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Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares Reais)

Ativo Nota     2020     2019
Circulante  28.459  19.570
Disponibilidades      675      109
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 4    5.642  18.415
Aplicações em Operações Compromissadas 5.642 14.901
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros - 3.514

Títulos e Valores Mobiliários e
  Instrumentos Financeiros Derivativos          -      592
Títulos de Renda Fixa - 592

Operações de Crédito 5  22.010      326
Operações de Crédito - Setor Privado 22.124 488
(-) Provisão para Operações de Crédito
  de Liquidação Duvidosa (114) (162)

Outros Créditos        87        83
Diversos 87 83

Outros Valores e Bens 6        45        45
Outros Valores e Bens 45 45

Não Circulante    4.717          7
Realizável a Longo Prazo    4.685          -
Títulos e Valores Mobiliários e
  Instrumentos Financeiros Derivativos      610          -
Títulos de Renda Fixa 610 -

Operações de Crédito 5    4.075          -
Operações de Crédito - Setor Privado 4.092 -
(-) Provisão para Operações de
  Crédito de Liquidação Duvidosa (17) -

Investimentos          5          5
Investimentos para Incentivos Fiscais 5 5

Imobilizado 7        27         2
Imobilizado de Uso 455 427
Depreciação     (428)     (425)

Total do Ativo 33.176 19.577

Passivo Nota     2020     2019
Circulante      688      759
Depósitos 8      582      643
Depósitos a Prazo 582 643

Outras obrigações      106      116
Fiscais e Previdenciárias 53 33
Credores Diversos 53 83

Não Circulante  15.094          -
Depósitos 8  15.094          -
Depósitos a Prazo 15.094 -

Patrimônio Líquido 9  17.394  18.818
Capital Social 19.000 19.000
Reserva de Capital 423 423
Reserva Legal 838 838
Reserva Estatutária 1.776 1.776
Prejuízos Acumulados (4.643) (3.219)

Total do Passivo 33.176 19.577

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro
de 2020 e 2019 e Semetre Findo em 31.12.2020 - (Em milhares de Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
e Semestre Findo em 31/12/2020 - (Em milhares de Reais)

BANCO INDUSCRED DE INVESTIMENTO S.A.
 C.N.P.J. nº 33.588.252/0001-32

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V. Sas, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido e a
Demonstração do Fluxo de Caixa, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019, bem como, parecer dos auditores independentes. A Diretoria está ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas para
quaisquer informações adicionais que julgarem necessárias. São Paulo, 12 de fevereiro de 2021.

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto - dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

e Semestre Findo em 31/12/2020 - (Em milhares de Reais)

de mercado de posições detidas, incluindo os riscos de operações sujei-
tas a variação cambial, taxas de juros e dos preços de mercadorias
(commodities) e deve ser compatível com a natureza das operações, a
complexidade dos produtos e a dimensão da exposição a risco de merca-
do da instituição. O Banco adota uma política conservadora para a expo-
sição de risco de mercado, com regras diárias para a movimentação e
volume da sua carteira. b) Risco Operacional: Risco operacional se refere
a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha ou
inadequação de processos internos, sistemas, comportamento humano
ou eventos externos, que podem ocorrer em qualquer etapa de um proces-
so operacional de uma instituição financeira. Implantamos controles inter-
nos para supervisão quando das operações contratadas, renovadas ou
liquidadas; esses controles procuram identificar riscos operacionais e
monitorar as operações para não incorrer em riscos. c) Risco de Crédito:
Define-se o risco de crédito como a possibilidade de ocorrência de perdas
associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas res-
pectivas obrigações financeiras nos termos pactuados. Os riscos de cré-
dito são determinados pela concessão de crédito que envolve aportes
significativos de capital, centralizando uma parte de seu patrimônio líqui-
do para esse fim. O Banco mantém uma gestão criteriosa para concessão
de qualquer linha de crédito cedida. A política aplicada pelo Banco tem
como fundamento a exigência de garantias compatíveis com o risco de
contraparte e pela seleção de clientes que apresentem capacidade finan-
ceira para honrar os compromissos de crédito contratados. d) Risco de
Liquidez: O risco de liquidez trata-se da Instituição identificar, avaliar,
monitorar e controlar os riscos associados a capacidade da instituição em
honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, corren-
tes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem
afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas. As
exposições decorrentes de descasamentos de prazos entre ativos e pas-
sivos são administradas através da simulação de cenários estabelecidos
pela administração do Banco. e) Risco Socioambiental: A avaliação do
risco socioambiental é parte integrante do processo de aceitação/renova-
ção de clientes do Banco e inclui a análise do compromisso e da capaci-
dade do cliente, fornecedor e/ou parceiro em prevenir, reduzir, mitigar e
gerir os possíveis impactos socioambientais de suas atividades, bem
como inclui a avaliação de eventuais mídias, denúncias, inquéritos,
processos ou condenações relacionadas a fatos sociais e/ou ambientais.
11. Instrumentos Financeiros: Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 não
havia qualquer operação em aberto no mercado de derivativos.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. Contexto Operacional: O Banco Induscred de Investimento S.A. tem por
objeto a prática de operações inerentes a Banco de Investimento, ativas,
passivas e acessórias e outras operações e serviços permitidos pelo Banco
Central do Brasil e que venham a ser autorizados, de acordo com as dispo-
sições legais e regularmente vigentes. 2. Apresentação das Demonstra-
ções Contábeis: As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil – Lei n° 6.404/76,
com as alterações das Leis nos 11.638/07 e 11.941/09 e Normas e Instru-
ções do Banco Central do Brasil, que estão em consonância com as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as instituições autorizadas a funci-
onar pelo Banco Central do Brasil, também em conformidade com a regula-
mentação emanada do Conselho Monetário Nacional, as quais incluem esti-
mativas para registrar determinados ativos e passivos. Assim, as demons-
trações incluem várias estimativas, como a vida útil do imobilizado, provi-
sões para contingências, imposto de renda, entre outras, o que pode repre-
sentar variações em relação a efetiva realização. As demonstrações contá-
beis da instituição são de responsabilidade da administração, foram aprova-
das em 20.01.2021 e foram elaboradas pressupondo-se a continuidade nor-
mal das operações. 3. Principais Práticas Contábeis: a) Receitas e despe-
sas são registradas de acordo com o regime de competência, observando-
se o critério pro-rata-die. b) Os ativos circulantes e realizáveis a longo prazo
são demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável,
os rendimentos e as variações monetárias auferidas, deduzidos das respec-
tivas rendas a apropriar e provisões para perdas. c) São considerados como
caixa e equivalentes de caixa as disponibilidades e as aplicações interfinan-
ceiras de liquidez cujos prazos de liquidação na data da contratação eram
de até 90 dias. d) As aplicações interfinanceiras de liquidez são demonstra-
das pelo custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até a data
do balanço. e) As operações de crédito foram registradas pelo valor do prin-
cipal e acrescidas dos encargos até a data do balanço. f) Outros valores e
bens são representados substancialmente por bens não de uso próprio re-
cebidos em dação de pagamento, disponíveis para venda. São ajustados ao
valor de mercado quando este for menor que o custo contabilizado, por meio
de constituição de provisão para desvalorização. g) O ativo imobilizado é
demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada,
calculada pelo método linear, com base em taxas compatíveis com o tempo
estimado de vida útil econômica dos bens. h) Os passivos circulante e não
circulante são demonstrados pelos seus valores originais, acrescidos dos
encargos e variações monetárias incorridos, deduzidos das despesas a
apropriar. As operações pós-fixadas são registradas pelo valor do principal,
acrescidas dos encargos auferidos até a data do balanço. i) A provisão para
férias, inclusive os encargos sociais, são reconhecidas por competência
mensal, segundo o período incorrido, constituídas com base nos direitos
adquiridos pelos empregados até a data do balanço. j) A despesa de IRPJ é
constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10%, quando apli-
cável. A Lei nº 13.169/15, que altera a Lei nº 7.689/88, elevou a alíquota da
CSLL para 20% referente ao período compreendido entre 01/12/2015 a
31/12/2018. A partir de 01/01/2019, a alíquota da CSLL voltou a ser de 15%.
A Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019 no seu artigo 32º, elevou a
alíquota da CSLL para 20% a partir de 01/03/2020.
4. Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 31.12.2020 31.12.2019
Aplicações em Operações Compromissadas 5.642 14.901
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros - CDI               -         3.514

5.642 18.415
5. Operações de Crédito
a) Composição do Total das Carteiras e Prazos (empréstimos)
Ativo circulante 31.12.2020 31.12.2019
Vincendos até 90 dias 11.143 162
Vincendos de 91 até 360 dias 10.981 326
Provisão para PCLD          (114)          (162)
Parcela classificada no ativo circulante       22.010           326
Ativo não circulante 
Vincendos acima de 360 dias 4.092 -
Provisão para PCLD            (17)               -
Parcela classificada no ativo não circulante         4.075               -

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)

31.12.2020 31.12.2019
Total de empréstimos e títulos descontados 26.216 488
Provisão para PCLD          (131)          (162)
Total de empréstimos 26.085 326
b) Composição da Carteira por Setor de Atividade
Setor privado 31.12.2020 31.12.2019
Industria 1.743 -
Comércio 7.820 -
Outros serviços 9.315 162
Pessoa física 2.325 326
Crédito rotativo 5.013 -
Provisão para PCLD          (131)          (162)
Total 26.085 326
c) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa por Níveis de Risco
Ativo circulante 31.12.2020 31.12.2019
Nível A - adimplente 22.124 326
Nível H - adimplente - 162
Provisão para PCLD          (114)          (162)
Parcela classificada no ativo circulante       22.010           326
Ativo não circulante
Nível A - adimplente 4.092 -
Provisão para PCLD            (17)               -
Parcela classificada no ativo não circulante         4.075               -
Total de Empréstimos e títulos descontados 26.216 488
Provisão para PCLD          (131)          (162)
Total de empréstimos e títulos descontados 26.085 326
6. Outros Valores e Bens: Refere-se a imóvel para alienação, recebido em
liquidação de empréstimos de difícil ou duvidosa solução, conforme inciso
II, §2º, artigo 3º da Lei nº 13.506/2017:
Imóvel 31.12.2020 31.12.2019
Apartamento             45             45

45 45
7. Imobilizado de Uso                           31.12.20 31.12.19

Depreciação Saldo em Saldo em Valor
Custo          Anual   01.01.19 Adições Baixas  31.12.20   Líquido
Móveis e
  Utensílios 93 - - 93 93
Equipamentos 9 - - 9 9
Sistema de
  Processamento
   de Dados 191 28 - 219 191
Veículos          134           -          -         134        134

         427         28          -         455        427
Depreciação Acumulada
Móveis e
  Utensílios 10 % (91) (2) - (93) (91)
Equipamentos 10 % (9) - - (9) (9)
Sistema de
  Processamento
   de Dados 20 % (191) (2) - (192) (191)
Veículos 20 %         (134)           -          -        (134)       (134)

        (425)         (4)          -        (428)       (425)
Total Líquido 2 24 - 27 2
8. Depósitos 31.12.2020 31.12.2019
Com Certificado
CDB Pós       15.676           643

15.676 643
9. Patrimônio Líquido: 9.1. Capital Social: O Capital Social, totalmente
subscrito e integralizado, está representado por 303.404 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal. 9.2. Dividendos: Nos exercícios de 2020 e
de 2019 não houve distribuição de dividendos. 10. Gerenciamento de Ris-
cos: O gerenciamento de riscos é efetuado de forma estruturada, abrange a
avaliação e o controle dos riscos de mercado, operacional, crédito, liquidez
e socioambiental: a) Risco de Mercado: Risco de mercado se refere a
possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores

Ilmos. Srs. Diretores do Banco Induscred de Investimento S.A. São Paulo -
SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis do Banco Induscred
de Investimento S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resul-
tado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as corresponden-
tes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patri-
monial e financeira do Banco Induscred de Investimento S.A. em 31 de de-
zembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autoriza-
das a funcionar pelo Banco Central do Brasil - Bacen. Base para opinião:
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais 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 inde-
pendentes em relação ao Banco, de acordo com os princípios éticos rele-
vantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as
demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração do
Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contá-
beis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a
auditoria das demonstrações 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
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluir-

mos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos re-
queridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstra-
ções contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a fun-
cionar pelo Banco Central do Brasil - Bacen e pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a admi-
nistração é responsável pela avaliação da capacidade do Banco 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 o Banco ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alterna-
tiva realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis
pela governança do Banco são aqueles com responsabilidade pela supervi-
são do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contá-
beis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria conten-
do nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas,
não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais dis-
torções 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 de-
monstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro-
fissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além dis-
so: • identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro,

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

 2º semestre                   Ano
           2020    2020     2019

Receitas da Intermediação Financeira           2.127   2.923    1.442
Operações de Crédito 2.076 2.596 672
Resultado de Operação com Títulos,
  Valores Mobiliários e Instrumentos
   Financeiros Derivativos 51 327 770
Despesas da Intermediação Financeira (171)    (245)       963
Operações de Captação no Mercado (104) (115) (69)
Provisão para Créditos
  de Liquidação Duvidosa (78) (144) (629)
Reversão de Provisão para Créditos
  de Liquidação Duvidosa 11 14 1.661
Resultado Bruto da
  Intermediação Financeira           1.956   2.678    2.405
Outras Receitas (Despesas) Operacionais        (2.341)  (4.102)   (3.044)
Despesas de Pessoal (429) (832) (775)
Outras Despesas Administrativas (1.722) (3.003) (2.223)
Despesas Tributárias (94) (133) (86)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais (96) (134) 40
Resultado antes da
  Tributação sobre o Lucro           (385)  (1.424)      (639)
Lucro (Prejuízo) Líquido (385) (1.424) (639)
Lucro (Prejuízo) Líquido por Ação - R$ (1,27) (4,69) (2,11)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  Capital Reserva Reserva Reserva Lucros (Prejuízos)
    Social    de Capital  de Lucros   Estatuária           Acumulados      Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 19.000 423 838 1.776 (2.580) 19.457
Prejuízo Líquido do Exercício - - - - (639) (639)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 19.000 423 838 1.776 (3.219) 18.818
Prejuízo Líquido do Exercício - - - - (1.424) (1.424)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 19.000 423 838 1.776 (4.643) 17.394
Saldos em 30 de junho de 2020 19.000 423 838 1.776 (4.258) 17.779
Prejuízo Líquido do Semestre - - - - (385) (385)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 19.000 423 838 1.776 (4.643) 17.394

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 2º semestre                   Ano
Atividades Operacionais            2020    2020     2019
(Prejuízo) Líquido (385) (1.424) (639)
Depreciação e Amortização 2 3 2
Modificações nos Ativos e Passivos
Redução (Aumento) de Aplicações
  Interfinanceiras de Liquidez (631) 12.773 (7.946)
Redução (Aumento) de
  Títulos e Valores Mobiliários (6) (18) (45)
Redução (Aumento) de Operações de Crédito (13.438) (25.759) 5.792
Redução (Aumento) de Outros Créditos
  e Outros Valores e Bens (1) (4) 3.390
Aumento (Redução) de Outras Obrigações            (11)       (10)        43
Caixa Líquido Originado (Aplicado)
  em Atividades Operacionais       (14.470) (14.439)       597
Atividades de Investimento
Aquisição de Imobilizado de Uso             (28)       (28)           -
Caixa Líquido Originado
  em Atividades de Investimento             (28)       (28)           -
Atividades de Financiamento
Aumento/ (Redução) em Depósitos         15.075  15.033      (652)
Caixa Líquido Originado
  em Atividades de Financiamento         15.075  15.033      (652)
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes de Caixa 577 566 (55)
Caixa e Equivalentes de Caixa
  no Início do Exercício 98 109 164
Caixa e Equivalentes de Caixa
  no Final do Exercício             675      675       109
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes de Caixa 577 566 (55)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção rele-
vante 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, falsifica-
ção, omissão ou representações falsas intencionais. • obtivemos entendi-
mento 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
do Banco. • 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 adminis-
tração, 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 rela-
ção à capacidade de continuidade operacional do Banco. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso rela-
tório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações fo-
rem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidênci-
as de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar o Banco a não mais se manter em continui-
dade operacional. • avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o con-
teúdo 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 ade-
quada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respei-
to, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de audi-
toria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente,
tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2021
Binah SP Auditores Independentes - CRC 2SP 009.597/O-8
Isidério Deusdado Fernandes - CRC CT 1SP 165.075/O-2

Demonstração do Resultado Abragente dos Exercícios  Findos
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 e Semestre Findo em 31/12/2020

(Em milhares de Reais)

 2º semestre                   Ano
           2020    2020     2019

(Prejuízo) Líquido           (385)  (1.424)      (639)
Total do Resultado Abrangente (385) (1.424) (639)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

André Kissajikian - Diretor Executivo
Moacir João dos Santos - Contador TC-CRC 1SP111.162/O-3

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1023158-30.2018.8.26.0554 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ªVC, do Foro de Santo André, Estado de SP, Dr(a). Daniele Machado Toledo, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antoniel Pereira de Matos Junior, Brasileiro, Casado, Ferramenteiro, RG 
35.112.594-2, CPF 332.116.788-32, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 
47.686.555/0001-00 ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 2.975,18, referente às da taxa de 
conservação e melhoramentos do lote 17, da Quadra GZ, do Loteamento Ninho Verde – Gleba II – 
(atualmente denominado Ninho Verde II Eco Residense). Estando o réu em lugar ignorado, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros 
os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº1006464-22.2018.8.26.0348 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Mauá, Estado de SP, Dr. Cesar Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Narjara Santos da Silva, Brasileira, RG 46024331-7, CPF 
372.177.158-30, pai Francisco Antunes da Silva, mãe Dolores Aparecida Alves Santos da Silva, 
Nascido/Nascida 01/09/1989, natural de São Bernardo do Campo - SP, com endereço à Rua Pedro 
Falchi, 159, Vila Falchi, CEP 09350-320, Maua - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: "A Requerida firmou com a Requerente o 
competente a prestação de serviços educacionais para realização do Curso de Farmácia, conforme 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais Ensino Superior. Sendo os débito reclamados na 
presente ação - Acordo 201300000717.131908 para pagamento através de 06 (seis) parcelas 
sendo a primeira para pagamento em dinheiro para 05/08/2013, e as demais para o dia 05/09/2013 
e meses subsequentes em Notas Promissórias. A Requerida não efetuou o pagamento, deixando 02 
(duas) parcelas em aberto com vencimento em 05/10/2013 e 05/01/2014 sendo elas no valor de R$ 
729,42 (setecentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos) cada. (notas promissórias em 
anexo) e Mensalidades escolares vencidas de Agosto à Dezembro de 2013, com valor nominal de 
cada mensalidade de R$ 1.237,50 (hum mil e duzentos e trinta e sete reais e cinqüenta centavos) 
cada.". Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação e 
Intimação, 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, efetue o pagamento da quantia especificada na 
inicial no valor de R$ 15.569,94 devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários 
advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. 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.  

METALÚRGICA ARICANDUVA S.A. - CNPJ/MF. nº 61.340.071/0001-28 - NIRE 353.0001775-7 - Convocação - Assem-
bleias Gerais Extraordinária e Ordinária - Ficam convocados os senhores acionistas da Metalúrgica Aricanduva 
S.A. a se reunirem em assembleias gerais conjuntas extraordinária e ordinária, no dia 22 de abril de 2021, às 14:00hs, 
na sede social na Av. Paulista, 352, 11º andar, sala 115, nesta Capital para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia:- Em AGE: 1.- Proposta da Diretoria para remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, atualmente exercendo o cargo de 
Diretor Secretário, para o cumprimento de mandado remanescente no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista 
a vacância ocorrida em virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para a 
referida posição; 2.- Eleger membro para compor a Diretoria Secretária, em virtude do remanejamento constante no item 
anterior, para cumprimento de mandato remanescente a findar em 2023. Em AGO: 1.- Relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31.12.2020; 2.- Fixação dos honorários da Diretoria; 3.- Outros assuntos de interesse 
social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 
133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 19 de março de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

COMPANHIA BRASILEIRA DE FIAÇÃO - CNPJ/MF. nº 61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001403-1 - Convocação - As-
sembleias Gerais Extraordinária e Ordinária - Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Brasileira 
de Fiação, a se reunirem em assembleias gerais conjuntas extraordinária e ordinária, no dia 22 de abril de 2021, às 
09:00hs, por motivo de força maior na Avenida Paulista, 352, 12º andar, nesta Capital, nos termos do artigo 124, §2º, da 
Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- Em AGE: 1.- Proposta da Diretoria 
para remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, atualmente exercendo o cargo de Diretor Secretário, para o cumprimento de 
mandado remanescente no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista a vacância ocorrida em virtude do falecimento 
do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para a referida posição; 2.- Eleger membro para compor a 
Diretoria Secretária, em virtude do remanejamento constante no item anterior, para cumprimento de mandato remanescente 
a findar em 2023. Em AGO: 1.- Relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.2020; 2.- 
Fixação dos honorários da Diretoria; 3.- Outros assuntos de interesse social. - Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 19 de março de 
2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

METALGRÁFICA GIORGI S.A. - CNPJ/MF. nº 61.354.932/0001-27 - NIRE 353.0005305-2 - Convocação - Assembleias 
Gerais Extraordinária e Ordinária - Ficam convocados os senhores acionistas da Metalgráfica Giorgi S.A., a se reu-
nirem em assembleias gerais conjuntas extraordinária e ordinária, no dia 22 de abril de 2021, às 11:00hs, na sede social 
na Av. Paulista, 352, 12º andar, sala 127, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- Em AGE: 
1.- Proposta da Diretoria para remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, atualmente exercendo o cargo de Diretor Secretário, 
para o cumprimento de mandado remanescente no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista a vacância ocorrida em 
virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para a referida posição; 2.- Eleger 
membro para compor a Diretoria Secretária, em virtude do remanejamento constante no item anterior, para cumprimento 
de mandato remanescente a findar em 2023. Em AGO: 1.- Relatório da administração, balanço e contas do exercício social 
findo em 31.12.2020; 2.- Fixação dos honorários da Diretoria; 3.- Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição 
dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo 
(SP.), 19 de março de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Começa 
o outono no 
Hemisfério 

Sul 
O outono no Hemisfério 

Sul teve início às 6h38 
deste sábado (20), confor-
me prognóstico divulgado 
pelo Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet). A 
estação termina às 00h32 
do dia 21 de junho. É uma 
estação de transição entre 
o verão quente e úmido e o 
inverno frio e seco. Neste 
período, as chuvas ficam 
mais escassas no interior 
do Brasil, em particular 
no Semiárido nordestino e 
no norte de Minas Gerais. 

Na parte norte das re-
giões Nordeste e Norte, 
ainda é época de chuvas 
volumosas, principalmen-
te se houver a persistência 
da Zona de Convergência 
Intertropical mais ao sul 
de sua posição climatoló-
gica. Outra característica 
é a incursão de massas de 
ar frio, vindas do sul do 
continente, que provocam 
a queda de temperatura, 
principalmente na Região 
Sul e parte da Região 
Sudeste. 

Durante esta estação, 
são observadas formações 
de fenômenos adver-
sos, como nevoeiros nas 
regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste; geadas nas 
regiões Sul e Sudeste e no 
Mato Grosso do Sul; neve 
nas áreas serranas e nos 
planaltos da Região Sul; e 
friagem no sul da Região 
Norte e nos estados de 
Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso e até mesmo no sul 
de Goiás (AI/Mapa).

Vetado 
acesso 

gratuito à 
internet para 
estudantes
O presidente Jair Bol-

sonaro vetou, integral-
mente, o projeto que 
prevê o acesso à internet, 
com fins educacionais, a 
alunos e professores da 
rede pública de educa-
ção. O texto, aprovado 
em fevereiro pelo Con-
gresso, define que o 
governo federal destine 
recursos para estados 
e municípios aplicarem 
em ações que garantam 
internet gratuita, em 
razão da adoção do en-
sino remoto durante a 
pandemia da Covid-19.

Em mensagem aos par-
lamentares, publicada no 
Diário Oficial da União, 
Bolsonaro diz que a me-
dida é inconstitucional e 
contraria o interesse pú-
blico ao aumentar a “alta 
rigidez do orçamento, o 
que dificulta o cumpri-
mento da meta fiscal e 
da Regra de Ouro”. Além 
disso, contraria a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, 
pois o texto não apresenta 
a estimativa do respectivo 
impacto orçamentário e 
financeiro. O veto ao pro-
jeto ainda será analisado 
pelos parlamentares, que 
poderão mantê-lo ou der-
rubá-lo (ABr).
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