São Paulo, sábado a segunda-feira, 17 a 19 de abril de 2021

Desenvolvedor Web: já pensou
em seguir essa carreira?

O que faz um desenvolvedor web? O profissional faz parte de uma equipe que projeta, constrói e
aperfeiçoa aplicativos, sites e outros sistemas de software, estando envolvido em todas as áreas, do
design ao teste do produto

BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil

CNPJ/ME nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3530046180-1
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas do BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (“Companhia”) para se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de abril de 2021, às 12 horas, na
sede da Companhia, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bl 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo
(“Assembleia”), a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.1.
examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; 1.2. destinação dos resultados
apurados com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e 1.3. fixação da remuneração
anual e global dos administradores da Companhia; 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: 2.1. extinção do
Conselho de Administração da Companhia, com a consequente destituição de todos os seus membros; 2.2. reforma
dos artigos 11 ao 20, 27, 34 ao 36 e 40 do Estatuto Social da Companhia, em razão da extinção do Conselho de Administração da Companhia, caso aprovada; 2.3. eleição da Sra. Ana Karina Bortoni Dias para o cargo de diretora sem
designação especial e ratificação da composição da Diretoria da Companhia, caso aprovada a extinção do Conselho de Administração da Companhia; e 2.4. consolidação do Estatuto Social da Companhia. Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.
São Paulo, 15 de abril de 2021.
Angela Annes Guimarães - Presidente do Conselho de Administração

Dez Asas Participações S.A.

CNPJ Nº 17.456.871/0001-17 - NIRE 35.3.0044785.9
Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da Dez Asas Participações S.A. convocados a se reunir em assembleia geral
ordinária, que se realizará no dia 27 de abril de 2021, às 12:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
2.092, 15º andar, conjunto 153, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação
de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras
da companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) destinação do
resultado do exercício referido em “a” supra; Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores
acionistas, na sede social, os documentos e informações pertinentes às matérias a serem deliberadas,
inclusive os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020. São Paulo, 17 de abril de 2021. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor.

OSA Participações S.A.

CNPJ/ME 11.964.439/0001-50 - NIRE 35.300.391.284
Convocação
Convocamos os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO, que deverá se realizar às 9h
do dia 26/04/2021, na sede em São Paulo/SP, na Rua Funchal, nº 513, 4º Andar, Vila Olímpia CEP 04551-909, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em AGO: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar Demonstrações Financeiras e do Relatório da
Administração, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020. SP, 15/04/2021. À Diretoria.

Edital de 1ª e 2ª Praças - de bem imóvel e para intimação dos requeridos Reinaldo Abrão Zaiba
(CPF: 674.894.608-59) e Palmira Gonzales Perez Marar Zaiba (CPF: 164.912.068-07), os
coproprietários Marta Cristina Marar Zaiba Farah (CPF: 087.849.348-40), Edson Lotf Farah (CPF:
667.336.508-00), Valeria Cristina Marar Zaiba Curuchi (CPF: 091.209.218-10), Sergio Luiz
Curuchi (CPF: 030.877.558-93), Jorge Miguel Zaiba (CPF: 655.687.378-00), Terezinha de Jesus
Zaiba Marar dos Santos (CPF: 035.765.868-06), Neusa Marar Thomaz (CPF: 945.095.498-49),
Jorge Abrão Mendonça Marar Zaiba (CPF: 116.814. 448-52), Auricleia Ferreira de Sousa Zaiba
(CPF: 125.239.428-44), Alexandra Marlenak Mendonça Marar Zaiba (CPF: 131.921.938-16),
Agnaldo Bauermann Schunck (CPF: 083.461.818-41), Barbara Mendonça Marar Zaiba (CPF:
293.778.078-40), o terceiro Interessado Gyorgy Kovari (CPF: 192.350.118-68), e demais
interessados, expedido na Ação Pelo Rito Sumário, Processo nº 1112216-87.2014.8.26.0100/01,
em trâmite na 20ª Vara Cível do Foro Central da Capital Do Estado de SP, requerida por
Condomínio Edifício Garagem Automá tica Florêncio de Abreu (CNPJ: 54.199.351/0001-00). A
Dra. Raquel Machado Carleial de Andrade, MMª. Juíza de Direito da 20ªVC do Foro Central da
Capital do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, Faz
Saber que levará a praça o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ROSSI
LEILÕES (www.rossileiloes.com.br), nas condições seguintes: 1 - Descrição do Imóvel - Lote 001 Apartamento nº 43, localizado no 4º andar ou 5º pavimento do EDIFICIO ALBION, com entrada
pelo nº 1.438 da Avenida Rangel Pestana, no 6º Subdistrito-Brás desta Capital, com a área útil de
61,23 metros quadrados e uma área construída de 75,23 metros quadrados, correspondendo-lhe
uma quota parte ideal de 1.588,90% no terreno e nas demais coisas de uso comum do Edifício.
Contribuinte nº 003.015.0092-4. Matrícula nº 67.142 do 3º CRI de São Paulo. ÔNUS: Constam da
referida matrícula, conforme Av.7(18/06/2014), Penhora de Parte Ideal (14,2857%) do imóvel em
favor de Condominio Edifício Garagem Florêncio de Abreu, Processo nº 020097525.2006.8.26.0100, 33ªVC do Foro Central da Capital do Estado de SP. AV.8(14/09/2016),
Penhora de Parte Ideal (14,2857%) do imóvel em favor de GYORGY KOVARI, Processo n
0628296-48.1998.8.26.0100, 31ª Vara Cível do Foro Central da Capital do Estado de São Paulo.
AV.9(21/08/2019), Penhora Exequenda. Observação: Conforme artigo 843 do CPC, tratando-se de
penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à
execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Reservada ao coproprietário ou ao
cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
Visitação: Não há visitação. 2 - Avaliação total do bem: R$ 234.743,28 (dezembro/2020 Conforme Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP), que será atualizada a
época da alienação. 3 - Débito Exequendo - R$ 46.182,58 (janeiro/2019). 4 - Datas das Praças 1ª
Praça começa em 10/05/2021 às 11h00min, e termina em 13/05/2021 às 11h00min; com inicio
imediato à 2ª Praça, com encerramento dia 04/06/2021 às 16h00min. 5 - Condições de Venda Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior que a avaliação (1ª Praça)
ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação (2ª Praça). Caso
não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, (obrigatoriamente encaminhadas via sistema do site, nos termos do Art. 22, parágrafo
único da Resolução nº 236 do CNJ), necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o
restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de
maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único, Art.
895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC, e prazos conforme AI 2132770-30.2017.8.26.0000 do TJ/SP). 6
- Pagamento - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito
judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp,
respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização da praça. Em até 5 horas após o
encerramento da praça, cada arrematante receberá e-mail com instruções para depósito (Art. 884,
IV do CPC). 7 - Comissão do Leiloeiro - 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não
incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no
prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento da praça na conta do Leiloeiro Oficial: Ugo
Rossi Filho CPF 073.597.398-96, Banco Itaú, Agência 3004, C/C 00089-3 (Art. 884, parágrafo
único do CPC e Art. 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32). 8 - Do
Cancelamento/Suspensão da Praça após a Publicação do Edital - Em caso de acordo ou
adjudicação do bem, o devedor pagará ao leiloeiro oficial a comissão de até 2% do valor da
avaliação. 9 - Débitos e Obrigações do Arrematante - Eventuais débitos de IPTU/ITR (mediante
apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa), terão preferência sobre os
demais, sendo o débito atualizado, acrescido das parcelas vincendas até a realização da
alienação (Art. 323, Art. 908, §§ 1º e 2º do CPC e Art. 130, parágrafo único do CTN). O bem será
alienado em caráter ad corpus e no estado de conservação em que se encontra, sendo a
verificação de documental, de gravames/credores e de área, sob responsabilidade do
arrematante, bem como de eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários
para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências
serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, "caput", §§ 1º e 2º e Art. 903 do CPC). Os
valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de
inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. 10 - Dúvidas e Esclarecimentos - Pessoalmente perante o Oficio onde
estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Avenida Fagundes
Filho, 191, Ed. Houston 4º andar, SP, ou ainda, pelo telefone (11) 5594-7785 e e-mail:
ugo@rossileiloes.com.br. Para participar acesse www.rossileiloes.com.br. Ficam os requeridos
Reinaldo Abrão Zaiba e Palmira Gonzales Perez Marar Zaiba, os coproprie tários Marta Cristina
Marar Zaiba Farah (CPF: 087.849.348-40), Edson Lotf Farah (CPF: 667.336.508-00), Valeria
Cristina Marar Zaiba Curuchi (CPF: 091.209.218-10), Sergio Luiz Curuchi (CPF: 030.877. 558-93),
Jorge Miguel Zaiba (CPF: 655.687.378-00), Terezinha de Jesus Zaiba Marar dos Santos (CPF:
035.765.868-06), Neusa Marar Thomaz (CPF: 945.095.498-49), Jorge Abrão Mendonça Marar
Zaiba (CPF: 116.814.448-52), Auricleia Ferreira de Sousa Zaiba (CPF: 125.239.428-44),
Alexandra Marlenak Mendonça Marar Zaiba (CPF: 131.921.938-16), Agnaldo Bauermann Schunck
(CPF: 083.461.818-41), Barbara Mendonça Marar Zaiba (CPF: 293.778.078-40), e o terceiro
Interessado Gyorgy Kovari (CPF: 192.350.118-68), e demais interessados, Intimados das
designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da
Penhora realizada em 31/05/2019. Dos autos não constam recursos ou causas pendentes de
julgamento. Dúvidas e esclarecimentos: Pessoalmente no Ofício onde tramita o processo, ou com
a empresa gestora do leilão eletrônico. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de março de 2021

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Trilema Digital: As três grandes
tendências que vão afetar sua vida
e seus negócios
Walter Longo – Alta Books – O incansável publicitário, professor, dirigente de diversas empresas
nacionais e internacionais e também o mago do
neologismo, apresenta nesta obra uma muito bem
elaborada descrição da sociedade mundial atual frente às suas
evoluções e revoluções. Lastreado em reais ocorrências, suas
profundas e sábias análises, dão ao leitor um panorama por
vezes caótico, ladeados por soluções factíveis ensejando ao
leitor profunda reflexão. Como surgiram empresas do nada e
hoje bilionárias fazem parte do seu rico cabedal analítico. Em
suma: deve ser lido por governantes, políticos, administradores,
empreendedores, estudantes e amantes de fatos reais, explicados por um estudioso bem focado, como trata-se do digníssimo e
laureado autor. “Exteligência – Tribalismo – Compartilhamento”
estes são os termos basilares do Trilema . Sem “achismos” ,
mediante veracidade , elucida passado e ilumina o futuro, numa
linguagem firme, clara, que permite rápido entendimento. O
homem é realmente uma “fera”. Só lendo prá crer! Excelente!!

O comportamento do
consumidor é um desafio para
a indústria de óleo e gás

Maria Helena Pádua Coelho de Godoy –
Libretteria - Um tema absoluta e prioritariamente
essencial para os destinos de qualquer nação. Esse
é o escopo dessa obra que relata o denodo de uma
profissional voltada plenamente à educação, há duas
décadas, e seu método que foi aplicado em alguns estados brasileiros, nas escolas públicas, com notável êxito. Temos fartas
notícias de que vários países saíram de sua longa estagnação
para o intenso brilho do sucesso , devido ao maciço empenho
e investimentos na área educacional em todos seus níveis.
In terras Brasilis... bom , há todo um histórico de absurdos
desmandos, erros e demais contundências, impeditivas de
boas e determinantes práticas para o seu desenvolvimento,
inclusive, há quem acredite que tal degradação possa ser um
gesto pensado propositadamente para “dominar” o populacho .
Será? Indicado para gestores de escolas públicas e particulares
bem intencionados.

O profissional faz parte de uma equipe que projeta, constrói e
aperfeiçoa aplicativos.

jam ingressar nesta carreira,
a Generation Brasil, organização independente e sem fins
lucrativos, fundada em 2014
pela McKinsey & Company,
oferece o curso gratuito de
Desenvolvedor Java Jr.
O curso é técnico, mas
parte do currículo é destinado ao desenvolvimento de
habilidades socioemocionais
e mentalidades, as chamadas
soft skills. A carga é intensi-

Livros em Revista

A organização já formou
mais de 300 alunos desde
2019, início da atuação no
país. Desses, 84% foram
inseridos no mercado de
trabalho no prazo de 90 dias
após a conclusão do programa. Entre os empregadores,
88% afirmaram que os alunos
da Generation Brasil têm
performance acima da média
de seus pares. Entre as empresas parceiras estão, entre
outras, Itaú, Magazine Luiza,
MercadoLivre, Sumup, MC1,
Vittude e Loggi.
“A tecnologia é uma das
áreas de trabalho mais promissoras e a qualificação
profissional destaca o interessado que deseja ingressar
na área. A Generation Brasil
tem como missão contribuir
com a sociedade brasileira para que mais jovens
tenham oportunidades de
seguir uma carreira”, afirma
Gabriela Paranhos, COO da
Generation para a América
Latina. Para mais informações, acesse: (www.brazil.
generation.org).

saxcomunicacao.com/reprodução

O

profissional de Desenvolvimento Web
é um dos mais requisitados no momento. De
acordo com o levantamento
realizado pela empresa de
recrutamento Catho, comparando o período de março
a agosto de 2019 e 2020,
houve um crescimento de
55% nas oportunidades de
emprego para desenvolvedores web.
O que faz um desenvolvedor web? O profissional faz
parte de uma equipe que
projeta, constrói e aperfeiçoa aplicativos, sites e
outros sistemas de software,
estando envolvido em todas
as áreas, do design ao teste
do produto. É possível encontrar oportunidades de
trabalho em empresas de
pequeno a grande porte, de
diferentes segmentos.
Para se destacar nesse
mercado, é preciso ter qualificação. Cursos e especializações fazem a diferença no
momento da contratação.
Para apoiar jovens que dese-

va, de segunda a sexta. Das
8h às 17h, com o objetivo
de preparar o aluno para
uma rotina profissional de
trabalho real. O público-alvo são pessoas de 18 a 30
anos, moradores da cidade
de São Paulo e que tenham
concluído o ensino médio e
estejam desempregadas. Devido à pandemia, o processo
seletivo e as aulas ocorrem
de forma remota, online.

A análise de dados dos consumidores do setor de óleo e
gás para entender como se
comportam no mercado é um
desafio e uma prioridade para
a indústria que está vivenciando uma jornada em direção à
indústria 4.0, segundo o sócio
líder de óleo e gás da KPMG,
Anderson Dutra.
De acordo com ele, a área
tem um modelo de negócio
realizado de empresa para
empresa (business to business) em que não é possível
ter uma visão clara sobre a
experiência do consumidor
final. “A área de óleo e gás
está passando por uma transformação que foi acelerada
fortemente pela pandemia,
um movimento que não
aconteceria nos próximos
cinco anos.
Com a mudança do comportamento desse consumidor,
é preciso entender como
ele se comporta e começa
a enxergar o que ele quer.
É o tipo de análise que as
empresas estão fazendo nos
últimos anos”, analisa Dutra,
para quem alguns fatores
alteraram o comportamento
do consumidor da indústria
de óleo e gás.
Segundo ele, o movimento
de descarbonização em muitos países foi um aspecto,
seguido pela alteração da
mobilidade com a diminuição
do consumo de transporte
público, além do fato de que
o home office foi acentuado

pela pandemia da Covid-19.
O sócio complementa ainda
que uma forma de analisar
os dados desse cliente final
é avaliar os aspectos de
comportamento desses e
converter as informações em
ponto de vendas.
“A análise de dados e a
inteligência artificial são uma
tendência no setor. Coletar
dados dos clientes com a
sensorização dos equipamentos, estruturar essas informações e colocar numa base
para análise de dados para
entender o comportamento
do consumidor fazem parte
dessa jornada de tecnologia.
É o caminho que as empresas
devem percorrer para ter um
bom posicionamento de mercado”, finaliza. Fonte: (www.
kpmg.com.br).

Conexão Julieta
Denise Becker – Kelly Kreis Taglieber (Ilustr.)
- Philia – Uma deliciosa aventura permeada por muita
cultura grega e seus deuses, além dos ensinamentos
sobre educação e meio ambiente . Imaginem uma
reunião dos deuses do Olimpo para decidir uma estratégia para
diminuir o caos reinante na terra. Dois humanos, que não se
conhecem, um na Itália, outro no Brasil, foram escolhidos para a
quase impossível missão. Caprichos de Zeus. Voltado para jovens
inteligentes e adultos sensíveis, pois a obra é puro encantamento!

Melhorar Resultados da Educação:
Será que os gestores sabem?

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.

AGROPECUÁRIA SANTA MARIA DO GUATAPORANGA S.A. - C.N.P.J. 50.612.704/0001-93
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, 03 de Março de 2021.
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020
2020/R$
2019/R$
2020/R$
2019/R$
Ativo
2020/R$
2019/R$ Passivo
2.521.162,64 872.674,62 Fluxo de Caixa das atividades operacionais
Circulante
1.166.084,83 5.437.571,72 Circulante
8.718.830,46 (301.430,72)
9.047,68
39.790,62 Lucro Líquido do exercício
Caixa e Equivalentes a Caixa
415.770,44 284.706,48 Fornecedores
124.862,46 195.021,29 Ajuste por:
Clientes
44.371,80
67.051,00 Obrigações Trabalhistas e Sociais
- 308.475,56
1.813.210,59
37.862,71 Depreciações e Amortizações
Estoques
308.160,00 4.687.744,50 Obrigações Tributárias
8.718.830,46
7.044,84
574.041,91 600.000,00 Lucro Liquido Ajustado
Imóveis a Venda
396.113,11 396.113,11 Adiantamento de Clientes
Não Circulante
2.658.045,21 8.829.473,77 Redução (Aumento) das contas do ativo
Adiantamento a Empregados
22.679,20 (67.051,00)
2.658.045,21 8.829.473,77 Clientes
e Representantes
1.669,48
1.956,63 Créditos de Pessoa Ligadas
4.379.584,50 1.921.370,50
12.188.749,49 3.469.919,03 Estoques
Não Circulante
16.201.872,51 7.734.495,70 Patrimônio Líquido
287,15 65.240,49
13.005.197,00 13.005.197,00 Outros ativos
Créditos com Pessoa Ligadas
13.445.994,92
- Capital Social
(816.447,51) (9.535.277,97) Aumento (Redução) das contas do passivo
Depósitos e Cauções
8.829,59
8.829,59 (-) Prejuízos Acumulados
(30.742,94) (20.470,18)
17.367.957,34 13.172.067,42 Fornecedores
Investimentos
2.559.753,39 2.559.753,39 Total do Passivo
Obrigações Trabalhistas e Sociais
(70.158,83) (13.218,84)
Imobilizado
187.294,61 5.165.912,72
Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2020
(19.418,96) (6.212,80)
Total do Ativo
17.367.957,34 13.172.067,42
2020/R$
2019/R$ Obrigações Tributarias
1.794.766,84 14.504,16
Receita Operacional Líquida
12.324.152,02 4.296.318,72 Imposto de Renda e Contribuição Social
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
(25.958,09) (239.453,34)
(6.303.671,39) (3.646.882,50) Outros Passivos
Reservas
Total do (-) Custos dos Produtos Vendidos
6.020.480,63 649.436,22 Fluxo de Caixa das atividades
Capital
de
Prejuízos Patrimônio Lucro Bruto
operacionais
14.769.869,33 1.661.753,83
541.194,35 625.897,48
Social Lucros Acumulados
Líquido Despesas Administrativas
19.028,34
9.987,32 Fluxo de caixa das atividades
Em 31/12/2018 13.005.197,00
- (9.233.847,25) 3.771.349,75 Impostos e Taxas
de investimentos
- 215.175,00
Resultado do Exercício
- (301.430,72) (301.430,72) Outras Despesas Operacionais
5.460.257,94 (201.623,58) (Aumento) Redução de Empréstimos
Em 31/12/2019 13.005.197,00
- (9.535.277,97) 3.469.919,03 Lucro / Prejuízo Operacional
(19.617.423,48)
(4.686,87)
(6.420,14) e Adiantamento
Resultado do Exercício
- 8.718.830,46 8.718.830,46 Resultado financeiro
4.978.618,11 65.074,15
5.502.219,26
29.200,00 Alienação de Imobilizado
Em 31/12/2020 13.005.197,00
- (816.447,51)12.188.749,49 Outras Receitas
Lucro/Prejuízo Antes dos Efeitos Fiscais 10.957.790,33 (178.843,72) Fluxo de caixa nas atividades
Notas Explicativas
de Investimentos
(14.638.805,37) 65.074,15
1- Informações gerais: A Agropecuária Santa Maria do Guataporanga S/A., Contribuição Social e Imposto de Renda 2.238.959,87 122.587,00 Fluxo
de caixa das atividades
8.718.830,46 (301.430,72)
criação e venda de bovinos para corte. 2- Resumo das principais políti- Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício
de financiamentos
0,000931
cas contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo Lucro Líquido por Ação
(Redução) de Empréstimos
com o CPC PME, em concordância com às Leis nº 6404/76, 11638/2007 depreciações acumuladas (R$221.182,43 em 2020 e R$3.202.262,63 em Aumento
e Financiamentos
- (1.443.755,30)
e 11941/2009. 3- Caixa e equivalentes a caixa, incluem depósitos bancá- 2019). As depreciações e amortizações foram calculadas pelo método linear Fluxo
de
caixa nas atividades
rios (R$415.770,44 em 2020 e R$284.706,48 em 2019). 4- Os estoques as taxas permitidas pela legislação tributária. 7- Outras receitas refere-se de Financiamentos
- (1.443.755,30)
foram avaliados ao valor de mercado (pauta). 5- Outros ativos e passivos
de caixa do exercício
131.063,96 283.072,68
circulantes e não circulante: São demonstrados pelos valores de realiza- ao resultado na alienação de ativo imobilizado. 8- O capital social é de R$ Fluxo
Saldo
no
início
do
exercício
284.706,48
1.633,80
13.005.197,00
totalmente
integralizado
e
representado
por
9.369.956.888
ção (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando
no final do exercício
415.770,44 284.706,48
aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorri- ações ordinárias sem valor nominal. 9- As receitas e despesas são reconhe- Saldo
131.063,96 283.072,68
das (passivos). 6- O Imobilizado esta demonstrado ao custo histórico de cidas no resultado pelo regime de competência. 10- O Imposto de Renda e Fluxo de caixa do exercício
aquisição (R$408.477,04 em 2020 e R$8.368.175,35 em 2019), menos as Contribuição Social são apurados com base no lucro presumido.
A Diretoria
Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

INTEGRITAS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 05.505.174/0001-20 - NIRE 35.300.355.636
Assembléia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas de Integritas Participações S.A. (Companhia) convocados a
se reunir em Assembleia Geral Ordinária (AGO) no dia 27 de abril de 2021 às 15h00, na sede
social, na Rua Botucatu, 430, Vila Clementino, São Paulo-SP, CEP 04023-061, para tratar da
seguinte ordem do dia: i) Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e
votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; ii) Deliberação acerca da destinação do
lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; iii) Deliberação acerca das remessas de montantes à acionista FADHAU LCC; e iv) Deliberação sobre
a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
São Paulo, 17 de abril de 2021
Luiz Augusto Prado Barreto - Presidente do Conselho de Administração

SPM PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ N° 00.567.209/0001-31 - NIRE 35.3.0031749.1
Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da SPM Participações S.A. convocados a se reunir em assembleia geral ordinária, que
se realizará no dia 27 de abril de 2021, às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.092, 15º andar, conjunto
153, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de contas dos administradores,
exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da companhia, relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) destinação do resultado do exercício referido em “a” supra; (c) fixação
da verba global destinada à remuneração anual dos membros da diretoria; e Comunicamos que se encontram à
disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos e informações pertinentes às matérias a serem
deliberadas, inclusive os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020. São Paulo, 17 de abril de 2021. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor.

RCB MELLÃO PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ N° 09.516.458/0001-72 - NIRE 353.003.595.00
Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da RCB Mellão Participações S.A. convocados a se reunir em AGO, que se realizará no dia 27 de abril de 2021, às 11:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.092, 15º andar, conjunto
153, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de contas dos administradores,
exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da companhia, relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) destinação do resultado do exercício referido em “a” supra; (c) fixação
da verba global destinada à remuneração anual dos membros da diretoria; e Comunicamos que se encontram
à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos e informações pertinentes às matérias a
serem deliberadas, inclusive os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício
social encerrado em 31/12/2020. São Paulo, 17 de abril de 2021. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor.
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Filoo Licenciamento de Software S.A
CNPJ nº 13.509.469/0001-00 - NIRE 35.3.004.4760-3
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Filoo Licenciamento de Software S.A
(“Companhia”), para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada, em 1ª convocação,
no dia 17.05.2021, às 10:00 horas. Tal Assembleia será realizada na Rua Ferreira de
Araújo, nº 221, conjuntos 94 e 95, Pinheiros, cidade de São Paulo, estado de São Paulo,
CEP 05428-000, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o relatório da administração e as
demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020, e
(ii) reeleição e eleição de diretores. A Companhia informa aos Senhores Acionistas que o
relatório da administração, as demonstrações financeiras e o relatório da auditoria relativos aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2020 estão à disposição dos Senhores
Acionistas na sede da Companhia. São Paulo/SP, 17 de abril de 2021. Clarissa Rossetti
e Marcos Thadeu Ferraz Barreto - Diretores.
(17, 20 e 21)

Centro Trasmontano de São Paulo

CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94
Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
- ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os contratantes
abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral no
prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos
termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais
1761/4089”. Associado: H. S. DE C., CPF: ***.171.864-**, Matricula: 630128; Associada: L. A. S. S., CPF:
***.050.018-**, Matricula: 630917; Empresa: A. O., CNPJ: **.*73.580/0001-**, Contrato: 4500031093; Empresa: M. G. P. 25405188859, CNPJ: **.*66.010/0001-**, Contrato: 4500042053; Empresa: J. & M. R. E S. A.
LTDA, CNPJ: **.*69.992/0001-**, Contrato: 4500030928; Empresa: A. L. V V. - ME, CNPJ: **.*55.463/0001-**,
Contrato: 4500011747; Empresa: D. B. DA S. 40134228839, CNPJ: **.*02.870/0001-**, Contrato: 4500042435.

DISAL - Distribuidores Associados de Livros S.A. - CNPJ: 62.277.041/0001-87

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
São convocados os acionistas da DISAL - Distribuidores Associados de Livros S.A., com sede social à Avenida Marginal Direita do Tietê, 800, a se reunirem em assembleia geral ordinária, nesta Capital, às 10:00 horas do dia 28 de abril
de 2021. Por conta da pandemia do COVID-19 a reunião será através de vídeo conferência, a fim de tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Aprovar as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras publicadas
em 10/04/2021 relativas ao exercício findo em 31/12/2020. São Paulo, 15 de abril de 2021.

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C338-B974-6F81-ED5A.
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