São Paulo, sábado a segunda-feira, 10 a 12 de abril de 2021

Egito descobre ‘cidade do ouro
perdida’ com mais de 3 mil anos

O

Egito anunciou a
descoberta da “cidade de ouro perdida”
próxima a Luxor, que fica
no sul do país, a 500 km
do Cairo. Segundo os arqueólogos, essa é a maior
povoação urbana localizada
e a maior descoberta desde
a década de 1920, quando
a tumba de Tutancâmon foi
encontrada praticamente
intacta. A missão foi guiada
pelo arqueólogo Zahi Hawass
e datou a cidade, chamada
de “A Ascensão de Aton”,
com cerca de três mil anos.
“A cidade enterrada tem
a data do reinado de Amenófis III e continuou sendo
usada pelo rei Tutancâmon
e por seu sucessor, Ay. [...]
Muitas missões estrangeiras buscaram por essa
cidade, mas ela nunca foi
encontrada”, disse Hawass,
que explicou que os trabalhos começaram na busca
pelo templo funerário do
rei Tut. A arqueóloga Betsy Brian, da Universidade
Johns Hopkins, pontuou
que a descoberta “ajudará
a colocar luz sobre um dos
maiores mistérios da história: porque Aquenáton
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“A cidade enterrada tem a data do reinado de Amenófis III e continuou sendo usada pelo rei Tutancâmon
e por seu sucessor, Ay. [...] Muitas missões estrangeiras buscaram por essa cidade, mas ela nunca foi
encontrada”

Cidade é considerada a maior descoberta no Egito desde 1920.

e Nefertiti decidiram se
mudar para Amarna”.
A mudança dos pais de
Tutancâmon é alvo de especulações até os dias atuais e
nunca uma resposta plausível
foi encontrada. Aquenáton,
inclusive, foi o primeiro faraó
egípcio a abandonar o culto
de diversos deuses e a adoração ao poderoso deus Amon
para um deus único, Aton.
O rei Tutancâmon, como
o próprio nome diz, voltou
atrás na decisão do pai.
As escavações para localizar a cidade perdida

começaram em setembro do
ano passado e, apesar de ter
passado três milênios enterrada, “ela foi encontrada em
boas condições, com muros
e paredes quase completos
e áreas repletas de objetos
da vida cotidiana”, ressalta
Hawass. Na área sul, inclusive, os arqueólogos conseguiram identificar algumas
funções industriais e de serviço, como os restos de uma
“padaria”, que usava fornos
de cerâmica tão grandes
que acredita-se que servia
muitas pessoas, e locais de

produção de tecidos, vidros
e de amuletos funerários
usados nas tumbas e nos
templos reais.
Em particular, foram achados anéis, escaravelhos,
potes coloridos e tijolos
com a incisão do cartucho
de Amenófis III (que ainda
precisa ser datado). Além
disso, uma área murada
com apenas um ponto de
entrada e saída mostra ainda
um sistema de residências
com segurança reforçada.
Amenófis III, que governou
o Egito entre 1391 a.C a
1353 a.C., herdou um vasto
território que ia dos atuais
Iraque e Síria até o Sudão.
Teve um longo governo para
o padrão egípcio, cerca de 40
anos, e era conhecido por sua
opulência e extravagância.
Até por isso, os arqueólogos esperam encontrar
ainda mais tumbas e “seus
tesouros”, já que uma área se
assemelha ao que foi encontrado no Vale dos Reis - que
não fica muito distante da
região. Há ainda partes da
cidade a serem escavadas,
mas os especialistas estão
bastante animados com as
novas descobertas (ANSA).

A segunda onda e as variantes da Covid-19 presentes em diversos estados brasileiros acentuaram a pandemia, agravando
a situação ainda mais para os trabalhos das
instituições sociais. Diversas organizações
buscam doações para continuar oferecendo
seus atendimentos e a tecnologia pode ser
uma aliada. Apps e sites, por exemplo,
fornecem mecanismos que facilitam o
processo de doação para as instituições.
Segundo pesquisa da GeekHunter, empresa de recrutamento especializada na
contratação de profissionais de tecnologia,
o aumento do setor chegou a 310% no ano
passado. “No início da pandemia houve uma
grande movimentação para doação, como o
movimento das lives grandiosas, por exemplo, mas não se tornou uma cultura”, lamenta
Rodolfo Schneider, gerente de captação de
recursos do Marista Escolas Sociais.
No Brasil, a fome voltou a crescer nos últimos anos. São 19,1% milhões de brasileiros
que vivem em um quadro de insegurança alimentar. Os dados são do Inquérito Nacional
sobre Insegurança Alimentar no Contexto
da Pandemia da covid-19 no Brasil. A pesquisa apontou um crescimento de quase
20% de domicílios em 2018 para o final do
ano passado. Subindo de 36,7% para 55,2%.
É nesse contexto que as instituições sociais
mais atuam durante a pandemia.
As doações podem influenciar e transformar a rotina das famílias que estão
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Confira cinco apps e sites que facilitam doações

A fome voltou a crescer nos últimos anos.
São 19,1% milhões de brasileiros que vivem
em um quadro de insegurança alimentar.

passando por esse momento. “A máxima
que todos podemos contribuir é verdadeira,
em menor ou maior quantidade, muitas
vezes as opções estão apenas a um clique
de todos, nos nossos celulares”, afirma
Schneider. Os sites e apps aproximam as
pessoas das instituições. Confira uma lista
de cinco oportunidades de fazer doações
e praticar a solidariedade.
1) Doe sem gastar um centavo a
mais - O site (impostosolidario.org.br)
ensina o usuário a destinar parte do seu
Imposto de Renda para instituições sociais
afetadas pela pandemia. Menos de 3% dos
contribuintes fazem essa destinação e o

CENTRO DE CONVENIÊNCIA E SERVIÇOS PANAMBY S/A - CNPJ 07.012.790/0001-74
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam V.Sas. convocadas para a AGO, de acordo e nos termos do Artigo 7º, inciso I do Estatuto Social e MP 931,
de 30/03/2020, Lei 14.010/2020, a qual será realizada em 28/04/2021, 4ª feira, às 14:30h através de
videoconferência na Sede da Administradora, na R. José Ramon Urtiza, 975 - 2º Subsolo - V. Andrade - São
Paulo - SP - Open Mall Panamby, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (I) Aprovação de Contas
Exercício 2020; (II) Situação Individual das Lojas; (III) Operacional - Demonstração das Melhorias Realizadas; e
(IV) Outros Assuntos de Interesse. Informamos que V.Sas. poderão se fazer representar por Procurador,
especialmente constituído para tal ato por meio de Procuração com firma reconhecida. Neste aspecto, a
Administradora se dispõe a representar V.Sas. mediante fornecimento de Procuração, bem como, voto por escrito
de cada ordem do dia. Dados para acesso a videoconferência - Zoom: https://us02web.zoom.
us/j/83883534571?pwd=dmd6S0NlbkhVcGpZN0wwckJrSjkyUT09 - ID da reunião: 838 8353 4571 - Senha de
acesso: 999971. A Administração.

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 06541038, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
Aviso de ABERTURA de Licitação - Concorrência nº. 002/2021; Objeto: Execução de obras de sistema de
abastecimento de água tratada, envolvendo a construção de adutoras, fornecimento e instalação de reservatórios
metálicos com fechamento das áreas, fornecimento, montagem e instalação de quadro elétrico de alimentação,
comando e acionamento, custeadas com recursos provenientes do Contrato de Financiamento n.º 0519.50936/2020 FINISA/CAIXA - Abertura: 13/05/2021 às 09:00 horas; Local: Departamento de Licitações e Compras,
Praça Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande do Sul - SP. O edital estará disponível na página eletrônica http://licitacao.vgsul.sp.gov.br, podendo ainda ser solicitado através do e-mail licitacao@vgsul.sp.gov.br.
Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

www.netjen.com.br

Tel: 3043-4171

potencial de arrecadação chega a 4 bilhões
que beneficiariam milhares de instituições
sociais. No site é possível conferir o passo
a passo e conhecer histórias inspiradoras
na área da educação.
2) Doe com ações - O aplicativo Ribon
permite que usuário faça doações gratuitamente para ONGs. Criado por brasileiros,
a plataforma permite conhecer diversas
causas humanitárias e doar por meio de
clicks e moedas virtuais para diversos
projetos patrocinados.
3) Doe com o aplicativo - O Picpay,
app e conta digital possui a central de
doações do aplicativo, com ela é possível
consultar causas sociais espalhadas em
todo o território nacional, e fazer a sua
doação utilizando apenas um clique.
4) Doe para campanhas - O aplicativo
Joyz foi criado para conectar aqueles que
querem ajudar com aqueles que precisam
de ajuda. A rede promove impacto e campanhas do bem, com diversas histórias prontas para receber contribuições financeiras.
5) Doe e seja voluntário - O site
atados.com conecta pessoas ao trabalho
voluntário, mesmo em casa e durante o
período de isolamento social. O site permite
que as pessoas se tornem embaixadoras
digitais e doem para entidades ligadas ao
combate à fome.
Fonte e mais informações: (https://maristaescolassociais.org.br/).

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Provérbios Bíblicos:
100 questões para aprimorar
a vida pessoal e profissional
Cleonice Magnago e Nathielly Campos – Matrix – Mesmo aqueles não acostumados, ou adeptos
de alguma religião, não questionam a transcendental
importância que a Bíblia exerceu e exerce sobre as pessoas
e instituições em todo mundo. Seus ensinamentos e ditames
podem ser analisados a partir de prismas diferentes, históricos,
sociológicos, antropológicos e religiosos. Desta feita, temos uma
abordagem “bíblico-empreendedora”. Autoras profissionais na
arte e ciência de assessorar pessoas e empresas, trouxeram o
santo livro em forma de pequenos 100 cartões, embalados numa
caixa, contendo interessantes perguntas lastreadas em provérbios. O intuito é chamar a atenção para eventuais problemas
cotidianos que poderão passar despercebidos e de quebra, o
leitor poderá envolver-se com ditos elevados. Oremos !! Válido
para empresários, estudantes de administração, empreendedores, sem necessidade de serem sectários.

Diário de Uma Democracia:
600 dias que marcaram o país
Rafael Moia Filho – Scortecci – O radialista,
analisa um curto período da gestão Bolsonaro, no
qual segundo o autor, nada de bom efetivamente foi
realizado, ao contrário, houve uma nítida delapidação
de valores nacionais e a flagrante deterioração da
imagem do pais no exterior. Com explicito viés ideológico. Há
que se analisar.

Adaptar-se é Preciso: História de
mulheres que conquistaram o
protagonismo em seus negócios
Helga Vianna, Letícia Torzecki, Queila
Moraes, Thais Garcia (Orgs) – Texto & Café –
Uma oportuna obra, com titulo auto explicativo que
não “meramente” lança holofotes no ente feminino,
antes, demonstra sua força e total pujança quando se trata
de enfrentar problemas, alguns aparentemente insolúveis. O
estoicismo, com essas jovens senhoras, ganha cores e formas
inimagináveis. A maneira como as reais histórias são contadas
dá-nos a certeza de que a inteligência, aliada a um bom caráter,
foco e fé, são as “ferramentas” necessárias para o verdadeiro
caminho para o sucesso. Exemplar.

www.bcctelevision.com.br
Assista ao programa Livros
em Revista. Um canal repleto
de novidades do universo
literário. Entretenimento
garantido!
Com apresentação
de Ralph Peter.

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.

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., exclusivamente 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.

DISAL DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A.

CNPJ 62.277.041/0001-87
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., os Balanços Patrimoniais e respectivas demonstrações financeiras, devidamente acompanhadas das notas
explicativas correspondentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.
A Diretoria
Balanços Patrimoniais - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)
Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de dezembro
ATIVO
2020
2019 PASSIVO
2020
2019 de 2020 e 2019 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)
Circulante
44.513.610 39.989.539 Circulante
34.245.324 28.291.908 Receita Bruta
2020
2019
Caixa e Equivalentes de caixa
11.954.531 9.510.354
Fornecedores
28.200.975 20.617.356
Revenda de Mercadorias
102.634.903 107.916.487
Contas a Receber de Clientes
14.513.091 13.341.437
Empréstimos e Financiamento
21.658
24.304
Impostos e Contribuições sobre Vendas
(13.968)
(37.501)
Estoques
24.033.619 15.655.778
Salários e Encargos Sociais
242.650
247.475
Devoluções
(3.502.072) (3.243.697)
(-) Perda 1/3 de Estoques
(8.011.206)
Obrigações Tributárias
12.092
12.034 Receita Operacional Líquida
99.118.863 104.635.289
Impostos a Recuperar
1.863.376 1.339.451
Dividendos a Pagar
1.800.000 1.680.000
Custo das Mercadorias Revendidas
(67.659.202) (72.852.956)
Outros Ativos Circulantes
160.200
142.519
Provisões Trabalhistas
595.810
607.225 Lucro Bruto
31.459.661
31.782.333
Não Circulante
1.936.442 2.345.109
Outros Passivos Circulantes
229.810
61.185 Despesas (Receitas) Operacionais
(33.570.432) (27.135.470)
Realizável à Longo Prazo
1.301.627 1.297.933
Provisão de Dividendos
3.142.329 5.042.329
Vendas e Administração
(24.784.705) (27.332.344)
Depósitos Judiciais
1.301.627 1.297.933 Não Circulante
438.377
165.617
Resultado Financeiro Líquido
(878.536)
186.810
Imobilizado
560.782
913.530
Impostos a Pagar
438.377
165.617
Outras Receitas (Despesas)
(7.907.191)
10.064
Intangível
74.032
133.646 Patrimônio Líquido
11.766.352 13.877.123 Lucro antes do IRPJ e da CSLL
(2.110.771)
4.646.864
Capital Social
10.000.000 10.000.000
Imposto de Renda e Contribuição Social
(2.366.981)
Reserva de Capital
584.656
3.515 Lucro Líquido antes da reversão do JCP
(2.110.771)
2.279.883
Reserva de Lucros
1.181.696 3.873.608
Reversão dos Juros sobre Capital Próprio
Total do Ativo
46.450.052 42.334.648 Total do Passivo
46.450.052 42.334.648 Lucro (Prejuízo) Líquido do exercício
(2.110.771)
2.279.883
114.174
114.174
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31.12.20 e 19 (valores expressos em reais, com supressão de centavos) Quantidade de Ação
Lucro/(Prejuízo) Líquido por Ação
(18,49)
19,96
Reservas de Lucros
Capital Reserva
Reserva para
Retenção
Lucros
Total Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em 31.12.2020
e 2019 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)
Social
Capital
Legal
Expansão
de Lucros Acumulados Patrimônio
Em 31 de dezembro de 2018
10.000.000
3.515 2.000.000
691.912
41.754
- 12.737.182
2020
2019
Lucro líquido do exercício
2.279.882
2.279.882 Fluxos de caixa das atividades operacionais
4.414.418
4.473.114
Retenção de Lucros
1.139.941
(1.139.941)
- Recebimentos de clientes
98.365.212 104.498.073
Distribuição de Lucros
(1.139.941) (1.139.941) Pagamentos de fornecedores
Em 31 de dezembro de 2019
10.000.000
3.515 2.000.000
691.912
1.181.695
- 13.877.123
de mercadorias e despesas gerais
(83.338.534) (85.497.573)
Prejuízo do exercício
(2.110.771) (2.110.771) Pagamentos de salários,
Reserva legal
- (1.418.859)
1.418.859
encargos e benefícios
(9.073.439) (11.559.596)
Reserva de Expansão
(691.912)
691.912
- Pagamento de impostos e contribuições
(156.910)
(203.217)
Em 31 de dezembro de 2020
10.000.000
3.515
581.141
1.181.695
- 11.766.352 Recebimento (pagamento)
de
depósitos
judiciais
(3.694)
(23.599)
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Recebimento (pagamento)
(valores expressos em R$ (Reais), com supressão de centavos)
de
encargos
fi
nanceiros
líquido
(781.581)
(58.032)
1. Contexto Operacional: A DISAL Distribuidores Associados de Livros corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, deduzido das resS.A. (a seguir designada como Companhia) é uma companhia anônima de pectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear às ta- Pagamento do imposto de renda
e
da
contribuição
social
sobre
o
lucro
(596.637)
(2.682.943)
capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, xas admitidas pela legislação fiscal em vigor, que levam em consideração
à Avenida Marginal Direita do Tietê, 800, Bairro Jaguara. A Companhia tem a vida útil estimada dos bens. Passivos Circulantes e Não Circulantes: Es- Fluxos de caixa das
(58.264)
(204.135)
por objeto social a importação, exportação, comercialização, representa- tão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, atividades de investimentos
(58.264)
(204.135)
ção e distribuição de livros técnicos, culturais, científicos, didáticos, revis- quando aplicável, dos correspondentes encargos financeiros e variações Adição do imobilizado/intangível
Venda
do
imobilizado
tas e outros. 2. Base para Preparação e Apresentação das Demonstra- monetárias, incorridos até a data do balanço. Provisões: São registradas
ções Financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas com no momento em que a sociedade possui obrigações legais ou constituídas Fluxos de caixa das
atividades
de
fi
nanciamentos
(1.911.977)
(1.503.043)
base nas práticas contábeis adotadas no Brasil e normas da CVM, obser- como resultado de eventos passados, e é provável que recursos econômi(131.977)
(16.682)
vando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei cos sejam requeridos para saldar as obrigações. As provisões são registra- Pagamento de REFIS
33.639
6404/76) que incluem dispositivos introduzidos, alterados e revogados pe- das tendo como base as melhores estimativas de riscos envolvidos. Impos- Pagamento Depósitos Judiciais FGTS
(1.780.000) (1.520.000)
las leis nºs 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e 12.973, de 13 de maio to de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido: O imposto de Dividendos pagos
Aumento
(Redução)
de
de 2014. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: Apuração do renda e contribuição social sobre o lucro líquido do exercício corrente são
2.444.176
2.765.939
Resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o calculados com base nas alíquotas previstas na legislação fiscal vigente caixa e equivalentes de caixa
regime contábil de competência de exercício. A receita com as vendas de na data da ocorrência do fato gerador, 15% mais adicional e 9%, respecti- Demonstração do aumento (redução)
do
caixa
e
equivalentes
de
caixa:
mercadorias é reconhecida no resultado em função de sua realização. vamente. 4. Resultado líquido do exercício: Demonstramos a seguir os
9.510.354
6.744.418
Uma receita não é reconhecida quando há incerteza significativa de sua efeitos extraordinários no ano de 2020 em comparação com o ano de No início do exercício
No fim do exercício
11.954.531
9.510.354
realização. Estimativas contábeis: As estimativas contábeis, revisadas 2019, que afetaram o resultado líquido do exercício:
anualmente, foram baseadas no julgamento da Administração para deter- Descrição
31/12/20
31/12/19 Variação do caixa e
equivalentes
de
caixa
no
período
2.444.176
2.765.939
minação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financei- Lucro (Prejuízo) líquido do exercício
(-) 2.110.771 2.279.883
ras, em conformidade com a prática contábil vigente. Itens significativos,
sujeitos a estas estimativas e premissas, incluem, entre outros, depreciações de bens do ativo imobilizado. Disponibilidade: São representadas
pelo valor de sua efetiva realização. Provisão para Crédito de Liquidação
Duvidosa: Essa provisão é fundamentada em análise do histórico de perdas monitorada pela Administração, sendo constituída em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas na realização das contas
a receber. Estoques: O estoque foi avaliado com base no custo médio ponderado não superando o custo de mercado. Demais Ativos Circulantes e
Não Circulantes: Estão apresentados ao valor de custo ou de realização, e
inclui, sempre que cabível os rendimentos auferidos pró-rata tempore até
a data do encerramento das demonstrações financeiras. Imobilizado: O
imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção,
Francisco Salvador Canato - Diretor Presidente
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a) Efeitos extraordinários:
Ajuste Inventário e Perdas
no Recebimento de Créditos
8.853 1.354.255
Perdas de 1/3 de Estoque (8)
8.011.206
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício
antes dos efeitos extraordinários
5.909.288 3.634.138
5. Capital Social: Em 31 de dezembro de 2020, o Capital Social
da Companhia, totalmente integralizado em moeda corrente é de
R$ 10.000.000,00, dividido em 114.174 ações ordinárias nominativas.
6. Cobertura de Seguros: Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia
possuía cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos para os
bens do ativo imobilizado e para os estoques, em montante considerado
pela administração como suficiente para assegurar a reposição dos bens
Marcelo Vital Beliato - Diretor

e a continuidade das operações da sociedade em caso de sinistros. 7. Hipotecas e Garantias: Os bens da Companhia, cujo saldo líquido contábil,
no montante de R$ 634.814 não foram conferidos como garantia, estando,
portanto totalmente livres e desembaraçados de ônus ou gravames.
8. Perdas de 1/3 de Estoque: O valor de R$ 8.011.206, em reconhecimento a Lei 10.753 Out/03 Artigos 8º e 9º, conforme Solução de Consulta nº 224 – Cosit – RFB em 26/06/19. 9. Agradecimentos: Registramos
nossos agradecimentos a todos que contribuíram para a obtenção dos resultados ora apresentados: aos parceiros comerciais – clientes e fornecedores; e à comunidade financeira – nossos credores, pela confiança, uma
vez mais, depositada em nosso trabalho. A toda equipe de trabalho, nosso especial reconhecimento pelo esforço, dedicação e comprometimento.
São Paulo, 31 de Março de 2021.
Luciano Miranda Fernandes - Contador CRC 1SP146509/O-1
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