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Para veiculação de seus 

Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência 

de confiança, ou ligue para

Portcapital Gestora e Consultoria de Recursos Ltda.
CNPJ/ME nº 16.907.964/0001-58  –  NIRE 35.229.369.374

Edital de Convocação para Reunião de Sócios da Sociedade
Ficam os sócios da Sociedade Empresária Limitada Portcapital Gestora e Consultoria de Recursos 
Ltda., de acordo com o artigo 1.072, da Lei nº 10.406 de 10.01.2002, convocados para reunirem-se em 
Reunião de Sócios, a ser realizada no dia 16 de Abril de 2021, na sede social localizada na Avenida das 
Nações Unidas, nº 12.399, conjunto 124-B, Brooklin Paulista, cidade de São Paulo - SP, em primeira 
chamada às 10 horas, necessitando a presença dos titulares de 3/4 do capital social, e em segunda 
chamada às 12h30min, com qualquer número, para deliberarem sobre: Ordem do Dia: 1) Aumento de 
capital social e ingresso de novos sócios, alterando a Cláusula Quarta do Contrato Social; 2) Eleição 
de novos sócios administradores e responsáveis pela sociedade perante a Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM, incluindo a delimitação de poderes de cada sócio administrador e a exclusão do 
Parágrafo Sexto da Cláusula Sexta, alterando a Cláusula Sexta e respectivos parágrafos do Contrato 
Social; 3) Autorizar a consolidação do Contrato Social em virtude das deliberações dos itens da ordem 
do dia. São Paulo, 07 de abril de 2021. João Antonio Lopes Filho - Sócio Administrador.

CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI
CNPJ. 60.397.361/0001-45

Relatório da Diretoria

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Senhores Acionistas.: Em Cumprimento as Disposições Legais e Estatutárias, temos a satisfação de apresentar as Demonstrações Financeiras, referente 
ao Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2020. Permanecemos outrossim a inteira disposição de V.sas. para quaisquer esclarecimento que 
porventura se façam necessários. São Paulo, 05 de Abril de 2021.

Ativo: Ativo Circulante            2020           2019
Caixa e Bancos 244.610,12 467.657,26
Duplicatas a Receber 2.698.806,53 3.139.901,49
Estoques 229.132.337,22 225.918.575,43
Outros Créditos 37.994,56 94.907,15
Despesas Exercícios seguinte     177.164,32     200.877,84
 232.290.912,75 229.821.919,17
Ativo Não Circulante: Imobilizado , Investimento
Bens Moveis, Imoveis e Investimentos 8.556.877,77 8.524.677,77
(–) Depreciação Amortização acumulado    (5.610.584,93)     (5.333.647,44)
 2.946.292,84 3.191.030,33
Realizavel a Longo Prazo
Depósito Judicial/Recursal 1.261.642,93 1.260.627,58
Itangíveis
Marcas Patentes, Direito uso Telefônico 255.507,53 255.507,53
IPC/BTNF     542.263,92     542.263,92
 797.771,45 797.771,45
Total do Ativo 237.296.619,97 235.071.348,53

Passivo: Passivo Circulante            2020            2019
Fornecedores/Financiamentos 6.304.686,18 14.400.452,74
Obrigações sociais Fiscais     551.606,88     791.720,02
 6.856.293,06 15.192.172,76
Passivo Não Circulante
Fornecedores/Financiamentos Longo Prazo
Fornecedores/Financiamentos 239.680.343,67 226.526.940,04
 239.680.343,67 226.526.940,04
Patrimônio Líquido
Capital Social: Capital Subscrito    2.100.000,00    2.100.000,00
 2.100.000,00 2.100.000,00
Lucros ou Prejuízos: Lucro do Exercício – 824.612,93
Prejuízo Acumulado   (11.340.016,76)    (9.572.377,20)
 (11.340.016,76) (8.747.764,27)
Total do Passivo 237.296.619,97 235.071.348,53

Notas Explicativas
1) Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas pela Cia 
para elaboração das demonstrações Financeiras são as seguintes: a) Esto-
ques:- são avaliados ao custo médio da aquisição. b) As demonstrações 
financeiras foram elaboradas de acordo com a lei nº 6404/76 e suas altera-
ções e legislação em vigor. c) O ativo permanente está registrado ao valor 
do custo e corrigido monetariamente até 1995. As depreciações e Amorti-
zações são calculadas pelo método Linear com base na vida útil dos bens. 
São Paulo, 05 de Abril de 2021.

Demonstração do Resultado em 31/12/2020

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido em 31/12/2020

1 (+) Receita Operacional Bruta           2020           2019
Vendas de Mercadorias 21.202.708,11 32.709.221,89
2 (–) Deduções de Renda Bruta 5.848.688,26 8.967.604,14
ICMS 3.616.934,31 5.550.219,59
PIS sobre Faturamento 344.440,22 531.991,08
COFINS 1.586.512,62 2.450.383,32
Vendas Canceladas 300.801,11 435.010,15
3 (=) Receita Operacional Líquida 15.354.019,85 23.741.617,75
4 (–) C. M . V 7.375.874,63 8.546.947,01
5 (=) Resultado Bruto 7.978.145,22 15.194.670,74
6 (–) Despesas Operacionais 10.582.630,50 14.152.166,90
Despesas Comerciais 233.326,71 430.142,68
Despesas com Pessoal 5.985.087,59 8.850.602,22
Despesas Administrativas 3.581.475,62 3.863.853,64
Depreciação e Amortizações 276.937,49 337.020,09
Despesas Financeira 327.883,74 483.436,78
Despesas Tributária 175.673,39 158.511,85
Despesas Indedutíveis 2.245,96 28.599,64
7 (+) Outras Receitas Operacionais 48.614,86 17.101,99
Outras Receitas 48.614,86 17.101,99
8 (=) Prejuízo/Lucro Antes das
   Provisões IRPJ/CSLL (2.555.870,42) 1.059.605,83
9 (–) Provisões do IRPJ e CSLL 36.382,07 234.992,90
10 (=) Prejuízo/Lucro do Exercício (2.592.252,49) 824.612,93

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
Exercícios Findos em 31/12/2019 e 31/12/2020

        2019          2020
Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados (9.572.377,20) (8.747.764,27)
Lucro/ Prejuizo Líquido do Exercício
Lucro do Exercício 824.612,93 –
Prejuízo do Exercício – (2.592.252,49)
Prejuízo Acumulado (8.747.764,27) (11.340.016,76)

Histórico  Capital Social Integralizado  Prejuízo Acumulados Lucros do Exercício         Total
Saldo Inicial 2.100.000,00  (8.747.764,27) –  (6.647.764,27)
Prejuizo Líquido do Período –  (2.592.252,49) –  (2.592.252,49)
Saldos Finais 2.100.000,00  (11.340.016,76) –  (9.240.016,76)

Reginaldo Chohfi - CPF 032.083.898-68
Diretor Presidente

Márcia Pereira dos Santos
CRC 1SP187961/O-2 TC

ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/MF Nº 11.519.109/0001-56 - NIRE 35.300.381.351

CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO e AGE, que deverá se realizar às 9h do dia 19/04/2021, 
na sede, em Santana do Parnaíba/SP, na Avenida Dr. Yojiro Takaoka, nº 4.384, unidade 106, Alphaville, CEP 06541-
038, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em AGO: (i) deliberar sobre a destinação do AFAC para o 
aumento de capital social da companhia (ii) aprovar a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social para refletir o aumento 
do capital (iii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar Demonstrações Financeiras e do Relatório 
da Administração, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020. Santana de Parnaíba, 08/04/2021. À Diretoria.

Sergio Stephano Chohfi Engenharia e Comércio S.A.
CNPJ nº 61.360.442/0001-33

Demonstrações Financeiras - Exercício Encerrado em 31 de dezembro de 2020 - Valores em Reais
Relatório da Diretoria: Apresentamos o Balanço Patrimonial e demais peças demonstrativas referentes ao exercício encerrado em 31/12/20. Estamos a disposição para esclarecimentos que julgarem neces-
sários. (a) Diretoria.
Balanço Patrimonial       31/12/2020      31/12/2019
Ativo: Ativo Circulante 88.816.234,70 88.899.921,60
Caixa/Bancos 19.301,62 113.110,88
Adiantamento 2.040,00 -
Tributos a Recuperar 17.950,08 9.867,72
Outros Valores a Receber 88.776.943,00 88.776.943,00
Ativo não Circulante 84.769,19 93.649,35
C.B.H. Companhia
 Brasileira de Habitação        84.769,19        93.649,35
Total do Ativo 88.901.003,89 88.993.570,95

Balanço Patrimonial       31/12/2020        31/12/2019
Passivo: Passivo Circulante 286.139,55 356.707,15
Obrigações Trabalhistas e Tributarias 3.300,53 11.954,06
Credores Diversos 282.839,02 344.753,09
Passivo Não Circulante 17.506.473,53 -
Dividendos a Pagar 17.506.473,53 -
Patrimônio Líquido 71.108.390,81 88.636.863,80
Capital Social 1.000.000,00 1.000.000,00
Resultado Acumulado 70.130.390,27 157.137.420,31
Resultado do Exercício Apuração      (21.999,46) (69.500.556,51)
Total do Passivo 88.901.003,89   88.993.570,95Demonstração de Origem e Aplicações de Recursos

Históricos      31/12/2020         31/12/2019
Lucro do Exercício      (21.999,46) (69.500.556,51)
Total das Origens      (21.999,46) (69.500.556,51)
Distribuição de Lucros - 209.532.948,73
Resultado acumulado 70.108.390,81   87.636.863,80
Total das Aplicações 70.108.390,81 297.169.812,53
Variação do Capital Circulante 70.086.391,35 227.669.256,02

Demonstração Resultados Exercícios
          31/12/2020        31/12/2019
Receitas Operacionais - -
Outras Receitas Operacionais 70.835,49 253.031,08
Financeiras 70.835,49 253.031,08
Custos 92.834,95 69.753.587,59
Locação, Instalação e Conservação 21.321,67 20.837,75
Equivalência Patrimonial 8.880,16 2.663,40
Financeiras 2.832,29 210.709,38
Tributarias 6.225,83 11.851,05
Honorários Advocatícios
 - indenização Desapropriação - 69.438.665,18
Despesas Diversas 53.575,00 68.860,83
Resultado (21.999,46) (69.500.556,51)
Valor da ação: Valores em Reais R$ 71,11 R$ 88,64

Notas Explicativas: a) As presentes demonstrações financeiras 
foram elaboradas observando às disposições da Lei 6404/76 e 
tributárias vigentes. b) As receitas e despesas foram apropriadas 
pelo regime de competência. Parecer Conselho Fiscal: Não foram 
designados membros para o Conselho Fiscal tendo em vista a 
empresa estar sem atividades. As demonstrações financeiras foram 
aprovadas em Assembleia Geral realizada em 00/00/21.

Diretoria Executiva
Lucienne Dib Chohfi, Sergio Stephano Chohfi Filho

 e Roberta Dib Chohfi.
  Contador:          Edson Silva - CRC/SP1SP128933/O-0.

Sergio Stephano Chohfi - Engenharia e Comércio S.A
CNPJ n.º 61.360.442/0001-33

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os acionistas para reunirem-se em AGOE dia 20/04/21, em 1º chamada às 11 hs,. e 2º chamada às 11:30 hs., exclusiva-
mente de forma digital, por conferência on-line sendo certo que o link de acesso à reunião, bem como o boletim de voto à distância será 
disponibilizado por correio eletrônico aos acionistas que solicitarem através do e-mail roberta.chohfi@gmail.com, com até 01 dia de 
antecedência de realização da Assembleia, para deliberar sobre: 1. Reeleição da Diretoria da Companhia; 2. Aprovação das contas dos 
administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020.

Portcapital Gestora e Consultoria de Recursos Ltda.
CNPJ/ME nº 16.907.964/0001-58  –  NIRE 35.229.369.374

ERRATA
Conforme publicação no dia 08/04/2020 no jornal Empresas & Negócios, no Edital de Convocação para Reunião 
de Sócios da Portcapital Gestora e Consultoria de Recursos Ltda., constou erroneamente a data em que será 
realizada a reunião de sócios. Assim, onde constou “a ser realizada no dia 15 de Abril de 2021” leia-se “a ser realizada 
no dia 16 de Abril de 2021”. São Paulo, 08 de abril de 2021. João Antonio Lopes Filho - Sócio Administrador.

Ativo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  40.751.121 50.957.538
Caixa e equivalentes de caixa  1.209.805 7.061.844
Contas a receber e outros recebíveis  28.182.382 29.479.059
Estoques  6.834.012 8.753.238
Impostos e outras antecipações  4.524.922 5.663.396
Não Circulante  319.436.183 321.811.380
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital  257.532.016 257.532.016
Títulos a Receber  35.763.754 34.473.812
Depósitos e Cauções  934.559 2.542.542
Investimentos  5.379.171 5.379.459
Imobilizado  19.657.382 21.669.265
Intangível  169.301 214.287
Total do Ativo  360.187.303 372.768.918

Passivo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  42.419.053 70.755.386
Fornecedores e outras contas a pagar  9.439.079 12.111.511
Empréstimos  11.816.587 26.651.578
Impostos a recolher  12.266.510 25.373.178
Adiantamentos de clientes  6.443.074 4.712.795
Provisões  2.453.803 1.906.323
Não Circulante  201.905.622 190.577.105
Fornecedores e outras contas a pagar  49.518.933 42.738.114
Empréstimos  - 5.577.084
Fornecedores  37.777.066 37.777.066
Créditos Pessoa Jurídica/Física  11.741.867 4.980.322
Impostos a recolher  152.386.689 142.261.908
Patrimônio Líquido  115.862.628 111.436.427
Capital social  46.485.104 46.485.104
Ajustes de avaliação patrimonial  15.119.671 15.119.671
Reservas de lucros  54.257.853 49.831.652
Total do Passivo  360.187.303 372.768.918

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2020
  2020/R$ 2019/R$
Receita líquida de vendas  146.602.828 146.020.636
Custos dos produtos vendidos  (66.300.192) (71.399.716)
Lucro bruto  80.302.635 74.620.921
Despesas com vendas  (30.806.819) (28.589.039)
Despesas administrativas  (28.514.533) (31.174.468)
Impostos e taxas  (349.920) (1.213.095)
Depreciações  (232.467) (239.779)
Outros ganhos (perdas), líquidos  (179.677) 48.360
Lucro operacional  20.219.219 13.452.900
Receita financeira  72.879 85.291
Despesas Financeiras  (13.330.416) (12.628.213)
Resultado financeiro, líquido  (13.257.537) (12.542.922)
Lucro antes do IR e CS  6.961.683 909.978
Imposto de renda e contribuição social  (2.535.482) (680.043)
Lucro líquido do exercício  4.426.201 229.935
Lucro líquido po ação  0,000132 0,000007

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades operacionais  2020/R$ 2019/R$
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício  4.426.201 229.935
Ajuste por: Depreciações e Amortizações  3.013.741 5.454.303
Provisão Crédito Difícil Liquidação  - 1.603.868
Resultado de Venda ou Baixa de Ativo Imobilizado  258.152 13.838
Equivalência Patrimonial  288 1.226
Lucro Líquido Ajustado  7.698.382 7.303.170
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber e outros recebíveis  1.296.677 (324.510)
Estoques  1.919.226 2.945.841
Impostos e outras antecipações  1.138.475 1.518.893
Outros ativos  318.041 (252.426)
Fornecedores e outras contas a pagar  4.108.388 544.452
Impostos a recolher  (3.227.336) 15.177.086
Imposto de renda e contribuição social  245.449 57.210
Outros passivos  2.277.759 (12.765.096)
Caixa líquido proveniente das 
 atividades operacionais  15.775.061 14.204.619
Adiantamento para futuro aumento de capital  - (7.459.708)
Aquisição de Imobilizado  (1.210.754) (1.024.015)
Recebimento pela Venda de Imobilizado  - 5.305
Aquisição de Intangível  (4.271) (230.830)
Caixa líquido proveniente das 
 atividades de investimento  (1.215.025) (8.709.249)
Aumento (Redução) de Empréstimos 
 e Financiamentos  (20.412.075) (5.150.609)
Caixa líquido proveniente de financiamentos  (20.412.075) (5.150.609)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  (5.852.039) 344.762
Saldo no início do exercício  7.061.844 6.717.083
Saldo no final do exercício  1.209.805 7.061.844
Fluxo de caixa do exercício  (5.852.039) 344.762

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos á apreciação de V.S.as., o Balanço, a 
Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Estamos à disposição de V.S.as., 
na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 09 de Março de 2021.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Ajuste de avali- Reserva
  social ação patrimonial de lucros Total
Em 31/12/2018  46.485.104 15.119.671 49.601.717 111.206.492
Reserva de lucro    218.438 218.438
Reserva legal    11.497 11.497
Em 31/12/2019  46.485.104 15.119.671 49.831.652 111.436.427
Reserva de lucro    4.204.890 4.204.890
Reserva legal    221.311 221.311
Em 31/12/2020  46.485.104 15.119.671 54.257.853 115.862.628

A Diretoria Edney Oliveira de Avila - CRC SP 199355/0-5

72.038 em 2019). O método de depreciação é linear e utilizamos as taxas 
de depreciação apontadas pela legislação, qual também faz sentido à nossa 
operação. As adições e baixas foram demonstradas no fluxo de caixa. 2.6 
- Empréstimos: São reconhecidos pelo valor da transação. Os juros são 
calculados por taxa efetiva ao longo do prazo do empréstimo e reconhecido 
nas despesas financeiras. 2.7 - Provisões: São obrigações presentes com 
probabilidade de saída de recursos que incorporam benefícios econômicos. 
Referem-se à venda para entrega futura e os cálculos foram estimados com 
segurança e mensurados a valor presente. 2.8 - Reconhecimento das 
receitas: É o valor da contraprestação pela comercialização de produtos, 
líquido dos impostos. O valor da receita equivale ao descrito na nota fiscal.

mentos em até 3 meses, e o caixa (R$ 24 em 2020 e R$ 42 em 2019). 2.2 
- Contas a receber de clientes: são reconhecidos pelo valor da transação 
(R$ 30.886 em 2020 e R$ 32.183 em 2019), reduzido pela provisão para 
crédito de liquidação duvidosa (R$ 2.704 em 2020 e 2019), que foi consti-
tuído com base na legislação vigente e adequado ao CPC. 2.3 - Estoques: 
são demonstrados ao valor de custo ou líquido de realização, dos dois o 
menor. O custo é determinado pelo método custo-padrão elevado ao real 
até o fim do exercício, composto por matéria-prima, mão de obra e material 
para embalagem. 2.4 - Investimentos: São contabilizados pelo método de 
equivalência patrimonial quando consideradas coligadas, reconhecido sua 
proporcionalidade no resultado. 2.5 - Imobilizado: são demonstrados ao 
custo histórico de aquisição (R$ 94.339 em 2020 e R$ 93.708 em 2019) 
menos o valor da depreciação e outras perdas (R$ 74.682 em 2020 e R$ 

Notas Explicativas
1- Informações gerais: A Refinaria Nacional de Sal S.A. produz e distribui 
sal com a tecnologia mais avançada que existe no Brasil. Assim, a qualidade 
e pureza são constantes e o compromisso em oferecer sempre o melhor, 
razão do nosso trabalho. 2- Resumo das principais políticas contábeis: 
As demonstrações financeiras foram elaboradas e apresentadas de acordo 
com o CPC PME, em concordância com às Leis nº 6404/76, 11638/2007 e 
11941/2009. 2.1- Caixa e equivalentes de caixa / investimentos: Incluem 
depósitos bancários (R$ 1.186 em 2020 e R$ 7.019 em 2019), com venci-

REFINARIA NACIONAL DE SAL S.A. - C.N.P.J. 60.560.349/0001-00

Ativo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  199.916.761,16 48.582.386,22
Caixa e Equivalentes a Caixa  192.573.861,16 422,62
Arrendamentos a Receber  14.081,00 79.671,00
Imóveis a Venda  7.328.819,00 48.502.292,60
Não Circulante  536.473,00 7.227.050,89
Títulos e Valores a Receber  356.007,66 340.392,10
Depósitos e Cauções  - 6.706.193,45
Investimentos  180.020,17 180.020,17
Intangível  445,17 445,17
Total do Ativo  200.453.234,16 55.809.437,11

Passivo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  13.459.279,38 1.194.168,38
Obrigações Tributarias  13.459.279,38 1.194.168,38
Não Circulante  179.943.109,88 91.701.835,45
Créditos de Pessoas Ligadas  146.654.065,77 53.703.806,90
Tributos Parcelados  - 4.708.984,44
Recebimento Antecipado  33.289.044,11 33.289.044,11
Patrimônio Liquido  7.050.844,90 (37.086.566,72)
Capital Social  7.214.664,00 7.214.664,00
(-)Prejuízos Acumulados  (163.819,10) (44.301.230,72)
Total do Passivo  200.453.234,16 55.809.437,11

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2020
  2020/R$ 2019/R$
Receita Operacional Bruta
Receitas Unidades Imobiliárias Vendidas  199.999.996,00 -
Arrendamentos  367.163,80 1.961.937,00
(-) Impostos sobre Receitas Imobiliárias 
 e Arrendamentos  (7.313.401,39) (71.610,81)
Receita Operacional Liquida  193.053.758,41 1.890.326,19
(-) Custo Atividades Imobiliárias Vendidas  (43.412.759,19) -
Lucro Bruto  149.640.999,22 1.890.326,19
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  548.073,29 186.709,94
Impostos e Taxas  1.639.858,10 493.658,40
Despesas Financeiras  97.139.232,90 1.489.373,56
Outras Receitas  7.231,66 231,09
Lucro/Prejuízo Antes dos Efeitos Fiscais  50.321.066,59 (279.184,62)
Contribuição Social e IR  6.183.654,97 189.533,32
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício  44.137.411,62 (468.717,94)
Lucro Líquido por Ação  0,008497

Demonstração dos Fluxos de Caixa
  2020/R$ 2019/R$
Fluxo de Caixa das atividades operacionais
Prejuízo Líquido do exercício  44.137.411,62 (468.717,94)
Ajuste por:
Perdas Estimadas Créditos e
 Liquidação Duvidosa  42.778.505,72 -
Lucro Liquido Ajustado  86.915.917,34 (468.717,94)
Redução (Aumento) das contas do ativo
Arrendamentos a Receber  65.590,00 (34.517,00)
Imóveis a Venda  41.173.473,60 (4.860.327,04)
Depósitos e Cauções  6.706.193,45 (1.422,05)
Outros Ativos  (15.615,56) (13.546,71)
Aumento (Redução) das contas do passivo
Obrigações Tributarias  7.556.126,56 887.983,18
Fluxo de Caixa das atividades
  operacionais  142.401.685,39 (4.490.547,56)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Aumento (Redução) de Empréstimos 
 e Financiamentos  50.171.753,15 4.483.339,73
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Financiamentos  50.171.753,15 4.483.339,73
Fluxo de caixa do exercício  192.573.438,54 (7.207,83)
Saldo no início do exercício  422,62 7.630,45
Saldo no final do exercício  192.573.861,16 422,62
Fluxo de caixa do exercício  192.573.438,54 (7.207,83)

Demostração das Mutações do Patrimônio Líquido
   Reser-  Total
  Capital vas de Prejuízos Patrimônio
  Social Lucros Acumulados Líquido
Em 31/12/2018  7.214.664,00 - (43.832.512,78) (36.617.848,78)
Resultado do Exercício  - - (468.717,94) (468.717,94)
Em 31/12/2019  7.214.664,00 - (44.301.230,72) (37.086.566,72)
Resultado do Exercício  - - 44.137.411,62 44.137.411,62
Em 31/12/2020  7.214.664,00 - (163.819,10) 7.050.844,90

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2020

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao 
exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2020. Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 12 de Março 2021.

A Diretoria Marcial Celso de Lima
CRC 1SP159694/O-5

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o 
CPC PME, em concordância com as Leis nº 6.404/76, 11.638/2007 e 
11.941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depósitos bancá-
rios (R$192.573.861,16 em 2020 e R$ 422,62 em 2019). 3- Outros ativos e 
passivos circulantes e não circulante: São demonstrados pelos valores de 
realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias 
incorridas (passivos). 4- As receitas e despesas são reconhecidas no resul-
tado pelo regime de competência. 5- Imobilizado, são demonstrados ao cus-
to histórico de aquisição (R$54.233,24 em 2020 e 2019) menos o valor da 
depreciação e outras perdas (R$54.233,24 em 2020 e em 2019). As depre-

ciações e amortizações foram calculadas pelo método linear as taxas per-
mitidas pela legislação tributária. 6- O Capital Social é de R$ 7.214.664,00 
totalmente integralizado e representado pôr 5.194.518.554 ações ordinárias 
sem valor nominal. 7- O imposto de Renda e Contribuição Social são apura-
dos com base no lucro presumido. 8- A entidade suspendeu definitivamente 
suas atividades industriais em Outubro de 1997.

CIA. NATAL - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - C.N.P.J. 61.339.917/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 025/2021; Objeto: Regis-
tro de Preço, para a aquisição de Descartáveis e Material de Limpeza - Entrega das Propos-
tas: a partir de 09/04/2021 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
- Data de Abertura das Propostas: 22/04/2021 às 09h00 no site https://www.comprasgo-
vernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município:
https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Luiz Henrique Caveagna (*)

Embora com uma 
produção menor, 
atualmente, o Bra-

sil demanda um volume 
de produtos próximo a 
1,5 milhão de toneladas 
de transformados, nas 
mais variadas aplicações 
do alumínio. A preços 
atuais, a economia deste 
material, em todos os seus 
mercados, movimenta R$ 
83 bilhões, de acordo com 
os dados mais recentes da 
ABAL - Associação Brasi-
leira do Alumínio. 

De certa forma, o que 
justifica essa grande par-
ticipação do metal no 
mercado e na economia é 
a versatilidade e a variação 
de aplicações do alumínio, 
que vão desde latas de 
bebidas e alimentos, até a 

Aplicações do alumínio e um raio-x 
do mercado para 2021

O alumínio sempre exerceu um papel fundamental na economia brasileira. No passado, o país chegou a ser o 6º maior exportador mundial desse metal, 
além de suprir toda a demanda interna de produtos

construção das linhas de 
transmissão e distribui-
ção de energia elétrica, 
passando por produtos 
estruturais, de decoração, 
utensílios domésticos, 
bens de consumo, além 
de materiais destinados a 
indústrias, como a de tubos 
para construção civil e a 
automotiva, por exemplo. 
Ou seja, é praticamente 
impossível não utilizarmos 
algum produto de alumínio 
em nosso dia a dia.

O alumínio é extrema-
mente trabalhável mecani-
camente e oferece origem 
a diversos processos de 
fabricação para várias 
aplicações. A evolução 
tecnológica possibilitou a 
fabricação de ligas resis-
tentes e, ao mesmo tempo, 
leves, que viabiliza um uso 
mais intensivo até mesmo 

rável entre condutividade 
elétrica e peso específico. 
Além de não ser magnético, 
seu preço é mais competiti-
vo em comparação a outros 
metais, por ser abundante 
na natureza e é também 
um metal especialmente 
indicado para conservação 
de alimentos e bebidas.

Além de todas essas qua-
lidades relacionadas aos 
benefícios do metal, existe 
uma que merece destaque: 
a sustentabilidade. Sem 
dúvida, este aspecto torna 
o alumínio e sua utilização 
intensiva muito mais atrati-
va, desde a exploração do 
minério (no qual se faz uma 
planejada rotação na ex-
ploração das minas com o 
respectivo reflorestamen-
to após o esgotamento), 
até o seu elevado índice 
de reciclagem. 

Com um índice superior 
ao da média mundial, o 
Brasil recicla cerca de 
38,5% de todo o consu-
mo doméstico, conforme 
apontam dados da ABAL. 
O alumínio é infinitamente 
reciclável. 75% deste metal 
existente no mundo ainda 
não foi disponibilizado para 
reutilização. Com a recicla-
gem, para cada tonelada de 
alumínio produzido a partir 
deste método, economi-
zamos 4,5 toneladas de 
minério de bauxita, com a 
consequente preservação 
das minas e paisagens. 

Além disso, a recicla-
gem do alumínio despeja 
apenas 5% de partículas 
na atmosfera em relação 
à mesma quantidade do 
material fabricado a partir 
do minério.

Outro ponto de destaque 
é em relação à economia 
de energia durante a pro-
dução do material. De 
modo geral, a cada quilo de 
alumínio reciclado gasta-se 
19 vezes menos energia do 
que a mesma quantidade 
obtida pelo método tradi-
cional. 

Só para visualização, a 
economia de energia elé-
trica que o Brasil faz com 
a reciclagem do material, 
atualmente, é equivalente 
a manter abastecida de 
energia uma cidade como 
Campinas, no interior de 
São Paulo, durante um ano 
inteiro. Este cenário reflete 
o papel fundamental do 
alumínio e como o setor é 
importante para a econo-
mia, responsável por mo-
vimentar recursos que vão 
desde a necessidade para 
complemento de renda de 
catadores (reciclagem de 
latas), até o suprimento de 
infraestrutura de energia 
elétrica, necessária para o 
desenvolvimento do país.

Antes de vislumbrarmos 
as perspectivas para 2021, 
é preciso entender o con-
texto e o que representou 
o ano de 2020. A pandemia 
da COVID-19 impactou 
diretamente a economia, 
não só nacional, mas glo-
bal. No setor de alumínio, 
não foi diferente. Estima-
se uma queda entre 7% 
e 8% acumulada durante 
2020. Para 2021, muitas 
consequências da pande-
mia ainda devem seguir no 
cenário econômico, uma 
vez que estamos longe de 
erradicá-la, com um ritmo 
de vacinação muito pe-
queno, além de estarmos 
rumando para uma fase 
mais aguda de transmissão 
e disseminação da doença.

Neste contexto, existe a 
possibilidade de repetirmos 
este ano aquilo que vimos 
em 2020, ou seja, uma fase 
declinante da economia 
para uma recuperação 
acelerada ou em “V“. Desta 
forma, levando-se em conta 
os efeitos da pandemia, 
estimamos que a demanda 
interna a ser atendida neste 
ano deve girar em torno de 
1,3 a 1,4 milhão de tonela-
das de alumínio.

 
(*) - É Diretor Geral da Termomecanica, 

empresa líder na transformação de 
cobre e suas ligas.
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O alumínio é extremamente trabalhável 
mecanicamente e oferece origem a diversos 

processos de fabricação para várias aplicações.

na indústria aeroespa-
cial. A opção de escolha 
do alumínio para tantas 
áreas diferentes pode ser 
entendida quando compre-
endidos os benefícios deste 
metal.  E são muitos. 

Trata-se de um metal 
leve, que apresenta ele-
vadíssima resistência à 
corrosão na temperatura 
ambiente, possui excelen-
te condutividade térmica 
e uma relação muito favo-

Idea Empreendimentos SPE 11 Ltda.
CNPJ/MF 13.392.368/0001-94 -NIRE 35.225.211.377

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 12/02/2021
Data/Hora/Local: 12/02/2021, às 14hs, sede social, Rua Natingui, 442, conjunto 8, Vila Madalena, São Paulo/SP. Con-
vocação: Dispensadas. Presença: Totalidade, a saber: (a) Idea Zarvos Planejamento Imobiliário Ltda., 
CNPJ 07.199.290/0001-93, JUCESP/NIRE 35.219.499.372, representada por seu diretor, Luiz Felipe Fernaine de 
Carvalho, RG 24.575.806-9-SSP/SP, CPF/MF 273.435.958-81; (b) Fundo de Investimento Imobiliário - FII 
Brisa Renda Imobiliária, CNPJ 20.680.775/0001-62, regido pelas disposições contidas em seu Regulamento, pela Lei 
nº 8.668/1993, pela Instrução da (“CVM”) nº 472/2008, representado por sua administradora, BTG Pactual Serviços 
Financeiros S.A. DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23; (c) Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo 
Renda Corporativa, CNPJ 03.683.056/0001-86, representado por sua instituição administradora Rio Bravo Invens-
timentos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade devidamente autorizada pela 
CVM para o exercício profissional de administradora de carteira de títulos e valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório 
nº 6.044, de 12.7.2000, CNPJ 72.600.026/0001-81; Em conjunto, denominados “Sócios”. E ainda, (d) Otavio Uchôa 
Zarvos, RG 12.164.477-7-SSP/SP, CPF/MF 141.427.278-26. Mesa: Otavio Uchôa Zarvos - Presidente; Luiz Felipe Fer-
naine de Carvalho - Secretário. Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) Saída dos 
Sócios: FII Brisa e FII Rio Bravo. (i.1) saída dos sócios FII Brisa e FII Rio Bravo (em conjunto denominados 
“Sócios Retirantes”) da Sociedade, cancelando as respectivas quotas parte de cada 1, sendo:(a) 7.122.247 quotas sociais, 
no valor total de R$ 71.222,47 da sócia FII Brisa, mediante reembolso; (b) 169.021.249 quotas sociais, no valor total de R$ 
1.690.212,49 da sócia retirante FII Rio Bravo, mediante dação em pagamento, conforme descrito adiante no item “iii.4”. (ii) 
Da Liquidação da Totalidade das Quotas das Sócias: Fii Brisa e Fii Rio Bravo. (ii.1) foi aprovado pelos 
Sócios, a liquidação da totalidade das quotas das sócias FII Brisa e FII Rio Bravo, sendo: (a) 7.122.247 quotas sociais, 
no valor total de R$ 71.222,47 da sócia FII Brisa; e (b) 169.021.249 quotas sociais, no valor total de R$ 1.690.212,49 da 
sócia FII Rio Bravo. (iii) Redução do Capital Social da Sociedade. (iii.1) Considerando o capital excessivo para 
a consecução do objeto social, sendo que a redução será formalizada por meio da assinatura e arquivamento da respectiva 
Alteração do Contrato Social na JUCESP, liquida-se neste ato a totalidade das quotas das sócias FII Brisa e FII Rio 
Bravo, conforme disposto no item (ii.1), acima. (iii.2) Reduz-se ainda, mediante o respectivo cancelamento, as quotas de 
titularidade da sócia Idea Zarvos, correspondentes a 1.789.090.819 quotas sociais, no valor de R$ 17.890.908,19. (iii.3) 
Diante das deliberações acima tomadas, fica, portanto, aprovada a redução do capital social da Sociedade do valor atual 
de R$ 29.015.187,41, dividido em 2.901.518.741 quotas sociais, para o valor total subscrito e integralizado em moeda 
corrente nacional de R$9.362.844,26, dividido em 936.284.426 quotas sociais, no valor de R$ 0,01 cada uma, distribuído 
entre os Sócios da seguinte forma: Sócio: Idea Zarvos Planejamento Imobiliário Ltda. Quantidade de 
Quotas: 936.284.426. Valor: R$9.362.844,26. Total - Quantidade de Quotas: 936.284.426. Total - Valor: 
R$ 9.362.844,26. (iii.4) Fica acordado que, em consequência da redução ora aprovada, o valor correspondente a partici-
pação da sócia FII Rio Bravo será liquidado pela Sociedade mediante a dação em pagamento dos seguintes bens imóveis, 
considerando seus valores de acordo com as respectivas quotas, para fins fiscais e tributários, feita pelo valor contábil de 
R$ 1.690.212,49, sendo expressamente adotado, portanto, o critério de valor contábil para pautar a restituição, conforme 
autorizado pelo artigo 22 da Lei nº 9.249/95, os quais  serão transferidos à Sócia FII Rio Bravo livres e desembaraçados 
de quaisquer ônus, dúvidas, dívidas, penhoras, arrestos, sequestros, ações reais ou pessoais reipersecutórias ou hipotecas 
de qualquer natureza, correndo por conta dos mesmos, impostos e taxas, eventuais custos, emolumentos e tributos incidentes 
sobre a transmissão, conforme abaixo disposto: (a) para o sócio retirante FII Rio Bravo: fração ideal correspon-
dente a 14,282% do imóvel denominado Escritório Jardim 2C no valor de R$ 185.409,80; e imóvel 
denominado Escritório Jardim 3C no valor de R$ 1.504.802,69, objetos das matrículas nº 154.127 e nº 154.128, 
respectivamente, ambas do 10º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo. (iv) Ingresso de Novo Sócio. (iv.1) Neste 
ato, a sócia Idea Zarvos cede e transfere, como de fato cedido e transferido tem, 1 quota, no valor correspondente à R$ 
0,01 à Otavio Uchôa Zarvos, RG 12.164.477-7 SSP/SP, CPF/MF 141.427.278-26, o qual ora ingresssa na Sociedade. 
(iv.2). Em decorrência das aprovações acima, o caput da Cláusula 4ª do Contrato Social passa a vigorar com a seguinte 
redação: Cláusula 4ª: O capital social é de R$ 9.362.844,26, dividido em 936.284.426 quotas sociais, no valor nominal de 
R$ 0,01 cada 1, com direito a voto, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional. O capital social está 
distribuído ente os sócios da seguinte forma: Sócios: Idea Zarvos Planejamento Imobiliário Ltda. Total de 
Quotas: 936.284.425. Capital Total: R$9.362.844,25. Percentual: 99,99%. Sócios: Otavio Uchôa Zarvos. 
Total de Quotas: 01. Capital Total: R$ 0,01. Percentual: 0,01%. Total - Total de Quotas: 936.284.426. 
Total - Capital Total: R$ 9.362.844,26.Total-Percentual:100%. (v) Autorizações e Ratificações: 
(v.1) os administradores e/ou procuradores da Sociedade, desde já ratificam os atos anteriormente praticados e ficam au-
torizados a tomar toda e qualquer medida necessária e conveniente para efetivação das deliberações ora aprovadas pelos 
Sócios. Encerramento: Nada mais. SP, 12/02/2021. Mesa: Otavio Uchôa Zarvos - Presidente, Luiz Felipe 
Fernaine de Carvalho. Secretário. Sócios: Idea Zarvos Planejamento Imobiliários Ltda., Luiz Felipe 
Fernaine de Carvalho. Fundo de Investimento Imobiliário - Fii Brisa Renda Imobiliária, representado por 
sua administradora, BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, Fundo de Investimento Imobiliário 
Rio Bravo Renda Corporativa, representado por sua instituição administradora Rio Bravo Investimentos - 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Sócio ingressante: Otávio Uchoa Zarvos. 
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