
Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

www.netjen.com.br São Paulo, sábado a segunda-feira, 29 a 31 de agosto de 2020 7Negócios
Empresas 

&

Máquina industrial usada em bom estado.

O novo cenário mundial tem causado 
diversas mudanças no mercado, tem 
provocado a reinvenção de muitas em-
presas e o fortalecimento de algumas 
que precisam continuar investindo na 
ampliação dos negócios. Por outro lado, 
várias se viram obrigadas a descontinuar 
parte da linha de produção ou mesmo 
fechar as portas. A venda de equipamen-
tos industriais em desuso pode ser uma 
opção interessante para quem precisa 
fazer caixa ou reaver parte do dinheiro 
investido no maquinário. 

Para Roberta Bosignoli, gerente de 
Operações e de Desenvolvimento de 
Negócios da EquipNet, empresa que 
atua no processo de negociação de 
equipamentos industriais usados ou 
desativados, a pandemia deve fazer 
com que as companhias passem a olhar 
com mais cuidado para seus ativos em 
desuso como uma possibilidade de caixa 
adicional. Em muitos casos, o maquiná-
rio em desuso pode gerar custos para a 
companhia, como o de armazenamento, 
por exemplo. 

“Seja para levantar recursos financei-
ros, evitar o descarte ou custos adicio-
nais, a venda dos ativos usados surge 
como uma solução vantajosa no âmbito 
sustentável e econômico”, comenta. 
A comercialização de equipamentos 
industriais usados é algo ainda muito 
novo na cultura do Brasil, mas começou 
a ganhar uma nova dinâmica e passou 
a apresentar um grande potencial de 
mercado. 

Realizar a manutenção correta, cui-
dar das máquinas e garantir que elas 
estejam funcionamento corretamente 
são fatores importantes que devem 
ser adotados pelas empresas para que 
o maquinário possa ser vendido poste-
riormente de forma mais lucrativa. O 
mercado americano, por exemplo, se 
planeja para desativação de equipa-
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Mercado de equipamentos 
industriais usados ganha força

Álcool Ferreira S/A
CNPJ: 61.154.480/0001-30

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31/03/2020 e 2019 e 2018 (Em milhares de reais - R$)
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, reapresentamos à V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31/03/2020, 31/03/2019 e 31/03/2018, compostas pelo 
Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas.  Barueri, 29/08/2020 A Diretoria

Balanços Patrimoniais
*Reapresentado 2020* 2019* 2018*
Ativo/Circulante 74.017 34.446 28.174
Caixa e equivalentes de caixa 8.737 7.004 7.306
Contas a receber de clientes 41.056 10.304 8.955
Estoques 8.242 4.220 2.823
Impostos a recuperar 14.256 11.897 7.599
IR e CS diferido 552 – –
Outros créditos 1.174 1.021 1.491
Não circulante 39.416 13.858 18.724
Outros créditos 14.604 3.004 213
Impostos a recuperar 850 868 8.963
IR e CS diferido 836 – –
Imobilizado 9.196 7.986 7.548
Intangível 6.250 2.000 2.000
Direito de uso 7.680 – –
Total do ativo 113.433 48.304 46.898
Passivo e patrimônio líquido/Circulante 55.166 25.976 27.614
Fornecedores 34.189 13.692 13.333
Empréstimos e financiamentos 8.783 9.894 6.743
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 1.151 454 546
Obrigações tributárias 5.023 596 726
Outras obrigações 4.267 1.340 6.266
Arrendamento Mercantil (IFRS 16) 1.753 – –
Não circulante 26.529 53 181
Empréstimos e financiamentos 20.208 – –
Outras obrigações 53 53 181
Arrendamento Mercantil (IFRS 16) 6.268 – –
Patrimônio líquido 31.738 22.275 19.103
Capital social 10.000 9.240 9.240
Reserva de capital 4.880 – –
Reserva de lucros 16.858 13.035 9.863
Total do passivo e patrimônio líquido 113.433 48.304 46.898

Demonstrações do Resultado
*Reapresentado 2020* 2019* 2018*
Receita líquida de vendas 114.387 95.047 104.515
Custo das vendas (81.553) (69.573) (82.925)
Lucro bruto 32.834 25.474 21.590
Receitas (despesas) operacionais: Com vendas (9.412) (11.040) (8.503)
Gerais e administrativas (8.867) (7.681) (7.717)
Outras receitas operacionais líquidas 593 (15) 239
Lucro operacional antes resultado financeiro 15.148 6.738 5.609
Resultado financeiro (7.901) (1.414) (171)
Lucro antes do IR e da CS 7.247 5.324 5.438
IR e CS (3.023) (1.800) (1.806)
Lucro líquido do exercício 4.224 3.524 3.632
Lucro líquido (prejuízo) do exercício por ação - R$ 0,44 0,38 0,39

Demonstrações das Mutações  
do Patrimônio Líquido
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Saldos em 31/03/17 ( reapresentado) 9.240 6.484 – 15.724
Ajustes aos saldos de abertura – – – (415) (415)
Provisão para perdas estimadas - clientes – – – (415) –
Reclassificação prejuízo após ajustes – – (415) 415 –
Saldos em 1/04/17 (ajustado) 9.240 – 6.069 – 15.309
Lucro líquido do exercício – – – 3.632 3.632
Constituição de reserva legal – – 182 (182) –
Dividendos à distribuir – – – (363) (363)
Reversão dos dividendos 
 do exercício anterior – – – 525 525
Constituição de reserva de lucro – – 3.612 (3.612) –
Saldos em 31/03/18 ( reapresentado) 9.240 – 9.863 – 19.103
Lucro líquido do exercício – – – 3.524 3.524
Destinações: Reserva legal – – 176 (176) –
Reserva de lucros – – 2.996 (2.996) –
Dividendos a distribuir – – – (352) (352)
Saldos em 31/03/19 ( reapresentado) 9.240 – 13.035 – 22.275
Aumento capital 760 – – – 760
Lucro líquido do exercício – – – 4.224 4.224
Constituição de reserva de capital – 4.880 – – 4.880
Destinações: Reserva legal – 212 (212) –
Reserva de lucros – – 3.611 (3.611) –
Dividendos a distribuir – – – (401) (401)
Saldos em 31/03/20 ( reapresentado) 10.000 4.880 16.858 – 31.738

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
*Reapresentado 2020* 2019* 2018*
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 4.224 3.524 3.632
Ajuste para reconciliar o lucro do exercício com o caixa líquido 
 gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:
 Depreciação e amortização 1.032 821 1.131
 Depreciação de mais-valia 235 – –
 Amortização do direito de uso 1.682 – –
 Baixa de imobilizado – 175 239
 Provisão de crédito de liquidação duvidosa – – (26)
 Juros sobre empréstimos 1.368 226 –
 Juros sobre arrendamento mercantil 362 –
 Variação cambial sobre empréstimos 6.405 (93) –
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
 Contas a receber de clientes (30.965) (1.349) 1.952
 Estoques (4.022) (1.397) (882)
 Impostos a recuperar (2.360) 3.798 (1.712)
 Partes relacionadas (11.420) (81) –
 Outros créditos (333) 560 (621)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores 20.498 359 (6.907)
 Obrigações tributárias 5.609 (79) 163
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias 718 (92) 65
 Partes relacionadas 171 – –
 Outras obrigações 2.700 (668) (257)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades operacionais (4.096) 5.704 (3.223)
 Pagamento de juros de empréstimos 
  e financiamentos (1.059) (223) –
 IR e CS (1.182) (51) 23
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades operacionais (6.337) 5.430 (3.200)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (2.243) (1.434) (1.734)
Dividendos distribuídos (368) – –
Mútuo partes relacionadas – (2.800) –
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimento (2.611) (4.234) (1.734)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamentos de mútuos - partes relacionadas – (4.740) (2.182)
Captação de empréstimos e financiamentos 12.384 9.671 6.743
Pagamento de arrendamento mercantil (1.703) – –
Pagamentos de empréstimos e financiamentos – (6.429) –
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades de financiamento 10.681 (1.498) 4.561
Redução de caixa e equivalentes de caixa 1.733 (302) (373)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 7.004 7.306 7.679
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 8.737 7.004 7.306
Redução de caixa e equivalentes de caixa 1.733 (302) (373)

Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Álcool Ferreira S/A  
(“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado com sede em 
Jandira/SP. A Companhia está envolvida primariamente na produção 
e comercialização de álcool etílico hidratado extra neutro e de álcool etílico 
hidratado extra neutro orgânico e na distribuição de outros tipos de álcool 
destinado a diversos segmentos da indústria. 2. Resumo das principais 
práticas contábeis: 2.1. Base de elaboração: De acordo com o estatuto 
social da Companhia, os exercícios fiscais compreendem o período de 1º/04 a 
31/03 de cada ano. 2.2. Declaração de conformidade: As demonstrações 
financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstrações contábeis estão 
apresentadas em Reais, que também é a moeda funcional da Companhia. 
2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de caixa e 
depósitos bancários à vista e investimentos temporários de curto prazo, com 
até 90 dias da data da aplicação e com risco insignificante de mudança de 
valor. 2.4. Contas a receber de clientes e estimativa de provisão para 
créditos de liquidação duvidosa: Registradas e mantidas pelo valor nominal 
dos títulos decorrentes das vendas de produtos. A avaliação do risco de 
realização dos créditos e, quando aplicável, da necessidade de constituição de 
provisão para créditos de liquidação duvidosa é feita com base em análise 
individual dos valores a receber. 2.5. Estoques: Avaliados pelo custo médio de 

aquisição, ajustado ao valor de mercado e das eventuais perdas, quando 
aplicável. 2.6. Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição ou construção, 
deduzido das respectivas depreciações acumuladas calculadas pelo método 
linear com base nas vidas úteis estimadas dos bens. 2.7. Passivos circulantes 
e não circulantes: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações 
monetárias e cambiais incorridos até as datas de encerramento das 
demonstrações financeiras, sendo essas variações registradas na 
demonstração do resultado. 2.8. Capital social: Em 31/03/2020, o capital 
social subscrito e integralizado está representado por 10.000.000 ações 
ordinárias sem valor nominal, pertencentes ao Grupo MPR Participações S.A.

A Diretoria
Contadora 

Angela Maria Lacroce Coniaric - CRC/1SP 106.724/O-4

Por meio da plataforma 
da empresa, o creator 
conseguirá encontrar as 

oportunidades com as quais 
mais se identifica e demonstrar 
interesse em participar. 

E para as marcas é uma chan-
ce de se aproximar de um grupo 
mais nichado e próximo do 
influenciador. Até o momento, 
a Squid conta com uma base de 
mais de 40 mil influenciadores 
de diversos nichos. Com esse 
novo passo, a empresa passa 
a oferecer oportunidades de 
campanhas influenciadores de 
nichos ainda mais específicos. 

“Esse novo serviço contem-
pla os dois grandes pilares do 
nosso trabalho: as marcas e os 
influenciadores. Para as empre-
sas, será uma chance de gerar 
conversas com um público cada 
vez mais nichado, de acordo 
com gênero, localização, idade 
e assunto que mais se identifica. 
Já para o nano influenciador, é 
uma oportunidade de começar 
a entender o trabalho com as 
marcas de forma profissional, 
iniciando esse processo com 
o contato de grandes marcas 
desde o começo de suas carrei-
ras”, explica Felipe Oliva, CSO 
e cofundador da Squid. 

A tecnologia da Squid exerce 
papel importante nesse novo 
serviço. Com a automatização 
da plataforma, será possível 
que a empresa ajude o nano 
influenciador em todas as fases 
desde o primeiro contato. Todo 
serviço disponível para um in-
fluenciador que já tem atuação 
na plataforma, como o mídia kit, 
e acesso em primeira mão aos 
cursos oferecidos pela startup. 

Assim, os nano influenciado-
res poderão focar no relacio-
namento com sua audiência 
e na produção de conteúdo, 
atividades que são essenciais 
para o profissional. 

“Esse grupo de influencia-

O Brand Lovers é uma 
solução focada nos nano 

influenciadores, perfis entre 
1 mil e 5 mil seguidores.
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Squid lança solução 
focada em Nano 
Influenciadores

A Squid, empresa líder em marketing de influência 
e comunidades do Brasil, lança o Brand Lovers, 
solução focada nos nano influenciadores, perfis 
entre 1 mil e 5 mil seguidores

mentos com antecedência, o que pode e 
deve também virar uma prática comum 
no Brasil.

O cenário atual representa uma gran-
de oportunidade para compra de equi-
pamentos usados, sem que o empresário 
ou pequeno empreendedor precise 
investir toda a reserva em um novo. É 
uma alternativa mais econômica para 
quem não tem capital suficiente para 
adquirir um equipamento novo. 

Apesar da possibilidade de adquirir 
máquinas usadas e seminovas em per-
feito estado, muitas empresas ainda 
esbarram na insegurança de não rece-
ber o ativo, por exemplo. Nesse caso, 
o serviço de gestão de equipamentos 
realizado pela EquipNet pode ser uma 
boa opção, já que tem a expertise de 
conduzir o gerenciamento da nego-
ciação entre comprador e vendedor, 
oferecendo suporte durante o processo.

Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. 
CNPJ.MF 56.883.820/0001-23 - NIRE 35.300.550.935 - Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30.06.2020

Data, Hora e Local: 30.06.2020, às 14h, na sede social, situada na Avenida Conde Guilherme Prates, nº 382, sala 3, Bairro Santa Catarina, 
CEP 13510-000, Santa Gertrudes, SP. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do Boletim de Presenças 
do Anexo I e conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Convocação: Dispensada em face da presença de acionistas represen-
tando a totalidade do capital social, conforme faculta o § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6404/76. Mesa: Maria Esther Paraluppi Rodrigues - 
Presidente; Marcelo Paraluppi Rodrigues - Secretário. Ordem do Dia: (a) Apreciação do Protocolo de Cisão Parcial da Cibramaco 
Participações S.A. e sua Justificação; (b) Ratificação da nomeação da Prado Oliveira Contadores Associados, para proceder à avaliação da 
situação líquida da parcela cindida do patrimônio da Cibramaco Participações S.A. a ser absorvida pela Companhia; (c) Exame do Laudo 
de Avaliação da parcela cindida do patrimônio da Cibramaco Participações S.A.; (d) Aprovação da operação de cisão parcial do patrimônio 
da Cibramaco Participações S.A., e sua incorporação pela Companhia; (e) Aprovação de aumento do capital social da Companhia, me-
diante a emissão de novas ações e sua nova expressão; (f) Aprovação da nova redação do artigo 5º do Estatuto Social; (g) Ratificação de todos 
os demais artigos do Estatuto Social; e (h) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Colocadas as matérias em exame, discussão e 
posterior votação, foram expressa e unanimemente aprovadas, sem restrições ou ressalvas, nos seguintes termos: 1. O Protocolo de Cisão 
Parcial do Patrimônio da Cibramaco Participações S.A. e sua Justificação (“Protocolo”) do Anexo II, firmado em 25.06.2020 entre a 
Companhia de um lado, na qualidade de Incorporadora, e a Cibramaco Participações S.A., CNPJ.MF. 08.422.813/0001-81, de outro, na 
qualidade de Cindida, por meio do qual se estabeleceu o regramento para a cisão de parcela do patrimônio da Cibramaco Participações 
S.A. e sua absorção pela Companhia. 2. A ratificação da nomeação da Prado Oliveira Contadores Associados, indicada e qualificada no Proto-
colo para proceder à avaliação da situação líquida da parcela cindida a ser absorvida pela Companhia. 3. O Laudo de Avaliação do Anexo III, 
firmado em 27.06.2020, concluiu, nos termos do artigo 226, da Lei 6.404, que a parcela do patrimônio líquido cindida da Cibramaco Parti-
cipações S.A. é de R$605.068.781,05 (seiscentos e cinco milhões, sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e um reais e cinco centavos), 
identificada no Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras de 31.05.2020, consubstanciada por (i) 2.941.452 (dois milhões, novecentas 
e quarenta e uma mil, quatrocentas e cinquenta e duas) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$1,00 (um real), detidas pela Cin-
dida no capital social da Companhia, pelo valor total líquido contábil de R$563.855.517,05 (quinhentos e sessenta e três milhões, oitocentos e 
cinquenta e cinco mil, quinhentos e dezessete reais, cinco centavos), (ii) 499.997 (quatrocentas e noventa e nove mil, novecentas e noventa e 
sete) quotas sociais no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, detidas pela Cindida no capital social da Tute Mineração Ltda., CNPJ.
MF. 67.282.525/0001-38, no valor total líquido contábil de R$4.387.188,52 (quatro milhões, trezentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e oito 
reais, cinquenta e dois centavos), e (iii) outras contas de ativo e passivo ali especificadas, conforme abaixo: Ativo: Caixa geral - 0,73; Juros 
sobre Capital Próprio - Embramaco - 31.826.074,75; Embramaco - Empresa Brasileira Materiais para Contrução Ltda. - 563.855.517,05; Tute 
Mineração Ltda. - 4.387.188,52; AFAC - Embramaco - Empresa Brasileira Materiais para Contrução Ltda. - 5.000.000,00; Total do Ativo - 
605.068.781,05. Passivo: Maria Esther Paraluppi Rodrigues - 5.000.000,00; Outras Contas - 57.563.647,05; Patrimônio Líquido: Capi-
tal Social - 44.154.719,00; Lucros Acumulados e/ou Saldos à Disposição - 410.394.263,87; Ajustes de Avaliação Patrimonial - 87.956.151,13; 
Total de Passivo +Patrimônio Líquido - 605.068.781,05. 4. A operação vertente e a consequente incorporação de parcela do patrimônio 
da Cindida, no valor de R$605.068.781,05 (seiscentos e cinco milhões, sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e um reais e cinco centavos) 
sendo certo que a incorporação do investimento da Cibramaco Participações S.A. na própria Embramaco - Empresa Brasileira de 
Materiais para Construção S.A. acarreta o cancelamento da totalidade das 2.941.452 (dois milhões, novecentas e quarenta e uma mil, 
quatrocentas e cinquenta e duas) ações ordinárias nominativas no valor nominal de R$1,00 (um real) detidas pela Cindida no capital social da 
Companhia, correspondentes à parcela vertida em seu favor, e a emissão de novas 2.941.452 (dois milhões, novecentas e quarenta e uma mil, 
quatrocentas e cinquenta e duas) ações ordinárias nominativas no valor nominal de R$1,00 (um real) em favor dos acionistas da Cindida, e que 
também são acionistas da Incorporadora, Srs. Maria Esther Paraluppi Rodrigues, Antonio Carlos Rodrigues Filho e Marcelo 
Paraluppi Rodrigues, na mesma proporção do percentual detido por eles no capital social da Cindida e nos termos do Boletim de Posição 
Acionária do Anexo IV. 5. O aumento do capital social da Companhia no montante total de R$41.213.264,00 (quarenta e um milhões, duzentos 
e treze mil, duzentos e sessenta e quatro reais), mediante a versão (i) do investimento na Tute Mineração Ltda. no valor de R$4.387.188,52 
(quatro milhões, trezentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e oito reais, cinquenta e dois centavos), (ii) do crédito de AFAC da Companhia no 
valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), (iii) do crédito de Juros sobre Capital Próprio (JCP) contra a Companhia no valor de 
R$31.826.074,75 (trinta e um milhões, oitocentos e vinte e seis mil, setenta e quatro reais, setenta e cinco centavos), e (iv) de caixa no valor de 
R$0,73 (setenta e três centavos), com a emissão de 41.213.264 (quarenta e um milhões, duzentas e treze mil, duzentas e sessenta e quatro) 
novas ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, em favor dos acionistas da Cindida, nas proporções de 
suas respectivas participações no capital social da Cibramaco Participações S.A., nos termos do Boletim de Posição Acionária do Anexo 
IV. 5.1. Com a incorporação do crédito da Cindida de AFAC da Companhia, nos termos do item 5(ii) supra, e considerando que tal valor con-
siste numa dívida da Companhia para com a Cindida, a Companhia tornar-se-á devedora e credora do mesmo valor, operar-se-á a confusão, 
nos termos do artigo 381 do Código Civil Brasileiro, na integralidade do crédito e do débito, conforme os artigos 382 e 383 do mesmo diploma 
legal. Da mesma forma, com a incorporação pela Companhia do crédito de JCP contra si própria, no valor de R$31.826.074,75 (trinta e um 
milhões, oitocentos e vinte e seis mil, setenta e quatro reais, setenta e cinco centavos), tal dívida fica extinta. 6. A nova redação do artigo 5º do 
Estatuto Social da Companhia: “Artigo 5° - O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R$44.154.719,00 (quarenta e quatro 
milhões, cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e dezenove reais), dividido em 44.154.719 (quarenta e quatro milhões, cento e cinquenta e 
quatro mil, setecentas e dezenove) ações, todas ordinárias, nominativas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. § Único - Cada ação 
ordinária confere a seu titular direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.” 7. A ratificação de todos os demais artigos do Estatuto 
Social, como se a cada um deles fosse feita especial e particular menção. 8. A operação de cisão parcial do patrimônio da Cindida, aprovada 
também por seus acionistas, em assembleia geral realizada na manhã de hoje, seguida da absorção e incorporação da parcela vertida para a 
Companhia, ora Incorporadora, pelo valor total de R$605.068.781,05 (seiscentos e cinco milhões, sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e 
um reais e cinco centavos), é considerada, assim, perfeita e acabada, efetiva e definitiva, irrevogável e irretratável, continuando a Cindida a 
existir e operar normalmente, sendo sucedida pela Incorporadora nos direitos e obrigações, ativos e passivos, na proporção da parcela do 
patrimônio líquido, vertida e absorvida. 9. A sucessão da Cindida pela Companhia, por força do artigo 227, da Lei 6.404/76, em todos os di-
reitos e obrigações, ativos e passivos, relativamente à parcela absorvida de seu patrimônio, inclusive com relação às dívidas de JCP e dividendos 
para com os acionistas da Cindida, e que também são acionistas da Incorporadora, Srs. Maria Esther Paraluppi Rodrigues, Antonio 
Carlos Rodrigues Filho e Marcelo Paraluppi Rodrigues. 10. A determinação de que os Diretores, fiquem incumbidos de praticar todos 
os atos complementares e/ou decorrentes da cisão ora aprovada, com amplos e gerais poderes para proceder a todos os registros, transcrições, 
averbações ou comunicações que se fizerem necessários de modo a complementar a operação ora aprovada, tudo nos termos da legislação 
aplicável. Ata e Publicação: A presente é lavrada em livro próprio, autorizada a feitura e publicação da ata na forma resumida do artigo 130 da 
Lei 6.404/76, sendo seus Anexos, em número de quatro autenticados por esta Mesa. Lida e aprovada é assinada pela Mesa. Mesa: Maria 
Esther Paraluppi Rodrigues - Presidente, Marcelo Paraluppi Rodrigues - Secretário. Anexo I - Embramaco - Empresa Brasilei-
ra de Materiais para Construção S.A. - CNPJ.MF. 56.883.820/0001-23 - NIRE 35.300.550.935. Boletim de Presenças da AGE 
Realizada em 30.06.2020. Acionista - Ações Ordinárias Nominativas sem valor nominal: Cibramaco Participações S.A., 
sociedade por ações, com sede em Santa Gertrudes, SP, na Avenida Conde Guilherme Prates, nº 382, sala 01, Bairro Santa Catarina, CEP 13510-
000, CNPJ.MF. 08.422.813/0001-81, NIRE 35.300.336.127, representada por sua Diretora Presidente Maria Esther Paraluppi Rodrigues, 
brasileira, viúva, empresária, RG 10.257.235 SSP-SP, CPF/MF 114.338.698-10, residente e domiciliada em São Paulo, SP, na Rua Campos 
Bicudo, nº 140 - apartamento 61, Jardim Europa, CEP 04536-010. - 2.941.452; Maria Esther Paraluppi Rodrigues, brasileira, viúva, em-
presária, RG 10.257.235 SSP-SP, CPF/MF 114.338.698-10, residente e domiciliada em São Paulo, SP, na Rua Campos Bicudo, nº 140 - apar-
tamento 61, Jardim Europa, CEP 04536-010 - 1; Antonio Carlos Rodrigues Filho, brasileiro, casado, empresário, RG 28.351.168-0 SSP-
-SP, CPF/MF 277.616.538-28, residente e domiciliado em Rio Claro, SP, na Rua 9, nº 1001 - casa 05, Condomínio Jardins di Scarpa, Cidade 
Jardim, CEP 13501-100 - 1; Marcelo Paraluppi Rodrigues, brasileiro, solteiro, empresário, RG 28.351.167-9 SSP-SP, CPF/MF 
305.953.778-07, residente e domiciliado em Rio Claro, SP, na Avenida 43, nº 579 - casa 2, Condomínio Residencial Villa Scarpa, Cidade Jardim, 
CEP 13501-200 - 1; Total - 2.941.455. Mesa: Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Presidente, Marcelo Paraluppi Rodrigues - Secretário. 
Instrumento Particular de Protocolo de Cisão Parcial e sua Justificação a ser Procedida na Cibramaco Participações S.A. 
com versão da parcela patrimonial Cindida para a Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. - 
Anexo II - I - Partes: Pelo presente instrumento particular, de um lado: I.1 - Cindida: Cibramaco Participações S.A. (i) Maria Esther 
Paraluppi Rodrigues, brasileira, viúva, empresária, RG 10.257.235 SSP-SP, CPF.MF. 114.338.698-10, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, na Rua Campos Bicudo, nº 140 - apartamento 61, Jardim Europa, CEP 04536-010; (ii) Antonio Carlos Rodrigues Filho, brasi-
leiro, casado, empresário, RG 28.351.168-0 SSP-SP, CPF.MF. 277.616.538-28, residente e domiciliado em Rio Claro, SP, na Rua 9, nº 1001 - 
casa 05, Condomínio Jardins di Scarpa, Cidade Jardim, CEP 13501-100; e (iii) Marcelo Paraluppi Rodrigues, brasileiro, solteiro, empre-
sário, RG 28.351.167-9 SSP-SP, CPF.MF. 305.953.778-07, residente e domiciliado em Rio Claro, SP, na Avenida 43, nº 579 - casa 2, 
Condomínio Residencial Villa Scarpa, Cidade Jardim, CEP 13501-200, acionistas detentores de 100% (cem por cento) do capital social da 
Cibramaco Participações S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede em Santa Gertrudes, SP, na Avenida Conde Guilherme 
Prates, nº 382, sala 01, Bairro Santa Catarina, CEP 13510-000, CNPJ.MF. 08.422.813/0001-81, JUCESP.NIRE 35.300.336.127, representada 
por sua Diretora Presidente Maria Esther Paraluppi Rodrigues, já qualificada, doravante denominada simplesmente Cindida; e, de outro 
lado, I.2 - Incorporadora: Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. (i) Cibramaco, já qualificada no 
item I.1, supra; (ii) Maria Esther Paraluppi Rodrigues, já qualificada no item I.1(i) supra; (Iii) Antonio Carlos Rodrigues Filho, Já 
qualificado no item I.1(ii) supra; e (iv) Marcelo Paraluppi Rodrigues, já qualificado no item I.1(iii) supra, acionistas detentores de 100% 
(cem por cento) do capital social da Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A., com sede em Santa Ger-
trudes, SP, na Avenida Conde Guilherme Prates, 382, Sala 3 - Bairro Santa Catarina, CEP 13510-000, CNPJ.MF. 56.883.820/0001-23, JUCESP.
NIRE 35.300.550.935, representada por sua Diretora Presidente Maria Esther Paraluppi Rodrigues, já qualificada, doravante simplesmen-
te Incorporadora, têm entre si justo e contratado, nos termos dos artigos 224 e 225 da Lei 6.404, de 15.12.76, celebrar, como ora de fato ce-
lebrado têm, para submissão à assembleia dos acionistas da Cindida, bem como à assembleia dos acionistas da Incorporadora, as condi-
ções e a justificação para a cisão parcial do patrimônio da Cibramaco Participações S.A., consubstanciado basicamente por participações 
societárias, continuando a Cindida a existir normalmente, no exercício de suas atividades, respeitados os termos, cláusulas e condições que se 
seguem: II - Preliminarmente: 1. Preliminarmente à operação de cisão parcial objeto deste Protocolo, os acionistas da Cibramaco Parti-
cipações S.A. promoverão o aumento de capital social da Cindida, mediante a capitalização de parte da conta de reserva de lucros, no 
montante total de R$41.213.264,00 (quarenta e um milhões, duzentos e treze mil, duzentos e sessenta e quatro reais). Assim, embora não haja 
qualquer alteração do patrimônio líquido da Cindida, o capital social passará de R$3.252.000,00 (três milhões, duzentos e cinquenta e dois mil 
reais) para R$44.465.264,00 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais), com a boni-
ficação de ações aos acionistas da Cindida na proporção de suas participações societárias, a eles atribuídas da seguinte forma: à Maria Esther 
Paraluppi Rodrigues devem ser bonificadas 27.477.664 (vinte e sete milhões, quatrocentas e setenta e sete mil, seiscentas e sessenta e 
quatro) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, a Antonio Carlos Rodrigues Filho e a Marcelo Paraluppi Rodrigues 
6.867.800 (seis milhões, oitocentas e sessenta e sete mil e oitocentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, a cada um deles. III - 
Protocolo de Cisão: 2. A cisão tem por objeto a versão parcial do patrimônio da Cibramaco Participações S.A., no valor contábil total 
estimado de R$605.068.781,05 (seiscentos e cinco milhões, sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e um reais e cinco centavos), distribuído 
em contas contábeis identificadas no Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras de 31.05.2020, representadas conforme abaixo: (i) pelo 

investimento detido pela Cindida no capital social da Incorporadora no valor de R$563.855.517,05 (quinhentos e sessenta e três milhões, 
oitocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e dezessete reais e cinco centavos); (ii) pelo investimento detido pela Cindida no capital social 
da Tute Mineração Ltda., com sede em Rio Claro, distrito de Ajapi, SP, Fazenda Santa Rita do Chapadão, 1.529, CEP 13508-000, JUCESP.
NIRE 35.210.593.244, CNPJ.MF. 67.282.525/0001-38, no valor de R$4.387.188,52 (quatro milhões, trezentos e oitenta e sete mil, cento e oi-
tenta e oito reais, cinquenta e dois centavos); (iii) pelos créditos de AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital na Incorporada, no 
valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), e de juros sobre o capital próprio da Incorporada, no valor de R$31.826.074,75 (trinta e um 
milhões, oitocentos e vinte e seis mil, setenta e quatro reais, setenta e cinco centavos); (iv) pelo caixa de R$0,73 (setenta e três centavos) que é 
utilizado para fins de arredondamento; (v) pelas dívidas da Cindida no valor de R$62.563.647,05 (sessenta e dois milhões, quinhentos e ses-
senta e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinco centavos); (vi) pelas contas do Patrimônio Líquido, Capital Social, Lucros Acumulados 
e Ajustes de Avaliação Patrimonial, conforme abaixo, contas essas extraídas do Balanço Patrimonial levantado em 31.05.2020 e já ajustadas no 
quadro abaixo conforme o previsto no item II, supra, como providência preliminar: Ativo: Caixa geral - 0,73; Juros sobre Capital Próprio - 
Embramaco - 31.826.074,75; Embramaco - Empresa Brasileira Materiais para Contrução Ltda. - 563.855.517,05; Tute Mineração Ltda. - 
4.387.188,52; AFAC - Embramaco - Empresa Brasileira Materiais para Contrução Ltda. - 5.000.000,00; Total do Ativo - 605.068.781,05. 
Passivo: Maria Esther Paraluppi Rodrigues - 5.000.000,00; Outras Contas - 57.563.647,05; Patrimônio Líquido: Capital Social - 
44.154.719,00; Lucros Acumulados e/ou Saldos à Disposição - 410.394.263,87; Ajuste de Avaliação Patrimonial - 87.956.151,13; Total de 
Passivo + Patrimônio Líquido - 605.068.781,05. 3. Tendo em vista que parcela do patrimônio vertido da Cindida corresponde, na sua 
maior parte, a participações no capital social da própria Incorporadora, ao receber o ativo da Cindida, deve ela cancelar a participação da 
Cindida de 2.941.452 (dois milhões, novecentas e quarenta e uma mil, quatrocentas e cinquenta e duas) ações ordinárias nominativas, no 
valor nominal de R$1,00 (um real), as quais são entregues por substituição aos acionistas da Cibramaco Participações S.A., qualificados 
no preâmbulo, na proporção de suas respectivas participações no capital da Cindida, sem qualquer aumento de capital social da Incorpora-
dora, ocorrendo apenas a mudança de titularidade das ações. 4. O capital social da Incorporadora deve ser aumentado com as demais contas 
do ativo incorporado, no montante total de R$41.213.264,00 (quarenta e um milhões, duzentos e treze mil, duzentos e sessenta e quatro reais), 
mediante a versão da participação na Tute Mineração Ltda., do AFAC, do crédito JCP e do caixa, atribuindo-se aos acionistas da Cindida 
as seguintes participações no capital da Incorporadora: Maria Esther Paraluppi Rodrigues receberá 27.477.664 (vinte e sete milhões, 
quatrocentas e setenta e sete mil, seiscentas e sessenta e quatro) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, 
Antonio Carlos Rodrigues Filho e Marcelo Paraluppi Rodrigues receberão, cada um deles, 6.867.800 (seis milhões, oitocentas e 
sessenta e sete mil e oitocentas ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma. 5. Na definição das parcelas do 
patrimônio objeto de incorporação, cujos elementos se encontram expressos nos livros fiscais e comerciais da Cindida, o critério utilizado é o 
valor contábil do patrimônio a ser vertido, obedecido o Balanço Patrimonial de 31.05.2020. As variações patrimoniais posteriores à data das 
demonstrações financeiras referidas à cláusula 2ª, até a data-base da operação, aproveitarão somente à Incorporadora. 6. Indica-se, “ad refe-
rendum” da assembleia geral da Cindida e da Incorporadora, para proceder à avaliação do patrimônio a ser vertido e incorporado, Prado 
Oliveira Contadores Associados, inscrita no CNPJ.MF. sob nº 17.424.229/0001-56, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
R. Hungria, n° 664, Sala 13, Jardim Europa, inscrita no CRC sob nº 2SP 030976/O-0, representada por Carla Cristina de Oliveira Poletti, brasi-
leira, casada, contadora, residente e domiciliada em São Paulo, SP, na Rua Dr. Rafael de Barros, 400 - apartamento 33 - Bairro Paraíso - CEP: 
04003-042, RG 26.113.345-7-SSP-SP, CPF.MF. 173.331.758-98, inscrita no CRC/SP sob nº 1SP213167/O-1. 7. Após a operação, a Cibra-
maco Participações S.A. continuará a existir e a operar normalmente no exercício de suas atividades sociais, sendo então sucedida pela 
Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. apenas com relação aos direitos e obrigações referentes à 
parcela patrimonial cindida e vertida para ela. Deixa-se de prever o reembolso do valor das ações da Cindida, uma vez que todos os acionistas 
comparecem, anuem e firmam o presente. IV - Justificação da Incorporação: 8. Justifica-se a operação pela necessidade e intenção dos 
acionistas da Cindida e da Incorporadora em organizar adequadamente as atividades, segregar atividades operacionais das patrimoniais, 
mediante a transferência do investimento na Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. para os acionistas 
da Cindida, Maria Esther Paraluppi Rodrigues, Antonio Carlos Rodrigues Filho e Marcelo Paraluppi Rodrigues, visando à 
manutenção das participações dentro do mesmo grupo familiar, sem qualquer alteração de controle, mas apenas com autonomia de atividades. 
Com relação ao investimento na Tute Mineração Ltda. detido pela Cindida, é ele vertido para a Incorporadora pela necessidade e intenção 
dos acionistas da Cindida e da Incorporadora em organizar adequadamente os ativos. Na forma do artigo 232, da Lei 6.404, fica garantido 
aos credores o direito de impugnar a operação dentro do prazo legal. V - Conclusão: 9. Diante do exposto, os signatários recomendam que a 
operação de cisão parcial seja formalmente aprovada em assembleia geral da Cindida, em assembleia geral da Incorporadora, e em reunião 
de sócios da Tute Mineração Ltda., mediante respectiva alteração de seu Contrato Social. Seu objetivo, justificado pelo desejo dos acionistas 
da Cindida e da Incorporadora em organizar adequadamente as atividades e os ativos, mediante a transferência de investimentos para a In-
corporadora, que é a própria investida, e de investimento na Tute Mineração Ltda., está em destacar-se parcela do patrimônio da Cindida, 
correspondente a R$605.068.781,05 (seiscentos e cinco milhões, sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e um reais e cinco centavos), para 
transferi-la para a sucessora Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A., na forma e proporção acima. Os 
signatários autorizam a realização das avaliações aqui cometidas, bem assim a assembleia geral da Cindida, da Incorporadora, e a reunião 
de sócios da Tute Mineração Ltda. para o dia 30/06/2020. E por estarem certos e ajustados, firmam o presente em 6 (seis) vias, de igual teor 
e efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas, cientes de tudo. Rio Claro, 25/06/2020. Cindida - Cibramaco Participações S.A.: p. Maria 
Esther Paraluppi Rodrigues, Maria Esther Paraluppi Rodrigues, Antonio Carlos Rodrigues Filho, Marcelo Paraluppi Rodrigues. Incorporadora 
- Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A.: p. Maria Esther Paraluppi Rodrigues; Cibramaco Participa-
ções S.A., p. Maria Esther Paraluppi Rodrigues, Maria Esther Paraluppi Rodrigues Antonio Carlos Rodrigues Filho, Marcelo Paraluppi Rodri-
gues. Testemunhas: Djalma Aparecido de Lima, Pablo Antonio Lopes de Paula. Rio Claro, 27/6/2020. Cibramaco Participações S.A.. 
Avenida Conde Guilherme Prates, nº 382, sala 01 Bairro Santa Catarina, CEP 13510-000, Santa Gertrudes, SP. Referência: Laudo de avaliação 
contábil. Prezados Senhores, Pela presente, estamos encaminhando aos cuidados de V.Sª., o Laudo de Avaliação Contábil relativo ao investi-
mento da Cibramaco Participações S.A. no capital social da Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção 
S.A., no capital social da Tute Mineração Ltda., e outras contas de ativo e passivo. Atenciosamente, Prado Oliveira Contadores Associados, 
Carla Cristina de Oliveira Poletti. Laudo de avaliação contábil: 1. Apresentação dos trabalhos: A empresa especializada Prado Olivei-
ra Contadores Associados, inscrita no CNPJ.MF. sob nº 17.424.229/0001-56, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na R. 
Hungria, n° 664, Sala 13, Jardim Europa, inscrita no CRC nº 2SP 030976/O-0, representada por Carla Cristina de Oliveira Poletti, brasileira, 
casada, contadora, residente e domiciliada em São Paulo, SP, na Rua Dr. Rafael de Barros, 400 - apartamento 33 - Bairro Paraíso - CEP: 04003-
042, RG 26.113.345-7-SSP-SP, CPF.MF. 173.331.758-98, inscrita no CRC/SP sob nº 1SP213167/O-1, atendendo solicitação feita pelos acio-
nistas da Cibramaco Participações S.A., sociedade por ações, com sede em Santa Gertrudes, SP, na Avenida Conde Guilherme Prates, nº 
382, sala 01, Bairro Santa Catarina, CEP 13510-000, CNPJ.MF. 08.422.813/0001-81, JUCESP.NIRE 35.300.336.127, vem pelo presente traba-
lho apresentar a perícia contábil da escrituração comercial da solicitante, pela qual foram nomeados para avaliação da participação societária 
detida no capital social (i) da Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A., com sede em Santa Gertrudes, 
SP, na Avenida Conde Guilherme Prates, 382, Sala 3 - Bairro Santa Catarina, CEP 13510-000, CNPJ.MF. 56.883.820/0001-23, JUCESP.NIRE 
35.300.550.935, e da (ii) Tute Mineração Ltda., sociedade limitada com sede em Rio Claro, distrito de Ajapi, SP, Fazenda Santa Rita do 
Chapadão, BL Ajapi Leme, 1.529, CEP 13508-000, JUCESP.NIRE 35.210.593.244, CNPJ.MF. 67.282.525/0001-38, bem como de outras contas 
de ativo e passivo, na forma do Protocolo de Cisão Parcial e sua Justificação celebrado em 25.06.2020. 2. Dos livros e da escrituração: Os 
livros da Cibramaco Participações S.A. e da Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A., acham-se 
revestidos de todas as formalidades legais e fiscais, e foram escriturados de acordo com os princípios de contabilidade emanados da legislação 
societária e fiscal brasileira, uniforme e consistentemente aplicados. 3. Descrição e verificação de bens, direitos e obrigações: A pe-
rícia procedeu ao exame dos documentos societários comprobatórios da posse e propriedade de referidas participações societárias no capital 
social da Cibramaco Participações S.A., bem como dos livros e documentos societários das investidas, os quais se acham devidamente 
escriturados e apontam a Cibramaco Participações S.A. como detentora de 2.941.452 (dois milhões, novecentas e quarenta e uma mil, 
quatrocentas e cinquenta e duas) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$1,00 (um real) da Embramaco - Empresa Brasilei-
ra de Materiais para Construção S.A., e 499.997 (quatrocentas e noventa e nove mil, novecentas e noventa e sete) quotas, no valor nomi-
nal de R$1,00 (um real) da Tute Mineração Ltda., apurando, ainda os bens, direitos e obrigações refletidos no balanço social levantado em 
31.05.2020, inclusive aqueles que serão objeto da cisão e incorporação, representado pelo investimento na Embramaco - Empresa Brasi-
leira de Materiais para Construção S.A. e na Tute Mineração Ltda., cujos valores constam do citado balanço, verificando que os re-
feridos investimentos têm existência real, societária e fiscal idônea, não tendo sido constatada a existência de quaisquer ações ou reivindicações 
de terceiros objetivando tais ativos e outras contas de ativo e passivo. 4. Avaliação do acervo líquido: O acervo líquido da Cibramaco 
Participações S.A. a ser cindido e vertido foi avaliado segundo os critérios previstos nos artigos 183 e 184, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976. 
Com base em tais critérios, e no balanço levantado em 31.05.2020, especialmente no que concerne à parcela que será objeto da cisão e incor-
poração, representada pelo investimento na Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. e na Tute Mine-
ração Ltda., créditos e lucros acumulados, considerando que, preliminarmente à operação de cisão haverá o aumento de capital da Cibrama-
co Participações S.A., mediante capitalização de parte da conta de reserva de lucros no montante de R$41.213.264,00 (quarenta e um 
milhões, duzentos e treze mil, duzentos e sessenta e quatro reais), nos termos especificados no Protocolo de Cisão Parcial e sua Justificação 
celebrado em 25.06.2020, apresentam-se a seguir as parcelas ativa e passiva do acervo líquido correspondente ao patrimônio a ser cindido e 
vertido: Ativo: Caixa geral - R$ 0,73; contas a receber: crédito de JCP - R$ 31.826.074,75; Embramaco, investimentos: Embramaco - R$ 
563.855.517,05; Tute Mineração Ltda. - R$ 4.387.188,52; AFAC: Embramaco - R$ 5.000.000,00; Total do Ativo - R$ 605.068.781,05. 
Passivo: empréstimo: Maria Esther - R$ 5.000.000,00 ; outras contas/dívidas: JCP+dividendos Maria Esther - R$ 41.717.732,70; 
JCP+dividendos Marcelo - R$ 7.659.862,71; JCP+dividendos A. Carlos - R$ 8.186.051,64; Patrimônio Líquido: capital social - R$ 
44.154.719,00; Lucros Acumulados - R$ 410.394.263,87; Ajustes de Avaliação Patrimonial - R$ 87.956.151,13; Total do Passivo - R$ 
605.068.781,05. 5. Conclusão: Face aos valores e critérios supracitados, a perícia conclui, para efeito do artigo 226, da Lei 6.404, de 
15.12.1976, que a parcela do patrimônio da Cibramaco Participações S.A., a ser vertida e incorporada pela Embramaco - Empresa 
Brasileira de Materiais para Construção S.A. é de R$605.068.781,05 (seiscentos e cinco milhões, sessenta e oito mil, setecentos e oi-
tenta e um reais e cinco centavos), a valores contábeis na data de 31.05.2020. 6. Encerramento: Dando por concluídos nossos trabalhos, 
apresentamos o presente laudo de avaliação, colocando-nos à disposição dos senhores acionistas, para todos os esclarecimentos adicionais 
eventualmente necessários. São Paulo, 27/06/2020. Prado Oliveira Contadores Associados: Carla Cristina de Oliveira Poletti. Anexo IV - Em-
bramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A - CNPJ.MF 56.883.820/0001-23 - NIRE 35.300.550.935. Boletim 
de Posição Acionária - Após a Incorporação da Parcela Cindida da Cibramaco Participações S.A.. Acionista - Acões Emi-
tidas nos termos do Artigo 223 da Lei das S.A.: ON (sem valor nominal) emitidas - Preço de Emissão R$1,00 - Total Final 
de Ações: Maria Esther Paraluppi Rodrigues, brasileira, viúva, empresária, RG 10.257.235 SSP-SP, CPF/MF 114.338.698-10, residen-
te e domiciliada em São Paulo, SP, na Rua Campos Bicudo, nº 140 - apartamento 61, Jardim Europa, CEP 04536-010 - 29.438.786 - 
29.438.786,00 - 29.438.787; Antonio Carlos Rodrigues Filho, brasileiro, casado, empresário, RG 28.351.168-0 SSP-SP, CPF/MF 
277.616.538-28, residente e domiciliado em Rio Claro, SP, na Rua 9, nº 1001 - casa 05, Condomínio - 7.357.965 - 7.357.965,00 - 7.357.966; 
Marcelo Paraluppi Rodrigues, brasileiro, solteiro, empresário, RG 28.351.167-9 SSP-SP, CPF/MF 305.953.778-07, residente e domicilia-
do em Rio Claro, SP, na Avenida 43, nº 579 - casa 2, Condomínio Residencial Villa Scarpa, Cidade Jardim, CEP 13501-200 - 7.357.965 - 
7.357.965,00 - 7.357.966; Total de novas ON emitidas - valor nominal de R$1,00 - 44.154.716; Total de ON - valor nominal de 
R$1,00: - 44.154.719; Capital Social Integralizado - R$44.154.719,00. Mesa: Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Presidente, Marcelo 
Paraluppi Rodrigues - Secretário. JUCESP nº 302.013/20-9 em sessão de 11/08/2020.

dores tem uma proximidade 
com a audiência que nenhum 
outro segmento possui. E os 
seguidores já são conhecidos 
desse influenciador, por isso, 
o diálogo é honesto e espontâ-
neo. Os nanos geram valor para 
as marcas porque acreditam 
naquele serviço ou produto de 
verdade e querem ser referência 
para o seu público”, reflete Oliva. 
Embora parte do mercado ainda 
tenha uma impressão de que 
influenciadores com mais segui-
dores possam trazer resultados 
efetivos, as campanhas com 
nanos influenciadores mostram 
que não é bem assim. 

Uma pesquisa da Digiday 
mostrou que os nano influen-
ciadores são capazes de envol-
ver até 8,7% dos seguidores, 
enquanto que o engajamento 
de celebridades é de apenas 
1,7%.”Eles são especialistas 
com uma base de seguidores 
construída na confiança. Atual-
mente um dos grandes desafios 
das marcas é entender as dores 
do consumidor e esse influen-
ciador consegue compreender 
e passar retornos verdadeiros”, 
finaliza Oliva. Fonte: (www.
squidit.com.br).

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 C
68

2-
10

F5
-0

F0
0-

7E
63

.


