São Paulo, quarta e quinta-feira, 21 e 22 de abril de 2021

Novo Mundo Holding Financeira S/A
CNPJ/MF nº 08.103.049/0001-81
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO PATRIMONIAL Encerrado em 31/12 (Valores em R$Mil)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Lei 11.638)
31/12/20
31/12/19
AT IV O
.
31/12/20
31/12/19 Despesas/Receitas Operacionais
(23)
(30)
ATIVO CIRCULANTE
53
26 Despesas Gerais e Administrativas
(23)
(31)
Disponibilidades
11
Outras despesas administrativas
(20)
(28)
Caixa e bancos
11
Despesas tributarias
(3)
(3)
Títulos e Valores Mobiliários
38
1
Outros títulos de renda fixa
38
- Outras Receitas Operacionais
15
15 Resultado Antes do
Outros Créditos
(23)
(30)
Resultado Financeiro e dos Tributos
Diversos
15
15
(976)
(4.056)
10.875
8.851 Resultado de Equivalência Patrimonial
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Investimentos
10.875
8.851 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro
(999)
(4.086)
Participação Coligadas/Controladas: No País
10.875
8.851 Resultado Líquido das Operações Continuadas
(999)
(4.086)
TOTAL DO ATIVO
10.928
8.877 Lucro/ (Prejuízo) do Período
(999)
(4.086)
P A S S IV O
.
31/12/20
31/12/19 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora
(999)
(4.086)
10.928
8.877 Nº de Ações:
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
3.519.451 2.721.352
Capital:
13.450
10.400 Lucro (prejuízo) por Ação:
(0,284)
(1,502)
De domiciliados no país
13.450
10.400
31/12/19
Lucros / (Prejuízos) acumulados
(2.522)
(1.523) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 31/12/20
(999)
(4.086)
10.928
8.876 Resultado do Período
Patrimônio líquido atribuível aos controladores
(999)
(4.086)
TOTAL DO PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO
10.928
8.877 Resultado Abrangente
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital
Reserva
Outras Reservas
Lucros ou Prejuízos
Total
Total
EV E NT O S
Realizado
Legal
de Lucros
Acumulados
31/12/19 Controladores
Saldos iniciais em 01/01/19
1.200
16
2.547
3.763
3.763
9.200
(16)
(2.547)
(1.523)
5.114
5.114
Mutações do Período
Aumento de capital
9.200
9.200
9.200
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(4.086)
(4.086)
(4.086)
(16)
(2.547)
2.563
Destinações:
Reserva legal
(16)
16
Reserva de lucros
(2.547)
2.547
Saldos finais em 31/12/19
10.400
(1.523)
8.877
8.877
Capital
Reserva
Outras Reservas
Lucros ou Prejuízos
Total
Total
Realizado
Legal
de Lucros
Acumulados
31/12/20 Controladores
EV E NT O S
Saldos iniciais em 01/01/20
10.400
(1.523)
8.877
8.877
Mutações do Período
3.050
(999)
2.051
2.051
Aumento de capital
3.050
3.050
3.050
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(999)
(999)
(999)
Saldos finais em 31/12/20
13.450
(2.522)
10.928
10.928
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - (Valores em Milhares de Reais)
1. Contexto Operacional: Em 03 de abril de 2006 através da Ata da Assembléia Geral foi constituída a empresa “Novo Mundo Holding Financeira S/A”,
e tem por objeto a participação no capital de instituições financeiras e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 2.
Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram preparadas com base nas práticas contábeis emanadas da Legislação Societária Brasileira, Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07 e
pela Lei nº 11.941/09, e de acordo com os pronunciamentos, orientações e
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e
aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 3. Principais Práticas Contábeis: 3.1. Apuração do resultado: As receitas e despesas foram
apropriadas pelo regime de competência. 3.2. Ativos e passivos circulantes
e a longo prazo: Demonstrados pelos valores de custo incluindo, quando
aplicável, os rendimentos, encargos e as variações monetárias incorridas,
deduzidos das correspondentes rendas, despesas a apropriar e, quando

aplicável, provisões para perdas. 3.3. Investimentos: A participação societária permanente em controlada está registrada pelo método da equivalência
patrimonial. 3.4. Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social: O
imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro
líquido são calculados com base no lucro tributável, ajustado nos termos da
legislação pertinente. 4. Investimentos: O investimento em empresa controlada está representado conforme tabela abaixo:
2020
2019
Moneycorp Banco de Câmbio S/A
Capital social
13.900
10.900
Patrimônio líquido
10.875
8.851
Quantidade de ações
1.845.963 1.447.550
Participação (%)
100%
100%
Saldo do início do período
8.851
3.737
Aumento de capital
3.000
9.200
Rendas (despesas) de participação em controladas
(976)
(4.056)
Dividendos recebidos
(30)
Total do investimento
10.875
8.851

Compass Minerals América do Sul Indústria e Comércio Ltda.

CNPJ (MF) 60.398.138/0001-12
Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Demonstrações das mutações
Capital social
Reserva de lucros
Ajustes de
Total
Balanços patrimoniais
Controladora
Consolidado
Capital (–) Gastos com Incentivos Reserva Lucros avaliação patrimônio
do patrimônio líquido
2020
2019
2020
2019
líquido
subscrito emissão de ações fiscais legal retidos patrimonial
Ativo/Circulante
1.103.505 917.808 1.134.511 947.018
329.433
(11.654) 36.409 16.471 216.272
63.559 650.490
Caixa e equivalentes de caixa 30.703 52.695 49.800 66.958 Saldo em 31 de dezembro de 2018
–
–
–
– 134.720
– 134.720
Contas a receber de clientes 667.129 530.473 672.687 539.441 Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
288
288
Estoques
343.842 282.444 348.803 286.533 Valor justo - derivativos
–
–
–
–
–
449
449
Impostos a recuperar
21.639 28.655 22.752 30.192 Valor justo - empréstimos
Incentivos
fiscais
–
–
11.909
–
(11.909)
–
–
IR e CS a recuperar
330
36
371
322
–
–
–
– (2.186)
–
(2.186)
Despesas antecipadas
24.111 11.349 24.347 11.416 Dividendos mínimos obrigatórios
–
–
–
– (103.000)
– (103.000)
Derivativos
13.334 11.274 13.334 11.274 Distribuição de dividendos
–
–
–
– (25.195)
– (25.195)
Outras contas a receber
2.417
882
2.417
882 Juros sobre capital próprio
Ativo não circulante
596.108 558.868 579.058 547.718 Realização de avaliação patrimonial por depreciação
–
–
–
– 1.143
(1.143)
–
Realizável a longo prazo
28.203 20.421 36.046 27.789 e baixa de imobilizado líquida de efeitos tributários
329.433
(11.654) 48.318 16.471 209.845
63.153 655.566
Contas a receber de clientes
8.230
1.705
8.230
1.705 Saldo em 31 de dezembro de 2019
–
–
–
– 169.958
– 169.958
Partes Relacionadas
4.349
181
4.345
146 Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
702
702
Impostos a recuperar
5.913
5.986
9.644
9.737 Valor justo - derivativos
Valor
justo
empréstimos
–
–
–
–
–
92
92
IR e CS diferidos
9.257 10.831 12.581 13.575
Incentivos fiscais
–
– 13.611
– (13.611)
–
–
Depósitos judiciais
–
–
– 16.218 (16.218)
–
–
e outras contas a receber
453
1.718
1.246
2.626 Reserva legal
–
–
–
– (10.462)
– (10.462)
Investimentos
133.640 121.366 38.265 29.455 Dividendos mínimos obrigatórios
–
–
–
– (24.775)
– (24.775)
Imobilizado
430.149 413.631 454.593 441.007 Distribuição de dividendos
–
–
–
– (26.500)
– (26.500)
Intangível
4.116
3.450 50.154 49.467 Juros sobre capital próprio
567.905 538.447 543.012 519.929 Realização de avaliação patrimonial por depreciação
–
–
–
– 1.126
(1.126)
–
Total ativo
1.699.613 1.476.676 1.713.569 1.494.736 e baixa de imobilizado líquida de efeitos tributários
329.433
(11.654) 61.929 32.689 289.363
62.821 764.581
Passivo/Circulante
688.785 475.365 691.744 481.953 Saldo em 31 de dezembro de 2020
Fornecedores
174.886 155.566 176.901 159.378
Demonstrações dos
Controladora
Consolidado
Demonstrações dos
Controladora
Consolidado
Empréstimos e financiamentos 381.153 238.921 381.153 238.921
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
fluxos de caixa
fluxos de caixa
Impostos e CS a recolher
12.364
7.951 12.618
9.352
Partes relacionadas
250
–
–
–
IR e CS a recolher
2.326
1.936
2.342
2.471 Fluxos de caixa das atividades operacionais:
169.958 134.720 169.958 134.720 Impostos a pagar
49.507 21.622 49.882 23.811
Impostos parcelados a recolher
–
62
189
62 Lucro líquido do exercício
Ajustes
para
reconciliar
o
resultado
para
IR e CS, pagos
(44.704) (19.367) (46.934) (20.453)
Salários e encargos sociais
21.830 19.671 22.392 20.239
Outros passivos
13.340 15.704 13.253 15.995
Adiantamentos de clientes
6.905
3.449
6.937
3.635 o caixa liquido das atividades operacionais:
Depreciação
e
amortização
44.679
41.422
49.104
43.698
Caixa
liquido
proveniente
Arrendamentos
3.240
4.633
3.283
4.674
das atividades operacionais
91.994 189.767 99.327 196.302
Dividendos a pagar
18.802
5.077 18.802
5.077 Provisão para crédito
4.347 4.820 4.249 4.774 Fluxo de caixa das atividades de investimento
Derivativos
211
–
211
– de liquidação duvidosa
Juros,
ganhos
e
perdas
cambiais
e
Ativo imobilizado e intangível (43.677) (38.499) (45.159) (39.932)
Partes Relacionadas
4.250
4.000
4.000
4.000
Outras contas a pagar
62.818 34.099 62.916 34.144 instrumentos financeiros, líquidos 35.401 31.762 35.402 31.730 Recebimento por venda
Provisão
para
demandas
judiciais
425
463
415
408
de ativo imobilizado
311
193
364
320
Passivo não circulante
246.247 345.745 257.244 357.217
Redução de capital - MixMicro
1.000 4.500
–
–
Empréstimos e financiamentos 201.777 314.942 201.777 314.942 Resultado da equivalência
patrimonial
(13.274)
(8.565)
(8.810)
(3.883)
Dividendos recebidos
– 13.880
– 1.000
Impostos e CS a recolher
–
–
271
460
(Reversão)/Provisão
de
contas
Caixa líquido usado nas
IR e CS diferidos
–
– 10.706 10.862
a pagar
22.720 (1.551) 22.802 (1.609) atividades de investimento
(42.366) (19.926) (44.795) (38.612)
Provisão para demandas judiciais 11.219 12.387 11.228 12.494
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Arrendamentos
32.871 18.036 32.882 18.079 (Ganho)/Perdas na alienação
de
imobilizado
(183)
884
(237)
1.400
Captações de empréstimos
Outras contas a pagar
380
380
380
380
906 12.678
170 12.288
e financiamentos
407.536 472.230 407.536 472.230
Patrimônio líquido
764.581 655.566 764.581 655.566 IR e CS diferidos
Efeito
do
ajuste
a
valor
Capital social
329.433 329.433 329.433 329.433
Pagamento do principal de
presente - clientes
(1.145) 1.056 (1.170) 1.044
Reservas de capital
(11.654) (11.654) (11.654) (11.654)
empréstimos e financiamentos (400.700) (426.609) (400.700) (426.609)
Reservas de lucros
383.981 274.634 383.981 274.634 Efeito do ajuste a valor
Juros bancários, pagos
(22.848) (29.184) (22.848) (29.184)
451
990
415
959
Ajustes de avaliação patrimonial 62.821 63.153 62.821 63.153 presente - fornecedores
Dividendos pagos
(48.013) (138.449) (48.013) (138.449)
Provisão
para
obsolecência
Total do passivo
Pagamento de passivos
dos estoques
3.038 3.244 2.981 3.247
1.699.613 1.476.676 1.713.569 1.494.736
e patrimônio líquido
(7.595) (6.260) (7.665) (6.326)
–
37
–
37 de arrendamento
Provisão perda de adiantamento
Controladora
Consolidado
Demonstrações
267.323 221.960 275.279 228.813 Caixa líquido utilizado nas
atividades
de
financiamento
(71.620)
(128.272) (71.690) (128.338)
2020
2019
2020
2019 Decréscimos/(acréscimos) em ativos:
de resultados
Receita líquida
1.769.586 1.501.199 1.807.632 1.533.612 Estoques
(64.436) (12.242) (65.251) (13.265) Aumento/(diminuição) líquido(a)
Custo dos produtos vendidos
Contas a receber
(146.384) (57.116) (142.851) (59.280) em caixa e equivalentes de caixa (21.992) 41.569 (17.158) 29.352
e serviços prestados (1.296.266) (1.119.954) (1.326.387) (1.143.876) Partes relacionadas
(4.168)
(150) (4.199)
(146) Variação em caixa e equivalentes de caixa
Lucro bruto
473.320 381.245 481.245 389.736 Impostos a recuperar
7.062 (6.981) 7.757 (6.980) Caixa e equivalentes de caixa
no início do exercício
52.695 11.126 66.958 37.606
(Despesas)/receitas operacionais
Outros ativos
(2.486) 4.528 (2.538) 4.806
Caixa e equivalentes de caixa
Despesas gerais
(Decréscimos)/acréscimos em passivos:
no final do exercício
30.703 52.695 49.800 66.958
e administrativas
(54.225) (45.256) (55.316) (46.251) Fornecedores e cessão
Despesas de vendas
(167.586) (137.878) (169.176) (139.712)
(21.992) 41.569 (17.158) 29.352
de créditos por fornecedores 16.690 21.809 14.929 23.001
Resultado da equivalência
Notas explicativas
demonstrações contábeis das empresas controladas: Compass Minerals
patrimonial
13.274
8.565
8.810
3.883
1. Informações gerais: Nossos produtos agrícolas aumentam a produtivi- Sudeste Indústria Ltda., Compass Minerals Nordeste Indústria e Comércio
Outras receitas
dade ao satisfazer as necessidades nutricionais essenciais de diversas cul- Ltda., Mixmicro Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. e CMPQ
4.518
(730)
4.591
(897)
(despesas), líquidas
turas. A Companhia vende uma gama completa de nutrientes, que são vitais Igarassu Participações Ltda. 4. Empréstimos e financiamentos: as obrigaLucro antes do resultado
para alcançar o melhor desenvolvimento e saúde das plantas. Fornecemos ções são representadas como segue:
financeiro
269.301 205.946 270.154 206.759
produtos químicos para tratamento de águas, mineradoras, indústrias de
Controladora e consolidado
Receitas financeiras
4.045
5.757
4.552
6.563
óleo/gás, etc. 2. Apresentação das demonstrações contábeis consolida- Detalhes
2020 2019
Despesas financeiras
(44.471) (38.817) (44.778) (39.013)
das e principais práticas contábeis adotadas: 2.1. Base de apresenta- Denominados em Reais
528.743 490.811
Despesas de variação
ção: As demonstrações contábeis consolidadas foram preparadas de acor- Financiamento à exportação
90.956 50.772
(9.334)
(1.518)
(9.375)
(1.531)
cambial, líquidas
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem os Financiamento de máquinas e equipamentos
–
26
Resultado financeiro líquido (49.760) (34.578) (49.601) (33.981)
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Capital de giro
321.426 349.886
Lucro antes do IR e CS
219.541 171.368 220.553 172.778
2.2. Estoques: Os estoques são demonstrados pelo menor valor entre o Finep
21.456 28.813
IR e CS
valor líquido de realização e o custo médio de produção ou aquisição. Cessão de crédito - contas a receber
97.617 64.130
Corrente
(48.677) (23.970) (50.425) (25.769)
As provisões de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando Custos de transação
(2.712) (2.816)
Diferido
(906) (12.678)
(170) (12.289)
consideradas necessárias. 2.3. Imobilizado: A depreciação é calculada Denominados em Dólares
54.187 63.052
Lucro líquido do período 169.958 134.720 169.958 134.720
pelo método linear, às taxas que levam em consideração a vida útil dos Capital de giro
54.187 63.052
Lucro básico e diluído por ação 3,12
2,48
3,12
2,48
bens. 2.4. Empréstimos e financiamentos: São demonstrados pelos valo- Total
582.930 553.863
Controladora Consolidado res de contratação, líquido dos custos de transação incorridos e subsequen- Total Passivo circulante
Demonstrações de resultados
381.153 238.921
2020 2019 2020 2019 temente, mensurados ao custo amortizado usando o método da taxa de ju- Total Passivo não circulante
abrangentes
201.777 314.942
Lucro líquido do exercício
169.958 134.720 169.958 134.720 ros efetiva. 2.5. Imposto de renda e contribuição social corrente e 5. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social da Companhia em
Valor justo - derivativos,
diferido: são calculados de acordo com as bases legais tributárias vigentes 31/12/2020 é de R$329.433, composto por 54.416.710 ações ordinárias e
líquido de impostos
702
288
702
288 no Brasil. 3. Demonstrações contábeis consolidadas: Compreendem as 1.692.000 ações preferenciais sem valor nominal.
Valor juros - empréstimos,
Adilson Inacio da Silva
Gustavo dos Reis Vasques
Contador: Felipe Gomes da Silva
líquido de impostos
92
449
92
449
Vice-Presidente de Finanças
Presidente
CRC 1SP278373/O-4
Total do resultado abrangente
As demonstrações contábeis consolidadas completas, juntamente com o parecer de auditoria
170.752 135.457 170.752 135.457
para o exercício
da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., encontram-se arquivadas na sede da Companhia

Associação dos Engenheiros do Departamento de
Águas e Energia Eletrica de São Paulo - AEDAEESP

CNPJ 58.102.872/0001-40
Convocação para as Inscrições das Chapas para Diretoria e
Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal
Associação dos Engenheiros do Departamento de Águas e Energia Eletrica - DAEE
- AEDAEESP, convoca a todos os associados Servidores Públicos e Celetistas, a
efetivarem as inscrições das chapas, Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e
Conselho Fiscal, e Representantes de Núcleos, para o Triênio 2021/2024, por correio
eletrônico, direcionando as inscrições das referidas Chapas, para o e-mail,
asseng.daee@gmail.com, iniciando no dia 21 de abril com termino dia 30 do
presente mês, até ás 17 horas, para que sejam efetivadas as inscrições. Esta medida
está sendo usada, extraordinariamente, por recomendação sanitária de isolamento
social, tendo em vista a pandemia que assola nosso pais.
São Paulo, 20 de abril de 2021.
Wanderley de Abreu Soares Junior - Presidente

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0029154-75.
2020.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ªVC, do Foro
de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Artur Pessôa de Melo Morais,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a CBL Distribuição e Transportes
Ltda-ME, CNPJ Nº 12.688.624/0001-22, que nos autos de cumpri
mento de Sentença ajuizado por CGMP – Centro de Gestão de
Meios de Pagamentos S/A, foi deferida a sua Intimação por edital
para que efetue o pagamento do valor de R$20.787,33 que deverá
ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no
prazo de 15 dias(art.513,§2º, IV,CPC)a fluir após os 20 dias supra
sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC),
podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC).
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
31/12/20 31/12/19
Atividades Operacionais
(23)
(31)
Lucro líquido (prejuízo) do período
(999)
(4.086)
Resultado equivalência patrimonial
976
4.055
(38)
(1)
Variação de Ativos e Obrigações
(Aumento) diminuição de títulos e valores mobiliários
(38)
(Aumento) diminuição de outros créditos
(1)
Caixa líquido (aplicado) consumido
(61)
(32)
nas atividades operacionais
(3.000)
(9.170)
Atividades de Investimento
(Inversões) em:
(3.000)
(9.200)
Investimentos
(3.000)
(9.200)
Dividendos/lucros recebidos de coligadas controladas
30
Caixa líquido originado (aplicado)
(3.000)
(9.170)
nas atividades de investimento
3.050
9.200
Atividades de Financiamento
Integralização de capital
3.050
9.200
Caixa líquido originado (aplicado)
3.050
9.200
nas atividades de financiamento
Aumento(Redução) Caixa e Equivalentes de Caixa
(11)
(2)
Modificações da Posição Financeira
Caixa e equivalentes de caixa: No início do exercício
11
13
No fim do do exercício
11
Aumento(Redução) Caixa e Equivalentes de Caixa
(11)
(2)
5. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: No exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2020 o capital social subscrito é de R$13.450 (R$10.400 em
2019), está dividido em 3.519.451 ações ordinárias nominativas (2.721.352
em 2019), sem valor nominal. Em 26 de agosto de 2020 foi aprovado o aumento de capital social de R$10.400 para R$13.450 no montante de R$
3.050, mediante a emissão de 798.099 novas ações ordinárias nominativas.
Em 24 de abril de 2019 foi aprovado o aumento de capital social de R$ 1.200
para R$10.400 no montante de R$ 9.200, mediante a emissão de 2.013.100
novas ações ordinárias nominativas. b) Distribuição de lucros: Do resultado
apurado em cada exercício social, após a dedução dos prejuízos acumulados e da provisão para o imposto de renda, 5% serão aplicados na constituição da reserva legal, a qual não excederá o montante de 20% do capital
social, e 25% serão distribuídos como dividendo obrigatório aos acionistas.
O saldo, se houver, terá a aplicação que lhe destinar a Assembléia Geral.
Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 não houve
distribuição de lucros por apresentar saldos de prejuízos nos exercícios. c)
Reservas de Lucros: No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020
não houve movimentações em reservas de lucros. No exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2019, houve as seguintes movimentações: (i) A reversão de reservas legais no montante de R$ 16 e das reservas especiais de
lucros no montante de R$ 2.547 para absorver o saldo de prejuízos acumulados no exercício. 6. Juros de Capital Próprio: Nos exercícios encerrados
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 não foi pago juros sobre capital próprio,
conforme faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. 7. Contingências: Impostos
e contribuições permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos
competentes por períodos variáveis de tempo.

A DIRETORIA
REINALDO DANTAS
Contador CRC 1SP 110330/O-6

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)

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

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.

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.

Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
CNPJ Nº 01.924.030/0001-57
Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 14:00horas do dia
29 de abril de 2021, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960,
19º andar, Conjunto 1900, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”:
a) leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e
demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2020;
b) destinação do resultado do exercício de 2020. São Paulo, 19 de abril de 2021.
André Kissajikian - Diretor Executivo.
(20, 21 e 23)

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.

Augusto Velloso Engenharia S.A

CNPJ 05.522.437/0001-09 - NIRE - 35300194667
Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada Em 12/03/2021.
Data, Local e Hora: 12/03/2021, na sede social à Rua Major Quedinho, 111 - Conjunto 10 - Pavimento 21, nesta
Capital, às 11hs. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial e demonstrações financeiras, referente ao exercício findo em 31/12/2020
e destinação do lucro. Mesa Diretora: presidente: Augusto Ferreira Velloso Neto, secretário: Ricardo Machado Ferreira Velloso. Deliberações aprovadas por unanimidade: Os documentos do item “a” da ordem do dia, os
quais já eram do conhecimento de todos, por terem sido publicados em 04/03/2021 no DOESP e no Jornal “Empresas
& Negócios”. Os presentes deliberaram reunirem-se em outra oportunidade para determinarem sobre a destinação da
conta “lucros acumulados”, findo em 31/12/2020. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata, lida e aprovada por
todos. a) Augusto Ferreira Velloso Neto - Presidente; Ricardo Machado Ferreira Velloso - Secretário; Augusto Velloso Engenharia S/A, representada pelos seus Diretores Augusto Ferreira Velloso Neto e Ricardo Machado Ferreira Velloso. JUCESP nº 169.175/21-2, em 13/04/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

O amadurecimento
do mercado
comprador de
outsourcing
Romulo de Paula (*)

A terceirização de mão de
obra de TI sempre foi uma
saída para empresas que precisam evoluir ou gerenciar suas
estruturas.
Mas, sem optar por contratar
profissionais e aumentar seus
quadros de funcionários, a
ideia é deixar essa responsabilidade nas mãos de fornecedores especialistas, que garantem
a alocação de profissionais
que tenham o conhecimento
adequado para aquela necessidade. Como o outsourcing
de TI não é propriamente algo
novo, é natural que passaria
por mudanças e evoluções ao
longo dos anos.
Atuando neste mercado há
mais de uma década, tenho
segurança em afirmar que este
serviço continua extremamente importante para as empresas, só que há uma mudança
do “outro lado do balcão”. Hoje,
o contratante está muito mais
exigente, o que faz com que os
fornecedores tenham que se
preparar cada vez mais para
atender altos níveis de serviço.
Se antes o papel de uma
empresa de outsourcing era
apenas selecionar bons profissionais - e manter com ele uma
relação de trabalho, ainda que
ele estivesse alocado em um
cliente – hoje espera-se dela
um comprometimento muito
maior, e que ela traga valor para
a área de TI do contratante.
Atualmente, é muito comum
que um cliente venha a nós
solicitando profissionais para
determinado projeto dentro
de sua empresa, já tendo uma
ideia de valor para a contratação. E claro, com mais
informações suas exigências
são maiores do que eram no
passado: o cliente não quer
apenas um bom profissional,
que entregue alta qualidade e
não gere retrabalho.
Muitas vezes quer também
que o fornecedor se responsabilize pela gestão e qualidade
das entregas e do projeto como
um todo, dentro do mesmo orçamento. Se para quem vende
outsourcing isso pode parecer
ruim, na verdade não é.
Este maior nível de exigência
vem abrindo oportunidades
para que, em vez de apenas alocações, o cliente opte por contratar os chamados “squads”,
um grupo de profissionais com
conhecimentos em diferentes
disciplinas e que também
inclui todo o gerenciamento
do projeto. É uma tendência
em forte crescimento, e que
veio para ficar no mundo do
outsourcing.
Como diretor de uma empresa que atua na área, entendo
este aumento no nível de
exigência em relação aos fornecedores como algo natural e
resultado do amadurecimento
do mercado comprador.
Nos mostra que os responsáveis pela área de TI veem
cada vez mais o outsourcing
como a melhor opção para
seus desafios internos, e isso
continuará gerando uma série
de oportunidades para quem
oferece este serviço no presente e no futuro.
(*) - É sócio e diretor comercial da
ART IT, empresa especializada em
soluções e serviços de TI.

ORIENT RELÓGIOS DO BRASIL S.A.

CNPJ (MF) 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 30 de abril
de 2021, às 09:00 horas, em sua Sede Social, na Avenida das Nações Unidas, 10.989, 7º. Andar, Conjunto
71, Sala 1 - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, CEP 04578-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro
líquido do exercício e 3) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 19 de abril de 2021. A Diretoria.

CNPJ/MF nº 07.418.496/0001-67 - NIRE 3530056025-6
Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada Em 12/03/2021.
Data, Local e Hora: 12/03/2021, na sede social à Rua Major Quedinho, 111 - 17º andar, Sala B, nesta Capital, às 15:00 horas. Convocação: Dispensada. Presença dos Acionistas: Totalidade. Ordem do Dia:
a) Leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial e demonstrações financeiras, referente ao
exercício findo em 31/12/2020 e destinação do lucro. Mesa Diretora: presidente: Augusto Ferreira Velloso Neto, secretário: Ricardo Machado Ferreira Velloso. Deliberações aprovadas por unanimidade: Os documentos
do item “a” da ordem do dia, os quais já eram do conhecimento de todos, por terem sido publicados em 02/03/2021 no
DOESP. e no Jornal “Empresas & Negócios”. Os presentes deliberaram reunirem-se em outra oportunidade para determinarem sobre a destinação da conta “lucros acumulados”, findo em 31/12/2020. Encerramento: Nada mais,
Lavrou-se a ata, lida e aprovada por todos vai assinada pelos membros da mesa e por todos os demais presentes. a)
Augusto Ferreira Velloso Neto - Presidente; Ricardo Machado Ferreira Velloso - Secretário; Augusto Velloso Engenharia S/A, representada pelos seus Diretores Augusto Ferreira Velloso Neto e Ricardo Machado Ferreira Velloso. JUCESP nº 154.279/21-3 em 08/04/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1010359-75. 2018.8.26.0320 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ªVC, do Foro de Limeira, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Salvatto Whitaker, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Casfor Marmores e Granitos Ltda., CNPJ 96.406.012/0001-90, que lhe foi
proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento
Ltda, alegando em síntese que: A Requerente é empresa que gere o pagamento de pedágios em
rodovias do país, através do sistema conhecido como "sem parar". A empresa requerida contratou
esse serviço a fim de que seus veículos não precisassem parar nas praças de pedágio. Após
diversos meses de adimplemento, a requerida deixou de efetuar o pagamento das faturas de nº
127868845 e nº130732786, cujo valor,até setembro de 2018, era de R$ 15.550,86. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, 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, devidamente atualizada, ou apresente embargos monitórios.
Não sendo contestada a ação, nem opostos embargos monitórios, constituir-se-á de pleno direito o
título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, e o réu será considerado
revel, caso em que lhe será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Limeira, aos 05/04/2021.

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000664-93. 2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carlos Eduardo Santos
Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)Black House Comercio de Moveis Ltda.
26.509.259/0001-56 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida
por Paulista Invest Fomento Mercantil Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a
quantia de R$ 58.034,98 (dezembro/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Antes de esgotado este último prazo, não será deferida a prática
de atos de constrição (bloqueio via Bacenjud, Renajud, etc.). Será o presente edital, por extrato,
afixado e pub. na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 29/03/2021.

Edital de Intimação, com prazo de 20 dias. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ªVC, do Foro Regional II
- Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Fabricio Stendard, na forma da Lei, etc. Edital de Intimação Prazo 20 dias - Proc. 0041510-26.2019.8.26.0002. O Dr. Fabricio Stendard, Juiz de Direito da 3ªVC
do Foro Regional de Santo Amaro/SP. Faz Saber a Jorge Takeshita, CPF/ME Nº 052.507.038-95 e
terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório,
processam-se os autos do Cumprimento de Sentença que lhe move Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua
intimação, por edital, da “penhora do valor de R$ 5.681,00, e dos direitos aquisitivos que o
executado detém sobre o lote 11 da quadra JD do empreendimento Ninho Verde – Gleba II, sito no
Município de Pardinho/SP” do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário (a)(s), Jorge Takeshita,
CPF/ME Nº 052.507.038-95". O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns)
depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do
descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais. Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua
impugnação. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24/11/2020.

Augusto Velloso Empreendimentos Imobiliários S/A
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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 30BA-055A-321E-FCFF.
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