

nossa opinião. 
Principais assuntos de auditoria

foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um 
todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, 
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório 
do auditor 
A administração da companhia é responsável por essas outras informações que com-
preendem o Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Ad-
ministração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, 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 o nosso con-
hecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos 
nada a relatar a este respeito.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DIRETORIA

do auditor 

e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações 
-

rada sobre esses assuntos.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações con-
tábeis
A administração da Companhia é responsável pela elaboração das demonstrações con-
tábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações con-
tábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela aval-
iação da capacidade da 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 liq-
uidar 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 demonstrações contábeis, tom-
adas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança ra-
zoável 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 

tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais 

longo da auditoria. Além disso:
-

tábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 

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, 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para plane-
jarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o ob-

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de con-

tinuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 

-
panhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 

-
adequadas. 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.

-
-

sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros as-

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cum-
primos 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 gover-

constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nos-
so relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação 
pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinar-
mos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as conse-
quências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, 
superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Curitiba,  16  de  abril de 2021
Leila Maria Mariotto dos Santos

CRC PR-029978/O-6
Auditora

Carlos Valério Avais da Rocha 
Diretor Presidente 

Carlos Lucidório Trindade
Diretor Financeiro

Sonia Graziela Pedrini
Contadora

CRC – 054120-O-0

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

Edital de Convocação-
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Digital

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

Empreendimentos Imobiliários
Caracol S/A

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

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

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

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

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

Santana Administração 
de Bens Próprios S/A

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

Ficam convocados os acionistas a se reunirem às 14hs, do dia 
30/04/2021, para deliberar a seguinte ordem do dia: (i) apreciar as con-
tas da diretoria, o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultados e 
demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerra-
do em 31/12/2020; (ii) eleger os membros da Diretoria para o mandato 
de 01 ano (05/2021 a 04/2022) e fixar a respectiva remuneração global 
mensal para o exercício social de 2022; (iii) tratar de assuntos diversos 
de interesse geral dos acionistas. Devido a pandemia da Covid-19 e 
conforme o Artigo 9º da Lei nº 14.030/2020, comunicamos que a As-
sembleia será realizada de forma exclusivamente digital, acessível pelo 
aplicativo “ZOOM”, cujo acesso será disponibilizado pela companhia, 
através de correio eletrônico, 24 horas antes da realização da Assem-
bleia. Pedreira/SP, 19/04/2021. Diretores: Ana do Carmo dos Santos 
Gouveia Lenzi; Mateus Lopes; Sérgio Ruas Dias Maurício.
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Paraná destina
R$ 109 milhões

para ações
sociais

voltadas aos
mais

vulneráveis
O Governo do Estado lançou

na terça-feira (20) um novo paco-
te social voltado para ajudar as
famílias mais vulneráveis do
Paraná. Serão R$ 109 milhões di-
vididos em seis ações como for-
ma de amenizar o impacto da
pandemia da Covid-19 no dia a dia
dos cidadãos. O programa foi
apresentado pelo governador
Carlos Massa Ratinho Junior aos
deputados estaduais em encon-
tro virtual.

A maior parte dos recursos, no
valor de R$ 62 milhões, será des-
tinada para a proteção de crian-
ças e adolescentes em situação
de risco. O montante é oriundo
de um edital do Fundo para In-
fância e Adolescência (FIA) e vai
contemplar programas e projetos
para o contraturno escolar desen-
volvidos pela sociedade civil or-
ganizada. É o maior aporte do FIA
em 30 anos.

Serão aceitas propostas para
o atendimento especializado de
crianças vítimas de violência; por-
tadores de algum tipo de defici-
ência; crianças acolhidas em ca-
sas lares, famílias acolhedoras e/
ou aguardando adoção; além de
programas de aprendizagem e ser-
viços de convivência e fortaleci-
mento de vínculos. A avaliação
dos projetos será feito pelo Con-
selho Estadual dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente (Cedca).

O Estado também vai distribuir
cestas básicas para famílias de 12
mil crianças e adolescentes, de 0
a 18 anos, portadores de alguma
deficiência e que estejam matricu-
lados em instituições de ensino
especializadas. A intenção é ga-
rantir a segurança alimentar nes-
te período de pandemia. A esti-
mativa é beneficiar cerca de 300
associações. Serão R$ 3,48 mi-
lhões oriundos do FIA

Também como forma de au-
mentar a renda dos mais vulnerá-
veis, o Governo do Estado man-
tém um complemento ao progra-
ma Bolsa Família, do governo fe-
deral. Estão sendo atendidas
mensalmente 24.500 famílias. Até
dezembro serão disponibilizados
mais R$ 10 milhões.

São atendidas famílias em si-
tuação de extrema pobreza, com
renda per capita inferior a R$ 99
por mês. O valor médio do auxílio
é estimado em R$ 45, variando de
caso a caso, de acordo com os
rendimentos. Os recursos são do
Tesouro do Estado.

A Secretaria de Estado da Agri-
cultura e Abastecimento, por sua
vez, deve lançar ainda neste mês
um novo edital para compra de
alimentos da agricultura familiar.
O investimento é de R$ 27 milhões
e vai atender 1.207 entidades que
cuidam de pessoas em situação
de risco. A expectativa é distribuir
4,9 mil toneladas de alimentos,
beneficiando 250 mil pessoas. No
ano passado, o programa Compra
Direta destinou R$ 20 milhões
para a aquisição de produtos de
cooperativas e associações de
pequenos produtores rurais.
(AENPR)
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Medina vence o Rip Curl Narrabeen
Classic com um show de aéreos
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(11) 99653-7522

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

Tatiana Weston-Webb

O bicampeão mundial Gabri-
el Medina venceu o Rip Curl
Narrabeen Classic apresentado
pela Corona com seus aéreos
registrando novos recordes na
temporada 2021 do World Surf
League Championship Tour .
Ele já tinha conseguido a maior
nota (9,70) do ano na etapa pas-
sada em Newcastle e na terça-
feira colocou mais três na lista,
9,30 recebido nas quartas de fi-
nal e 9,27 e 9,50 na decisão do
título com o californiano Con-
ner Coffin. Os 18,77 pontos da
sua 15ª vitória em 27 finais em
etapas do CT, também passaram
a ser o maior placar do ano, ul-
trapassando os 18,16 de John
John Florence em Pipeline. 

Duas finais Brasil x Estados
Unidos fecharam a terceira eta-
pa da temporada e Medina deci-
diu o título em todas. Perdeu a
primeira no Havaí para John
John Florence, a segunda para
Italo Ferreira em Newcastle, mas
agora ganhou e disparou na lide-
rança do ranking. Quem também
brilhou foi a gaúcha Tatiana Wes-
ton-Webb, ao barrar a tetracam-
peã mundial Carissa Moore nas
semifinais. Na final, a californi-
ana Caroline Marks achou as
melhores ondas para vencer, mas
a brasileira subiu para terceiro no
ranking das três etapas disputa-

das.
A única surfista da seleção

brasileira esse ano, já tem chan-
ces matemáticas de brigar pela
liderança do ranking na próxima
etapa da “perna australiana”, que
começa no dia 2 de maio em
Margaret River, onde foi vice-
campeã em 2019, perdendo a fi-
nal para a californiana Lakey
Peterson . Já entre os homens, o
único que poderá tirar a lycra
amarela de Gabriel Medina é
Italo Ferreira, mas o potiguar
já precisa chegar na final do
Boost Mobile Margaret River
Pro, para superar os 25.600 pon-
tos do novo líder do ranking.

A performance de Medina
nas boas ondas de 3-4 pés da ter-
ça-feira em North Narrabeen foi
espetacular. Na decisão do título,
já destruiu sua primeira onda, co-
meçando com uma rasgada desgar-
rando a rabeta e invertendo total a
direção da prancha, emendando
uma batida forte e um aéreo rever-
se na finalização, que valeram nota
9,27. Logo ele pega uma direita,
manda um pancadão de backside e
acelera até chegar na rampa para
voar muito alto, fazer o rotação
completa no ar com muita exten-
são e aterrissar com perfeição. 

Quando completou a mano-
bra, até pediu a nota 10 com os
dedos das mãos e a torcida tam-

bém, mas a nota saiu 9,50. Ainda
assim, já era a segunda maior do
ano e com ela fez também o mai-
or placar das três primeiras eta-
pas, 18,77 pontos. Tudo isso nos
10 primeiros minutos da bateria.
Depois ficou dando um show
para o público, que vibrava a cada
onda do bicampeão mundial.
Conner Coffin até surfou bem
uma onda nos minutos finais que
valeu 8,77, mas não ameaçou a
15ª vitória de Gabriel Medina
em sua 27.a final no CT.

CAMINHO ATÉ A FINAL –
Medina já tinha brilhado na pri-
meira bateria que disputou na ter-
ça-feira, contra a sensação aus-

traliana, Morgan Cibilic. O es-
treante na elite do CT começou
forte surfando um tubaço nas es-
querdas de Narrabeen, mandan-
do ainda um cutback e um rasga-
dão na onda que valeu 8,67. Eles
se enfrentaram na semifinal em
Newcastle e Gabriel só conse-
guiu derrota-lo com um aéreo
que arrancou a maior nota do ano,
9,70. Teria que fazer o mesmo e
conseguiu no último minuto, vo-
ando alto e completando o giro
para ganhar 9,30 dos juízes, a
maior do campeonato até ali. 

Na semifinal, também teve
trabalho para superar o portugu-
ês Frederico Morais, que lar-

gou na frente com notas 5,40 e
4,27 com seu ataque de backside
nas esquerdas. Não entraram
muitas ondas boas nessa bateria
e Gabriel não conseguia com-
pletar os aéreos. Mas, de tanto
insistir acertou dois em duas on-
das seguidas para assumir a pon-
ta com notas 6,00 e 5,70, que
depois trocou por um 6,50. Mas,
ele teve que marcar o português
de perto, para seguir para sua
quarta final consecutiva por
12,50 a 10,70 pontos. 

O outro único titular da se-
leção brasileira masculina a
chegar no último dia foi o ca-
tarinense Yago Dora, que de-
tinha um recorde de 16,33
pontos no Rip Curl Narrabe-
en Classic. Ele disputou a úl-
tima vaga para as semifinais
com o  amer icano Gri f f in
Colapinto , que abriu a bate-
ria com nota 8,50 de um aé-
reo 360 de backside muito alto
na sua primeira onda. Yago res-
pondeu com dois ataques pode-
rosos no crítico de uma esquer-
da para entrar no jogo com nota
7,00. Depois parou de entrar on-
das boas e eles tiveram que so-
mar notas baixas, com Griffin
derrotando o catarinense por
12,50 a 12,00 pontos.

TATIANA VICE-CAMPEÃ
– Assim como na categoria mas-
culina, a feminina terminou com
uma final Brasil x Estados Uni-
dos, essa valendo a vice-lideran-
ça isolada no ranking. A gaúcha
Tatiana Weston-Webb começa
melhor com nota 6,67 de dois
ataques explosivos de frontside
numa esquerda. Ela repete a
dose combinando duas mano-
bras para somar 4,67. Aí veio a
primeira calmaria da bateria,
sem entrar ondas. Depois, a
vice-campeã mundial Caroline
Marks , pega uma onda boa que
abre a parede para fazer quatro
manobras expressivas, jogando
a rabeta e invertendo a direção
da prancha, para entrar na briga
com nota 7,27. Logo a californi-
ana pega outra onda e assume a

ponta com 4,93. 
A brasileira fica precisando

de 5,54 para conquistar sua se-
gunda vitória da carreira no CT,
só que não consegue mais achar
ondas com potencial para isso na
segunda metade da bateria de 30
minutos. A americana ainda pega
uma para fazer um cutback esti-
loso trocando a borda, uma ras-
gada forte levantando água e mais
um cutback antes da finalização,
trocando o 4,93 por 5,30. Com
essa nota, Caroline Marks fes-
teja sua terceira vitória no CT por
12,57 a 11,34 pontos. As outras
duas foram em 2019, na Gold
Coast e em Portugal.

100 VITÓRIAS – Antes, Ta-
tiana tinha atingido um feito his-
tórico de 100 vitórias em bate-
rias do CT, na sua primeira apre-
sentação na terça-feira em Nar-
rabeen. Ela não poderia escolher
uma oponente melhor para isso,
a surfista que mais enfrentou na
divisão de elite da World Surf
League, Sally Fitzgibbons. A
brasileira dominou todo o con-
fronto e aumentou para oito a in-
vencibilidade sobre a australia-
na iniciada nas semifinais da eta-
pa de Fiji em 2017. Foi a 12.a
vez que Tatiana superou Sally,
que ainda está na frente com 13
vitórias em 25 baterias comple-
tadas nas quartas de final do Rip
Curl Narrabeen Classic. 

Tatiana Weston-Webb vol-
ta a ocupar a terceira posição no
ranking, como iniciou a tempo-
rada 2021 do WSL Champi-
onship Tour no Havaí. Ela tinha
caído para o quinto lugar na pri-
meira etapa da “perna australiana”
em Newcastle e agora tem até
chances matemáticas de brigar
pela liderança no Boost Mobile
Margaret River Pro. Mas, já
precisa vencer essa etapa e a Ca-
rissa Moore não passar nenhu-
ma bateria, o que é bastante im-
provável. Tatiana volta a figurar
na lista provisória das top-5 do
ranking que vão decidir o título
mundial no Rip Curl WSL Fi-
nals, em setembro na Califórnia. 
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Copa Shell HB20 define
 data da primeira etapa

Após um início de ano mar-
cado pelo adiamento de etapas
devido à Covid-19, a tempora-
da 2021 do automobilismo bra-
sileiro parece enfim tomar for-
ma. A Copa Shell HB20 se pre-
para para a estreia do terceiro
campeonato de sua história,
agora definida para os dias 1º e
2 de maio, no Velocitta, em
Mogi Guaçu-SP.

A categoria seguirá corren-
do ao lado da Copa Truck, ex-
ceção feita para a prova de aber-
tura, quando os caminhões fi-
carão de fora. Com 40 carros
inscritos para a disputa das oito
rodadas duplas, a Copa Shell
HB20 se mantém como um
dos maiores grids do país.

Após o final de semana no
interior paulista, a categoria
terá etapas em Goiânia, Inter-
lagos, Cascavel, Tarumã, Lima

Duarte (MG) - marcando a inau-
guração oficial do Autódromo
Potenza - e a grande final em
Curitiba. Além dessas sete pra-
ças, a categoria aguarda deta-
lhes para oficializar data e lo-
cal da etapa de setembro, fe-
chando assim as oito marcadas
para o campeonato de 2021.

O calendário está definido,
mas sempre sujeito a condi-
ções sanitárias dos estados e
municípios que receberão as
provas. Confira as datas e lo-
cais da Copa HB20 em 2021:

1ª etapa: 1º e 2/05 – Velo-
citta; 2ª etapa: 22 e 23/05 –
Goiânia; 3ª etapa: 26 e 27/06
– Interlagos; 4ª etapa: 17 e 18/
07 – Cascavel; 5ª etapa: 14 e
15/08 – Tarumã; 6ª etapa: A
definir;  7ª etapa: 2 e 3/10 - Po-
tenza/ alternativa; 8ª etapa: 4 e
5/12 – Curitiba.
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Scheidt abre última competição oficial
antes da Olimpíada em grande estilo

O velejador brasileiro Robert
Scheidt iniciou sua participação
no 2021 ILCA  Vilamoura  Euro-
pean  Continental  Qualification 
em grande estilo. Na tarde de se-
gunda-feira (19), em Portugal, o
bicampeão olímpico cruzou a li-
nha de chegada em segundo lu-
gar na classe Laser nas duas re-
gatas iniciais da última competi-
ção oficial antes dos Jogos de

Tóquio. O campeonato que ter-
mina no sábado (24).

Na fase de classificação
do 2021 ILCA  Vilamoura  Euro-
pean  Continental Qualification,
a flotilha foi dividida em dois
grupos, com 60 barcos cada um.
Scheidt está no azul e, nesta se-
gunda-feira, o brasileiro só não
foi mais veloz que o finlandês 
Kaarle Tapper, na primeira rega-

ta, e o croata  Tonci  Stipanovi´ 
na segunda. Com os resultados
do duplo segundo lugar, Robert
assegurou a liderança da compe-
tição, com 4 pontos perdidos na
classificação geral. O russo
Maxim Nikolaev aparece na
vice-liderança, com 5pp, após
uma segunda e  terceira  coloca-
ções  nas provas de segunda.

Com vagas ainda em jogo para
Tóquio entre os velejadores eu-
ropeus, o nível em Vilamoura é
do padrão de um campeonato
continental. “Tive um dia bom e
aproveitei as oportunidades que
surgiram nas regatas. Ventou bem
na primeira regata, entre 16 a 17
nós. Fiz boa largada, montei a
primeira boia em terceiro e che-
guei em segundo. A segunda pro-
va foi mais complicada. O vento
mudou, foi para terra e ficou bem
oscilante. Não fiz uma primeira
parte muito boa, mas, com velo-
cidade e decisões acertadas, re-
cuperei de 13° para segundo.
Agora é descansar e ir com

tudo. Teremos mais quatro dias
bem duros pela frente. Fico fe-
liz com o resultado, mas o im-
portante é seguir evoluindo com
foco na Olimpíada”, explicou o
maior medalhista olímpico do
Brasil, com cinco pódios,
patrocinado pelo Banco do Bra-
sil e Rolex e que conta com o
apoio do COB e CBVela.

Bons resultados em 2021 -
 Em sua última competição an-
tes de Vilamoura, no mês de mar-
ço, Robert Scheidt conquistou o
título da ILCA Coach  Regatta 
Lanzarote, na Marina  Rubicón, em 
Playa Blanca, no litoral do arquipé-
lago das Ilhas Canárias, na Espanha.
A vitória no campeonato promovi-
do pelos treinadores veio após com-
pletar seis das oito regatas
entre os top cinco. O título não
foi seu primeiro pódio em 2021
nas Ilhas Canárias. Na primeira
competição do ano olímpico,
Scheidt conquistou o vice-cam-
peonato no  Lanzarote  Winter 
Series, em fevereiro.
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Miguel Costa corre em etapa final do
 WSK Super Master Series entre 88 pilotos

na categoria OK Júnior
Em boa fase em seu ano de

estreia na categoria OK Júnior,
o piloto Miguel Costa disputa
neste final de semana a etapa fi-
nal do WSK Super Master Seri-
es, que acontecerá em Lonato, na
Itália. Nono colocado na classi-
ficação, a apenas 17 pontos da
quinta colocação (ocupada pelo
atual campeão mundial da cate-
goria), o integrante da Sauber
Karting Team conquistou bons
resultados ao longo das três pri-
meiras etapas e buscará fechar o
campeonato entre os cinco pri-
meiros na categoria OK Júnior.

“Tivemos a primeira etapa do
WSK Euro Series aqui em Lo-
nato recentemente e foi bom
para nos adaptarmos à pista. Tive
uma sequência legal no Super
Master Series neste início de

ano, com top-5 na Final em La
Conca e outros dois bons resul-
tados nas Pré-Finais, com um
segundo e um terceiro lugares.
Acredito que podemos terminar
na classificação entre os cinco
primeiros e seria ótimo para nos-
so ano de estreia na categoria”,
diz Miguel, que correrá ao lado
de outros 87 pilotos na OK Jú-
nior neste final de semana.

Após um ano de evolução na
categoria X30 Júnior, com diver-
sos top-5, top-10 e um sétimo
lugar na classificação do Italia-
no de Kart, o jovem piloto segue
se destacando entre pilotos mais
velhos no kartismo internacional.
Miguel tem 12 anos de idade e
estreou na OK Júnior com ape-
nas 11, em uma categoria que
abriga pilotos entre os 12 e 14

anos.
Na etapa de abertura do WSK

Euro Series, inclusive, Miguel
conquistou um top-10 na Pré-
Final após ganhar 15 posições e
também foi destaque com ultra-
passagens na primeira etapa do
Super Master Series, quando
teve um total de 56 ultrapassa-
gens. De olho no restante da tem-
porada com a Sauber Karting
Team, o jovem piloto buscará
suas primeiras vitórias e pódios
na categoria OK Junior.

“Ainda quero vencer minha
primeira corrida na OK Júnior,
além de subir pela primeira vez
no pódio também. Tenho certeza
de que nosso trabalho será re-
compensado lá na frente e ainda
teremos muitas etapas do WSK
nesta temporada, então vamos

seguir tentando evoluir a cada
corrida que passa”, diz Miguel,
que usa o chassi da Kart Repu-
blic no kart de número #321 e
tem apoio de Baked Potato e Par-
ticipa.

As atividades de pista do
WSK Super Master Series em
Lonato começam nesta quarta-
feira (21) com os primeiros trei-
nos livres, enquanto as baterias
classificatórias acontecem a par-
tir de sexta-feira (23) e terminam
apenas no sábado (24). A Pré-Fi-
nal da OK Júnior está marcada
para acontecer às 7h40 (horári-
os de Brasília) no domingo (25)
e a Final terá largada no mesmo
dia às 9h55. Confira ao vivo no
Live Timing do WSK: http://
w w w . w s k a r t i n g . i t /
livetiming.asp?s=
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CONGREGAÇÃO AGOSTINIANA MISSIONÁRIA DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO
C.N.P.J 60.978.947/0001-01

Demonstrações Individuais em Reais
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em Reais)

Ativo N.E 2020 2019
Circulante  69.033.703 67.985.964
Educação  21.610.729 20.318.758
Caixa e Equivalentes de Caixa-(Resursos s/ Restrição) 4 15.530.880 17.494.427
Anuidades Escolares a Receber 5 4.275.887 1.392.136
Outros Créditos  1.756.329 1.385.820
Impostos a Compensar  47.633 46.376
Assistência Social  422.265 137.054
Caixa e Equivalentes de Caixa-(Resursos s/ Restrição) 4 180.254 127.054
Outros Créditos  20.611 -
Recursos de Parceria em Projetos (Recursos c/ Restrição) 221.400 10.000
Mantenedora  47.000.709 47.530.152
Caixa e Equivalentes de Caixa-(Resursos s/ Restrição) 4 46.600.049 47.093.182
Outros Créditos  400.660 436.970
Não Circulante  135.825.379,51 136.446.934,57
Educação  84.528.357 85.746.211
Depósitos Judiciais 6 9.829 13.284
Imobilizado 7 84.513.764 85.726.606
Intangível 8 4.765 6.321
Assistência Social  6.303.708 5.174.886
Imobilizado 7 6.302.947 5.173.642
Intangível 8 761 1.244
Mantenedora  44.993.314 45.525.837
Depósitos Judiciais 6 - 94.074
Imobilizado 7 44.905.800 45.322.370
Intangível 8 87.515 109.394
Total Ativo  204.859.083 204.432.899

Nota 01 - Contexto Operacional: A Congregação Agostiniana Missionária de Assistência e Educa-
ção, fundado em 10 de maio de 1949, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com seus atos 
constitutivos registrados no Cartório de Registro Especiais de títulos e documentos, no Livro A, Fls. 
11, inscrito no CNPJ n.º 60.978.947/0001-01, é uma associação civil, com personalidade Jurídica de Di-
reito Privado, de caráter educacional, assistencial, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, 
financeira e patrimonial, tendo como atividade preponderante a educação, com sede na Rua Hilde-
brando Tomás de Carvalho, n.º 63, Vila Mariana, em São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. A Congre-
gação Agostiniana Missionária de Assistência e Educação tem por finalidade: 1) Difundir a educação 
e o ensino, criando e mantendo estabelecimentos de ensino em seus vários graus, oferecendo, inclu-
sive, formação religiosa, cursos livres e profissionalizantes e propagando a educação da cidadania; 
2) Promover a assistência a crianças, jovens e adultos, nos âmbitos social, educacional, profissional 
e espiritual, criando e mantendo centros de integração social e outras obras sociais; 3) Promover e 
desenvolver a evangelização da comunidade em geral, por meio de atividades educativas, culturais, 
pastorais, obras de promoção humana e de assistência social, promovendo a formação integral da 
pessoa; 4) Dedicar-se a obras de promoção humana, visando ao aperfeiçoamento humano, espiritual 
e material de suas associadas e da coletividade em geral, principalmente dos mais carentes e neces-
sitados; 5) Criar, congregar, dirigir e manter outras obras sociais e instituições assistenciais que visem 
à beneficência, à promoção humana, à educação, à cultura, à evangelização, ao ensino e à assistência 
social. Todas as atividades da Congregação Agostiniana Missionária de Assistência e Educação são 
praticadas para a realização dos seus objetivos sociais, são caracterizadas como assistência social 
no atendimento de suas finalidades, inclusive suas despesas, receitas e investimentos patrimoniais. 
Com o objetivo de promover a prestação de serviços à comunidade e aos necessitados, a Entidade 
pode, na prestação de seus serviços, conceder gratuidades, totais ou parciais, inclusive na utilização 
ou cessão de seus bens móveis e imóveis a terceiros. Visando ao desenvolvimento de suas ativida-
des estatutárias, a Entidade poderá firmar contratos, convênios, termos de parceria e de cooperação 
mútua com outras instituições congêneres, públicas ou privadas. A Congregação Agostiniana Missio-
nária de Assistência e Educação é imune de impostos e contribuições chancelada pela Constituição 
Federal de 1988, artigo 195, parágrafo 7º e pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade - ADIn 4480 em 27/03/2020. A Congregação Agostiniana Missionária 
de Assistência e Educação é detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 
- CEBAS - MEC. Sua certificação está referenda pelo Ministério da Educação e Ministério da Cida-
dania por meio da Portaria nº 363, de 5 de agosto de 2019, publicada no Diário Oficial da União 
em 08/08/2019, página 315, Seção 1, renovado para o período de 01/01/2016 a 31/12/2018. Em 20 
dezembro de 2018 foi protocolizado, tempestivamente, junto ao Ministério da Educação o pedido de 
renovação do certificado, conforme processo 23000041917201805, para o período de 01/01/2019 à 
31/12/2021. A Congregação Agostiniana Missionária de Assistência e Educação, mantém Escolas de 
Educação Básica, devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação, denominadas:

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: Na elaboração das demonstrações con-
tábeis de 2020, a Entidade adotou a ITG 2002 (R1) em conjunto com a NBC TG 1000 (R1) como base 
para a preparação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis da entidade foram 
preparadas totalmente em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade vigentes no 
período que as demonstrações contábeis se referem. Conforme definido no item 2.3.5, 10.4 e 10.6 da 
NBC TG 1000 (R1), a entidade optou pela utilização das normas contábeis em itens ou eventos especí-
ficos, uma vez que tal transação ou evento não está contemplado na norma para pequenas e médias 
empresas, ou quando a própria norma permite a utilização das normas específicas, a Congregação 
Agostiniana Missionária de Assistência e Educação, também adotou resolução CFC n° 1.305/2010, 
que aprovou a NBC TG 07 (R2) - Subvenção e Assistência Governamentais. A Entidade mantém um 
sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrô-
nico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao res-
pectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou 
evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas 
explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias serão transcritas na “Escrituração Contá-
bil Digital - ECD”. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, 
papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação 
contábil é hábil, revestida das características intrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técni-
ca-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A Entidade mantém em boa ordem a documentação 
contábil. Na elaboração das Demonstrações Contábeis, é necessário utilizar estimativas para conta-
bilizar certos ativos, passivos e outras transações. As Demonstrações Contábeis incluem, portanto,
estimativas referentes à seleção das vidas úteis do Ativo Imobilizado e Intangível, provisões neces-
sárias para passivos contingentes, perdas por créditos incobráveis e outras similares. Os resultados 
reais podem apresentar variações em relação às estimativas. As demonstrações contábeis foram au-
torizadas para a emissão em 16 de abril de 2021. Nota 03 - Resumo das Principáis Práticas: a) Caixa 
e Equivalentes de Caixa: são mantidos com a finalidade de atender aos compromissos de caixa de 
curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A entidade considera equivalentes de caixa uma 
aplicação financeira de conversibilidade imediata, em um montante conhecido de caixa, estando 
sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. b) Aplicações de liquidez imediata: As apli-
cações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos 
pró-rata até a data do balanço. c) Ativos e passivos circulantes: os ativos e passivos circulantes es-
tão sendo demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os ativos 
e passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e 
o risco de cada transação. d) Imobilizado: Os ativos imobilizados foram avaliados ao valor justo em 
exercícios anteriores e as aquisições posteriores ou construções estão contabilizados pelo seu valor 
de aquisição, deduzida a depreciação. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumen-
to nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro gasto é reconhecido como 
despesa quando incorrido.   e) Intangível: Os ativos intangíveis são registrados pelo custo de aqui-
sição deduzida da amortização.  f) Depreciações e Amortizações: foram calculadas e estão sendo 
apresentadas pelo método linear com base nas taxas mencionadas na nota 06, leva em consideração 
a vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 (NBC TG 27).  g) Provisão para férias 
e encargos: As férias, bem como os seus encargos, foram provisionadas com base nos direitos ad-
quiridos pelos empregados até a data do balanço.  h) As receitas e as despesas: Foram apropriadas 
pelo regime de competência. As receitas e despesas são reconhecidas, respeitando as normas con-
tábeis.  i) Apuração do resultado: O resultado foi apurado segundo o regime de competência. Os 
rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos 
no resultado.  j) Prazos: os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, até o encerramento do exercício 
seguinte, são classificados como circulante. Os valores exigidos após o exercício seguinte foram clas-
sificados como longo prazo.  k) Doações e contribuições de terceiros: A entidade, nos exercícios de 
2019 e 2018, recebeu doações de Pessoas Físicas e Jurídicas. l) Provisões: Uma provisão é constituída 
no balanço, quando possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento pas-
sado, e é provável que um recurso econômico, seja requerido para saldar a obrigação. As provisões 
são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.  Nota 3.1 - Patrimônio 
Líquido: Formado por resultados apurados em períodos anteriores, desde sua fundação. O Superá-
vit do exercício será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências Legais, 
estatutárias e de acordo com a Resolução CFC, que aprovou a ITG 2002 R1 em especial no item 15 
que prescreve o valor do superávit ou déficit deve ser incorporado ao Patrimônio Social. A Entidade 
não apresentou superávit que tenha qualquer restrição. Conforme o Estatuto Social, o patrimônio 
social, receitas, recursos e eventual superávit operacional serão aplicados integralmente no país, na 
manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais; sendo vedada qualquer forma de dis-
tribuição de resultados, dividendos, beneficiações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob 
qualquer forma ou pretexto. Nota 3.2 Estimativas e Julgamentos Contábeis: As estimativas e os 
julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em ou-
tros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.
Nota 04 - Caixa e Equivalentes de Caixa 2020 2019
Caixa e bancos - (Recursos sem Restrição) 81.966 150.171
Poupança - (Recursos com Restrição) (b) 512.944 486.854
Aplicação Financeira - (Recursos sem Restrição) 61.667.673 64.077.639
Aplicação Financeira - (Recursos com Restrição) 48.600 -
Total 62.311.183 64.714.664

Colégio Cristo Rei - São Paulo - SP CNPJ 60.978.947/0002-84
Colégio Santo Agostinho - Goiânia - GO CNPJ 60.978.947/0004-46
Colégio Santa Rita de Cássia - Belo Horizonte - MG CNPJ 60.978.947/0005-27
Colégio Nossa Senhora Mãe de Deus - Catalão - GO CNPJ 60.978.947/0006-08
Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho - Jataí - GO CNPJ 60.978.947/0008-70
Centro Educacional Santo Agostinho - São Paulo - SP CNPJ 60.978.947/0003-65
Centro de Integração Social Santo Agostinho - Rio de Janeiro - RJ CNPJ 60.978.947/0016-80
A Congregação Agostiniana Missionária de Assistência e Educação, mantém Unidades de Assistên-
cia Social, devidamente reconhecidas e registradas nos Conselho Municipal de Assistência Social 
dos respectivos municípios, denominadas:
Centro de Acolhida Santo Agostinho - Divisópolis - MG CNPJ 60.978.947/0017-60
Centro de Acolhida Madre Evangelina - Unidade Soure - PA CNPJ 60.978.947/0018-41
Centro de Acolhida Madre Evangelina - Unidade Portel - PA CNPJ 60.978.947/0018-41
Centro Educacional Santo Agostinho - São Paulo - SP CNPJ 60.978.947/0003-65
Centro de Integração Social Santo Agostinho - Rio de Janeiro - RJ CNPJ 60.978.947/0016-80

Passivo N.E 2020 2019
Circulante  5.781.987 5.893.221
Educação  5.206.397 5.586.999
Fornecedores e Outras Contas a Pagar  463.040 334.030
Obrigações Trabalhistas  2.774.699 2.480.326
Obrigações Fiscais e Sociais  48.070 79.350
Adiantamento de Clientes  1.920.588 2.691.884
Cheques a Compensar  - 1.408
Assistência Social  348.436 80.638
Fornecedores e Outras Contas a Pagar  4.668 20.336
Obrigações Trabalhistas  72.150 38.525
Obrigações Fiscais e Sociais  1.618 11.778
Recursos de Projetos em Execução  270.000 10.000
Mantenedora  227.154 225.584
Fornecedores e Outras Contas a Pagar  142.749 50.532
Obrigações Trabalhistas  80.600 162.287
Obrigações Fiscais e Sociais  3.804 12.765
Não Circulante  54.545 49.754
Educação  54.545 22.190
Provisão para Contingência 9 54.545 22.190
Assistência Social  - -
Mantenedora  - 27.564
Provisão para Contingência  - 27.564
Patrimônio Líquido  199.022.551 198.489.924
Patrimonio Social  199.022.551 198.489.924
Educação  108.770.864 106.633.386
Patrimônio Social  106.633.386 104.690.098
Superávit (Déficit) dos Exercícios  2.137.478 1.943.288
Assistência Social  1.511.998 3.076.606
Patrimônio Social  3.076.606 4.454.616
Superávit (Déficit) dos Exercícios  (1.564.608) (1.378.010)
Mantenedora  88.739.689 88.779.932
Patrimônio Social  88.779.932 86.775.644
Superávit (Déficit) dos Exercícios  (40.243) 2.004.288
Total Passivo  204.859.083 204.432.899

Nota 05 - Mensalidades Escolares a Receber - Valores em R$
Descrição 2020 2019
Mensalidades a Receber de Anos Anteriores 3.078.268 2.620.480
Mensalidades a Receber do Ano Atual 5.003.104 3.440.800
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (3.805.485) (4.669.144)
Total 4.275.887 1.392.136
O saldo de anuidades a receber referente a mensalidades escolares registrado pelo valor faturado, de 
acordo com contrato de prestação de serviços. Nota 06 - Crédito e Valores em Terceiros - Depósito 
Judicial: As contribuições ao Programa de Integração Social - PIS, estavam sendo depositadas em 
juízo mediante autorização judicial, concedida à Congregação Agostiniana Missionária de Assistên-
cia e Educação. Em 31 de dezembro de 2019 as contribuições depositadas somavam R$ 548.391,71. 
Em 22/10/2019 houve o recebimento dos depósitos realizados em juízo. Em 2020 não há saldo de 
Depósito Judicial relacionado ao Processo do PIS. Após a conclusão do processo deixou de efetuar o 
depósito conforme sentença proferida. Os depósitos judiciais em face das ações trabalhistas, foram 
depositadas em juízo mediante autorização judicial. Em 31 de dezembro de 2020 os valores corres-
pondem a R$ 9.828,51, em 2019 R$ 107.358,47.
Nota 07 - Imobilizado Saldo    (-) Depre- Saldo
 Líquido Aqui- (-) Transfe- ciação Líquido %
Bem 2020 sição Baixas rências Acumulada 2019 Taxa
Terrenos 62.970.747 271.700 (53.689) - - 62.752.736 -
Terrenos (Realizar) (1.800.000) - - - - (1.800.000) -
Edifícios 66.515.325 63.609 (63.840) 375.456 (2.691.251) 68.831.351 4%
Obras em Andamento 4.268.534 1.798.490 (5.437) (906.737) - 3.382.219 -
Aparelhos de Som 30.790 - - - (3.253) 34.043 10%
Biblioteca 231.417 - - - (24.455) 255.872 10%
Computadores 247.329 209.928 - - (26.213) 63.613 20%
Equipamentos Telefônicos 21.722 3.950 - - (2.265) 20.037 10%
Instalações 928.786 16.976 - 531.281 (41.498) 422.026 10%
Máquinas e
 Equipamentos 1.126.995 173.814 - - (112.423) 1.065.604 10%
Material Didático
 e Pedagógico 26.960 - - - (2.848) 29.808 10%
Móveis e Utensílios 1.118.003 106.423 - - (114.035) 1.125.616 10%
Veículos 35.901 - - - (3.792) 39.693 10%
  135.722.510 2.644.891 (122.966) - (3.022.032) 136.222.618
Nota 07.1 -Terrenos - Obrigações a Realizar: A Prefeitura Municipal de Jataí constituiu uma auto-
rização de doação de um terreno urbano para construção com a área de 20.583.98 metros quadra-
dos, avaliado em R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), objetivando e oportunizando a 
instalação de entidade que explora serviços na área da educação. No entanto, a prefeitura fez essa 
doação mediante a um procedimento licitatório e destinado à implantação de instituição de ensino 
fundamental e médio, de acordo com a Lei Municipal 3.744/2015 art. 3°. Todavia fica facultado à 
instituição que o descumprimento de quaisquer prazos ou encargos, acarreta à rescisão da doação e 
de consequência a reversão do imóvel ao patrimônio do Município, sem direito a indenização. Nota 
07.2 - Obras em Andamento: As obras em andamento representam o valor bruto dos custos rela-
cionados diretamente a projetos específicos de adequação predial e obras civis que agregam vida 
útil ao imóvel. Na medida em que forem concluídas e entrarem em operação, serão reclassificadas 
em conta específica e serão submetidas à depreciação, conforme a vida útil. Nota 07.3 - Aquisições: 
Em 2020 a Congregação Agostiniana deliberou sobre a aquisição de Terrenos e Imóveis para manu-
tenção de suas obras assistenciais. Nota 07.3.01 - Compra: Aquisição no valor total de R$ 250.000,00 
no estado do Pará de um terreno no valor R$ 165.309,40 e um imóvel no valor de R$ 84.690,60, sendo 
que o imóvel está registrado na conta de Obras em Andamento devido reformas e ampliação. Ao 
término da obra, o valor total será transferido para a conta de edificações. Nota 07.3.02 - Permuta: 
Aquisição por meio de permuta no valor total de R$ 170.000,00 em São Miguel Paulista, São Paulo/
SP, de um terreno no valor R$ 106.390,99 e um imóvel no valor de R$ 63.609,01, sendo que o imóvel 
está registrado na conta de Obras em Andamento devido reformas e ampliação. Ao término da obra, 
o valor total será transferido para a conta de edificações. Em contrapartida foi cedido o imóvel da Rua 
Tetiximira, 303, São Miguel Paulista, São Paulo/SP, bem como o terreno correspondente, pelo valor 
de R$ 170.000,00, sendo que o valor contábil do bem na época era R$ 93.665,00. No momento da 
baixa na contabilidade foi considerada a depreciação acumulada do imóvel e reconhecido o ganho 
de capital apurado na operação.
Nota 08 - Intangível Saldo    (-) Saldo
 Líquido  (-) Transfe- Amortização Líquido
Bem 2020 Aquisição Baixas rências Acumulada 2019
Software 93.041 - - - (23.918) 116.958
Nota 09 - Provisão para Contigência: Em atendimento a Resolução CFC 1.180/09 a administração 
da entidade constitui provisão para cobrir eventuais ações judiciais na esfera trabalhista, civil.
Resumo - Causas Prováveis
Escritório responsável Processo Autor 2020 2019
Advocacia Fernando 0083200-66. Ivonete
 Rudge Leite 1995.5.02.0011 Isabel Batista - 39.149
Alberto Magno da Mata 0010056-11-2015.5.18.0012 Luzia de Castro Martins 10.605 10.605
Alberto Magno da Mata 0010452-21.2020.5.18.0009 Osvaldo de Godoes Faria 43.940 -
   54.545 49.754
O processo 0083200-66.1995.5.02.0011 Ivonete Isabel Batista foi avaliado em 2020 como possível, 
dessa forma, a provisão de 2019 foi revertida. Em 2020 haviam seis processos de natureza cível e tra-
balhista que os assessores jurídicos classificaram como possível a chance de perda para a entidade, o 
valor total das causas é de aproximadamente R$ 73.495. Em 2019 não haviam processos classificados 
como possível perda. Nota 10 - Receitas Operacionais - Serviços Educacionais: O valor consigna-
do na demonstração de resultados está composto da seguinte forma:
Valores em R$
Ano 2020 2019
Receita Operacional
Anuidades escolares sem gratuidades (a) 48.697.076 46.385.658
Anuidades escolares com gratuidades (b) 12.438.583 11.746.029
Outras receitas educacionais (c) 2.853.001 7.214.966
Parceria c/ Restrição (d) 25.391
Dedução da Receita
Convenção coletiva (e) (2.040.002) (1.637.294)
Gratuidades bolsas de estudo integrais (f) (11.843.255) (11.100.163)
Gratuidades bolsas de estudo parciais (g) (595.328) (645.866)
Devoluções Encargos Educacionais (h) (85.087) (39.216)
Descontos Concedidos (6.026.941) (2.793.356)
Receita Operacionais Líquida 43.398.047 49.156.149
a) As receitas da entidade oriundas de atividades fins, conforme estatuto social, são mensuradas 
pelo valor da contraprestação recebida ou a receber, baseada na planilha de custo educacional (Lei 
n.º 9.870/99) e formalizando pelos contratos de prestação de serviços educacionais. b) Registro do 
valor das mensalidades ofertadas pela Entidade por meio de gratuidades sociais. O montante re-
gistrado neste item não agrega saldo de resultado operacional líquido, pois o valor é totalmente 
deduzido nas contas de gratuidades com bolsa de estudo. c) Outras Receitas Educacionais. d) Par-
ceria - Fundação Salvador Arena, Unesco: Projeto Entrelinhas, Projeto Boneco de Lata e Itaú Social: 
Comunidade Presente; e) Convenção coletiva concedida a professores e demais classes vinculadas a 
sindicatos com benefício previsto em convenção coletiva, f) Gratuidades concedidas na forma da Lei 
n.º 12.101/2009, Bolsa de Estudo 100%. g) Gratuidades concedidas na forma da Lei n.º 12.101/2009, 
Bolsa de Estudo 50%.  h) Devoluções de encargos educacionais. 
Nota 11 - Parceria c/ Restrição
Valores em R$
Descrição Recebido em 2020 Recebido em 2019
Fundação Salvador Arena 23.083,20 25.391
UNESCO - Projeto Entrelinhas 10.000,00 -
UNESCO - Projeto Boneco de Lata 48.600,00 -
Itaú Social - Comunidade Presente 124.627,00 -
Total 206.310,20 25.391
Nota 11.1 - Fundação Salvador Arena: A Fundação Salvador Arena, entidade filantrópica de direito 
privado, com sede na Avenida Caminho do Mar, n° 2652 - Rudge Ramos, São Bernardo do Campo/ 
SP firmou Termo de Colaboração com a Congregação Agostiniana Missionária de Assistência e Edu-
cação, por meio de sua unidade mantida - Centro Educacional Santo Agostinho, para execução do 
Programa de Alimentação Complementar Para Entidades Sociais. Breve Descrição da Colaboração: 
a parceria vigorou no período de 02/10/2018 a 30/09/2019, tendo a renovação entre 01/10/2019 a 
30/09/2020. A Fundação Salvador Arena liberou um crédito, no ano de 2018 de R$ 46.936,00 (quaren-
ta e seis mil novecentos e trinta e seis reais), em 2019 o valor de 25.390,53 (vinte e cinco mil, trezentos 
e noventa reais e cinquenta e três centavos) e 2020 R$ 23.083,20 (vinte e três mil e oitenta e três reais 
e vinte centavos) por meio do cartão alimentação que deu o direito à aquisição de gêneros alimen-
tícios e produtos de limpeza, visando complementar a alimentação das crianças e adolescentes e 
a manutenção da limpeza e higienização do Centro Educacional Santo Agostinho. Público Alvo: 
Crianças e Adolescentes, na faixa etária de 06 a 15 anos, que vivem em situação de risco pessoal, so-
cial e econômico. Nota 11.2 Unesco - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

Demonstração do Resultado do Período
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Receitas Operacionais N.E 2020 2019
Atividades - Educação
Sem Restrição
Receitas operacionais
Serviços educacionais  61.135.659 58.131.687
(-) Bolsas de Estudo Integrais de 100% Lei 12.101/2009  (11.843.255) (11.100.163)
(-) Bolsas de Estudo Parciais de 50% Lei 12.101/2009  (595.328) (645.866)
(-) Outras Bolsas  (2.040.002) (1.637.294)
(-) Descontos e Devoluções  (6.112.028) (2.832.571)
Total da Receita Liquida  40.545.045 41.915.793
Outras Receitas Atividades - Educação Básica  2.853.001 7.214.966
Com Restrição
Parceria  - 25.391
Total da Receita Atividades - Educação 10 43.398.047 49.156.149
Atividades - Assistência Social
Sem Restrição
Receitas operacionais
Donativos  16.982 1.000
Com Restrição
Parceria  10.000 200.000
Total da Receita Atividades - Assistência Social  26.982 201.000
Atividades - Mantenedora
Sem Restrição
Receitas operacionais
Arrecadações Sociais  4.699.913 6.064.553
Total da Receita Atividades - Mantenedora  4.699.913 6.064.553
Total da Receita  48.124.942 55.421.702
DESPESAS OPERACIONAIS
Atividades - Educação
Sem Restrição
Custo e Despesas operacionais  (42.337.061) (48.825.210)
Despesas com Pessoal  (28.269.726) (27.809.142)
Despesas com Encargos Sociais  (2.397.028) (2.520.525)
Despesas Administrativas e Gerais 16 (9.243.722) (14.156.705)
Depreciação, Amortização e Leasing  (2.200.591) (3.965.827)
Beneficios Complementares  (225.993) (373.012)
Atividades - Assistência Social
Custo e Despesas operacionais  (1.612.329) (1.661.292)
Despesas com Pessoal  (980.353) (1.017.396)
Despesas com Encargos Sociais  (72.752) (81.417)
Despesas Administrativas e Gerais  (446.901) (354.190)
Depreciação, Amortização e Leasing  (112.324) (153.016)
Custos c/ alimentação e material para usuário  - (55.274)
Atividades - Mantenedora
Custo e Despesas operacionais  (4.675.472) (6.227.544)
Despesas com Pessoal  (994.035) (1.111.207)
Despesas com Encargos Sociais  (103.427) (64.735)
Despesas Administrativas e Gerais  (2.821.111) (3.628.020)
Depreciação, Amortização e Leasing  (756.899) (1.423.582)
Total dos Custos e Despesas Operacionais  (48.624.862) (56.714.046)
Resultado Financeiro Líquido  1.032.547 3.861.911
Atividades - Educação
Receita Financeira  1.314.314 1.919.931
(-) Despesas Financeira  (237.822) (307.582)
Resultado Financeiro Líquido  1.076.492 1.612.349
Atividades - Assistência Social
Receita Financeira  28.257 90.206
(-) Despesas Financeira  (7.518) (7.924)
Resultado Financeiro Líquido  20.739 82.282
Atividades - Mantenedora
Receita Financeira  1.020.022 2.430.064
(-) Despesas Financeira  (1.084.705) (262.784)
Resultado Financeiro Líquido  (64.684) 2.167.280
Superávit (déficit) do período  532.627 2.569.566

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Superávit (déficit) do período 532.627 2.569.566
Ajuste por:
Depreciações/ Amortizações 3.069.814 5.542.424
Resultado na baixa de imobilizado (76.335) -
Constituição/(reversão) de provisão de PCLD (253.518) -
Constituição/(reversão) de provisão de Contingências 4.791
Resultado Líquido Ajustado 3.277.379 8.111.990
1- (Aumento) / Redução do Ativo
(Aumento) - Redução em Anuidades Escolares a Receber (2.630.233) 699.052
(Aumento) - Redução em Outros Créditos (354.810) 117.438
(Aumento) - Redução em Impostos a Compensar (1.258) 1.128
(Aumento) - Redução em Recursos de
 Parceria em Projetos (Recursos c/ Restrição) (211.400) 225.391
(Aumento) - Redução em Depósitos Judiciais 97.530 (34.961)
(Aumento) - Redução em Processo Judicial do PIS - 348.890
= Total (Aumento) / Redução do Ativo Circulante (3.100.171) 1.356.938
2- Aumento / (Redução) do Passivo
Aumento / (Redução) em Fornecedores e Outras Contas a Pagar 205.559 43.234
Aumento / (Redução) em Obrigações Trabalhistas 246.312 629.951
Aumento / (Redução) em Obrigações Fiscais e Sociais (50.401) (569.725)
Aumento / (Redução) em Adiantamento de Clientes (771.296) 241.815
Aumento / (Redução) em Recursos de Projetos em Execução 260.000 (225.391)
Aumento / (Redução) em Cheques a Compensar (1.408) (2.713)
Aumento / (Redução) em Obrigações Fiscais - (152.090)
=Total Aumento / (Redução) do Passivo Circulante (111.234) (34.919)
Caixa Líquido Gerados nas Atividades Operacionais 65.974 9.434.009
3- Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Venda de Imobilizado
Aquisição de Imobilizado / Intangível (2.469.454) (4.987.324)
= Total Caixa Líquido das Atividades de Investimento (2.469.454) (4.987.324)
4- Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Amortização de Empréstimo
= Total Caixa Líquido das Atividades de Financiamento
(1 + 2 +3 +4) Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa (2.403.480) 4.446.685
Demonstrativo do Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa
No Início do Exercício 64.714.664 60.267.977
No Fim do Exercício 62.311.183 64.714.663
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa (2.403.480) 4.446.685

Nota 14 - Cobertura de Seguros: A política da Entidade é manter cobertura de seguros para os bens 
do imobilizado, sujeitos a riscos e por montantes julgados suficientes para cobrir sinistros, conside-
rando a natureza de suas atividades e orientação dos seus consultores de seguros. Nota 15 - Benefí-
cios com a Isenção das Contribuições Sociais: O benefício usufruído pela entidade com a isenção 
da cota patronal do INSS está demonstrado no quadro abaixo:
Isenções Usufruídas 2020 2019
Descrição Valor R$ Valor R$
INSS - Isenção da cota patronal 20% 5.662.501 5.532.769
INSS - Isenção R.A.T. 1% 281.102 274.160
INSS - Isenção Terceiros - 4,50% 1.274.062 1.233.721
Total das Isenções 7.217.666 7.040.650
Nota 16 - Despesas Gerais e Administrativas
Descrição 2020 2019
Serviços de Terceiros 3.391.668,37 4.406.449,34
Utilidades e Serviços 837.158,17 1.395.879,26
Materiais de Consumo 2.982.987,98 4.099.089,36
Compra de Mercadorias 163.466,32 288.884,41
Despesa com Marketing e Eventos 122.132,50 170.444,98
Despesas com Manutenção 141.280,21 96.550,88
Despesas Gerais 1.605.028,79 3.699.406,50
Total 9.243.722,34 14.156.704,73
Nota 17 - Ajustes de Exercícios Anteriores - 2019: Refere-se basicamente a: 1) Levantamento de 
depósito judicial reconhecido indevidamente como receita. 2) Reconhecimento de despesa em du-
plicidade sem a baixa do fornecedor. 3) Ajustes decorrentes de conciliação da conta de acordos. Os 
reflexos nas Demonstrações Contábeis de 2019 foram:
 Saldo  Saldo
Descrição 31.12.2019 antes Ajustes 31.12.2019 após
Outros Créditos- Educacional 1.216.917 168.903 1.385.820
Depósito Judicial do PIS - Mantenedora 548.392 (548.392) 0
Total do ativo 204.812.388 (379.489) 204.432.899
Fornecedores e Outras Contas a Pagar - Educação 409.113 (75.083) 334.030
Fornecedores e Outras Contas a Pagar - Assist. Social 85.041 (64.705) 20.336
Fornecedores e Outras Contas a Pagar - Mantenedora 95.080 (44.548) 50.532
Patrimônio liquido 198.685.078 (195.154) 198.489.925
Total do passivo 204.812.388 (379.489) 204.432.899
Outras Receitas Atividades - Educação 7.046.064 168.903 7.214.966
Arrecadações Sociais - Mantenedora 6.612.944 (548.392) 6.064.553
Despesas Gerais e Administrativas - Educação (14.231.788) 75.083 (14.156.705)
Despesas Gerais e Administrativas - Assist. social (418.895) 64.705 (354.190)
Despesas Gerais e Administrativas - Mantenedora (3.672.568) 44.548 (3.628.020)
Superávit do Período 2.764.720 (195.154) 2.569.566
Nota 18 - Impactos da COVID 19: Desde a publicação da portaria emitida pelo Ministério da Saúde 
nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, decretando Emergência em Saúde Pública de importância Nacio-
nal (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID 19), os efeitos têm 
sido desastrosos no território nacional. A partir do contexto da pandemia da COVID-19, e da neces-
sidade do isolamento social, especificamente no que se refere à educação formal, o MEC - Ministério 
da Educação publicou a Portaria nº 343, de 17 de março de 2020 que dispõe sobre a substituição 
das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo 
Coronavírus - COVID-19. A Congregação Agostiniana Missionária de Assistência e Educação envidou 
todos os esforços para efetivar o cumprimento dos contratos de prestação de serviços educacionais, 
firmados para o exercício 2020, enquanto durar a quarentena na modalidade de Ensino a Distância 
(EAD), afiançando de forma mais qualitativa possível o atendimento e a assistência voltados ao ensi-
no-aprendizagem em ambiente virtual. Os esforços permitiram o controle satisfatório dos efeitos da 
Covid-19, apesar da queda das receitas de serviços educacionais, principalmente na educação infantil 
e receitas patrimoniais, provenientes de aluguéis e da diminuição no fluxo de recebimentos, cujo 
risco de crédito e consequentemente o cálculo das perdas por redução ao valor recuperável já foram 
mensuradas face ao cenário atual da Entidade. São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

O referido Plano permanecerá ativo enquanto durar a situação de pandemia. Será acompanhado pela 
equipe técnica da Administração Central e revisado à medida que o cenário da doença mude no Brasil.

Centro Educacional Santo Agostinho - São Paulo/SP
2020 2019

Plano de Contingência 2020:
- Produção de máscaras de proteção facial
- Entrega de cestas básicas
- Medidas de Proteção nos ambientes físicos
- Medidas individuais de prevenção

Projetos Socioassistenciais:
- Esporte é Saúde
- Alimentação Saudável
- Arte em Movimento

Nº de Usuários Atendidos: 60 Nº de Usuários Atendidos: 38
Valor Aplicado: 259.494,08 Valor Aplicado: R$ 55.473

Centro de Integração Social Santo Agostinho - Rio de Janeiro/RJ
Plano de Contingência 2020:
- Produção de máscaras de proteção facial
- Entrega de cestas básicas
- Clínica Social - atendimento Psicológico Online 
gratuito às famílias dos usuários
- Cursos de Capacitação à distância
- Medidas de Proteção nos ambientes físicos
- Medidas individuais de prevenção
- Articulações e Parcerias

Projetos Socioassistenciais:
- O Conhecimento é uma Troca Constante
- Arte se faz com Tinta, Pincel e Alegria
- Fazendo da Inclusão Digital um Projeto de 
Inclusão Social
- Socialização por meio do Esporte
- Explorando o Pensamento
- Hora de Firmar a Parceria
- Dança: Comunicação e Expressão através dos 
Movimentos
- Musicalizando com Alegria
- Partiu Brincar e Conhecer - Colônia de Férias
- Reflexão da Pluralidade Religiosa

Nº de Usuários Atendidos: 200 Nº de Usuários Atendidos: 149
Valor Aplicado: R$ 424.694,12 Valor Aplicado: R$ 330.854

Centro de Acolhida Santo Agostinho - Divisópolis/MG

Plano de Contingência 2020:
- Produção de máscaras de proteção facial
- Entrega de cestas básicas
- Medidas de Proteção nos ambientes físicos
- Medidas individuais de prevenção

Projetos Socioassistenciais:
- Pedagogia da Roda
- Arte de Lembrar
- Dia a Dia do Saber
- Esporte é Vida
- Alimentação Saudável
- Inclusão Digital

Nº de Usuários Atendidos: 200 Nº de Usuários Atendidos: 240
Valor Aplicado: R$ 258.338,07 Valor Aplicado: R$ 361.850

Centro de Acolhida Madre Evangelina - Unidade Portel/PA

Plano de Contingência 2020:
- Projeto Comunidade Presente- Itaú Solidário: 
doação de 250 cestas básicas para as famílias 
vulneráveis pelo período de 3 meses- Projeto 
Vencendo Juntos - UNESCO - Criança Esperan-
ça: doação de 300 Cartões de alimentação para 
famílias Vulneráveis.

Projetos Socioassistenciais:
- Entrelinhas
- Navegando no Conhecimento, Vamos Digi-
tando Nosso Futuro
- Ballet - Arte para a Vida
- Dia a Dia do Saber
- Trabalhando os Talentos para a Vida
- Educando Através da Música

Centro de Acolhida Madre Evangelina - Unidade Soure/PA
Plano de Contingência 2020:
- Reunião com a equipe local: orientações e 
demandas a serem tomadas - Campanha para 
coleta de gêneros alimentícios na cidade para 
distribuição de cestas básicas para as famílias 
dos usuários em situação de extrema vulnerabi-
lidade socioeconômica

Projetos Socioassistenciais:
- Navegando no Conhecimento, Vamos Digi-
tando Nosso Futuro
- Driblando as Adversidades em busca de um 
Futuro Melhor
- A Música Transformando Vidas para Uma 
Sociedade Melhor
- Ginástica Rítmica: Ampliando Horizontes e 
Transformando
Realidades na Busca de um Mundo menos 
Desigual

Nº de Usuários Atendidos: 1.020 Nº de Usuários Atendidos: 870
Valor Aplicado: R$ 634.482,69 Valor Aplicado: R$ 985.745
Nº Total de Usuários Atendidos: 1.480 Nº Total de Usuários Atendidos: 1.297
Total de Valores Aplicados R$ 1.577.008,96 Total de Valores Aplicados R$ 1.733.922

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

 Patrimônio Social Superávit acumulado Total
Em 31 de dezembro de 2018 191.503.654 4.416.704 195.920.358
Incorporação do superavit acumulado 4.416.704 (4.416.704) -
Superávit do período - 2.569.566 2.569.566
Em 31 de dezembro de 2019 195.920.359 2.569.566 198.489.924
Incorporação do superavit acumulado - 2.569.566 (2.569.566)
Superávit do período - 532.627 532.627
Em 31 de dezembro de 2020 198.489.925 532.627 199.022.551

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Em reais

e a Cultura: A UNESCO firmou parceria com a Congregação Agostiniana Missionária de Assistência 
e Educação para execução do Projeto Entrelinhas na cidade de Portel no estado do Pará. Breve Des-
crição da Colaboração: O Projeto Entrelinhas foi executado por meio da parceria com a UNESCO, 
com vigência de janeiro a dezembro de 2019. A UNESCO doou o valor de R$ 200.000,00 (duzentos 
mil reais) para a aquisiçãode livros de leitura e pesquisa, com diferentes gêneros literários e acadêmi-
cos para implantação de uma Biblioteca interativa para crianças, adolescentes e jovens da cidade de 
Portel/PA. Foi recebido em 2020 um valor residual de R$ 10.000,00 para a finalização de aquisição de 
livros. Público Alvo: Crianças e adolescentes, residentes na cidade de Portel, na faixa etária de 07 a 
17 anos em situação de vulnerabilidade social, sendo disponível para a utilização de jovens e univer-
sitários, sob a coordenação de um profissional. Nota 11.3 Unesco - Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência e a Cultura: A UNESCO firmou parceria com a Congregação Agosti-
niana Missionária de Assistência e Educação para execução do Projeto Boneco de Lata na cidade do 
Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro. Breve Descrição da Colaboração: ‘Boneco de Lata’ é um 
projeto de ensino de robótica para crianças e jovens, alunos e usuários do Centro de Integração So-
cial Santo Agostinho - CISSA, escola e projeto Social, localizado no bairro Lins de Vasconcelos, zona 
norte do Rio de Janeiro. Pretende ensinar a construir protótipos mecânicos e automatizados utili-
zando materiais reciclados e kits de robótica. A instituição encontra-se localizada no Complexo do 
Lins, um conjunto de três grandes comunidades: o Morro do Amor, da Cachoeirinha e da Gambá. A 
região é marcada por uma população em vulnerabilidade social e extrema violência urbana devido 
ao domínio do tráfico. O presente projeto busca impacto social por meio da oferta de possibilidades 
educativas diferenciadas, significativas e de qualidade, desenvolvendo habilidades de investigação, 
resolução de problemas, raciocínio lógico, criatividade, trabalho em equipe e consciência ambiental 
de forma lúdica. Público Alvo: Crianças e adolescentes, residentes na cidade do Rio de Janeiro, na 
faixa etária de 03 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social. Nota 11.4 Itaú Social - Programa 
Comunidade, Presente! Emergencial: O ITAÚ SOCIAL firmou parceria Emergencial COVID-19 com 
a Congregação Agostiniana Missionária de Assistência e Educação para apoiar as famílias em situa-
ção de vulnerabilidade, que sofrendo privações decorrentes dos impactos econômicos gerados pela 
quarentena. O programa acessou as famílias por intermédio das Organizações da Sociedade Civil 
e Associações de Pais e Mestres de Escolas Públicas que atuam no campo da educação e atendem 
crianças, adolescentes e jovens. O recurso doado pelo Itaú Social foi destinado à aquisição de itens 
essenciais de consumo das Famílias, como alimentos, produtos de higiene e gás de cozinha (“Ces-
tas”). Breve Descrição da Colaboração: O programa Comunidade, presente! - Edição Emergencial 
Covid-19 é uma iniciativa da Fundação Itaú para a Educação e Cultura, cujo objetivo é, durante a 
pandemia da Covid-19, apoiar as comunidades em situação de vulnerabilidade (“Famílias”), que 
estão sofrendo privações decorrentes dos impactos econômicos gerados pela quarentena. O pro-
grama acessou as famílias por intermédio das Organizações da Sociedade Civil e Associações de Pais 
e Mestres de Escolas Públicas que atuam no campo da educação e atendem crianças, adolescentes e 
jovens. Público Alvo: Crianças e adolescentes, residentes na cidade do Rio de Janeiro, na faixa etária 
de 03 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social. Nota 12 - Aplicação dos Recursos e Com-
promisso com Gratuidade - Educação: As aplicações dos recursos em Gratuidades atenderam o 
que preceitua a Constituição Federal no Art. 195, I e §7º, que concede a isenção da Contribuição So-
cial (INSS) às entidades beneficentes de assistência social que atendem as exigências estabelecidas 
no Art. 29 da Lei 12.101/2009. Gratuidades Concedidas: Aplicação 1 X 9 e 1 X 5 - Exercício 2020 
e 2019 - Educação Básica: A Congregação Agostiniana Missionária de Assistência e Educação 
cumpriu as exigências estabelecidas no Art. 13, Lei nº 12.101(alterada pela Lei 12.868), Decreto 8.242 
e Portaria Normativa do MEC nº 15, devidamente contabilizadas em conta própria, conforme segue:

Observações: Número de Bolsas de Estudo 5/1 exigido pela Lei 12/101 = 934 bolsas de estudo inte-
grais (100%) o cálculo do 5/1 é realizado de acordo com o número de alunos pagantes, ou seja, 4.668 
alunos pagantes /5 = 934 (arredondado). Número de Bolsas de Estudo concedidas pela Congrega-
ção Agostiniana Missionária de Assistência e Educação = 1.060 Neste cálculo foram somadas as bol-
sas de estudo integrais (100%), bolsas de estudo parciais de 50% (divididas por 2) e número de bene-
fícios complementares utilizados no cálculo = 1.060 (não estão inclusos neste cálculo os Benefícios 
Complementares. 1.060 - 934 = 126 Bolsas de Estudo para Mais: Nota 13 - Aplicação e Atendi-
mento de Direitos na Área da Assistência Social: A Congregação Agostiniana Missionária de Assis-
tência e Educação em consonância com a legislação regulatória da Política Nacional de Assistência 
Social orientou a elaboração do Plano de Contingência de todas as Unidades Mantidas Sociais. O 
Plano de Contingência foi um norteador das ações e ajudará no monitoramento, acompanhamento 
e coordenação dessas ações socioassistenciais na área da Assistência Social relacionadas à Covid-19.
Cada Unidade Social compôs seu Plano de Contingência de acordo com a realidade e estrutura local. 

Quantidade 2020 2019
(+) Total de Alunos Matriculados 5.703 6.051
(-) Alunos com Bolsas de Estudo Integrais - 100% 976 971
(-) Alunos com Bolsas de Estudo Integrais - 100% em Tempo Integral 0 0
(-) Alunos com Deficiência com Bolsas de Estudo Integrais - 100% 0 0
Número total de alunos com bolsa integral (Lei 12.101/2009) 976 971
(-) Outras Bolsas Integrais 59 68
(-) Alunos inadimplentes 0 0
Alunos Pagantes: 4.668 5.012
Número Total de Alunos com Bolsas de
 Estudo Parciais - 50% (Lei nº 12.101) 126 171

Número de Bolsas de Estudo Integrais Equivalentes 1.039 1.057
Cálculo dos Benefícios Complementares
Montante dos custos realizados pela entidade
 com os benefícios complementares 227.917,53 373.012
Receita Bruta anual de mensalidades 61.135.659 58.131.687
Total de Alunos matriculados excluindo-se os inadimplentes 5.703 6.051
Valor de referência utilizado para conversão
 dos Benefícios Complementares 10.720 9.600
Bolsas de Estudo integrais convertidas
 em Benefícios Complementares 21 38

Atendido Atendido
Limite de Benefícios Complementares (até 25% do
 máximo de bolsas integrais) 244 352

Número de Benefícios Complementares utilizados no cálculo 21 38
Verificação do Atendimento das Proporções de Bolsa de Estudo

 Art. 13 Art. 13
Quantidade mínima de bolsas de estudo 1/5 Atendido Atendido
Quantidade mínima de bolsas de estudo 1/9 Atendido Atendido
Número de Bolsas de Estudo 1/5 exigido pela Lei 12/101 934 1.002
Número de Bolsas de Estudo (Lei nº 12.101) concedidas pela
 Entidade somando-se os Benefícios Complementares 1.060 1.095

Ilmas. Sras. Diretoras da Congregação Agostiniana Missionária de Assistência e Educação - São Paulo - SP. Opinião: Exa-
minamos as demonstrações contábeis da Congregação Agostiniana Missionária de Assistência e Educação (Entidade), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 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 no-
tas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Congrega-
ção Agostiniana Missionária de Assistência e Educação, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações 
e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, 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. Responsabili-
dades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração da Entidade 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 demonstra-
ções contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Entidade 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 Entidade ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entida-
de são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sem-
pre 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 às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 

internos da Entidade. 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 incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade opera-
cional da Entidade. 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 rela-
tório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. 

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. 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, 16 de abril de 2021

& Cia S/S Auditores Independentes Regiane Kida Pecoriello Fabbri
CRC 2 SP 17245/O-0 Contadora CRC 1 SP 193797/O-0

Relatório do Auditor Independente Sobre as Demonstrações Contábeis
Maria Eline Lopes Oliveira - Diretora Presidente - C.P.F. 048.785.582-53 - RG: 1.567.063    Edinalva do Nascimento Brito - Diretora Financeira - C.P.F. 574.840.072-34 - RG: 36.322.934-6    Eliane Augusta Ambrásio - Contadora - CRC SP-228655/0-4 - C.P.F 281.517.858-37

AFN Máquinas e Implementos S.A.
CNPJ/MF: 49.911.654/0001-66

Diretoria
Márcio Fernando Nogueira - Diretor Presidente

Contador Marcos Antonio Cestari - CRC 1SP177326/O-7

Balanço Patrimonial

    Caixa  1.500  1.501 
 879  985 

 3.480  2.200 
 75.430  75.000 
 76.197  76.197 

 -    2.504 
   Outros créditos

 -    34.608.051 
 -   

    Terrenos nao operacionais  697.976  697.976 
    Predios nao operacionais  1.005.318  1.005.318 

 6.768.776  6.768.776 
 (337.187)  (303.385)

  Contas do 
   Patrimonio 
    Líquido

Capital 
Social

Ajuste de 

Patrimo-
nial

 Lucros ou 

Acumulados 

Patri-
mônio 

Líquido
Saldo inicial em 

 Ajuste de exercícios anteriores   -    -  (995.625)  (995.625)
 -  (398.114)  (398.114)

 de capital (34.571.324)  - (34.571.324)
 -  (367.828)  (367.828)

 33.344  26.400 

 (1.217)  (2.239)

Despesas operacionais
 (333.704)  (286.324)

 (61.558)  (54.755)
Outros receitas/despesas operacionais  -    (77.666)

 (2.183)  (3.578)
 52  48 

 -   
 -   

    Fornecedores  10.253  -   
 3.254  507 
 3.632  4.482 

 -    44 
 10.155  10.155 

 -    5.560 

 7.256.115  6.966.262 

Patrimônio líquido 
    Capital social  8.588.574  43.159.899 

 2.479.314  2.479.314 
 (9.691.100)  (9.292.986)

 (367.828)  (398.114)

 (367.828)  (398.114)
 -    (995.625)

 33.802  35.095 

 34.607.621  (2.200)
  Outros créditos  (1.280)

 -    995.625 
 2.504  585 

  Fornecedores nacionais  5.196  2.954 
 1.986  197 
 (132)  (1.898)

 -    1.181 
 -    (47)

 289.350  363.197 
Caixa aplicado nas operações
Caixa líquido gerado 

(34.571.325)  -   
 -   

 2.486  1.536 
 (106)  950 

CNPJ/MF: 46.155.487/0001-82
(Valores em R$ 1,00)

Diretoria  Diretor Presidente

 - CRC 1SP177326/O-7As Demonstrações Financeiras completas acompanhadas das Notas Explicativas encontram-se a disposição na sede social.

Bancos conta movimento  29  29 
 100  100 

 3.680.894  3.680.894 
Créditos com partes relacionadas  3.680.894  3.680.894 

 (10.898)  (24.117)
-  (1)

 1  4 

 10.755  10.755 
 204.693  204.693 

Crédito com contr. Mútuos  75.430  75.000 
 290.878  290.448 

 165.179  154.711 
Patrimônio líquido  3.224.967  3.235.864 
Capital social  3.270.000  3.270.000 

 (45.033)  (34.136)

 Ajustes devedores de 
  exerícios acumulados -  (1.222)  (1.222)

 (24.114)  (24.114)

 (10.897)  (10.897)

 (10.897)  (24.114)
Ajustes devedores de exercícios anteriores  -    (1.222)

Tributos a recuperar/compensar  -    1.222 
 10.468  (16.512)

 430  40.629 

Balanço Patrimonial
2019 2020

Ativo circulante 6.241,00 2.361,51
Caixa e bancos 1.010,05 1.010,68
Aplicações financeiras 4.428,24 672,82
Outros créditos 802,71 678,01
Ativo não circulante 24.460.887,68 25.016.854,05
Clientes a receber 20.352.272,65 20.352.272,65
Participação societária - SCP 4.108.615,03 4.664.581,40
Total do ativo 24.467.128,68 25.019.215,56
Passivo 2019 2020
Passivo circulante 311.720,68 466.404,88
Fornecedores 852,86 2.015,28
Obrigações tributárias 848,61 1.047,36
Obrigações trabalhistas 3.322,96 2.096,48
Outras obrigações 306.696,25 461.245,76
Passivo não circulante 1.369.707,94 1.369.707,94
Obrigações tributárias 1.369.707,94 1.369.707,94
Patrimônio liquido 22.785.700,06 23.183.102,74
Capital social 580.157,00 1.136.124,00
Lucros / (prejuízos) acumulados 22.205.543,06 22.046.978,74
Total do passivo 24.467.128,68 25.019.215,56

Diretoria
Acionista-Administrador - Fernando Soares de Freitas

Contador - Leonidio da Silva Brandão - CRC- 1SP292389/O-4

Demonstração de Resultado do Exercício
Receita operacional bruta 2019 2020
Receita de serviços 36.300,00 38.250,00
Impostos e contribuições (3.245,70) (3.308,51)
Receita operacional líquida 33.054,30 34.941,49
Lucro bruto 33.054,30 34.941,49
Despesas Operacionais:
Despesas administrativas (68.797,54) (185.506,09)
Despesas gerais (319,55) (2.844,13)
Resultado operacional líquido (36.062,79) (153.408,73)
Resultado financeiro: Receitas financeiras 30,50 25,67
Despesas financeiras (1.816,58) (2.237,51)
Receita (despesa) financeiras líquidas (1.786,08) (2.211,84)
Resultado antes dos impostos (37.848,87) (155.620,57)
IR / CS (3.017,92) (2.943,75)
Resultado do período ( lucros / (prejuízo) (40.866,79) (158.564,32)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital 
social

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados Total
Saldos em 31.12.2019 580.157,00 22.205.543,06 22.785.700,06
Integralização de capital 555.967,00 - 555.967,00
Lucro / (Prejuízo) líquido
 do exercício - (158.564,32) (158.564,32)
Saldos em 31.12.2020 1.136.124,00 22.046.978,74 23.183.102,74

Demonstração de Fluxo de Caixa
Atividades operacionais: 2019 2020
Lucro (prejuízo) líquido do período (40.866,79) (158.564,32)
Redução (aumento) nas contas do ativo
Impostos a recuperar (47,35) (124,70)
Participação societária - SCP - 555.966,37

(47,35) 555.841,67
Aumento (redução) nas contas do passivo
Fornecedores 59,88 1.162,42
Obrigações tributárias 278,20 198,75
Salários e encargos trabalhistas 1.183,16 (1.226,48)
Outras contas a pagar 36.149,70 158.800,17

37.670,94 158.934,86
Utilização de caixa nas atividades
 operacionais (3.243,20) 556.212,21
Atividades de financiamento:
Aportes de capital - (555.967,00)
Geração de caixa nas atividades financeiras - (555.967,00)
Aumento em disponibilidades: (3.243,20) 245,21
Disponibilidades: No início do período 4.681,49 1.438,29
No fim do período 1.438,29 1.683,50

(3.243,20) 245,21
Aumento (redução) do
 caixa e equivalentes de caixa (3.243,20) 245,21

GT Franco da Rocha Participações S.A.
CNPJ nº 27.160.765/0001-45

Demonstrações Financeiras - Exercício Findo em 31/12/2019 e 2020 - Em Milhares de Reais

Balanços Patrimoniais 2020 2019
Ativo/Ativo Circulante 66.404,81 31.175,76
Disponível: Bancos e Caixas 66.189,39 14.860,29
Impostos a Recuperar 215,42 16.315,47
Estoques: Não Circulante 5.083.639,11 5.355.472,47
Realizável a Longo Prazo 138.391,92 410.225,28
Créditos e Valores: Titulos a Receber 138.391,92 410.225,28
Imobilizado 4.945.247,19 4.945.247,19
Bens em Operação - Custo 5.154.437,19 5.220.937,19
Depreciação (209.190,00) (275.690,00)
Total do Ativo 5.150.043,92 5.386.648,23

Passivo/Passivo Circulante 394.616,07 394.616,07

Outras Obrigações 394.616,07 394.616,07

Patrimônio Líquido 4.755.427,85 4.992.032,16

Capital Social 9.983.161,00 9.983.161,00

Prejuízos Acumulados (5.227.733,15) (4.991.128,84)

Total do Passivo 5.150.043,92 5.386.648,23

Demonstração do Resultado
Receita Bruta com Vendas 2020 2019
Despesas (Receitas) Operacionais (236.604,31) (6.954,48)
Despesas Administrativas (16.100,05) -
Utilidades e serviços - (5.850,52)
Despesas gerais (219.586,71) (947,01)
Impostos e Taxas - (156,95)
Despesas Financeiras (917,55) -
Resultado Operacional (236.604,31) (6.954,48)
Resultado antes dos Impostos (236.604,31) (6.954,48)
Resultado do Exercício (236.604,31) (6.954,48)

Demonstração das Mutações do Patrimonio Líquido
Capital 

Realizado
Prejuízos 

Acumulados Total
Saldo em 31.12.2018 9.983.161,00 (4.984.174,36) 4.998.986,64
Prejuízo Líquido do Exercício (6.954,48)
Saldo em 31.12.2019 9.983.161,00 (4.991.128,84) 4.992.032,16
Prejuízo Líquido do Exercício (236.604,31)
Saldo em 31.12.2020 9.983.161,00 (5.227.733,15) 4.755.427,85

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2020 2019
Lucro/ Prejuízo do Exercício (236.604,31) (6.954,48)
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido ao Caixa
 Gerado pelas Atividades Operacionais
Depreciação / Amortização 66.500,00 -
Baixa de Imobilizado (66.500,00) -
(Aumento) Diminuição no Ativo Circulante e Não Circulante
Títulos a receber 271.833,36 7.683,59
(Aumento) Diminuição no Passivo Circulante e Não Circulante
Obrigações Fiscais 16.100,05 -
Outras Contas a Pagar - 6.007,47
Caixa Líquido Gerado (Utilizado)
 das Atividades Operacionais 51.329,10 6.736,58
Caixa Líquido Gerado (Utilizados) pelas Atividades Opera-
 cionais, de Investimentos e de Financiamentos 51.329,10 6.736,58
Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras
No Início do Exercício 14.860,29 8.123,71
No Fim do Exercício 66.189,39 14.860,29
Aumento (Redução) em Caixa,
 Bancos e Aplicações Financeiras 51.329,10 6.736,58

Operador Investment S.A.
CNPJ nº 66.088.865/0001-60

Demonstrações Financeiras Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

Alberto Douer - Administrador Wellington Ramos da Silva - Contador - CT CRC: 1SP 260022/O-9

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0001797-95.2021.8.26.0609 Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Condomínio Exequente: Residencial Bosque do Taboão - Condominio Pitangueira
I Executado: José Fernandes dos Santos EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001797-
95.2021.8.26.0609 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Taboão da Serra, Estado de São Paulo,
Dr(a). Ruslaine Romano, na forma da Lei, FAZ SABER a JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS que, por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida pelo Residencial Bosque do Taboão - Condominio
Pitangueira I. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 36.659,40, 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. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de Taboão da Serra, aos 15 de abril de 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA

MEMORIAL PARQUE DA PAZ S.A.
CNPJ/MF 17.164.225/0001-86

NIRE 35300446763
Ficam convocados os senhores acionistas da MEMORIAL PARQUE DA PAZ S/A. para
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO) E Assembleia Geral Extraordinária
(AGE), a se realizar às 9:00 horas do dia 29 de abril de 2021, na sede social da
Companhia, localizada na Rodovia Presidente Tancredo do Almeida Neves km 54,2,
Bairro Castanho – CEP 13205-005, na cidade Jundiaí, Estado de São Paulo, para
deliberarem a respeito da seguinte ordem do dia:  Assembleia Geral Ordinária
(AGO)  a) apreciar as contas da diretoria relativas ao último exercício social findo em
31/12/2020; b) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício
social findo em 31/12/2020, e, deliberar sobre a destinação do resultado do exercício;
e c) apreciar o relatório de gestão da Diretoria relativo ao exercício social findo em 31/
12/2020. Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a) deliberar sobre mandato da
Diretoria, com prorrogação pelo triênio de 01/01/2022  a 31/12/2024. A assembleia
geral ordinária também será realizada por meio eletrônico mediante a disponibilização
de canal de acesso aos acionistas, nos termos previstos no artigo 5º, parágrafo único
da Lei nº 14.010/2020, de modo a respeitar as restrições de ordem sanitárias e
preservar os riscos à saúde dos acionistas. Enviaremos o link e senha de acesso no
e-mail de cada sócio dois dias antes. São Paulo, 07 de abril de 2021. MEMORIAL
PARQUE DA PAZ S.A. William Munarolo – Presidente.

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

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam os acionistas da UHE São Simão Energia S.A. (“Companhia”) convocados para a Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) a 
ser realizada no dia 28 de abril de 2021, às 8h30min (oito horas e trinta minutos), exclusivamente de forma digital, por meio de 
plataforma a ser disponibilizada pela Companhia, para deliberar sobre as seguintes matérias: (1) tomar as contas dos adminis-
tradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2020, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; e (2) deliberar sobre a destinação dos resultados do referido 
exercício social. Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social da Companhia, as Demonstrações Finan-
ceiras da UHE São Simão Energia S.A., acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020. São Paulo, 20 de abril de 2021. A Administração.
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Hidrovias do Brasil S.A.
CNPJ/ME 12.648.327/0001-53 - NIRE 35.300.383.982

Companhia Aberta
Edital de Segunda Convocação Assembleia Geral Extraordinária a ser Realizada em 30 de Abril de 2021

A HIDROVIAS DO BRASIL S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto 
Sabino, nº 215, 7º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.648.327/0001-53 (“Companhia”), vem, pela 
presente, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) 
convocar os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), sob a forma exclusivamente digital, 
nos termos do artigo 4º, §2º, inciso I e artigo 21-C, §§2º e 3º da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 
17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 481”), a ser realizada, em segunda convocação, no dia 30 de abril de 2021, às 
09:00 horas, através da plataforma digital Zoom (“Plataforma Digital”), para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte Ordem 
do Dia:  1. Deliberar sobre a alteração e reforma do Estatuto Social da Companhia para incluir a possibilidade de celebração de 
contratos de indenidade pela Companhia, atualizar seus dispositivos em virtude do término do Acordo de Acionistas da Companhia, 
dentre outras informações; e 2. Deliberar pela consolidação do Estatuto Social da Companhia de forma a refletir as alterações acima 
mencionadas. Informações Gerais: 1. Os acionistas da Companhia estão sendo chamados em segunda convocação, já que as 
matérias referidas acima foram incluídas na ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 20 de abril 
de 2021 (“AGOE”), mas não foram deliberadas por falta do quórum mínimo de acionistas presentes, qual seja, de 2/3, no mínimo, do 
capital com direito a voto, nos termos do artigo 135 da Lei das Sociedades por Ações. Conforme disposto no Termo de Não Instalação 
divulgado pela Companhia em 20 de abril de 2021 e no referido dispositivo legal, a AGE poderá instalar-se com qualquer número de 
acionistas. A Proposta da Administração (“Proposta”) contemplando toda a documentação relativa às matérias constantes da Ordem 
do Dia, os demais documentos previstos na ICVM 481 e na Lei das Sociedades por Ações e outras informações relevantes para o 
exercício do direito de voto na AGE, foram divulgados por ocasião da convocação da AGOE e encontram-se à disposição dos acionis-
tas para consulta na sede da Companhia localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 
7º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, nos websites da CVM (www.cvm.gov.br), da Companhia (ri.hbsa.com.br) e da B3 S.A. – Brasil, 
Bolsa, Balcão (“B3”) (www.b3.com.br). 2. Considerando a pandemia da COVID-19 no Brasil, sobretudo em razão da continuidade das 
restrições existentes à circulação e reunião de pessoas, a Assembleia Extraordinária será realizada de modo exclusivamente digital, 
razão pela qual a participação do acionista somente poderá ser via Plataforma Digital, 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 AGE, 
sem necessariamente votar; ou (ii) participar e votar na AGE. Documentos necessários para acesso à Plataforma Digital: Nos termos 
do artigo 5º, §3º da ICVM 481, os acionistas que pretenderem participar da AGE deverão enviar para o e-mail ri@hbsa.com.br, com 
solicitação de confirmação de recebimento, em até 2 (dois) dias antes da AGE (i.e., até o dia 28 de abril de 2021), solicitação de 
suas credenciais de acesso à Plataforma Digital acompanhada dos seguintes documentos, conforme aplicáveis: i) Comprovante de 
titularidade das suas ações emitido por central depositária ou pelo agente escriturador, com data máxima de 5 (cinco) dias anteriores 
à AGE; ii) CPF e Documento de identidade com foto do acionista ou de seu representante legal, bem como do procurador, se apli-
cável, que participará da AGE; iii) Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado; iv) Documento hábil que comprove a 
outorga de poderes, inclusive de representação, se for o caso; e v) Regulamento consolidado e atualizado do fundo. 3. As instruções 
de voto recebidas pela Companhia via boletim de voto a distância (“Boletim”) referente às matérias da AGE, diretamente ou através 
dos prestadores de serviço aptos a prestarem serviços de coleta e transmissão de instruções de preenchimento do Boletim, serão 
aceitas pela Companhia para fins de quórum de instalação e cômputo dos votos para a AGE Informações detalhadas sobre as 
regras e procedimentos para participação e/ou votação a distância na AGE, inclusive orientações sobre acesso à Plataforma Digital, 
constam da Proposta de Administração da Companhia e demais documentos disponíveis nos websites da CVM (www.cvm.gov.br), 
da Companhia (ri.hbsa.com.br) e da B3 (www.b3.com.br).

São Paulo, 20 de abril de 2021.
Bruno Pessoa Serapião - Presidente do Conselho de Administração

AFN Máquinas e Implementos S.A.
CNPJ/MF nº 49.911.654/0001-66 - NIRE 35.300.036.221

Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária

Convocamos os Senhores acionistas, para reunirem-se no dia 30/04/2021, às 10h00min, na sede situada na 
Cidade de Itapira/SP, na Rua XV de Novembro, nº 741/781, Bairro Santo Antônio, CEP 13974-903, para deli-
beração na ordem do dia: (I) 

-
do em 31/12/2020; (II) (III) Deliberar sobre o 

(IV)  

e eleição dos novos membros da Diretoria; (V) .  

Itapira, 20/04/2021. Márcio Fernando Nogueira - Diretor Presidente                                                                                 (21,23,24)

CNPJ/MF nº 46.155.487/0001-82 - NIRE 35.300.386.825

Convocamos os Senhores acionistas, para reunirem-se no dia 30/04/2021, às 15 horas na sede sito à Rua 15 de 
Novembro, nº 741, sobreloja - sala 01, Bairro Santo Antônio, na cidade de Itapira/SP, para deliberação na ordem 
do dia: (I) 

(II) (III) 

(IV) 

(V)  
                                                                                           (21,23,24)

Aguassanta Participações S.A.
CNPJ nº 07.198.897/0001-59 - NIRE 35.300.320.484

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Pelo presente, ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Aguassanta Participações S.A.
(“Companhia”), a ser realizada no dia 30 de abril de 2021, às 16:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 16º andar, sala 08, Bairro
Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04538-132, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: (i) Examinar, discutir e votar as 
Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do
exercício; (iii) Fixar a remuneração global anual dos administradores; e (iv) Reeleger os Membros do Conselho de Administração da Companhia. 
São Paulo (SP), 19 de abril de 2021. Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente do Conselho de Administração
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EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo Digital nº: 1006905-70.2016.8.26.0704 Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Locação de Imóvel Requerente: Renata Kabarite Djekeim Macedo Requerido: Alexandre Antonio Mattos
Messias de Toledo EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006905-70.2016.8.26.0704
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica
Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALEXANDRE ANTONIO MATTOS MESSIAS DE TOLEDO, CPF
093.496.868-30, RG 179188069, que Renata Kabarite Djekeim Macedo lhe ajuizou uma Ação Procedimento
Comum Cível, onde para os termos da decisão como segue:”Vistos. Homologo a desistência da ação em face
do correquerido Antonio Brilhante, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Tendo em
vista que o corréu Alexandre foi devidamente citado, conforme certidão do Oficial de Justiça de fls 39, porém
ainda não constituiu procurador nos autos, INTIME-SE o pessoalmente na forma do artigo 335, §2º do CPC.
E estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, onde, no qual, havendo ausência de manifestação, prosseguirá o feito
em seus ulteriores termos da lei e cominações. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13/10/2020.

1ª Vara de Registros Públicos-SP. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação
de Usucapião, PROCESSO Nº 1084223-06.2013.8.26.0100 ( Usuc.1376 ) A Doutora Ana Claudia Dabus
Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a herdeiros de Waldemar
Santisi, Terezinha do Menino Jesus Santisi, Attilio Santisi, Antenor Santisi, Ivete Roso Santisi, Christina
Lizzadro Santisi, Attilio Santisi Filho, Angelina Santisi, Cleide Santisi Noschese, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Emilia de Franco, Luiz de Franco Neto, Ma dalena Tereza de Franco Faccio, Paulo Faccio
Neto e Pedro Alberto Demeter ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do
apartamento número 1310-H-4, localizado no 13º andar ou 14º pavimento, e dos boxes de garagem nº 8 e 9,
localizados no subsolo, todos do Edifício Saint Charles, na Rua Martins Fontes, São Paulo - SP., contribuintes
ns. 006.013.0762-3, 006.013.0610-4 e 006.013.0611-2, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo-SP. J – 22 e 23/04

ISEC SECURITIZADORA S.A.  - NIRE 35.300.340.949 - CNPJ/ME 08.769.451/0001-08
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócios (“Titulares”) da Série 
Única da 12ª Emissão dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócios (“CRA”) da ISEC SECURITIZADORA S.A. 
(“Emissão” e “Securitizadora”, respectivamente), a H.COMMCOR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, convidados a se reunir, em primeira 
convocação, em Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 10 de maio de 2021, às 14 horas, de forma 
exclusivamente remota por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, conforme Instrução CVM nº 625, de 14 
de maio de 2020 (“ICVM 625”), para deliberarem sobre: (i) A ratifi cação ou não, pelo Vencimento Antecipado da 
Escritura de Emissão de Debêntures, nos termos da cláusula 8.1.1 item (i) do Termo de Securitização, em razão, da 
Devedora realizar o pagamento da parcela de amortização prevista para 12 de abril de 2021, (pagando apenas os 
juros), depositando os recursos na conta centralizadora sufi cientes para o pagamento devido de amortização e juros 
do CRA, entretanto fora do prazo estabelecido na Debênture, do horário de expediente bancário e da B3; (ii) Uma vez 
deliberado o item (i) acima, deliberar a respeito da destinação dos recursos recebidos na conta centralizadora; (iii) 
Uma vez deliberado o item (i) acima, pela não ratifi cação do Vencimento Antecipado, autorizar ou não, a Emissora em 
conjunto com o Agente Fiduciário, efetuar o aditamento no Termo de Securitização na cláusula que diz respeito ao 
vencimento antecipado automático, para em caso de descumprimento de eventos pecuniários deverá ser convocada 
uma Assembleia, respeitando-se os respectivos prazos, para deliberar sobre o vencimento antecipado da emissão; e, 
(iv)  Autorização para Securitizadora em conjunto com o Agente Fiduciário, praticarem todos os atos necessários para 
efetivar o que fora deliberado pelos Titulares de CRA, incluindo, mas não se limitando, a celebração do aditamento ao 
Termo de Securitização, e de quaisquer outros documentos que se façam necessários para fazer frente às deliberações. 
Informações Gerais: Quórum: O quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de 50% mais um 
dos Titulares dos CRA em circulação, ou em segunda convocação de 50% mais um dos Titulares dos CRA presentes 
nos termos da cláusula 14.6 do TS, sem prejuízo ao disposto nas cláusulas específi cas para deliberação. Procuração: 
Os Titulares dos CRA poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou 
particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos 
necessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato 
social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de fi rma 
do signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Considerando as medidas restritivas relacionadas 
principalmente ao fl uxo e aglomeração de pessoas impostas pelo governo nacional e internacional em face da ampla 
e corrente disseminação do novo corona vírus causador da Covid-19, bem como observado Ofício-Circular n° 06/2020/
CVM/SIN, de 26 de março de 2020, informamos aos Titulares dos CRA que a assembleia convocada por meio deste edital 
ocorrerá de forma remota através do sistema Teams de conexão via internet, sendo certo que o link de acesso à assembleia 
será disponibilizado, pela Emissora, por correio eletrônico aos Titulares dos CRA àqueles que enviarem solicitação e 
documentos de representação para juridico@isecbrasil.com.br, gestao@isecbrasil.com.br e fi duciario@commcor.com.br, 
juridico@commcor.com.br. Nesse sentido, reforçamos que os Titulares dos CRA, bem como seus procuradores deverão 
encaminhar, junto com a solicitação do link para acesso à assembleia, os documentos de identifi cação, e demais 
documentos necessários para a comprovação de poderes e titularidade, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da 
data de realização da Assembleia, para os e-mails: gestao@isecbrasil.com.br, juridico@isecbrasil.com.br e fi duciario@
commcor.com.br, juridico@commcor.com.br, sob pena de não ingresso no presente conclave.

São Paulo, 16 de abril de 2021.  ISEC SECURITIZADORA S.A.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1037316-
60.2019.8.26.0100 ( U-484 )A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ SABER aos 
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Ana Garcia Ramirez e André Garcia Martin ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio de vaga de garagem situada no Edifício Vi e ao 
apartamento nº 74, Indianópolis, São Paulo - SP, com área útil de 19,5433 m²,área comum de 5,3638 m², área total de 24,9071 
m² e fração ideal no terreno de 0,2409%, ou seja, 3,3735m², alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                      [20,23] 

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Contrato 102714173727-9

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso de
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL: RUA CARDEAL
ENRICO DANTE Nº 101,  ANTIGO Nº 12, 22º  SUBDISTRITO TUCURUVI,
LOTEAMENTO DENOMINADO VILA BRASIL, NO BAIRRO JAÇANA,  SAO PAULO/
SP.

Primeiro público leilão: 26/05/2021  a partir das 10:00 as 10:15 horas
Segundo público leilão:  16/06/2021  a partir das 10:00 as 10:15 horas

Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. ESTADOS UNIDOS
COD. 2887 – RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, JARDIM AMERICA, SÃO PAULO/SP.
Credor Hipotecário: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

Mutuário(s):
MARCELLO NAVARRO, BRASILEIRO, SEPARADO JUDICIALMENTE, ANALISTA DE
SISTEMAS, RG: 18.935.135 -SSP/SP,  CPF: 085.956.038-47.

2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º
Leilão.

Informações nos telefones 11-97334-6595 e 11-2791-2274. ENDEREÇO DO LEILOEIRO:
Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP. E-mail:
fabianasilva@afdsp.com.br .

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

               Leiloeiro Público Oficial
               SED: 444

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

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

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1007033-73.2018.8.26.0008 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Prestação de Serviços Requerente: Sociedade Paulista de Educação e Pesquisa Ltda Requerido:
Evanildo Evangelista EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007033-73.2018.8.26.0008 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudio Pereira
França, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EVANILDO EVANGELISTA, CPF: 174.439.658-26, que SOCIEDADE
PAULISTA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA LTDA, lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a
quantia de R$ 12.438,27, referente ao não pagamento da duplicata de prestação de serviços e os documentos
relacionados a comprovação da prestação dos serviços educacionais. Estando o executado em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba
honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento
restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês,
sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de março de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0005356-35.2021.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina de Figueiredo
Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a  José Leon, RG 4.547.281-5, CPF 943.004.458-34, que
por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Unificada Paulista de
Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do
artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 29.488,36 (janeiro/2021),
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de abril de 2021.  20 e 21.04

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

Ficam convidados os senhores acionistas da Captalys Companhia de Crédito (“Companhia”) para se reunirem em Assem-
bleia Geral Extraordinária (“AGE”) na sede social da Companhia, localizada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1017, 
10º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 04530-001, na Capital do Estado de São Paulo, no dia 28 de abril de 2021, às 10h, a fi m 
de deliberarem a respeito das seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: 1. aprovar a realização da 1ª (primeira) 
Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, da Companhia (“Emissão” 
e “Debêntures”, respectivamente), referente à emissão no mínimo de 90.000 (noventa mil) e no máximo de 166.000 (cen-
to e sessenta e seis mil) Debêntures, ao valor de R$1.000,00 (um mil reais) cada, nos termos da Lei das Sociedades por 
Ações; 2. aprovar os termos e disposições previstos na minuta do Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão 
Privada de Debêntures, Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, da Companhia (“Escritura 
de Emissão”) a ser celebrado entre a Companhia e o Fundo de Investimento em Participações Development Fund Wa-
rehouse (“Fundo”), na qualidade de investidor, que formalizará a Emissão; 3. aprovar a concessão de garantias reais no 
âmbito da Emissão, incluindo, sem limitação, alienação fi duciária sobre ações de emissão da Companhia e ações de emis-
são da Certifi cadora de Créditos Imobiliários e Participações S.A., alienação fi duciária sobre quotas de emissão da Cap-
talys Gestão Ltda., Captalys Serviço de Crédito Ltda., Captalys Pagamentos Ltda. e IDTRust Tecnologia de Software Ltda., 
dentre outras, cessão fi duciária sobre quaisquer fl uxos de receitas da Companhia, exceto os fl uxos atualmente onerados 
em favor de operação bancária existente, com o compromisso de constituir esta garantia em cessão fi duciária assim que 
tais fl uxos estejam livres e desembaraçados, cessão fi duciária de dividendos/direitos de distribuição decorrentes das ações 
de emissão da Companhia e suas investidas, cessão de conta vinculada e cessão fi duciária de cotas subordinadas de emis-
são do Captalys MPME FIDC (“Garantias”); 4. autorizar a outorga de procurações ao Fundo para fi ns de execução das 
Garantias; 5. aprovar os termos e celebração do Acordo de Acionistas da Companhia a ser celebrado entre a Companhia, 
na qualidade de interveniente-anuente, os atuais acionistas da Companhia e o Fundo (“Acordo de Acionistas”); 6. apro-
var os termos e celebração do Acordo de Liquidez da Companhia a ser celebrado entre a Companhia, os atuais acionistas 
da Companhia e o Fundo (“Acordo de Liquidez”); e 7. autorizar a Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores a pra-
ticar todos e quaisquer atos e documentos relacionados à Emissão/Escritura de Emissão, Acordo de Acionistas e Acordo 
de Liquidez, incluindo a negociação e assinatura de todos e quaisquer instrumentos, anexos, garantias, termos, notifi ca-
ções, livros de registro de ações, atos societários, inclusive, sem limitação, eventuais aditamentos e procurações, necessá-
rios à realização e liquidação da Emissão, aperfeiçoamento das respectivas Garantias e formalização do Acordo de Acio-
nistas e Acordo de Liquidez. Instruções Gerais: 1. Nos termos da legislação aplicável, os documentos e informações re-
lacionados às matérias referidas acima se encontram à disposição dos acionistas na sede social da Companhia. 2. Somen-
te poderão tomar parte e votar na AGE acionistas cujas ações estejam registradas nos livros da Companhia com 48 (qua-
renta e oito) horas de antecedência da AGE, nos termos do Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia. 3. O acionista ou 
seu representante legal deverá comparecer na AGE munido do documento hábil a comprovar sua identidade. 4. O acio-
nista que desejar ser representado por procurador deverá outorgar instrumento de mandato, com poderes especiais, nos ter-
mos da Lei nº 6.404/76. Procuração em língua estrangeira deverá estar acompanhada dos documentos societários, quando 
relativos a pessoa jurídica, e do instrumento de mandato devidamente traduzidos para o português, notarizados e consulari-
zados. Solicita-se que, sendo possível, os instrumentos de mandato, acompanhado de cópia de atos societários e/ou docu-
mentos que comprovem a representação do acionista para representação na AGE, sejam depositados na sede da Companhia, 
ou enviados para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br, aos cuidados do Departamento Jurídico Corporativo, 
com antecedência de até 3 (três) dias úteis da data marcada para a realização da AGE. 5. A Companhia informa que intensi-
fi cou medidas de proteção e higienização de seus ambientes para receber em sua sede os acionistas que comparecerem na 
AGE. Não obstante, solicita-se que, sendo possível, os acionistas enviem confi rmação de presença para o endereço eletrôni-
co assembleia@captalys.com.br, para que seja possível mobilizar equipe para garantir o atendimento de todas as medidas de 
segurança. 6. Informações adicionais poderão ser solicitadas para o endereço eletrônico assembleia@captalys.com.br. São 
Paulo, 19 de abril de 2021. Luis Claudio Garcia de Souza - Presidente do Conselho de Administração
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EDITAL DE CITAÇÃO ? PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1007196-
41.2014.8.26.0704 ( usuc 1448 )A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a Antonio Alves de Moraes, João Bertolino da Silva, Aparecida Maria Pereira da Silva, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Geraldo 
Montanheiro e Silvana Gasparini ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na 
Av. Engenheiro Adolfo Graziani, nºs 49 e 59, Bairro Rio Pequeno, nesta Capital, com área de 240,00 m². Contribuintes nºs 
160.070.0027-2 e 160.070.0028-0, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                                                                 [20,23] 

Processo 1022534-20.2020.8.26.0001 - Procedimento Comum Cível - Reconhecimento / Dissolução - S.M.T. 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022534-20.2020.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Davi Capelatto, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) DEBORA PEREIRA GOMES, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível 
por parte de S.M.T., alegando em síntese: requerer a parte autora que seja reconhecida a união estável post mortem 
entre ela e o falecido F.P.G. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.      [20,23] 

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

FORO REGIONAL XV - BUTANTÃ - 2ª VARA CÍVEL - Avenida Corifeu de Azevedo
Marques, 148/150 - Butanta - CEP 05582-000 - Fone: (11) 3721-6399 - São Paulo/SP
- E-mail: butantacivel@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias -
Processo nº 0007048-08.2018.8.26.0704. A MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do
Foro Regional XV - Butantã, Estado de SãoPaulo, Dra. MONICA LIMA PEREIRA,  na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALEXANDRE MINELLO HERRMANN, brasileiro,
CPF 275.925.588-31, com endereço à Rua Japão, 424, Alto Barroca, CEP 30431-
048, Belo Horizonte/ MG que por este Juízo, tramita de uma ação de CUMPRI-
MENTO DE SENTENÇA movida por CONDOMINIO RESIDENCIAL SPAZIO SAN
LAZZARO. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do
ar tigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, PAGUE a quantia de R$ 38.242,42  (outubro/2018), devidamente
atualizada, SOB PENA de MULTA de 10% sobre o valor do débito e honorár ios
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil).
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de abril de 2021.
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8ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II  SANTO AMARO 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022234-89.2019.8.26.0002. 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, forma da Lei, etc.. 
FAZ SABER a(o) JEFFERSON DE CAMPOS BORGES, Brasileiro, Casado, Estagiário, CPF 272.344.588-75, com 
endereço à Rua Francisco Alvares, 96, Tucuruvi, CEP 02342-030, São Paulo-SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Associação Educacional Uirapuru, alegando em síntese: que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL UIRAPURU, objetivando a 
cobrança de R$ 18.589,50 (abril/2019), referente inadimplemento das mensalidades educacionais de sua enteada, no 
período de janeiro à dezembro de 2016. 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 22 de fevereiro de 2021. 

Sequoia Logística e Transportes S.A.
CNPJ/ME nº 01.599.101/0001-93 - NIRE 35.300.501.497

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 15/04/2021, às 19h, na sede da Sequoia Logística e Transportes S.A. (“Companhia”). Presença, quórum e convocação: presença
da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Presidida pelo Sr. Gregory Louis Reider e secretariada pela Sra.
Manuella Vasconcelos Falcão. Deliberações: Os Conselheiros presentes, sem quaisquer restrições, deliberaram, por unanimidade: • Aprovar o
preço de R$25,00 por Ação, no âmbito da Oferta Restrita (“Preço por Ação”), o qual foi determinado após a conclusão do procedimento de coleta
de intenções de investimento realizado pelos coordenadores da Oferta (“Procedimento de Bookbuilding”), e teve como parâmetro o resultado do
Procedimento de Bookbuilding, com base nas indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço)
coletada junto a investidores institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding, sendo, portanto, realizado em consonância com o disposto no
inciso III do artigo 170 da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme alterada, tendo em vista que tal preço não promoverá
diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia. • Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital 
autorizado, que passará de R$442.558.608,86 para R$649.740.933,86, um aumento, portanto, no montante de R$207.182.325,00, mediante a
emissão, em decorrência da Oferta Restrita Primária, de 8.287.293 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço
de emissão de R$25,00 com exclusão do direito de preferência dos acionistas da Companhia na sua subscrição, em conformidade com o disposto 
no inciso I, do artigo 172, da Lei das Sociedades por Ações e nos termos do § 3º, artigo 6º do Estatuto Social da Companhia. • Aprovar: (a) a 
verificação da subscrição de 8.287.293 Ações, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, distribuídas no âmbito da Oferta,
correspondentes à totalidade das Ações emitidas em razão do aumento de capital realizado no âmbito da Oferta, dentro do limite do capital
autorizado; e, consequentemente, (b) a homologação do novo capital social da Companhia, que passa a ser de R$649.740.933,86, dividido em
137.533.548 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. • Ratificar que as novas Ações ora emitidas pela Companhia
conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos atuais titulares de ações ordinárias de emissão da
Companhia, nos termos previstos em Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável, a partir desta data. • Autorizar que a Diretoria da
Companhia tome todas as providências e pratique todos os atos necessários à consecução das deliberações tomadas nesta reunião. Para tanto, a
Diretoria da Companhia está investida de plenos poderes para, desde já, tomar todas as providências e praticar todo e qualquer ato necessário à 
realização e conclusão da Oferta Restrita, conforme se faça necessário, podendo, para tanto, praticar ou fazer com que sejam praticados quaisquer
atos e/ou negociar, aprovar e firmar quaisquer contratos, comunicações, notificações, certificados, documentos ou instrumentos que considerar
necessários ou apropriados para a realização da Oferta Restrita. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente
reunião. Embu das Artes, 15 de abril de 2021. Manuella Vasconcelos Falcão - Secretária.

ENEPLAN ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº 31.689.171/0001-01 - NIRE: 35.300.522.583

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 16 de Março de 2021
Data e horário: 16 de março de 2021, às 10h00min. Local: Sede social da Companhia, na capital do estado de São Paulo, 
na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 1º andar, conjunto 12, sala 07, Vila Olímpia, CEP 04547-005. Presença: Acionistas 
representando a totalidade do capital social, e o Diretor Corporativo, o senhor Felippe Soares Verdi, nos termos do parágrafo 
primeiro do art. 134 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 
Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, em conformidade 
com o artigo 124, § 4º da Lei das Sociedades por Ações. Mesa: Eduardo de Queiroz Galvão, como Presidente; e Felippe 
Soares Verdi, como Secretário. Anúncios e Documentos: Dispensada a publicação dos anúncios previstos no art. 133 da Lei 
das Sociedades por Ações, tendo em vista a participação da totalidade dos acionistas à presente Assembleia Geral Ordinária. 
Ordem do Dia: Ordem do dia: (i) deliberar sobre a falta de publicação dos anúncios; (ii) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras consolidadas, acompanhadas do Relatório da Administração e do 
parecer dos auditores independentes, nos termos do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações, relativamente ao exercício 

(iii) deliberar a destinação do resultado do exercício social de 2020. 
Deliberações: Os acionistas resolveram, por unanimidade, e atendendo às necessidades atuais da Companhia: (i) Tendo em 
vista a presença da totalidade dos acionistas à presente Assembleia Geral Ordinária, estes consideraram sanada a falta de 
publicação dos anúncios, nos termos do parágrafo 4º do art. 133 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) Prestados os esclare-
cimentos iniciais necessários, as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração e do parecer dos 

foram examinadas e discutidas, resultando aprovadas pelos presentes, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restri-
ções; (iii) Foi apurado o prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no montante de R$ 992.215,90 
(novecentos e noventa e dois mil, duzentos e quinze reais e noventa centavos), sendo aprovada, conforme proposta da 
administração, a destinação do resultado do exercício à conta de prejuízos acumulados. Encerramento e lavratura da ata: 
nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se 
manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta 
a sessão, esta Ata foi lida, conferida, aprovada e assinada pelo Secretário e pelo Presidente. Acionistas presentes: Galvão 

Mesa: Eduardo de Queiroz 
Galvão - Presidente, Felippe Soares Verdi - Secretário. JUCESP nº 173.228/21-5 em 20/04/2021.

ENGIBRAS ENGENHARIA S.A. 
NIRE 35.300.496.540 - CNPJ/MF Nº 26.381.989/0001-14 

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de Março de 2021. 
Data e horário: 11 de março de 2021, às 14h00min. Local: Sede social da companhia na Capital do estado de São Paulo, 
na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 01º andar, conjunto 12, sala 03, Vila Olímpia, CEP: 04547-005. Presença: Acionista
representando a totalidade do capital social, e o Diretor Corporativo, o senhor Felippe Soares Verdi, nos termos do parágrafo 
primeiro do art. 134 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Mesa:
Eduardo de Queiroz Galvão, como Presidente; e Felippe Soares Verdi, como Secretário. Convocação: Dispensada a com-
provação da convocação pela imprensa, conforme artigo 124, §4º da lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Anúncios
e Documentos: Dispensada a publicação dos anúncios previstos no art. 133 da Lei das Sociedades por Ações, tendo em 
vista a participação da totalidade dos acionistas à presente Assembleia Geral Ordinária. Ordem do Dia: (i) deliberar sobre a 
falta de publicação dos anúncios; (ii) examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras consolidadas, acompanhadas 
do Relatório da Administração e do parecer dos auditores independentes, nos termos do artigo 132 da Lei nº 6.404/76, 

(iii) deliberar a destinação do resultado do 
exercício social de 2020. Deliberações: (i) Tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas à presente Assembleia 
Geral Ordinária, estes consideraram sanada a falta de publicação dos anúncios, nos termos do parágrafo 4º do art. 133 da 
Lei das Sociedades por Ações; (ii) Prestados os esclarecimentos iniciais necessários, as Demonstrações Financeiras, acom-

de São Paulo e no Jornal O Dia SP em 03 de março de 2021, foram examinadas e discutidas, resultando aprovadas pelos 
presentes, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições; (iii) Foi apurado lucro no exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020, no montante de R$ 2.806.321,56 (dois milhões, oitocentos e seis mil, trezentos e vinte e um 

R$ 2.042.133,87 (dois milhões, quarenta e dois mil, cento e trinta e três reais e oitenta e sete centavos) para amortização da 

reais e trinta e um centavos) para a conta de retenção de lucros; Encerramento e lavratura da ata: nada mais havendo a 
ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou 
encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, esta Ata foi 
lida, conferida, aprovada e assinada pelo Presidente e pelo Secretário. Acionista presente: Galvão Participações S.A., em 

da Ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 11 de março de 2021. Mesa: Eduardo de Queiroz Galvão -Presidente, 
Felippe Soares Verdi - Secretário. JUCESP nº 172.916/21-5 em 20/04/2021.

Sequoia Logística e Transportes S.A.
CNPJ/ME nº 01.599.101/0001-93 - NIRE nº 35.300.501.497

Extrato da Ata de Reunião de Conselho de Administração
Realizada no dia 24/02/2021, às 09h, na sede da Sequoia Logística e Transportes S.A. (“Companhia”). Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa:
Presidida pelo Sr. Gregory Louis Reider e secretariada pela Sra. Manuella Vasconcelos Falcão. Ordem do Dia/Deliberações: os
Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, decidiram: • aprovar ad referendum da AGO, 
as Demonstrações Financeiras da Companhia, incluindo o Balanço Patrimonial e as Demonstrações de Resultado, referentes ao exercício
social findo em 31.12.2020, acompanhadas do Relatório da Administração, das Contas da Diretoria e do Relatório do Auditor Independente.
• consignar, ad referendum da AGO e considerando que a Companhia não apurou lucro líquido no exercício social findo em 31.12.2020, que
não haverá qualquer distribuição de resultados aos acionistas da Companhia. • aprovar a convocação da AGO da Companhia, a ser
realizada no dia 26.04.2021, para deliberar sobre as matérias específicas previstas no artigo 132 da Lei das S.A., incluindo a Proposta de
Destinação do Resultado, e o montante global anual a ser pago aos administradores da Companhia no exercício social corrente. • aprovar,
nos termos do artigo 19, inciso xxi, do Estatuto Social da Companhia, o aumento do capital social de sociedades controladas pela
Companhia, a saber: (i) Transportadora Americana Ltda. (“TA”); e (ii) Direcional Transporte e Logística S.A. (“Direcional”), nos termos a
seguir. - O aumento do capital social da Transportadora Americana Ltda., que passará dos atuais R$ 26.938.988,00 para R$ 206.938.988,00,
um aumento, portanto, de R$ 180.000.000,00, mediante a emissão de 180.000.000,00 de novas quotas, subscritas e integralizadas, em
moeda corrente nacional, pela Companhia, única sócia da Transportadora Americana Ltda. - O aumento do capital social da Direcional, dos 
atuais R$ 30.100.000,00 para R$ 31.100.000,00, um aumento, portanto, no valor total de R$ 1.000.000,00, mediante a emissão de 51.282
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço total de emissão de R$ 20.000.000,00, correspondente a R$ 390,00 
por ação, que serão todas subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pela Companhia, única acionista da Direcional. -
Consignar que, do preço de emissão total de R$ 20.000.000,00: (a) o montante de R$ 1.000.000,00 será destinado à formação do capital 
social da Direcional, e (b) a quantia excedente, no valor total de R$ 19.000.000,00, será destinada à formação da conta de reserva de capital 
da Direcional, nos termos do artigo 14, parágrafo único, e artigo 182, § 1º, alínea “a”, da Lei das Sociedades por Ações. O preço de emissão
foi fixado de acordo com o artigo 170, §1º, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações. • Fica a Administração da Transportadora Americana
Ltda. e da Direcional autorizada, desde já, a praticar todos os atos e assinar todos os instrumentos necessários à implementação das
deliberações ora aprovadas, incluindo a alteração do Contrato Social e Estatuto Social das controladas, respectivamente, sendo ratificados
pelo Conselho de Administração os atos já praticados nesse sentido. • Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos e assinar todos os 
instrumentos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas. • Consignar que a Proposta da Administração, incluindo a
Proposta de Destinação dos Resultados, será oportunamente divulgada pela Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado, foi encerrada a presente reunião. Embu das Artes, 24 de fevereiro de 2021. Manuella Vasconcelos Falcão - Secretária. JUCESP
nº 170.250/21-0 em 15/04/2021 - Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ISEC SECURITIZADORA S.A - CNPJ/MF Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 

RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 9ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) da Série Única da 9ª 
Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 
04533-004 (“CRA”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a H.COMMCOR DITRIBUIDORA DE TITULOS E VALO-
RES MOBILIÁRIOS LTDA (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, convidados a se reunir, em segunda 
convocação, em Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 30 de abril de 2021 às 11h00, de forma 
exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa 
da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 12.6 do Ter-
mo de Securitização de Créditos do Agronegócio para emissão dos Certifi cados de Recebíveis de Agronegócio da Série Úni-
ca da 9ª Emissão da Emissora, celebrado em 19 de novembro de 2019 (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguin-
te ordem do dia: (a) Aprovar a alteração do Anexo V do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios 
e Outras Avenças (“Cessão Fiduciária”), conforme aditado, para inclusão de novos Compradores Elegíveis, para fi ns do pre-
visto na Cláusula 4.4.4.1 da Cessão Fiduciária; (b) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, realizar 
todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar as deliberações acima. 
O material necessário para embasar a deliberação dos investidores está disponível (i) no site da Emissora: www.isecbrasil.
com.br; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br A Assembleia será instalada em segunda convocação, nos termos da cláusu-
la 12.6 do Termo de Securitização, mediante a presença de qualquer número dos titulares dos CRA em circulação. As deli-
berações serão tomadas, em qualquer convocação, com quórum simples de aprovação representando por Titulares de CRA 
em quantidade equivalente a 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação, presentes na Assembleia. A 
Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Mi-
crosoft Teams” de conexão via internet, sem possibilidade de participação de forma presencial ou de envio de instrução de 
voto previamente, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao ende-
reço eletrônico da Emissora para gestao@isecbrasil.com.br com cópia para juridico@isecbrasil.com.br e ao Agente Fiduciá-
rio para fi duciario@commcor.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, podendo 
ser encaminhado até o horário de início de 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 represen-
tação do titular do CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua repre-
sentação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Conforme art. 7º da IN CVM 625, a Emissora disponibilizará aces-
so simultâneo à eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anterior-
mente, e a Assembleia será integralmente gravada. São Paulo, 22 de abril de2021. ISEC SECURITIZADORA S.A

Cooperativa Habitacional Nosso Teto
Alameda Ribeiro de Lima, Nº 362, Bom Retiro - São Paulo - SP,  

CEP 01122-000 CNPJ/MF nº 72.743.008/0001-59 - NIRE: 35400023660 
Assembleia Geral Extraordinária - Seccional Embu das Artes - Edital de Convocação - A Sra. Lilian 
Maurer Koats, na qualidade de Diretora-Presidente da Cooperativa Habitacional Nosso Teto, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 72.743.008/0001-59, com sede Alameda Ribeiro de Lima, Nº 362, Bom Retiro - São Paulo - SP, 
CEP 01122-000 “Cooperativa”, no ato das atribuições que confere o Estatuto Social convocar os respectivos 
associados eletivos em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar 
em 06 de maio de 2021, na Rua Idalina Fernandes Cavalheiro, nº 20 - Jardim Vitória - Embu das Artes - 
SP, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados em primeira convocação às 17:30, com a presença da 
metade mais um dos associados, em segunda convocação às 18:30 e, em terceira e última convocação, com 
a presença de no mínimo 10 (dez) associados às 19:30, para deliberar sobre o seguinte assunto: Ordem do 
Dia: 1) Aprovação da Transferência do empreendimento Jardim Vitória das Quadras 12 e 8 a Cooperativa 
Habitacional Jardim Vitória, inscrita no CNPJ/MF sob nº 40.221.677/0001-74, com sede Rua Idalina 
Fernandes Cavalheiro, Nº 20, Jardim Vitória - Embu das Artes - SP, CEP 06810-631, incluindo todos os direitos 
e obrigações, 2) Autorização de Venda (a) totalidade dos imóveis descritos: a) Um terreno situado na Rua 8, 
constituído pelos lotes 1,2,3,4 e 5 da Quadra 12 do loteamento denominado JARDIM VITÓRIA, em zona urbana, 
distrito e município de Embu das Artes, Comarca de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo e descritos nas 
matrículas sob nº(s) 78.194, 78.195, 78.196, 78.197 e 78.198 devidamente registrados junto ao Cartório de 
Registros de Imóveis de Itapecerica da Serra - SP e inscritos  junto a Municipalidade de Embu das Artes - SP sob 
nº(s) contribuintes: 12.14.81.0042.01.000, 12.14.81.0052.01.000, 12.14.81.0062.01.000, 12.14.81.0072.01.000 
e 12.14.81.0082.01.000, com área total de 1.801,90 m2; b) Um terreno situado na Rua 7, constituído pelos lotes 
1,2,3,4,5,6,7 e 8 da Quadra 8 do loteamento denominado JARDIM VITÓRIA, em zona urbana, distrito e município 
de Embu das Artes, Comarca de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo e descritos nas matrículas sob nº(s) 
78.125, 78.126, 78.127, 78.128, 78.129, 78.130, 78.131 e 78.132 devidamente registrados junto ao Cartório de 
Registros de Imóveis de Itapecerica da Serra - SP e inscritos junto a Municipalidade de Embu das Artes - SP sob 
nº(s) contribuintes: 12.23.16.0008.01.000, 12.23.16.0009.01.000, 12.23.16.0010.01.000, 12.23.16.0020.01.000, 
12.23.16.0030.01.000, 12.23.16.0040.01.000, 12.23.16.0050.01.000 e 12.23.16.0060.01.000, com área total de 
2.861,06 m2, não comprometido a qualquer associado e c) dos direitos de propriedade remanescentes, inclusive 
os de crédito, e de titularidade exclusivas da Cooperativa, sobre a fração ideal dos imóveis já comprometida aos 
associados, mas ainda não entregue, com o objetivo de, entre, outros, viabilizar a conclusão da construção das 
unidades. Embu das Artes, 21 de abril de 2021. Lilian Maurer Koats - Diretora-Presidente.

José Eduardo Ruas Dias Mauricio - Procurador e Administrador
CPF: 002.110.048-98 - RG/RNE: 7544907

Rafael Aparecido do Valle - Contador - CRC: 1SP193330/O-9
CPF: 272.845.668-25 - RG: 28.054.813-8

Balanço Patrimonial em 31/12/2020 - Valores expressos em Reais (R$)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 01/01/20 a 31/12/20

 Saldo em  Saldo em
 31/12/2020 31/12/2019
Circulante 827.262,47 7.987.254,99
Disponível 2.358,06 2.358,06
Bens Numerarios 2.358,06 2.358,06
Outros Créditos 3.153,02 3.153,02
Adiantamentos a Funcionarios 634,82 634,82
Impostos a Compensar 2.518,20 2.518,20
Estoques 821.751,39 7.981.743,91
Estoques De - Atividade Imobiliaria 615.565,45 7.810.174,10
Imóveis Adquiridos para Revenda 615.565,45 7.810.174,10
De Construções em Andamento para Venda 206.185,94 171.569,81
Não Circulante 243,05 243,05
Investimentos 243,05 243,05
Outros Investimentos 243,05 243,05
Participações Societarias 243,05 243,05
Total do Ativo 827.505,52 7.987.498,04

Demonstração do Resultado

Em atendimento aos Princípios Gerais de Contabilidade e à legislação 
vigente, as Demonstrações Contábeis e estas Notas Explicativas, estão 
expressas em Reais (R$). Nota 1 - Sumário das Principais Práticas Con-
tábeis: As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas em obediência aos 
preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos das Leis das Sociedades 
Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente aceitos. Nota 
2 - Principais Práticas Contábeis: a) Determinação do Resultado:  O 
resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exer-
cícios, que foi de (R$ 87.103,46). b) Ativo Circulante e Ativo Não Circu-
lante: Clientes referem-se à direitos a receber decorrentes de operações de 
vendas efetuadas a prazo ou da contra prestação de serviços de qualquer 
natureza apresentados pelo seu valor de face e, quando couber, atualizados 
monetariamente e a valor de mercado. A provisão para contas de realiza-
ção duvidosa é calculada com base na experiência da administração com 
perdas em anos anteriores, condição de mercado e situação econômica. Os 
estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, 
inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização. 
A existência de saldos em aplicações fi nanceiras está demonstrada pelo va-
lor da aplicação, acrescidos dos rendimentos correspondentes, apropriados 

 saldo em saldo em
Passivo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante 668.570,60 546.851,01
Fornecedores - 12.000,00
Fornecedores Nacionais 
 com Partes Não Relacionadas - 12.000,00
Empréstimos de Terceiros CP 663.563,27 518.954,18
Empréstimos Pessoas Ligadas CP 663.563,27 518.954,18
Obrigações Trabalhistas e Prividenciarias 3.788,75 3.592,80
Obrigações com o Pessoal 2.905,10 2.664,66
Obrigações Previdenciarias 883,65 928,14
Obrigações Tributarias 1.218,58 12.304,03
Impostos E Contribuições A Recolher 1.087,08 994,87
Tributos Retidos A Recolher 131,50 167,04
Tributos Parcelados - 11.142,12
Não Circulante 98.422,06 98.422,06
Obrigações a Longo Prazo 98.422,06 98.422,06
Obrigações Tributarias 98.422,06 98.422,06
Impostos e Contribuições parcelados 
 e/ou Divida Ativa 98.422,06 98.422,06
Patrimônio Líquido 60.512,86 7.342.224,97
Capital Social 842.076,92 842.076,92
Capital Subscrito 842.000,00 842.000,00
Reserva de Correção Monetária do Capital 76,92 76,92
Ajustes de Avaliação Patrimonial - 7.194.608,65
Ajustes de Avaliação Patrimonial - 7.194.608,65
Lucros e Prejuízos Acumulados (781.564,06) (694.460,60)
Lucros e Prejuizos Acumulados (694.460,60) (639.956,89)
Lucros e Prejuízos do Exercício (87.103,46) (54.503,71)
Total do Patrimônio Líquido e Passivo 827.505,52 7.987.498,04

até a data do balanço, com base no regime de competência. c) Passivo Cir-
culante e Passivo Não Circulante: Demonstrados por valores conhecidos 
ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos 
e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço. 
Nota 3 - Estoques  2019 2020
Imóveis a vendas 7.810.174,10 615.565,45
Construção em andamento p/venda 171.569,81 206.185,94
Total 7.981.743,91 821.751,39
Nota 5 - Cobertura de seguros: Face à natureza de suas atividades a em-
presa adota a política de contratar cobertura de seguros com base no con-
ceito secundário de “perda máxima provável” , o que corresponde ao valor 
máximo passível de destruição em um mesmo evento. Nota 6 - Patrimônio 
Líquido: Efetuado Reversão da Conta de Avaliação Patrimonial. O Patrimô-
nio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Acervo 
Patrimonial Líquido da Sociedade/Sócios distribuído nas seguintes rubricas:
 2019 2020
Patrimônio Líquido 7.342.224,97 60.512,86

Pedreira/SP - 31 de Dezembro de 2020

Empreendimentos Imobiliarios Caracol S/A
CNPJ: 53.859.120/0001-05

Demonstrações Financeiras 2020 - Valores expressos em reais (R$)

Receita Operacional Bruta 46.111,92
Outras Atividades 46.111,92
(-) Deduções da Receita Bruta (1.683,04)
Impostos Incidentes Sobre Vendas (1.683,04)
(=) Receita Operacional Liquida 44.428,88
(=) Lucro Bruto 44.428,88
(+/-) Despesas Operacionais (127.990,93)
De Vendas (10.232,04)
Administrativas (89.768,66)
Administrativas (89.768,66)
Despesas Financeiras (6.312,19)
(-) Receitas Financeiras 0,02
Despesas Tributarias (21.678,06)
(=) Resultado Antes Da CS e IR (83.562,05)
Provisão para Contribuição Social (1.328,04)
Provisão para Imposto de Renda (2.213,37)
(=) Resultado Negativo ou Distribuível (87.103,46)
(=) Ebitida (77.249,88)
(=) Prejuizo Liquido do Exercicio (87.103,46)

Balanço Patrimonial

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 01/01/20 a 31/12/20

Demonstração do Resultado

 Saldo em Saldo em
Ativo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante 3.462.920,26 110.999.335,67
Disponível 406.908,98 236.593,22
Bens Numerarios 21,21 21,21
Depósitos Bancarios a Vista 86,52 86,52
Aplicações de Liquidez Imediata 406.801,25 236.485,49
Clientes 1.035,00 -
Clientes Nacionais 1.035,00 -
Outros Créditos 729.490,10 584.907,50
Adiantamentos a Funcionarios 736,77 736,77
Empréstimos Pessoas Ligadas CP 663.563,27 518.954,18
Tributos a Recuperar 17.566,22 17.592,71
Impostos a Compensar 47.623,84 47.623,84
Estoques 2.325.486,18 110.177.834,95
Estoques de - Atividade Imobiliaria 2.198.980,57 110.051.329,34
Imóveis Adquiridos para Revenda 2.198.980,57 110.051.329,34
De Construções em Andamento para Venda 126.505,61 126.505,61
 Não Circulante 2.657.539,27 2.121.223,36
Realizavel a Longo Prazo 2.304.541,40 1.764.266,51
Outros Creditos 2.304.541,40 1.764.266,51
Conta Corrente dos Sócios 2.770,44 22.495,55
Depósitos Judiciais / Demais Processos 2.301.770,96 1.741.770,96
Imobilizado 352.997,87 356.956,85
Imobilizado Por Aquisição 841.726,00 841.726,00
Construções em Andamento 351,58 351,58
Depreciação/Amortização/ Acumulada (40.274,60) (36.315,62)
Amortização Acumulada (448.805,11) (448.805,11)
Total do Ativo 6.120.459,53 113.120.559,03

 Receita Operacional Bruta 4.527.675,55
Outras Atividades 4.527.675,55
(-) Deduções da Receita Bruta (165.260,14)
Impostos Incidentes Sobre Vendas (165.260,14)
(=) Receita Operacional Liquida 4.362.415,41
(=) Lucro Bruto 4.362.415,41
(+/-) Despesas Operacionais (368.556,87)
De Vendas (8.170,00)

Em atendimento aos Princípios Gerais de Contabilidade e à legislação 
vigente, as Demonstrações Contábeis e estas Notas Explicativas, estão 
expressas em Reais (R$). Nota 1 - Sumário das Principais Práticas Con-
tábeis: As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas em obediência aos 
preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos das Leis das Sociedades 
Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente aceitos. Nota 2 - 
Principais Práticas Contábeis: a) Determinação do Resultado:  O resulta-
do é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios, que 
foi de R$ 3.524.601,52. b) Ativo Circulante e Ativo Não Circulante: Clien-
tes referem-se à direitos a receber decorrentes de operações de vendas 
efetuadas a prazo ou da contra prestação de serviços de qualquer natureza 
apresentados pelo seu valor de face e, quando couber, atualizados mone-
tariamente e a valor de mercado. A provisão para contas de realização duvi-
dosa é calculada com base na experiência da administração com perdas em 
anos anteriores, condição de mercado e situação econômica. Os estoques 
são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, 
respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização. A existên-
cia de saldos em aplicações fi nanceiras está demonstrada pelo valor da 
aplicação, acrescidos dos rendimentos correspondentes, apropriados até a 
data do balanço, com base no regime de competência. O ativo imobilizado 
é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são calcula-
das pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota 03. c) Passivo Circu-
lante e Passivo Não Circulante: Demonstrados por valores conhecidos ou 

 Saldo em Saldo em
Passivo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante 193.430,06 163.830,51
Fornecedores 44.732,80 31.108,94
Fornecedores Nacionais 
 com Partes Não Relacionadas 44.732,80 31.108,94
Obrigações Trabalhistas E Prividenciarias 5.076,34 5.085,03
Obrigações com o Pessoal 2.905,10 2.664,66
Obrigações Previdenciarias 2.171,24 2.420,37
Obrigações Tributarias 140.368,82 123.928,78
Impostos e Contribuições A Recolher 139.589,54 123.220,65
Tributos Retidos A Recolher 779,28 708,13
Outras Obrigações 3.252,10 3.707,76
Contas a Pagar 3.252,10 3.707,76
Patrimônio Líquido 5.927.029,47 112.956.728,52
Capital Social 3.520.389,00 3.520.389,00
Capital Subscrito 3.520.389,00 3.520.389,00
Reservas de Lucros 636.340,26 -
Ajustes de Avaliação Patrimonial - 107.852.348,77
Ajustes de Avaliação Patrimonial - 107.852.348,77
Lucros e Prejuízos Acumulados 1.770.300,21 1.583.990,75
Lucros e Prejuizos Acumulados (1.754.301,31) (1.618.041,60)
Lucros e Prejuízos do Exercício 3.524.601,52 3.202.032,35
Total do Patrimônio Líquido e Passivo 6.120.459,53 113.120.559,03
Administrativas (261.810,52)
Administrativas (259.861,65)
Depreciações, Exaustões E Amortizações (1.948,87)
Despesas Financeiras (9.675,63)
(-) Receitas Financeiras 2.428,34
Despesas Tributarias (91.329,06)
(=) Resultado Antes da CS e IR 3.993.858,54
Provisão para Contribuição Social (130.615,57)
Provisão para Imposto de Renda (338.641,45)
(=) Resultado Após IR e CSLL 3.524.601,52
(=) Resultado Negativo ou Distribuível 3.524.601,52
(=) Ebitida 4.003.054,70
(=) Lucro Liquido do Exercicio 3.524.601,52

calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e 
variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço. Nota 
3 - Imobilizado: Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e 
depreciada pelas taxas estabelecidas na legislação vigente.
  Depreciação 2019 2020
Imobilizado Custo Acumulada (Líquido) (Líquido)
Fornos 20.173,51 20.173,51 - -
Moveis e Utensílios 20.101,09 20.101,09 3.958,98 -
Benfeitorias em 
 Imoveis Terceiros 801.451,40 448.805,11 352.646,29 352.646,29
Total 841.726,00 489.079,71 356.605,27 352.646,29
Nota 4 - Cobertura de seguros: Face à natureza de suas atividades a em-
presa adota a política de contratar cobertura de seguros com base no con-
ceito secundário de “perda máxima provável” , o que corresponde ao valor 
máximo passível de destruição em um mesmo evento. Nota 5 - Patrimônio 
Líquido: Efetuado Reversão da Conta de Avaliação Patrimonial. O Patrimô-
nio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Acervo 
Patrimonial Líquido da Sociedade/Sócios distribuído nas seguintes rubricas:
 2019 2020
Patrimônio Líquido 112.956.728,52 5.927.029,47

Pedreira/SP – 31 de Dezembro de 2020
José Rafael Lopes - Procurador e Administrador

CPF: 079.598.378-64 - RG/RNE: 89298317
Rafael Aparecido do Valle - Contador

CRC: 1SP193330/O-9 - CPF: 272.845.668-25 - RG: 28.054.813-8

Santana Administracao de Bens Proprios S/A - CNPJ: 00.278.328/0001-74
Demonstrações Financeiras 2020 - Valores expressos em Reais (R$)
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CDG Construtora S/A
CNPJ nº 03.043.067/0001-00

Demonstrações Contábeis - Balanço Encerrado em: 31/12/2020 (Valores em milhares de reais)

Descrição 2019 2020
Ativo 61.311 72.618
 Ativo Circulante 33.790 39.796
  Disponível 1.235 6.647
  Clientes 26.461 26.697
  Outros Créditos 4.107 4.465
  Estoque 1.987 1.987
 Ativo Não Circulante 27.521 32.822
  Ativo Realizável A Longo Prazo 25.518 30.280
   Sociedades em Conta de Participação - SCP 13.619 13.619
   Sócios, Administradores e Pessoas Ligadas 4.400 9.479
   Depósitos Judiciais 357 374
   Empréstimos 7.142 6.809
 Investimentos 1.987 2.530
 Imobilizado 1 –
  Móveis e Utensílios 81 81
  Máquinas, Equipamentos e Ferramentas 341 341
  (–) Depreciações, Amortizações e Exaustões Acumuladas (421) (422)
 Intangível 16 12
  Marcas, Direitos e Patentes 20 20
  (–) Amortização (4) (8)

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto

Balanço Patrimonial

Auditoria Contábil Independente/Relatório de Auditoria sobre as 
Demonstrações Contábeis e Índices Financeiros

Aos Sócios, administradores, autarquias e órgãos públicos federais, estadu-
ais, municipais, setor privado, órgãos licitantes, mercado segurador, setor 
bancário e demais interessados. Seção “A” - Análise: Examinei as de-
monstrações contábeis da CDG Construtora S/A, CNPJ nº 
03.043.067/0001-00, que compreendem o balanço patrimonial encerrado 
em 31 de dezembro de 2020 com o número de recibo 2F.56.3F.26.9D.4D.
D0.F6.65.71.9B.FA.FE.16.00.15.00.BA.DB.99-5 e as respectivas demons-
trações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, do fluxo de caixa 
e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios 
findos naquelas datas, bem como as políticas contábeis adotadas. Minha 
responsabilidade é a de expressar uma análise sobre essas demonstra-
ções contábeis acima citadas, e avalio que as mesmas se apresentam 
adequadamente em todos os aspectos relevantes, nas posições patrimonial 
e financeira e de suas operações e fluxo de caixa em 31/12/2020, de acordo 
com as práticas e normas contábeis brasileiras e internacionais. Seção “B” 
- Base para opinião: A auditoria foi conduzida de acordo e conforme as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria correspondentes. As evi-
dências obtidas, durante os trabalhos foram o suficiente e apropriadas para 
fundamentar minha análise que compreendeu, entre outros procedimentos: 
(a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o 
volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos de 
entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos re-
gistros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e 
(c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas 

A Diretoria 
Marcio Mendonça Rodrigues -  

CRC 1SP191008/O-2 - CPF: 145.020.718-97

2019 2020
Passivo 61.311 72.618
Passivo Não Circulante 2.190 4.951
Fornecedores 567 2.850
Obrigações Tributárias 433 1.055
Obrigações Trabalhista e Previdenciária 629 1.045
Outras Obrigações 561 –
Passivo Não-Circulante 11.463 10.275
 Passivo Exigível a Longo Prazo 11.463 10.275
  Empréstimos 7.230 9.748
  Impostos Parcelados 119 527
  Controladora, Controladas e Coligadas 4.115 –
Patrimônio Líquido 47.658 57.392
 Capital Social 17.000 17.000
  Capital Subscrito 17.000 17.000
 Reservas 30.658 30.658
  Reservas de Lucros 30.658 30.658
Lucros ou Prejuízos Acumulados – 9.734
 Lucros ou Prejuízos Acumulados – 9.734

Demonstração das Mutações Capital Realizado Autorizado Reservas de Lucros
do Patrimônio Líquido Capital 

Social
Reserva 

de Capital
Ações em 

Tesouraria
Lucros/Prejuízos 

 Acumulados
Lucros/Prejuízos 

Período Total
Saldo em 31/12/2019 17.000 30.658 – – – 47.658
Ajustes de Exercícios Anteriores – – – (8) – (8)
Baixa de Ações próprias adquiridas com ágio na subscrição – – (3.876) – – (3.876)
Lucro Líquido do Exercício – – – – 13.618 13.618
Saldo em 31/12/2020 17.000 30.658 (3.876) (8) 13.618 57.392

Demonstração do Resultado do Exercício
Descrição 2019 2020
Receita Bruta 9.680 49.960
Deduções da Receita Bruta (898) (4.952)
Custos (12.403) (12.771)
Receita Líquida (3.621) 32.237
Lucro Bruto (3.621) 32.237
Despesas Operacionais (4.119) (24.893)
Despesas Administrativas (4.417) (14.194)
Receitas Financeiras 5 3
Outras Despesas Operacionais (4) (10.702)
Outras Receitas Operacionais 296 –
Resultado Operacional (7.740) 7.344
Despesas Não Operacionais (115) (178)
Receitas Não Operacionais 7.275 7.084
Resultado antes do IR e CSL (580) 14.251
Provisões para IR e CSL (726) (605)
Lucro/Prejuízo do Exercício (1.306) 13.647

Atividades Operacionais 2019 2020
 Resultado do Período (1.306) 13.618
 Depreciação e Amortização 18 5
 Lucro Operacional Bruto antes das Mudanças
  no Capital de Giro (1.288) 13.623
 Caixa Proveniente das Operações (1.288) 13.623
 Fluxo de Caixa antes dos Itens Extraordinários (1.288) 3.033
 Caixa Líquido Proveniente das Atividades
  Operacionais (1.288) 16.656
Aumento nas Disponibilidades (1.288) 16.656
Disponibilidades - No Início do Período 158 3.222
Disponibilidades - No Final do Período 201 8.634

adotadas pela administração da sociedade, bem como da apresentação 
das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Reafirmando que sou 
independente em relação a CDG Construtora S/A, de acordo com os prin-
cípios previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais 
emitidas pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade. Seção “C” - Con-
tinuidade Operacional e índices financeiros: Ressaltamos que não há 
nenhuma incerteza quanto à capacidade da empresa em manter sua conti-
nuidade operacional e não há ressalva relacionada a este ponto, verifica-
mos que no atual exercício foi apurado um patrimônio líquido é de R$ 
57.392.002,01 (Cinquenta e sete milhões, trezentos e noventa e dois 
mil e dois reais e um centavo) também foram verificados 4 (quatro) índi-
ces econômicos financeiros onde AC = Ativo Circulante, RLP = Realizável 
a Longo Prazo, PC = Passivo Circulante, PNC = Passivo Não Circulante e 
AT = Ativo Total, conforme demonstrado abaixo:
Índice de Liquidez Corrente (ILC):

ILC = = = 8,04
AC 39.796.062,02

PC 4.951.090,90
Índice de Liquidez Geral (ILG):

ILC = = = 4,60
AC + (RLP)

PC + (PNC/ELP)

39.796.062,02 + 30.280.184,13 = 70.076.246,15

4.951.090,90 + 10.274.824,78 = 15.225.915,68

Índice de Endividamento Geral (IEG):

IEG = = = 0,21
PC + (PNC/ELP)

AT

4.951.090,90 + 10.274.824,78 = 15.225.915,68

72.617.917,69
Solvência Geral (SG):

SG = = = 4,77
AT

PC + (PNC/ELP)

72.617.917,69

4.951.090,90 + 10.274.824,78 = 15.225.915,68
Seção “D” - Outras Informações que acompanham as demonstrações 
contábeis e o relatório do auditor: A administração da empresa é res-
ponsável pelas informações e pela adequada apresentação do Relatório da 
Administração e as demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Também pelos controles internos, que foram 
determinados como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções contábeis, livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por motivo de fraude ou erro. Os responsáveis pela governança da 
empresa, são aqueles responsáveis pela supervisão do processo de elabo-
ração das demonstrações contábeis. Seção “E” - Responsabilidade do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Meu objetivo foi 
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão  
livres de distorções relevantes, independentemente se causada por fraude 

ou erro, e assim emitir e concluir o relatório de auditoria contendo minha 
análise. A elaboração desta análise utiliza um método com alto nível de 
segurança, mas, não é uma garantia de que a auditoria irá sempre detectar 
as eventuais distorções relevantes e existentes, pois as distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro, assim podendo ser consideradas rele-
vantes quando ocorridas individualmente ou em conjunto, podendo influen-
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos  
usuários sobre as referidas demonstrações financeiras. Durante a auditoria 
realizada, exerci julgamento profissional e mantive ceticismo profissional 
ao longo do trabalho. Além disso identifiquei e avaliei os riscos, bem como 
obtive evidência suficiente e apropriada para fundamentar minha opinião.  
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é ex-
tremamente baixo, pois a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas e etc., e 
em nenhum momento obtive indícios, motivos ou desconfiança de atos 
impróprios ou ilegais. Obtive acesso e entendimento a todos os controles 
internos relevantes e necessários para planejar procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não com o objetivo de expressar opi-
nião sobre a eficácia dos controles internos da empresa e sim a avaliação 
das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-
beis e respectivas divulgações feitas pela administração. Com base nas 
evidências obtidas, verifiquei se existe incerteza relevante a saúde finan-
ceira da empresa, continuidade operacional e eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continui-
dade operacional, minhas conclusões estão fundamentadas nas evidên-
cias de auditoria obtidas até a data de meu relatório. Todavia, eventos e 
condições futuras podem levar a empresa a não mais se manter em conti-
nuidade operacional. Devo avaliar a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações, e se, as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e 
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequa-
da e obter evidência de auditoria apropriada e suficiente referente as infor-
mações financeiras das entidades ou atividades de negócio para expressar 
uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Seção “F” - Conclusão: 
Após análise verifiquei que as demonstrações contábeis acima referidas, 
representam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira na CDG Construtora S/A em 31 de dezembro de 
2020, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líqui-
do e as origens e aplicações de seus recursos referente aos exercícios 
findos naquelas datas, elaboradas de acordo com os princípios Fundamen-
tais da Contabilidade. São Paulo, 20 de abril de 2021. Contador &  
Auditor Responsável - João Batista Zupirolli - CRC 1SP 102752/0-0.

Data, hora, local: 29.09.2020, às 11 horas, Rua Tabapuã, n° 1.123, 21º andar, conjunto 
215-parte, São Paulo/SP. Presença: todos os subscritores do capital social. Mesa: 
Presidente: Juliane Effting Matias, Secretária: Marina Moura de Barros. Deliberações 
aprovadas: A constituição da sociedade IFIN I Companhia Securitizadora de Créditos 
Financeiros. O capital social será de R$ 1.000,00, representado por 1.000 ações ordinárias de 
emissão da companhia, todas nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 
1,00 cada, subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional nos termos do Boletim de 
Subscrição: Acionista: Isec Participações Ltda., CNPJ/ME nº 30.507.646/0001-20, São 
Paulo/SP, representada pelo Sr. Ivo Vel Kos, brasileiro, divorciado, economista, RG nº 
24.479.454-6 SSP/SP, CPF/ME nº 282.710.018-50; Nº Ações Ordinárias Subscritas: 1.000; 
Valor Integralizado à Vista (R$): R$ 1.000,00; Total: nº Ações Ordinárias Subscritas: 
1.000; Valor Integralizado à Vista (R$): R$ 1.000,00. Aprovação do Estatuto Social. 
Constituição da IFIN I Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros. Eleição 
dos primeiros Diretores, todos com gestão até a AGO que aprovar as contas do exercício 
social a ser encerrado em 31.12.2022: a) Diretor Presidente: Daniel Monteiro Coelho de 
Magalhães, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG nº 44.997.520 SSP/SP, CPF/
ME nº 353.261.498-77; e b) Diretor de Relações com Investidores: Daniel Monteiro 
Coelho de Magalhães, brasileiro, solteiro, RG nº 44.997.520 SSP/SP, CPF/ME nº 353.261.498-
77, residente em São Paulo/SP; c) Diretores sem designação específi ca:  Juliane Effting 
Matias, brasileira, casada, administradora de empresas, RG nº 34.309.220-7, CPF/ME nº 
311.818.988-62; José Miguel da Fonseca Rodrigues, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, RG nº 20.301.83-9 CRA/RJ, CPF/ME nº 854.308.117-34; e Ila Alves Sym, brasileira, 
casada, advogada, RG nº 375738-01, CPF/ME nº 041.045.637-30 todos com endereço 
comercial em São Paulo/SP. A posse dos Diretores ora eleitos fi ca condicionada à assinatura 
dos respectivos termos de posse, nos termos da legislação vigente. Os Diretores ora eleitos 
não farão jus a qualquer tipo de remuneração em relação aos cargos respectivos, e declaram 
não estar impedidos por lei de exercer atividades mercantis. Além disso, fi ca aprovada: (a) a 
dispensa da publicação das Demonstrações Financeiras da Companhia, em razão de atender 
as exigências de dispensa da Lei nº 6.404/76; (b) a designação dos periódicos Diário Ofi cial 
do Estado de São Paulo e jornal “O Dia”, nos quais a Companhia publicará seus atos nos 
moldes da legislação em vigor. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 29.09.2020. Diretores 
eleitos: Daniel Monteiro Coelho de Magalhães; Juliane Effting Matias; José Miguel da 
Fonseca Rodrigues; e Ila Alves Sym, Acionistas: ISEC Participações Ltda. representada por 
seu Diretor Ivo Vel Kos. Advogado: Michelle Paulino Leimig Pagnocca - OAB/SP 297.641. 
JUCESP-NIRE 3530056372-7 em 27.01.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Sede Social, Prazo de Duração e Objeto 
Social: Artigo 1º - A IFIN I Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros é uma 
sociedade por ações, com prazo de duração indeterminado, regida pelo disposto no presente 
Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404/76 e a 
Resolução nº 2.686 do Conselho Monetário Nacional, de 26.01.2000 e suas respectivas 
alterações (“Companhia”). Artigo 2º - A Companhia tem sua sede social na Cidade de São 
Paulo/SP, na Rua Tabapuã, n° 1.123, conjunto 215-parte, 21º andar, Itaim Bibi, CEP 04533-014, 
podendo, por deliberação da Diretoria, abrir, manter e/ou encerrar fi liais, escritórios ou 
representações em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 3º - A 
Companhia tem por objeto social: (a) a aquisição e securitização de créditos, desde que 
enquadrados no artigo 1º da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.686, de 
26.01.2000 (“Resolução CMN nº 2.686/00”); (b) a emissão e colocação privada ou junto ao 
mercado fi nanceiro e de capitais, de qualquer título de crédito ou valor mobiliário compatível 
com suas atividades, respeitados os trâmites estabelecidos pela legislação aplicável; (c) a 
realização de outros negócios relacionados aos créditos supracitados e a prestação de 
serviços de consultoria fi nanceira relacionados às operações de securitização de créditos 
supracitadas. § 1º - No âmbito das securitizações e emissões de valores mobiliários 
realizadas pela Companhia, será permitida a recompra dos créditos fi nanceiros por seus 
cedentes originais, se feita à vista. No mesmo sentido, será permitida a substituição de 
créditos fi nanceiros. § 2º – Estão incluídas no objeto social da Emissora, as seguintes 
atividades: (a) a gestão e administração dos créditos fi nanceiros supracitados, sendo 
permitida a contratação de terceiros para a prestação dos serviços de gestão, administração 
e cobrança dos créditos fi nanceiros, incluindo poderes para conceder descontos, prorrogar 
vencimentos ou mudar características dos créditos fi nanceiros; (b) a aquisição e a alienação 
de títulos representativos dos créditos fi nanceiros, incluindo poderes para conceder 
descontos, prorrogar vencimentos ou mudar características dos créditos fi nanceiros; (c) a 
emissão, distribuição, recompra, revenda ou resgate de valores mobiliários de sua própria 
emissão nos mercados fi nanceiro e de capitais, com lastro nos créditos fi nanceiros; (d) a 
prestação de serviços de consultoria fi nanceira envolvendo, inclusive, a estruturação de 
operações de securitização dos créditos supracitados; (e) a realização de operações nos 
mercados de derivativos visando cobertura de riscos; e (f) a prestação de garantias para os 
títulos e valores mobiliários por ela emitidos. Capítulo II - Capital Social e Ações: Artigo 
4º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 1.000,00, 
representado por 1.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.  § Único – A 
propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do acionista no livro de 
“Registro de Ações Nominativas”. Artigo 5º - A cada ação ordinária confere ao seu titular o 
direito a 01 voto nas deliberações das Assembleias Gerais. § Único – As ações são 
indivisíveis perante a Companhia. Capítulo III - Assembleia Geral de Acionistas: Artigo 
6º – Os Acionistas deverão reunir-se em Assembleia Geral da Companhia, ordinariamente, 
uma vez ao ano dentro dos 4 primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social 
e, extraordinariamente, sempre e na medida que o interesse social da Companhia exigir. § 
Único – A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária poderão ser, 
cumulativamente, convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, e instrumentalizadas 
em ata única. Artigo 7º - A Assembleia Geral será convocada por qualquer acionista da 
Companhia com, no mínimo, 15 dias de antecedência, acompanhada de todos e quaisquer 
documentos que devam ser analisados ou aprovados na Assembleia ou que sirvam de 
fundamento para as deliberações a serem tomadas, sem prejuízo das formalidades aplicáveis. 
§ Único – Independentemente de qualquer formalidade prevista neste Estatuto Social ou na 
legislação aplicável, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecer todos os 
acionistas. Artigo 8º – Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral 
instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no 
mínimo, 2/3 do capital social com direito a voto e, em segunda convocação, instalar-se-á com 
qualquer número. § Único – Os Acionistas poderão ser representados nas Assembleias 
Gerais por procurador constituído nos termos da lei aplicável. Artigo 9º – As deliberações das 
Assembleias Gerais serão tomadas observados os quóruns da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), 
salvo se quórum maior for estabelecido neste Estatuto Social. Artigo 10 – Dependerão da 
deliberação dos acionistas as seguintes matérias, sem prejuízo de outras previstas neste 
Estatuto Social e que deverão ser objeto de aprovação de 75%: i. alteração de quaisquer das 
disposições do Estatuto Social; ii. operações de fusão, incorporação ou transformação do tipo 
societário da Companhia; iii. a concessão de qualquer mútuo ou fi nanciamento; iv. a emissão 
de títulos e valores mobiliários relacionados a créditos fi nanceiros adquiridos pela 
Companhia; v. a constituição de ônus reais e a prestação de garantias e obrigações à 
terceiros, inclusive em garantia dos títulos e valores mobiliários relacionados aos créditos 
fi nanceiros adquiridos pela Companhia; vi. autorização para requerer a falência da 
Companhia, bem como sua recuperação judicial; vii. dissolução, liquidação ou extinção da 
Companhia; viii. partilha do acervo social da Companhia em caso de liquidação; ix. redução e 
aumento do capital da Companhia; x. para fi xar-se ou alterar-se a remuneração dos Diretores, 
caso existente; xi. aprovação de qualquer contrato fi nanceiro, inclusive para a obtenção de 
fi nanciamento para a Companhia; xii. alteração da política de distribuição de dividendos, bem 
como autorização para pagamento de juros sobre capital próprio; xiii. ingresso de novos 
acionistas na Companhia; xiv. instituição de um Conselho de Administração; xv. eleição do 
Diretor Presidente, do Diretor de Relação com Investidores e demais diretores sem 
designação específi ca. § 1º - Até o pagamento integral dos valores representados pelos 
títulos e valores mobiliários emitidos pela Companhia, fi ca vedada a prática dos seguintes 
atos, observados os termos previstos na documentação dos títulos e valores mobiliários a 
serem emitidos e na Resolução nº 2.686/00 do CMN, ou em norma que eventualmente venha 
a substituí-la, (a) transferência do controle da Companhia, salvo pela transferência do 
controle para uma nova empresa do grupo da sua sócia; (b) redução do capital social, 
incorporação, fusão, cisão ou dissolução da Companhia, salvo no caso de uma reestruturação 
da sua sócia para fi ns de melhor organização das atividades do grupo; e (c) cessão dos 
créditos fi nanceiros objeto de suas operações de securitização, ou atribuição de qualquer 
direito sobre os mesmos, ao(s) controlador(es) da Companhia, ou a qualquer pessoa a ele(s) 
ligada(s), em condições distintas das previstas na documentação relativa à emissão dos 

títulos e valores mobiliários pela Companhia. § 2º - O disposto no § 1º acima não se aplicará 
caso haja prévia autorização dos detentores de 50% + 1 ou mais do valor nominal de referidos 
títulos e valores mobiliários, excluídos de tal cômputo aqueles eventualmente detidos pelo(s) 
controlador(es) da Companhia, sociedade(s) coligada(s) ou submetida(s) a controle comum, 
em Assembleia Geral especifi camente convocada e realizada segundo as normas legais e 
regulamentares aplicáveis. § 3º - Independentemente do disposto no § 2º acima, a cessão de 
créditos fi nanceiros de que trata o § 1º, item (c) acima, poderá ocorrer se realizada por valor 
igual ou superior ao valor nominal de tais créditos, deduzidos os juros ainda não incorridos e 
os encargos fi nanceiros incorporados em seu valor nominal sob a forma de desconto, 
calculados proporcionalmente ao número de dias a decorrer até a data de vencimento de 
referidos créditos fi nanceiros. § 4º - Tendo em vista o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º, os acionistas 
declaram estar cientes e de acordo com as vedações previstas nesses parágrafos, sendo que 
qualquer operação feita em desacordo com o ali disposto será considerada nula de pleno 
direito, não sendo oponível à Companhia ou a terceiros. Artigo 11 - Todos os acionistas 
deverão exercer o seu direito de voto nas Assembleias Gerais, de forma a cumprir o disposto 
neste Capítulo. Votos proferidos em violação ao disposto neste Estatuto Social serão 
desconsiderados pelo Presidente da Assembleia Geral. Capítulo IV - Administração da 
Companhia: Artigo 12 – A Companhia será administrada pela Diretoria, conforme legislação 
aplicável, órgão que terá as atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social, 
estando os Diretores dispensados de oferecer garantia para o exercício de suas funções. § 1º 
– A representação da Companhia caberá à Diretoria. § 2º – Os membros da Diretoria, estarão 
devidamente investidos na posse quando das assinaturas dos “Termos de Posse” lavrados 
nos livros próprios, permanecendo em seus respectivos cargos até a efetiva posse de seus 
sucessores. § 3º – A Assembleia Geral deverá estabelecer a remuneração global dos 
administradores da Companhia, caso existente. § 4º – Os acionistas, por meio de deliberação 
em Assembleia Geral, poderão optar, a qualquer tempo, por não eleger todos os membros da 
Diretoria da Companhia, e referida decisão não será entendida ou interpretada como renúncia 
a tal direito. Conselho de Administração: Artigo 13 – A Companhia poderá instituir um 
Conselho de Administração se assim julgar necessário. Diretoria: Artigo 14 – A Diretoria 
será composta por, no mínimo 02 e, no máximo, 05 membros, acionistas ou não, residentes no 
país, eleitos pela Assembleia Geral, e por este destituíveis a qualquer tempo, para um 
mandato de 03 anos, permitida a reeleição, sendo um deles designado Diretor Presidente, um 
deles designado Diretor de Relação com Investidores, e os demais Diretores sem designação 
específi ca. § 1º – Para exercício da função de membro da Diretoria, poderão ser contratados 
profi ssionais para este fi m específi co. § 2º – Na hipótese de vacância do cargo de Presidente 
da Diretoria, seu substituto será eleito pela Assembleia Geral e, enquanto a escolha não 
ocorrer, o Diretor de Relação com Investidores cumulará esta função. § 3º – A mesma situação 
disposta no § 2º acima aplicar-se-á na hipótese de vacância do cargo de Diretor de Relações 
com Investidores, cujo cargo será preenchido pelo Diretor Presidente, e com este cumulado, 
até que ocorra nova nomeação pela Assembleia Geral. Artigo 15 – Compete à Diretoria a 
representação da Companhia, ativa e passivamente, bem como a prática de todos os atos 
necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, respeitados os limites 
previstos em lei e no presente Estatuto Social, bem como: i. autorizar a Companhia a adquirir 
suas próprias ações, para cancelamento ou manutenção em tesouraria, bem como as 
condições para alienação das ações mantidas em tesouraria; e ii. autorizar a alienação ou 
oneração de bens do ativo permanente da Companhia. § Único - Compete aos demais 
Diretores sem designação específi ca, dar o suporte ao Diretor Presidente e ao Diretor de 
Relações com Investidores, bem como exercer a administração do dia-a-dia da Companhia. 
Artigo 16 – Compete ao Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, 
entre outras atribuições: i. dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos demais 
Diretores; ii. atribuir aos demais Diretores funções e atribuições não especifi cadas neste 
Estatuto Social; iii. coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações fi nanceiras e o 
relatório anual da administração da Companhia, bem como a sua apresentação aos 
Acionistas; § Único - Compete especifi camente ao Diretor Presidente: i. fazer cumprir o 
Estatuto Social e as diretrizes e as deliberações tomadas em Assembleias Gerais; ii. 
administrar, gerir e superintender os negócios sociais, e emitir e aprovar instruções e 
regulamentos internos que julgar úteis ou necessários, para se fazer cumprir este Estatuto 
Social; iv. submeter, anualmente, à apreciação da Assembleia Geral, o Relatório da 
Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores 
independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados nos exercícios 
anteriores; v. elaborar e propor, à Assembleia Geral, os orçamentos anuais e plurianuais, os 
planos estratégicos, os projetos de expansão e os programas de investimento; vi. exercer 
outras atribuições que lhe forem atribuídas pela Assembleia Geral; vii. formular as estratégias 
e diretrizes operacionais da Companhia a partir das deliberações da Assembleia Geral, com a 
participação dos demais Diretores. iii. coordenar e superintender as atividades da Diretoria, 
convocando e presidindo as suas reuniões; e iv. substituir o Diretor de Relações com 
Investidores, em suas ausências e impedimentos. Artigo 17 – Compete ao Diretor de Relação 
com Investidores representar a Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”), se for o caso e as instituições participantes do mercado fi nanceiro e de capitais, 
além de fazer cumprir as normas regulamentares aplicáveis à Companhia no tocante aos 
registros mantidos junto à CVM e administrar a política de relacionamento com investidores, 
incluindo: i. prestar informações aos investidores, à CVM e à bolsa de valores ou mercado de 
balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da Companhia estejam 
admitidos à negociação; e ii. cumprir com as obrigações estabelecidas em Lei e nas normas 
regulamentares aplicáveis à Companhia, se assim for o caso. Artigo 18 – A representação 
ativa e passiva da Companhia e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento, 
competirá conjuntamente a (i) 2 Diretores, ou (ii) 1 Diretor e 1 procurador, ou (iii) por 1 
procurador em caso de mandato ad judicia, sendo que sempre os procuradores deverão ter 
poderes específi cos. Os instrumentos de mandato serão válidos ainda que o seu signatário 
deixe de integrar a Diretoria, salvo se for expressamente revogado. § 1º – Nos atos de 
constituição de procuradores, a Companhia deverá ser necessariamente representada na 
forma do subitem (i) do caput do presente artigo, devendo as procurações conter prazo de 
validade não superior a 1 ano, com exceção daquelas para fi ns judiciais, além da descrição 
específi ca dos poderes conferidos. Os Diretores deverão manter na sede social uma relação 
atualizada das procurações em vigor autorizadas pela Companhia. Artigo 19 – São 
expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Companhia, os atos de 
qualquer Diretor, procurador ou funcionário da Companhia que a envolverem em obrigações 
relativas a negócios ou operações estranhas ao seu objeto social. Artigo 20 – As reuniões 
da Diretoria serão convocadas por qualquer dos Diretores, sempre que o interesse social 
assim exigir, sendo as deliberações tomadas por maioria de voto dos presentes, tendo o 
Diretor Presidente o voto qualifi cado em caso de empate e serão registradas no Livro de 
Atas das Reuniões da Diretoria. Conselho Fiscal: Artigo 21 – A Companhia poderá 
instituir um Conselho Fiscal se assim julgar necessário. Capítulo V - Exercício Social, 
Demonstrações Financeiras e Destinação do Lucro: Artigo 22 – O exercício social 
iniciar-se-á no dia 1º de janeiro de cada ano e terminará no dia 31 de dezembro do mesmo 
ano. Ao fi nal de cada exercício social, serão levantados pela Diretoria o balanço geral, as 
demonstrações de resultado e os relatórios da administração. Artigo 23 – Os lucros 
apurados em cada exercício social terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, 
conforme recomendação da Diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em 
funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em Lei. Artigo 24 – A 
Companhia poderá pagar juros sobre capital próprio, nos termos da legislação aplicável. 
Artigo 25 – A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores, e 
a Assembleia Geral poderá declarar dividendos e/ou juros sobre capital próprio com base 
em tais balanços ou balancetes, observados este Estatuto Social e a legislação aplicável. 
Capítulo VI - Reembolso: Artigo 26 – O reembolso, nos casos previstos em lei, será 
efetivado pelo valor igual ao do valor patrimonial líquido das ações da Companhia, 
apurado de acordo com as disposições legais aplicáveis. Capítulo VII - Liquidação: 
Artigo 27 – A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo 
à Assembleia Geral eleger o liquidante ou liquidantes, obedecidas as formalidades legais. 
Capítulo VIII - Disposições Gerais: Artigo 28 – Ocorrendo a separação ou divórcio de 
qualquer acionista, e sendo necessário efetuar a partilha das ações de emissão da 
Companhia de que tal acionista seja titular, o cônjuge não integrante da Companhia não 
poderá, nessas circunstâncias, nela ingressar. Artigo 29 – Os casos omissos neste Estatuto 
Social serão regulados pela Lei nº 6.404/76 e demais disposições legais aplicáveis. 
Capítulo IX - Foro: Artigo 30 – Fica eleito o Foro Central da Cidade de São Paulo/SP, com 
renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja, como o único 
competente a conhecer e julgar qualquer questão ou causa que, direta ou indiretamente, 
derivem da celebração deste Estatuo Social ou da aplicação de seus preceitos.

IFIN I Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
(Em constituição)

Extrato da Ata de Assembleia Geral de Constituição Realizada em 29 de Setembro de 2020

Pedro Henrique de Freitas Almeida - Administrador

Responsável Técnico: Clarissa Figueiredo Azevedo - CRC 117286/O-6

 Demonstração de Fluxo de Caixa - (Valores em Reais mil) 2020
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 4.220.212,20
Lucro Líquido do Exercício 4.220.212,20
Ajustes
Depreciação e Amortização 84.154,44
Reversão de Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa 128.363,92
Plano de Pagamento Baseado em Ações 52.522,99
Total Ajustes 4.485.253,55
Variações nos Ativos e Passivos
Contas a Receber de Clientes (6.482.142,86)
Partes Relacionadas Passivo -
Impostos a Recuperar (17.912,93)
Adiantamento Fornecedores (140.826,48)
Outros Ativos -
Fornecedores 1.214.005,60
Salários e Encargos Sociais 1.434.748,36
Impostos a Pagar 2.178.648,98

Balanço Patrimonial - (Valores em Reais mil) 2020
Circulante 8.764.121,14
Caixa e Depósitos Bancários à Vista 2.251.602,18
Contas a Receber de Clientes 6.353.778,94
Impostos a Recuperar 17.913,54
Adiantamento Fornecedores 140.826,48
Não Circulante 8.100.333,00
Realizável a Longo Prazo -
Permantente 8.100.333,00
Intangível 394.585,13
Ágio 7.408.016,00
Imobilizado 297.731,87
Total do Ativo 16.864.454,14

Circulante 4.397.230,39
Fornecedores 1.214.005,60
Fornecedores Contas a Pagar 808.586,19
Fornecedores Intercompany 405.419,41
Salários e Encargos Sociais 1.434.748,36
IR e CSLL a Pagar 1.277.568,01
Impostos a Pagar 470.908,42
Não Circulante -
Patrimônio Líquido 12.467.223,75
Capital Social 8.194.488,56
Reserva de Capital 52.522,99
Reserva de Lucro 4.220.212,20
Total do Passivo + PL 16.864.454,14

Demonstração de Resultados - (Valores em Reais mil) 2020
Receita Líquida de Prestação de Serviços 14.739.648,64
Custo de Assinatura (2.242.438,39)
Custo de Serviços (65.582,34)
Lucro Bruto 12.431.627,91
Despesas Gerais & Administrativas (1.302.476,14)
Despesas com Vendas & Marketing (3.611.200,81)
Despesas com Pesquisa & Desenvolvimento (1.424.190,76)

2020
Caixa Líquido Proveniente das (Aplicado nas)
  Atividades Operacionais (1.813.479,33)
Impostos Pago Sobre o Lucro (430.172,55)
Fluxos de Caixa Líquido Proveniente das 
  (Aplicado nas) Atividades Operacionais (430.172,55)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento -
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento -
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Aporte de Capital 10.000,00
Caixa Líquido Proveniente das (Aplicado nas) Atividades
  de Financiamento 10.000,00
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes
  de Caixa 2.251.601,67
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 3.336.799,49
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 5.588.401,16

2020
Lucro Operacional 6.093.760,20
Despesas Financeiras (167.832,01)
Receitas Financeiras 2.024,62
Resultado de Equivalência Patrimonial -
Lucro Antes do IR e CS 5.927.952,81
Imposto de Renda Corrente (1.707.740,61)
Lucro Líquido 4.220.212,20

As demonstrações financeiras completas encontram-se à disposição na sede da Empresa.

LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES LTDA.
CNPJ 37.571.048/0001-60

Relatório da Administração
Em cumprimento às disposições legais e contratuais, temos a satisfação de submeter a V.Sas. as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Na oportunidade colocamo-nos à disposição da Senhora 
Sócia para os esclarecimentos complementares que se fizerem necessários.

SIJOBE ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES S/A.
C.N.P.J. nº.02.085.820/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

DIRETORIA
George Alfredo Salem Nastas

CPF 285.924.858-78
CONTADOR 

ANDRÉ DALECIO SOARES 
CT CRC: 1SP314568/O-8

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020
Descrição Valor

Receitas Brutas 3.439.782,17
Deduções (125.552,03)
    = Receita Líquida 3.314.230,14
    = Lucro Bruto 3.314.230,14
Despesas Administrativas (148.613,74)
Despesas Financeiras (8.640,49)
Despesas Gerais (792.479,12)
Despesas Tributárias (229.206,50)
Outras Despesas Operacionais (205.299,81)
Receitas Financeiras 4.908,61
Outras Receitas Operacionais 768.898,44
    = Lucro Operacional 2.703.797,53
    = Lucro Contábil Líquido antes da CSLL 2.703.797,53
Contribuição Social (99.398,02)
    = Lucro Contábil Líquido antes do IRPJ 2.604.399,51
Imposto de Renda (252.105,62)
    = Lucro 2.352.293,89
 = Lucro Líquido do Período 2.352.293,89

ATIVO 28.994.264,45
 ATIVO CIRCULANTE 26.863.365,12
  DISPONÍVEL 296.819,39
   BANCOS CONTA MOVIMENTO 386,60
   APLICAÇÕES FINANCEIRAS 296.432,79
  ESTOQUES 19.171.041,73
   TERRENOS DESTINADOS A VENDA 2.979.057,25
   IMOVEIS DESTINADOS A VENDA 16.191.984,48
  OUTROS CRÉDITOS 7.395.504,00
   CRÉDITOS DIVERSOS 4.995.504,00
   OUTROS CRÉDITOS 2.400.000,00
 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 2.130.899,33
  IMOBILIZADO 1.420.917,14
   IMOBILIZADO 1.469.997,57
   (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (49.080,43)
  INVESTIMENTOS 709.982,19
   INVESTIMENTOS 709.982,19

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 28.994.264,45
 PASSIVO CIRCULANTE 145.616,82
  FORNECEDORES 2.200,00
   FORNECEDORES 2.200,00
  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 5.607,12
   SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.876,67
   ENCARGOS SOCIAIS 3.730,45
  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 16.085,40
   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 16.085,40
  IRPJ E CSLL A PAGAR 109.363,64
   IRPJ E CSLL A PAGAR 109.363,64
  PROVISÕES 12.360,66
   PROVISÕES 12.360,66
 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 22.438.147,27
  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 22.438.147,27
   EMPRESTIMOS - PARTES RELACIONADAS 21.709.747,27
   OUTRAS OBRIGAÇÕES LP 728.400,00
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.410.500,36
  CAPITAL SOCIAL 1.922.754,00
   CAPITAL INTEGRALIZADO 1.922.754,00
  RESERVAS 4.078.350,78
   RESERVAS DE CAPITAL 4.078.350,78
  LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 409.395,58
   LUCROS OU PREJUÍZOS ANOS ANTERIORES (1.942.898,31)
   LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO 2.352.293,89

Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A empresa Eccox Software 
S.A. é uma sociedade anônima, com sede na cidade de Barueri/SP, Brasil, e 
tem como principais operações atuar em desenvolvimento e licenciamento de 
programas de computador. 2. Apresentação das demonstrações contá-
beis: (a) Aprovação das demonstrações contábeis: As demonstrações contá-
beis inerentes aos exercícios findos em 31.12.2020 e 2019 estão sendo apre-
sentadas em reais (R$). (b) Declaração de conformidade: As demonstrações 
contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais levam em consideração as 
disposições contidas na Lei das S.A., alterada pelas Leis nºs 11.638/07 e 
11.941/09 e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo 
CPC, e Resoluções do CFC. A Lei nº 11.638/07 promulgada em 28/12/2007 
foi posteriormente alterada pela MP nº 449 que alterou, revogou e introduziu 
novos dispositivos à Lei das S.A. (Lei 6.404/76), notadamente em relação do 
capítulo XV, sobre matéria contábil, que entrou em vigor a partir do exercício 
que iniciou em 01/01/2008. Essa Lei teve, principalmente, o objetivo de atua-
lizar a Lei Societária Brasileira para possibilitar o processo de convergência 
das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas consoantes das Nor-
mas Internacionais de Contabilidade (IRFS) e permitir que novas normas e 
procedimentos contábeis fossem expedidos pelo CPC em consonância com 
os padrões internacionais de contabilidade. (c) Estimativas contábeis: A pre-
paração das demonstrações contábeis requer que a administração utilize 
estimativa e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passi-
vos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das Demonstra-
ções Financeiras, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas 
durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estima-
tivas. 3. Sumário das principais práticas contábeis: (a) Conversão de ope-
rações em moeda estrangeira e moeda funcional: Os direitos e obrigações 
monetários denominado em moedas estrangeiras são convertidos às taxas 
de câmbio vigentes na data das demonstrações financeiras. As receitas de 
vendas, custo e despesas denominadas em moedas estrangeiras são con-
vertidas pela taxa média de cambio do mês de suas ocorrências. A moeda 
funcional da empresa é o Real (R$). (b) Caixa e equivalentes de caixa: Os 
fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos va-
lores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que pos-
suem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são considera-
das como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos 
superiores há 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em inves-
timentos a curto prazo. (c) Contas a receber: Os valores a receber são regis-
trados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos repre-
sentativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou 
cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais 
perdas na sua realização. (d) Estoques: Os estoques estão registrados pelo 
custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor en-
tre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou rea-
lização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou 
de baixa movimentação. (e) Não circulante: Os direitos realizáveis e as obri-
gações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstra-
ções contábeis são considerados como não circulantes. (f) Imobilizado: 
O Imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, forma ou construção, 
deduzido da depreciação e perda por redução ao valor recuperáveis acumu-
ladas quando aplicável. Os ganhos e as perdas em alienação são apurados 
comparando-se o valor da venda com o valor contábil e são reconhecidos na 
demonstração do resultado. (g) Arrendamento mercantil: Os arrendamentos 
mercantis nos quais uma parte significativa dos riscos e benefícios de proprie-
dade fica com o arrendador são classificados como arrendamentos operacio-
nais. Os encargos dos arrendamentos são apropriados ao resultado pelo 
método linear ao longo do período do arrendamento. (h) Benefícios a empre-
gados: Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou 
proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes 
sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obede-
cendo-se o regime de competência. (i) Receitas e despesas: A Empresa Ec-
cox Software S.A. tem como prática a adoção do regime de competência para 
o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como re-
conhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu 
efetivo recebimento ou pagamento.

Eccox Software S.A.
CNPJ nº 67.609.248/0001-25 - NIRE nº 353.003.167-38

Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2019 (Em Reais)
Balanço Patrimonial 2020 2019

Ativo Circulante 16.228.225,75 12.066.727,89
Disponivel: Disponibilidade 7.613.016,33 5.474.105,24
Contas a Receber 4.018.841,28 2.735.051,77
Impostos a Recuperar 4.382.595,28 3.421.127,09
Despesas Antecipada 64.391,90 64.391,90
Outros Créditos 104.930,45 104.930,45
Adiantamentos 44.450,51 267.121,44
Ativo não Circulante 7.444.407,38 6.497.166,32
Realizável a Longo Prazo 5.933.260,00 5.023.260,00
Títulos de Valores Mobiliários 5.023.260,00 5.023.260,00
Transações com partes relacionadas 910.000,00 -
Imobilizado 1.511.147,38 1.473.906,32
Total do Permanente 1.511.147,38 1.473.906,32
Total do Ativo 23.672.633,13 18.563.894,21
Passivo Circulante 6.952.598,56 3.174.685,57
Obrigações com Terceiros: Fornecedores 354.118,20 526.474,79
Empréstimos / juros e financiamentos 5.369.812,88 1.607.538,56
Impostos e contribuições a recolher 821.995,82 679.758,25
Salários, provisão p/ férias e encargos sociais 406.671,66 360.913,97
Passivo não Circulante 12.587.074,31 11.267.402,76
Exigível a Longo Prazo
Impostos e contribuições 1.958.544,56 2.933.237,97
Empréstimos e financiamentos 10.628.529,75 8.334.164,79
Patrimônio Líquido 4.132.960,26 4.121.805,88
Capital social 6.312.960,00 6.312.960,00
Reserva Legal 197.328,90 196.556,81
Lucro (Prejuízos) acumulados (2.435.758,97) (2.446.141,26)
Reserva de lucros a destinar 58.430,33 58.430,33
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 23.672.633,13 18.563.894,21

Demonstrativo do Resultado
Resultado Operacional 2020 2019
Receita Operacional Bruta 36.805.589,17 25.997.121,83
Receita de Vendas de Serviços e Produtos 36.805.589,17 25.997.121,83
Impostos sobre Vendas (2.080.975,39) (1.427.326,13)
Receita Líquida de Vendas 34.724.613,78 24.569.795,70
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos (27.013.510,45) (16.669.389,60)
Lucro Bruto 7.711.103,33 7.900.406,10
Despesas Operacionais (3.723.913,17) (6.750.105,84)
Salários e Encargos (559.154,87) (377.558,39)
Despesas Gerais (3.527.640,82) (4.017.228,08)
Resultado Financeiro Líquido 362.882,52 240.542,21
Despesas / Receitas Operacionais - (2.595.861,58)
Resultado Antes das 
 Despesas Financeiras 3.987.190,16 1.150.300,26
Despesas financeiras (3.971.748,34) (3.596.441,52)
Resultado Operacional 15.441,82 (2.446.141,26)
Lucro antes do IRPJ e da CSLL 15.441,82 (2.446.141,26)
Imposto de Renda (2.679,65) -
Contribuição Social (1.607,79) -
Resultado do Período 11.154,38 (2.446.141,26)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Capital social Reservas legal Reservas lucro realizar Prejuízo acumulado Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019 6.312.960,00 196.556,81 58.430,33 (2.446.141,26) 4.121.805,88
Reserva Legal - 772,09 - (772,09) -
Reserva de Lucros a Destinar - - - 11.154,38 11.154,38
Saldo em 31 de dezembro de 2020 6.312.960,00 197.328,90 58.430,33 (2.435.758,97) 4.132.960,26

Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Fluxos de caixa
 das atividades operacionais 2020 2019
Lucro líquido do exercício 11.154,38 (2.446.141,26)
Ajustes por: Depreciação e amortização 31.057,70 34.653,31
Resultado Líquido Ajustado 42.212,08 (2.411.487,95)
(Acréscimos) Decréscimos nos ativos operacionais
Aumento/Diminuição em duplicatas (1.283.789,51) (1.177.329,11)
Aumento/Diminuição em adiantamentos 222.670,93 232.053,45
Aumento/Diminuição de impostos a recuperar (961.468,19) (1.541.668,89)
Aumento/Diminuição em outros créditos - 2.556.395,33
Aumento/Diminuição de Direito
 a Receber Partes Relacionadas (910.000,00) -
Aumento/Diminuição de Despesas Antecipadas - (40.343,95)
Resultado líquido do ativo (2.932.586,77) 29.106,83
Acréscimos (Decréscimos) nos passivos operacionais
Aumento/Diminuição de Empréstimos
 e Financiamentos 6.056.639,28 5.109.557,72
Aumento/Diminuição em fornecedores
 e contas a pagar (172.356,59) 172.580,83
Aumento/Diminuição em obrigações
 sociais/ trabalhistas 1.739,16 (260.428,89)
Aumento/Diminuição em obrigações fiscais (832.455,84) 672.000,74
Aumento/Diminuição em provisão
 de férias, 1/3 e encargos sociais 44.018,53 (13.058,90)
Resultado líquido do passivo 5.097.584,54 5.680.651,50
Caixa líquido proveniente
 das atividades operacionais 2.207.209,85 3.298.270,38
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado (68.298,76) (37.358,02)
Dividendos Pagos - (326.389,26)
Caixa líquido usado nas atividades
 de investimento (68.298,76) (363.747,28)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Aumento/Redução líquida do caixa
 e equivalentes de caixa 2.138.911,09 2.934.523,10
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício 5.474.105,24 2.539.582,14
Caixa e equivalentes de caixa
 no final do exercício 7.613.016,33 5.474.105,24

(2.138.911,09) (2.934.523,10)

4. Caixa e equivalência de caixa: 2020 2019
Caixa 2.433,55 2.817,28
Banco conta movimento 168.266,33 1.116,49
Aplicações Financeiras de Liquidez imediata 7.442.316,45 5.470.171,47
Total de Caixa e Equivalência de Caixa 7.613.016,33 5.474.105,24
Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em in-
vestimento de baixo risco.
5. Contas a receber de clientes: 2020 2019
Ativo Circulante: Duplicatas a Receber 4.018.841,28 2.735.051,77
Contas a Receber 104.930,45 104.930,45
Despesa Antecipada 64.391,90 64.391,90
Total 4.188.163,63 2.904.374,12
Passivo circulante: Adiantamento de Clientes 3.332,84 3.332,84
Total 3.332,84 3.332,84
Total a Receber 4.184.830,79 2.901.041,28
Os valores a receber são registrados pelos valores faturados provenientes de 
vendas de produtos, mercadorias e serviços e estão registrados no Ativo Cir-
culante. 6. Tributos a recuperar e a recolher:
Ativo Circulante 2020 2019
IRRF sobre Aplicação Financeira 7.633,95 29.836,09
IRRF sobre serviços Prestados a Compensar 1.594.676,16 1.013.360,34
IR DE aluguel á restituir 2.155,64 2.155,64
IRPJ saldo negativo 2018 806.976,79 1.493.629,54
CSLL saldo negativo 2018 58.415,57 272.182,02
IRPJ saldo negativo 2019 1.043.196,43 -
CSLL saldo negativo 2019 355.883,15 -
CSLL Retido a Compensar Lei 10.833 347.073,91 355.883,15
PIS Retido a Compensar Lei 10.833 24.869,42 39.804,70
COFINS Retido a Compensar Lei 10.833 109.347,06 181.908,41
PERT-Crédito 32.367,20 32.367,20
Total 4.382.595,28 3.421.127,09
Passivo Circulante 2020 2019
IRRF a recolher Terceiros 1.210,13 116.274,26
IR sobre JCP - 61.523,24
ISS a Recolher 70.093,81 26.571,18
COFINS a Recolher - 25.661,38
PCC a Recolher 127.937,39 125.587,00
IRRF a Recolher - Parcelamento 42.902,33 13.429,73
PCC a Recolher - Parcelamento 512,09 10.500,49
COFINS a Recolher - Parcelamento 51.987,81 5.252,25
PIS a Recolher - Parcelamento 2.337,61 2.292,95
CSLL a Recolher - Parcelamento 86.803,20 -
ISS a Recolher - Parcelamento 19.261,75 18.383,91
INSS a Recolher - Parcelamento 154.242,18 21.608,09
REFIS Lei 12996 24.735,47 1.246,98
CSLL a Recolher - 107.253,62
(-) Juros a apropriar (21.081,03) 1.441,75
Total 560.942,74 537.026,83
7. Imobilizados: a) Valor contábil do Imobilizado:
Imobilizado: Bens Móveis 2020 2019
Móveis e Utensilios 110.619,39 110.619,39
Equipamentos de Tecnologia e Informática 494.197,09 460.581,60
Veículos 186.558,30 182.340,28
Adiantamento para Consórcios 56.721,68 35.115,41
Instalações 76.968,41 68.109,43
Aparelhos e Equipamentos 79.789,32 79.789,32
Aparelhos e Equipamentos - Leasing 3.000,00 3.000,00
Equipamentos de Tecnologia
 e Informática - Leasing 66.714,33 66.714,33
Aparelhos de Telecominucações 600,28 600,28
Ativo Diferido 1.788.592,21 1.788.592,21
Total 2.863.761,01 2.795.462,25
Depreciações: (-) Depreciações (2.697.970,26) (2.669.795,11)
Total Imobilizado 165.790,75 125.667,14
Intangivel: Marcas, Direitos e Patentes 2020 2019
Benfeitorias Imóveis de Terceiros 40.969,32 40.969,32
IT-Governance, Automation Parallel Testing,
 Data Setup, Data Generation e Quality Control 1.264.566,03 1.264.566,03
Softaware 343.116,20 343.116,20

1.648.651,55 1.648.651,55
Amortizações: (-) Amortizações (303.294,92) (300.412,37)
Total 1.345.356,63 1.348.239,18

b) depreciação dos ativos imobilizados leva em consideração a estimativa de
vida útil dos bens e direitos. 8. Fornecedores: 2020 2019
Passivo Circulante: Fornecedores Nacionais 120.698,32 148.283,92
Total 120.698,32 148.283,92
Ativo Circulante 2020 2019
Adiantamento a Fornecedores 12.647,96 244.237,44
Total 12.647,96 244.237,44
Total a Receber 108.050,36 (95.953,52)
9. Outros ativos:
Ativo Circulante 2020 2019
Outros Créditos: Adiantamentos 31.802,55 22.884,00
Total 31.802,55 22.884,00
Ativo não Circulante 2020 2019
Debêntures 5.023.260,00 5.023.260,00
Outros créditos 910.000,00 -
Total 5.933.260,00 5.023.260,00
10. Obrigações trabalhistas: 2020 2019
Obrigações Pessoal: Salários a Pagar 74.027,66 66.059,48
Pro-Labore a Pagar 8.467,74 8.488,60
Outras obrigações com Pessoal a Pagar 29.561,33 27.717,11
Total 112.056,73 102.265,19
Obrigações Trabalhistas: 2020 2019
IRRF a recolher sobre folha 261.053,08 142.731,42
Contribuição Sindical a Recolher 1.087,07 1.087,07
Contribuição Assistencial Recolher 405,2 355,20
INSS a recolher 48.739,48 44.295,30
FGTS a recolher - 12.546,56
Total 311.284,83 201.015,55
Provisões de Férias e Encargos 2020 2019
Férias 181.968,18 149.192,08
INSS s/Férias 47.857,59 39.237,33
FGTS s/Férias 14.557,41 11.935,24
Total 244.383,18 200.364,65
11. Outros passivos: 
Outros Passivos: Passivo Circulante 2020 2019
Empréstimos e Financiamentos 5.369.812,88 1.607.538,56
Contas a Pagar 230.087,04 229.537,08
Juros sbro capital prórpio - 145.320,95
Total 5.599.899,92 1.982.396,59
Passivo não Circulante: Financiamentos 10.628.529,75 8.334.164,79
Refis Lei 12.996/Parcelamentos 1.958.544,56 2.933.237,97
Total 12.587.074,31 11.267.402,76
12. Capital social: 2020 2019
Patrimônio Liquido: Capital 6.312.960,00 6.312.960,00
Reserva Legal 197.328,90 196.556,81
Reserva de lucro á destinar 58.430,33 58.430,33
Lucro/ Prejuizo acumulado (2.435.758,97) (2.446.141,26)
Total 4.132.960,26 4.121.805,88
O capital social da empresa Eccox Software S.A. é formado por cotas referen-
tes a 02 sócios Pessoas Física em 17/02/1992.

Maurício da Costa e Silva - Administrador José Ronaldo Martins - Sócio Marilsa Aparecida Esperandio Oliveira - CRC 1SP205020/O-5

INDÚSTRIAS J.B.DUARTE S/A
CNPJ/MF nº 60.637.238/0001-54

CÓDIGO CVM - 01231-9 - Companhia Aberta
NIRE 35.300.030.257

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se a disposição dos acionistas na sede social 
da empresa situada a Avenida Alcântara Machado nº 80, 
conjunto 31, bairro da Mooca, São Paulo, os documentos 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020 
e anexos, em conformidade com o Artigo 133 da Lei 
6404/76. Tais documentos também foram disponibiliza-
dos nos sites da CVM- Comissão de Valores Mobiliários, 
B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO e no site da Companhia, 
www.indústriasjbduarte.com.br. São Paulo, 20 de abril 
de 2021. Edison Cordaro - Diretor de Relações com 
Investidores.

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

Edital de Convocação para AGO e Comunicado aos Acionistas
Ficam convocados os Senhores Acionistas da NESLIP S.A. para a Assembleia Geral Ordinária digital que se realizará 
no dia 27/04/2021, às 10:00 horas, via conferência de vídeo e telefônica, cujos dados serão compartilhados 
oportunamente, para apreciação de deliberação sobre: (i) as contas dos administradores e as demonstrações financeiras 
da Sociedade referentes ao exercício findo em 31.12.2020; (ii) a destinação do lucro do referido exercício e a distribuição 
de dividendos; e (iii) demais assuntos de interesse geral. Os administradores esclarecem que os documentos previstos 
no artigo 133 da Lei nº 6404/76 já se encontram à disposição dos Acionistas. Os Acionistas poderão obter cópias de 
tais documentos na sede da NESLIP S.A. Fica esclarecido, ainda, que a Assembleia Geral Ordinária em questão não 
será realizada na sede da NESLIP S.A. devido à limitação de espaço em tal local e excepcionalmente será realizada 
via digital em razão da pandemia do COVID-19, visando assegurar o distanciamento social e segurança de todos. São 
Paulo, 17 de abril de 2021. Luiz Otávio Possas Gonçalves - Presidente do Conselho.   (17/04, 20/04 e 21/04/2021)
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FORO CENTRAL CÍVEL - 2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - Praça João Mendes s/nº -
salas 2203 - 2205 e 2207 - Centro - CEP 01501-000 - Fone: (11) 2171-6362 - São Paulo-SP - E-
mail: sp2regpub@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO expedido nos autos da ação de USUCAPIÃO,
processo nº 1034963-18.2017.8.26.0100.  A MMª Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra.  JULIANA DIAS ALMEIDA DE FILIPPO, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Edificio Peri, na pessoa do sindico; Espólio de Gerson Azevedo -
765.972.108-91, pelo inv. Cláudio Azevedo Gomes (656.164.998-20) e Katya Azevedo Gomes -
943.425.048-04, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges e/ou sucessores, que VERA FRANCO LOPES ajuizou ação de USUCAPIÃO, visan-
do declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Dr. Seng, 182, bloco B, apartamento nº 31,Bela
Vista, CEP 01331-020, São Paulo/SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS para CON-
TESTAREM no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da
publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
formada lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de abril de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1072354-75.2015.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Henrique Bre-
tas Marzagão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PENSE PROJETO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI 
- EPP, CNPJ SOB O N° 2171966000117 E ADELSON SALVADOR, CPF SOB O N° 3568496860, AMBOS 
COM ENDEREÇO EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO que lhe foi proposta uma ação de Execução de Tí-
tulo Extrajudicial por parte de BANCO DO BRASIL S/A, objetivando receber a quantia de R$ 558.856,37 (qui-
nhentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos). Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-los pessoalmente, nestas condições foi deferido a ci-
tação pelo presente edital, para que, no prazo de 03 (três) dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem a quantia su-
pra, devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, ocasião em que a verba honorária será reduzida 
pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 
30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja fei-
to em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena 
de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e 
dado regular prosseguimento ao feito. 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 janeiro de 2020. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006701-92.2016.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). AN-
DERSON CORTEZ MENDES, na forma da Lei, etc. Faz saber a Tecnoplac Componentes Eletrônicos 
Ltda, CNPJ 08.604.466/0001-08, na pessoa de seu representante legal e a Rodney Vanderley Guessa-
da de Barros, CPF 086.181.698-62 e a Maria de Oliveira Barros, CPF 107.184.918-23 que, Banco do 
Brasil S/A, lhes ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 75.911,69 
(31/12/2015), referente Cédula de Crédito Bancário nº 508.700.112, de 15/07/2013. Estando os execu-
tados em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para efetuar o pagamento da dívida no prazo 
de 03 dias, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade; sem pagamento proceda-se ime-
diata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora, intime-se do prazo legal de 15 dias para opo-
sição de embargos; no mesmo prazo, reconhecendo seu débito, os devedores poderão depositar 30% 
do montante do principal e acessórios e requerer pagamento do restante em 6 parcelas mensais com 
juros e correção monetária. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta ci-
dade de São Paulo, aos 09 de abril de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1037240-39.2019.8.26.0002 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, 
Dr(a). ALEXANDRE BATISTA ALVES, na forma da Lei, etc. Faz saber a corré Eunice Francisca da 
Silva, CPF 38.325.728-05 que, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado 
de São Paulo - CDHU, lhe ajuizou ação de Reintegração/Manutenção de Posse, objetivando a 
Rescisão de Contrato Cumulada com Reintegração de Posse do imóvel situado à Rua Manoel da 
Conceição, NR:S/N - C:03 P:10 AP:43, Jd. Macedônia, Conjunto Habitacional Santo Amaro-D, São 
Paulo-SP, CEP 05894-370, alegando que os réus descumpriram o contrato entabulado entre as 
partes, caracterizando inadimplência financeira e ocupação irregular do imóvel. A autora requereu a 
rescisão do contrato e a consequente reintegração de posse. Estando a corré supramencionada em 
local ignorado, foi deferida sua 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. Em caso de 
revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de abril de 2021. 
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Anvisa autoriza uso emergencial
de coquetel contra a covid-19

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) apro-
vou na terça-feira (20), em Bra-
sília, a liberação para uso emer-
gencial de dois medicamentos
experimentais da farmacêutica
suíça Roche contra a covid-19,
desenvolvidos em parceria com
a empresa de biotecnologia
americana Regeneron.

Os remédios, contendo ca-
sirivimabe e imdevimabe
(REGN-COV-2), atuam em liga-
ção com a coroa do vírus de for-
ma a impedir sua entrada nas
células ainda não infectadas para
replicar o material genético,
controlando a doença.

A medicação é indicada es-
pecialmente para pacientes que
estão em idade avançada, obe-
sos, que tenham doença cardio-
vascular, hipertensão, doença
pulmonar crônica, aids, diabetes,
doenças respiratórias, doença
renal crônica e doença hepática,

entre outras comorbidades e que
apresentam alto risco de desen-
volver progressão para um qua-
dro grave da covid-19.

Segundo a Anvisa, o medica-
mento será de uso restrito a hos-
pitais, para uso ambulatorial, ou
seja, para pacientes que apresen-
tam sintomas leves da doença,
sendo administrado somente
com prescrição médica. O me-
dicamento não é recomendado
para uso precoce ou preventivo.
Também não será permitida a sua
comercialização ou venda em
farmácias.

O coquetel foi liberado para
ser administrado em pacientes a
partir de 12 anos, que pesem
mais de 40 kg, que não necessi-
tem de suplementação de oxigê-
nio e não apresentem o quadro
grave da doença. A aplicação é
intravenosa e deve ser adminis-
trada logo após a confirmação,
por meio de teste viral, até dez

dias após o início dos sintomas.
Segundo o gerente-geral de

Medicamentos e Produtos Bio-
lógicos da Anvisa, Gustavo Sil-
va Santos, o coquetel usa dois
anticorpos monoclonais que tra-
balham para neutralizar o vírus,
fornecendo “anticorpos extras”
para os pacientes.

“A ideia desse produto é que
nesses pacientes se mimetize o
que seria a resposta imune na-
tural dos anticorpos produzidos
em células e que essa produção
extra-humana de anticorpos aju-
de a promover a ação imunoló-
gica”, disse.

“Mas esse produto não é re-
comendado para quem já está na
situação grave da doença. Para
aqueles que já estão internados
se observa uma piora no desfe-
cho clínico quando administra-
do em pacientes hospitalizados
com covid-19 que necessitam
de suplementação de oxigênio
de alto fluxo ou ventilação me-

cânica”, acrescentou.

Redução de 70,4% na hos-
pitalização

Santos apresentou dados das
pesquisas dos medicamentos e
disse que os resultados prelimi-
nares em pacientes ambulatori-
ais, desde o diagnóstico da do-
ença até 29 dias após início do
tratamento, mostraram uma re-
dução de 70,4% na hospitaliza-
ção ou morte relacionadas com
a covid-19.

“O que a gente percebeu foi
uma redução significativa e cli-
nicamente relevante de 70,4%
no número de pacientes hospi-
talizados ou morte por quaisquer
causas quando comparado com o
placebo”, disse. “Ele foi muito
bem tolerado, tem um perfil de
segurança aceitável.

O pedido para o uso dos me-
dicamentos foi feito pela Roche
em 1º de abril. A diretora da An-
visa e relatora do processo de

liberação do medicamento, Mei-
re Sousa Freitas, lembrou que
ele já foi aprovado para uso
emergencial pela Food and Drug
Administration (FDA), agência
reguladora dos Estados Unidos,
após apresentar bons resultados
em pacientes com sintomas le-
ves e moderados da covid-19.

A Anvisa aprovou um prazo
de validade de 12 meses para os
medicamentos, por se tratar de
uso emergencial. A relatora lem-
brou que a agência também já li-
berou, em março, o uso do anti-
viral Remdesivir, produzido pela
biofarmacêutica Gilead Scien-
ces, para o tratamento da covid-
19, e que a nova autorização vai
ajudar a aliviar o sistema de saú-
de do país.

“A autorização emergencial
desses anticorpos monoclonais
oferece aos profissionais de saú-
de mais uma ferramenta no com-
bate a essa pandemia”, disse.

Meire lembrou que a autori-

zação é de uso emergencial, por
se tratar de um medicamento
ainda em desenvolvimento, e que
o processo de aprovação do re-
gistro definitivo ainda precisa de
mais pesquisas e investigação
clínica.

Ela alertou ainda que não há
pesquisas tratando da aplicação
de vacinas contra a covid-19 em
pacientes que foram submetidos
ao novo medicamento e que a
recomendação é de que o paci-
ente deve aguardar um período
de 90 dias após a administração
do medicamento para tomar a
vacina.

“Atualmente não há dados
sobre a segurança e eficácia das
vacinas autorizadas pela Anvisa
em pessoas que receberam es-
ses anticorpos monoclonais
como parte do tratamento da
covid-19. Portanto, antes de se
vacinar o paciente deve ser ava-
liado pelo médico”, finalizou.
(Agencia Brasil)

Às vésperas da Cúpula
Mundial do Clima, nos dias 22
e 23, e em um cenário de crí-
ticas internacionais às políti-
cas ambientais do governo fe-
deral, o Fórum de Governado-
res se reuniu com representan-
tes da Embaixada dos Estados
Unidos para solicitar a realiza-
ção de parcerias no tema das
mudanças climáticas.

O fórum entregou uma car-
ta, assinada por 21 governado-
res, dirigida ao presidente dos
Estados Unidos, Joe Biden,
apresentando a posição do
colegiado sobre ações neces-
sárias para a preservação do
meio ambiente e o combate
aos impactos prejudiciais das
alterações no clima e defen-
dendo parcerias com a gestão
do democrata.

No documento, eles indi-
cam a vontade de firmar par-
cerias com o objetivo de pro-
moção do equilíbrio climáti-
co, de cadeias econômicas
verdes e de adoção de tecno-
logias que diminuam a emis-
são de carbono.

“Juntos podemos cons-
truir com agilidade a maior
economia de descarboniza-
ção do planeta, criando refe-
rências para impulsionar a
transição da economia mun-
dial para um modelo carbono
neutro, orientando uma reto-
mada verde pós-pandemia”,
sugerem os governadores.

As autoridades brasileiras
elencam no texto as suas res-
ponsabilidades com a redu-
ção dos gases de efeito estu-
fa, o estímulo a energias re-
nováveis, o combate ao des-
matamento, à proteção do
bem-estar dos povos indíge-
nas e formas de viabilizar
massivos reflorestamentos.

“A aliança Governadores
pelo Clima está estruturando
políticas climáticas, sociais e
econômicas interligadas (base

Governadores
discutem parcerias

com Estados Unidos
na área climática

do desenvolvimento sustentá-
vel) e vem construindo inter-
câmbios com governadores, li-
deranças da América Latina e
governos da Europa”, argumen-
tam os governadores na carta.

O intuito, acrescentam os
governadores, é “apresentar
inovações e parcerias de alto
impacto, que considerem o
protagonismo das agendas lo-
cais, para alcançarmos o de-
senvolvimento sustentável de
maneira mais ampla”.

Não assinam a carta os go-
vernadores do Distrito Fede-
ral, Mato Grosso do Sul, Pa-
raná, Rondônia, Roraima e
Santa Catarina.

Consórcio
O Consórcio do Nordeste

também entregou uma carta à
Embaixada dos Estados Uni-
dos, em que coloca os compro-
missos dos governos estaduais
com o meio ambiente. Entre
eles estão a conservação das
áreas de Mata Atlântica, Caa-
tinga, Cerrado e Amazônia e
em aumentar as áreas protegi-
das e qualificar a gestão das
unidades de conservação.

No documento, os gover-
nadores do Nordeste também
manifestaram o intuito de tra-
balhar para a recuperação de
floresta em unidades de con-
servação, ampliar os progra-
mas de agricultura de baixo car-
bono e promover análise dos
programas de regularização
ambiental.

Compromisso
De acordo com o coorde-

nador do Fórum de Governado-
res, governador do Piauí, We-
llington Dias (PT), o embai-
xador dos EUA no Brasil,
Todd Chapman, se compro-
meteu a enviar a carta ao pre-
sidente Joe Biden no âmbito
da Cúpula Mundial do Clima.
(Agencia Brasil)

Pandemia faz expectativa de
 vida cair um ano em São Paulo

A pandemia do novo corona-
vírus fez a esperança de vida ao
nascer no estado de São Paulo
cair em um ano em 2020, reve-
lou um estudo feito pela Funda-
ção Seade.

No ano passado, a expecta-
tiva de vida foi estimada em 75,4
anos, valor menor que em 2019,
quando a esperança de vida ao
nascer era de 76,4 anos.

Com isso, a expectativa de
vida no estado paulista regrediu
sete anos, voltando a números que
eram apresentados em 2013. “O
rápido aumento dos níveis de mor-
talidade, devido à expansão da pan-

demia da covid-19 em todo o terri-
tório paulista, afetou diretamente
os padrões demográficos de lon-
gevidade conquistados, resultando
em retrocesso ao patamar de vida
média observado sete anos atrás,
entre 2012 e 2013”, diz o estudo.

Diferença entre homens e
mulheres

Para os homens, a expectati-
va de vida caiu mais do que para
as mulheres. Entre as mulheres,
a vida média caiu de 79,4 para
78,7 anos, com perda de 0,7 ano
em 2020. Já entre os homens
passou de 73,3 para 72,0 anos,

uma redução de 1,3 ano.
Com isso, a diferença de lon-

gevidade entre os sexos passou
de 6,1 anos para 6,7 anos em
2020, interrompendo o ritmo de
queda. Essa diferença de longe-
vidade entre os sexos decrescia
desde 2000, quando ela estava
estabelecida em 9 anos. Em
2019, essa diferença entre os
sexos correspondia a 6,1 anos.

Mortalidade por faixas
etárias

No ano passado, as taxas de
mortalidade cresceram nas idades
acima de 15 anos. Até 14 anos,

houve redução de 20%. Já entre
15 e 29 anos, houve acréscimo de
11%. Nas demais faixas etárias,
cresceu em torno de 15%.

Entre 30 e 59 anos, o aumen-
to foi próximo ao dos idosos,
mas o número de óbitos por mil
habitantes é bem distinto. No
primeiro grupo, as taxas passaram
de 3,4 para 3,9 óbitos a cada mil
habitantes, enquanto nas idades
entre 60 e 69 anos, as taxas foram
de 15,0 para 17,2 óbitos por mil
habitantes. Já no grupo entre 70 e
79 anos, as taxas passaram de 33,2
para 38,0 óbitos por mil habitan-
tes. (Agencia Brasil)

 Ministério da Saúde autoriza
mais 411 leitos de UTI

O Ministério da Saúde au-
torizou mais 411 leitos de
Unidades de Terapia Intensiva
(UTI) para tratamento de co-
vid-19. Serão repassados R$
19,7 milhões mensais para
custear essas estruturas de
atendimento.

Os novos leitos serão im-

plantados em 13 estados: Ama-
zonas, Bahia, Ceará, Espírito San-
to, Minas Gerais, Mato Grosso
do Sul, Pernambuco, Paraná, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Nor-
te, Rio Grande do Sul, Santa Ca-
tarina e São Paulo.

A autorização é a nova mo-
dalidade de apoio financeiro

dada pelo Ministério da Saúde,
que substituiu a habilitação de
leitos. O governo federal arca
com parte das despesas. Agora
o pagamento não é mais ante-
cipado, mas sim mensal.

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, em 2021 já fo-
ram autorizados mais de 18 mil

leitos para o tratamento de pa-
cientes com covid-19. Pesqui-
sa da Confederação Nacional
dos Municípios divulgada no
dia 9 de abril indicava 760 ci-
dades com fila de espera para
leitos de UTI exclusivos para
o tratamento de covid-19.
(Agencia Brasil)

Governo lança plano de promoção
da agricultura de baixo carbono

O Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) lançou  na terça-feira
(20) o Plano ABC+ 2020-
2030. O plano traz as estraté-
gias do governo para a promo-
ção da agricultura de baixa
emissão de carbono na próxi-
ma década. O objetivo, segun-
do o ministério, é avançar nas
soluções sustentáveis para a
produção no campo e a me-
lhoria da renda do produtor ru-
ral, com foco no enfrentamen-
to da agropecuária às mudanças
do clima.

Entre os conceitos adotados
no ABC+, está o da Abordagem
Integrada da Paisagem (AIP),
que prevê a gestão integrada da
propriedade rural. A AIP estimu-
la o uso eficiente de áreas com
aptidão para produção agrope-

cuária, e a regularização ambien-
tal e preservação estabelecida
pelo Código Florestal.

Nas áreas de uso agrícola, o
ABC+ tem objetivo de promo-
ver a recuperação e conservação
da qualidade do solo, da água e
da biodiversidade, valorizando as
especificidades locais e culturas
regionais, expandindo o conjun-
to de iniciativas do Mapa para a
promoção da produção agrope-
cuária sustentável.

A segunda base conceitual
consiste na combinação de ações
de adaptação e mitigação para
fortalecer a resiliência da produ-
ção e garantir a eficiência pro-
dutiva e a rentabilidade em áreas
mais impactadas pela mudança
do clima.

Para a ministra Tereza Cris-
tina, o governo precisará levar os

conceitos do plano aos peque-
nos produtores. “Temos o desa-
fio de disseminar as práticas pro-
dutivas do ABC+ aos pequenos
produtores rurais e agricultores
familiares levando sustentabili-
dade aos quatro cantos do nosso
Brasil”.

Segundo Tereza Cristina, al-
cançar as metas previstas vai tra-
zer crescimento econômico ao
setor. “Reiteramos a importân-
cia do ABC+ na promoção do
crescimento econômico. Afinal,
os produtores rurais aderem às
práticas de baixa emissão de car-
bono porque elas trazem efici-
ência e renda conciliando con-
servação e produtividade”.

O plano ABC já existia na
pasta e foi executado na última
década. A ideia é renovar as me-
tas para os próximos dez anos.

“Na sua primeira década, o Pla-
no ABC atingiu e superou prati-
camente todas as suas metas. O
novo ABC+ promove abordagem
integrada da paisagem como
marco conceitual, estimulando a
gestão integrada das proprieda-
des rurais e uso eficiente dos
recursos naturais”, afirmou Te-
reza Cristina.

Em julho, será realizada uma
consulta pública, quando a soci-
edade civil poderá contribuir
para as metas a serem atingidas
pelo ABC+ até 2030.

Segundo o Mapa, as práticas
agrícolas com baixa emissão de
carbono passarão, em dez anos,
a ser adotadas em 52 milhões de
hectares no país. É um territó-
rio corresponde a uma vez e
meia o tamanho da Alemanha.
(Agencia Brasil)

Lira diz que alteração na LDO
garante proteção a trabalhadores

O presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira (PP-
AL), disse na terça-feira (20)
que a aprovação do projeto que
alterou a Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) em vigor,
para permitir a retomada de
programas emergenciais du-
rante a pandemia, vai garantir
mais proteção a empresas e
trabalhadores.

O texto, aprovado  na segun-
da-feira (19), ainda aguarda a
sanção presidencial. A lei auto-
riza a abertura de crédito extra-
ordinário destinado a programas

emergenciais para redução de
salário e de jornada de trabalha-
dores da iniciativa privada e
apoio a micro e pequenas empre-
sas. Para Lira, a aprovação do
Orçamento terá impacto positi-
vo na renda e no emprego.

“A aprovação do PLN 2
garantirá mais proteção às
empresas, ao emprego e aos
trabalhadores. Também serão
destinados mais recursos para
saúde, no enfrentamento da
pandemia”, disse Lira em sua
rede social.

Lira anunciou que coloca-

rá na pauta do plenário nesta
terça-feira o requerimento de
urgência para o projeto de lei
que autoriza a privatização dos
Correios.

“Prevista discussão da ur-
gência do PL dos Correios”, es-
creveu no Twiter.

Na semana passada, o presi-
dente Jair Bolsonaro publicou
no Diário Oficial da União o
decreto incluindo os Correios
no Programa Nacional de De-
sestatização (PND).

A inclusão da estatal no pro-
grama de privatização do gover-

no foi recomendada pelo Con-
selho do Programa de Parcerias
de Investimentos (CPPI), em
reunião no mês passado, faltan-
do apenas a aprovação presiden-
cial para o andamento dos pro-
cessos.

A venda dos Correios depen-
de da aprovação, pelo Congres-
so Nacional, do projeto de lei
que quebra o monopólio estatal
e regulamenta a abertura do mer-
cado postal à iniciativa privada.
O texto foi apresentado em fe-
vereiro pelo governo federal.
(Agencia Brasil)


