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Conexão BR Agente Autônomo  de Investimento Ltda.
CNPJ: 08.342.780/0001-60 - 7º RTDPJ: 26.124

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Os Srs. Sócios da Conexão BR Agente Autônomo de Investimento Ltda. , em atendimento aos 
artigos 1.071, 1073, I e 1.152 do Código Civil, ficam convocados pelo sócio-administrador, a se 
reunirem em AGOE, a ser realizada em 07 de maio de 2021, às 9:00 horas, em 1ª convocação, 
a realizar-se virtualmente, nos termos do Artigo 1.080-A do Código Civil, através da Plataforma 
Zoom, (Link:https://zoom.us/j/6598785952?pwd=S3FVOC9LQzBNZnhhWEZmMks4dU43dz09), a 
fim de deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia: (a) Examinar, discutir e votar as contas 
dos administradores e as demonstrações financeiras da Sociedade referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) Examinar, discutir e votar as destinações do lucro 
resultante do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (c) Aprovar as distribuições 
de lucros e resultados aos Sócios referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020; (d) Aprovar o Valuation da Sociedade para o exercício de 2021. São Paulo/SP, 29 de abril 
de 2021. Erich Beletti - Administrador da Conexão BR Agente Autônomo de Investimento Ltda.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1000905-34.2021.8.26.0266. Classe - Assunto: Procedi-
mento Comum Cível - Aquisição. Requerente: Silote Sociedade Imobiliaria e Loteadora Ltda.
1ª Vara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 1000905-34.2021.8.26.0266. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do
Foro de Itanhaém, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges e/ou sucessores, que Silote Sociedade Imobiliaria e Loteadora Ltda ajuizou(ram) ação
de USUCAPIÃO, visando o deferimento da posse do imóvel Matrícula nº 51.567 - Lote 22, Quadra 15,
da Rua 37 do Jardim Diplomata, em Itanhaém/SP, com emissão de mandado de Averbação para
registro no Cartório de Imóveis , alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itanhaem, aos 12 de abril de 2021.

Engepack Embalagens São Paulo S.A.
CNPJ/MF: 59.791.962/0001-59 - NIRE: 35.300.328.108

Certidão de Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 26 de Março de 2021

Data, Hora e Local: Aos 26 dias do mês de março do ano de 2021, às 10:00 horas, na Avenida Ba-
rão de Tefé, nº 34, Saúde, Rio de Janeiro, CEP: 20.220-460. Presenças: Presentes os membros do 
Conselho de Administração abaixo assinados, sob a presidência do Sr. André Philippe Mattias Lind-
ner Krepel, secretariado pelo Sr. Lucio José Santos Junior, Diretor Superintendente da Companhia. 
Presentes, também, o Sr. Ivo César dos Santos de Saldanha e o Sr. Rui Flávio Alves Barreto, ambos 
Diretores da Companhia. Ordem do Dia: 1) Apreciação das demonstrações financeiras, do relatório da 
administração e do parecer dos auditores independentes da Companhia, relativos ao exercício social 
encerrado em 31.12.2020; 2) Destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31.12.2020; 
3) Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; 4) Pagamento de PLR/Gratificação 
aos empregados da Companhia; 5) Reeleição de Diretoria; 6) O que ocorrer. Deliberações: 1) Após 
realizada a apresentação dos documentos elaborados pela Administração, o Conselho analisou o Re-
latório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras, juntamente com o 
parecer dos Auditores Independentes, tendo discutido e, ao final, se manifestado favoravelmente e sem 
ressalvas aos documentos, referentes ao exercício social findo em 31.12.2020; 2) Após análise dos 
documentos referidos no item anterior, o Conselho encaminhou à Assembleia Geral de Acionistas a 
proposta constante das Demonstrações Financeiras de 31.12.2020, consistente na aprovação de que 
o lucro líquido apurado pela Companhia no exercício de 2020, no montante total de R$ 34.658.657,27, 
tenha a seguinte destinação: i) o montante de R$ 1.732.932,86 para reserva legal; ii) O valor remanes-
cente, de R$ 32.925.724,41, acrescido da realização de reserva de reavaliação de ativos, no montante 
de R$ 194.449,23, no valor total de R$ 33.120.173,64, à constituição de reserva de incentivo fiscal. 
3) O Conselho autorizou o seu Presidente a convocar Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
para deliberar sobre: a) Exame do Relatório da Administração, bem como das demais Demonstrações 
Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31.12.2020; b) 
Destinação dos resultados da Companhia; c) Fixação da remuneração global anual dos administra-
dores; 4) Ratificado o pagamento de PLR/Gratificação aos empregados da Companhia, no valor total 
de R$ 4.911.000,00; 5) O Conselho reelegeu para compor a Diretoria da Companhia, pelo prazo 
de 3 (três) anos, os senhores Lucio José Santos Junior, brasileiro, casado, economista, inscrito no 
CPF/MF sob nº 847.724.337-91 e portador do RG nº 08.146.034-16 SSP/BA, que exercerá o cargo de 
Diretor Superintendente; Rui Flávio Alves Barreto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, 
portador do RG n° 04.548.074-57 SSP/BA e CPF n° 576.539.505-82, que exercerá o cargo de Dire-
tor sem designação específica; Ivo César dos Santos de Saldanha, brasileiro, casado, engenheiro 
mecânico, portador do RG nº 02.099.168-18 SSP/BA e inscrito no CPF sob nº 379.688.585-34, que 
exercerá o cargo de Diretor sem designação específica, todos com endereço profissional à Quadra 
03 do SESFI, CIA Sul, CEP: 43700-000, Simões Filho, BA e André Philippe Mattias Lindner Kre-
pel, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº. 07.637.129-3 SECC/RJ e inscrito no CPF nº 
003.679.127-08 que exercerá o cargo de Diretor sem designação específica, com endereço comercial 
à Praça Pio X, nº 98, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.091-040. Os Diretores reeleitos 
declaram, para efeito do disposto no art. 37, inciso II, da Lei nº 8.934 de 18/11/94 e de acordo com 
o disposto no parágrafo 1º do artigo 147, da Lei n° 6.404/76, que não estão impedidos de exercer 
o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal. Encer-
ramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente certidão que, achada conforme, 
foi assinada pelos presentes. Assinaturas: Presidente e Conselheiro: Andre Philippe Mattias Lindner 
Krepel; Conselheiros: Diogo Guttman Mariani e Mauro César Silva Cunha; Secretário: Lucio José San-
tos Junior. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro – RJ, 26 de março de 2021. 
Lucio José Santos Junior - Secretário. Registrada na JUCESP sob o n° 173.751/21-0 em 22.04.2021.

 ATIVO 2020 2019
ATIVO CIRCULANTE 274.592,29 283.972,29
Disponibilidades 212.597,69 212.597,69
   Caixa 48.746,72 46.876,13
   Bancos Conta Movimento 15,38 123.229,94
   Aplicações Financeiras 158.623,62 42.491,62
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 67.206,57 71.374,60
   Mensalidades a Receber 0,00 0,00
   Outros Créditos Adto a Funcionários 67.206,57 71.374,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.359.789,30 1.356.393,30
IMOBILIZADO 1.359.789,30 1.356.393,30
   Terrenos 606.924,94 606.924,94
   Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 152.381,94 152.381,94
   Móveis e Utensílios 265.996,19 262.600,19
   Telefones 6.122,42 6.122,42
   Veículos 99.879,51 99.879,51
   Computadores e Periféricos 16.764,53 16.764,53
   Prédios e Benfeitorias 462.845,57 462.845,57
   Biblioteca 0,00 0,00
   Parque Infantil 12.415,70 12.415,70
   (-) Depreciação (263.541,50) (263.541,50)
TOTAL DO ATIVO 1.634.381,59 1.640.365,59

PASSIVO 2020 2019
PASSIVO CIRCULANTE 115.927,01 159.855,90
   Obrigações Sociais e Trabalhistas 47.525,91 91.454,80
   Empréstimos e Financiamentos 68.401,10 68.401,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.518.454,58 1.480.509,69
   Patrimônio Social 996.033,44 996.033,44
   Superávit/Déficit Acumulado 522.421,14 484.476,25
TOTAL DO PASSIVO 1.634.381,59 1.640.365,59

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA 2020 2019
Superávit Líquido do Exercício 37.944,89 57.131,81
Ajustes ao Superávit Líquido
   (+) Depreciação 0,00 0,00
Superavit Líquido Ajustado 37.944,89 57.131,81
Fluxo de Caixa do Ativo e Passivo Operacional
   Variação de adiantamento a funcionários 4.168,03 (69.385,32)
   Variação de Provisões 0,00 0,00
   Variação de obrig. sociais e trabalhistas (43.928,89) 10.372,38
   Variação de empréstimos e financiamentos 0,00 (68.401,10)
Caixa Líquido das Ativ. Operacionais (39.760,86) 9.388,16
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
   Variação do ativo imobilizado (3.396,00) (55.218,27)
Caixa Líquido das Ativ. de Investimento (3.396,00) (55.218,27)
Aumento Líq. ao Caixa e Equiv. de Caixa (5.211,97) 11.301,70
  Caixa e equiv. de caixa no inicio-período 212.597,69 201.295,99
  Caixa e equiv. de caixa no final-período 207.385,72 212.597,69
Variação das disponibilidades de caixa (5.211,97) 11.301,70

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
O Instituto Nossa Senhora da Anunciação é uma sociedade civil de

direito privado sem fins econômicos, que tem por objeto social cri-
ar, congregar, dirigir e manter obras que visem a beneficência, a
promoção humana, a educação, a cultura, a evangelização, o en-
sino e a assistência social.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância

aos Princípios de Contabilidade emanados da Legislação
Societária, Normas Brasileiras de Contabilidade ITG 2002, Reso-
lução CFC nº. 877/2000, que aprovou a NBCT 10.19 e em confor-
midade com a Lei 6.404/76 e com as alterações introduzidas pe-
las Leis 11.638/2007, MP 449/08 e Lei 12.101/09, atendendo tam-
bém a NBCT 19.6 sobre Avaliação de Ativos.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Dentre as principais práticas contábeis devemos destacar:
a) APLICAÇÃO FINANCEIRA: Estão contabilizadas pelo valor da

INSTITUTO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO
C.N.P.J. – 02.969.279/0001-41 - Rua Conselheiro Olegário, 54, Vila Anastácio – São Paulo - SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.— VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – 2020
2020 2019

RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS 1.077.053,56 1.508.955,63
   Receita de serviços de Assist. Social 1.007.268,61 1.430.544,48
    Receita de doações e promoções 69.784,95 78.411,15
CUSTOS GERAIS 0,00 0.00
RESULTADO BRUTO 1.077.053,56 1.508.955,63
DESPESAS GERAIS 1.038.325,81 1.449.683,00
   Despesas com pessoal 827.089,49 1.197.979,16
   Despesas administrativas 211.236,32 251.703,84
   Impostos e Contribuições 0,00 0,00
(-) Custos Aplicados em gratuidade 0,00 0,00
RESULTADO FINANCEIRO LIQ. (782,86) (2.140,82)
   (-) Despesas Financeiras 3.480,18 5.388,78
   (+) Receitas Financeiras 2.697,32 3.247,96
RESULTADO OPERACIONAL 37.944,89 57.131,81
(+/-) Resultado não operacional 0,00 0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 37.944,89 57.131,81

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – EXERCÍCIO DE 2020.
Patrimônio Obras Patrimônio Reserva Superávit

CONTAS Social Sociais das Irmãs Reavaliações Acumulado TOTAL
Saldo anterior 996.033,44 0,00 0,00 0,00 484.476,25 1.480.509,69
Doações Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superávit exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 37.944,89 37.944,89
Saldo atual 996.033,44 0,00 0,00 0,00 522.421,14 1.518.454,58

aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropria-
dos até a data do encerramento do balanço.

b) IMOBILIZADO: Estão contabilizados pelo custo de aquisição. Não
foi realizada a correção monetária dos valores que compõem o
Ativo Permanente e o Patrimônio Líquido, em obediência à Lei
9.249 de 26/12/1995 que revogou a correção monetária das de-
monstrações financeiras, sendo que todos os bens estão sendo
depreciados com a aplicação da taxa correspondente, determina-
da pela legislação vigente.

As receitas originadas pela venda de ativos imobilizados foram clas-
sificas como receitas não operacionais em função de que o resul-
tado obtido foi reaplicado na própria Instituição, sendo utilizado
para manutenção das atividades assistenciais.

EVOLUÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO
CONTAS 2019 Acrescimos 2020
Terrenos 606.924,94 0,00 606.924,94
Máquinas Apar e Equip. 152.381,94 0,00 152.381,94
Móveis e utensílios 262.600,19 3.396,00 265.996,19
Telefones 6.122,42 0,00 6.122,42
Veículos 99.879,51 0,00 99.879,51
Computadores e Periféricos 16.764,53 0,00 16.764,53
Prédios e Benfeitorias 462.845,57 0,00 462.845,57
Biblioteca 0,00 0,00 0,00
Parque Infantil 12.415,70 0,00 12.415,70

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Ilmos. Srs. Diretores do Instituto Nossa Senhora da Anunciação

Examinamos as Demonstrações Contábeis individuais do INSTI-
TUTO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO, que compreendem o
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas
Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e
dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela data, assim como
o resumo das principais práticas contábeis e demais Notas
Explicativas. Responsabilidade da Administração sobre as Demons-
trações Contábeis - A  Administração do INSTITUTO NOSSA SENHO-
RA DA ANUNCIAÇÃO é responsável pela elaboração e adequada
apresentação dessas Demonstrações Contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades de be-
neficência e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração das Demonstrações Contábeis li-
vres de distorção relevante, independentemente se causada por frau-
de ou erro. Responsabilidade dos Auditores Independentes - Nossa

NOTA 04 – CRITÉRIOS DE APURAÇÃO
a) RECEITAS: As receitas auferidas pela congregação, encontram-

se registradas a valores originais e de acordo com o regime de
competência.

b) RECEITA DE MENSALIDADES: A contabilização das mensalida-
des seguiu o disposto da Lei 12.101/2009 devidamente regula-
mentado pelo Decreto 7.237, e foram registradas pelos valores
efetivamente recebidos.

c) CUSTOS E DESPESAS: Os custos e as despesas estão
registrados a valores originais, apurados através de notas fiscais
e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais e
referem-se a gastos necessários, para a manutenção das ativida-
des do instituto.

NOTA 05 –APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos captados pela entidade foram aplicados nas suas finali-

dades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social,
demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 06 – APRESENTAÇÃO DO BALANÇO
O Balanço apresentado representa a totalidade das operações reali-

zadas pela entidade.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
Angela Maria Scherer – Presidente

Marilise Aparecida de Andrade Borakouski
Contadora CRC/PR 062147/O-9

responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demons-
trações Contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acor-
do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas nor-
mas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e
que a auditoria seja planejada e executada com o objeto de obter se-
gurança razoável de que as Demonstrações Contábeis estão livres de
distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedi-
mentos selecionados para obtenção de evidências a respeito dos va-
lores e divulgações apresentados nas Demonstrações Contábeis. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, in-
cluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas Demonstra-
ções Contábeis. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os
controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresen-
tação das Demonstrações Contábeis da Entidade, para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias,
mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses
controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avali-

ação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a ava-
liação da apresentação das Demonstrações Contábeis tomadas em
conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente
e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião - Em nossa
opinião, as Demonstrações Contábeis anteriormente referidas, apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira do INSTITUTO NOSSA SENHORA DA
ANUNCIAÇÃO em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas
operações e os seus Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicá-
veis às entidades de Beneficência. Outros Assuntos - As Demonstra-
ções Contábeis do INSTITUTO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO,
levantadas em 31.12.2020, foram auditadas por nós e a conclusão
dos exames de auditoria resultou na emissão do nosso Parecer sem
ressalvas. — Ponta Grossa, 18 de março de 2021.

Sidnei Borakouski - CRC/PR 45.177/O-4

Relatório da Administração
Aos
Administradores e Acionista da
PPP Habitacional SP Lote 1 S.A.
São Paulo - SP
A Administração da PPP Habitacional SP Lote 1 S.A., cumprindo as determinações
legais e estatutárias, submete à apreciação da Acionista o Balanço Patrimonial, as
Demonstrações de Resultado e das Mutações do Patrimônio Líquido e a
Demonstração dos Fluxos de Caixa relativos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020.

Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Valores expressos em milhares de reais)

A PPP Habitacional SP Lote 1 S.A. foi constituída em 26 de janeiro de 2015, com
sede em São Paulo, e tem como objeto social, único e exclusivo, executar o objeto
previsto no Contrato, firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio
da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo.
Agradecemos à acionista pela confiança depositada no corpo executivo da empresa,
aos colaboradores pelo empenho e dedicação demonstrados no curso deste ano, ao
nosso seleto cliente pela preferência aos nossos produtos e serviços, aos
fornecedores pela parceria mantida conosco e a todos que participam direta ou
indiretamente dos negócios da empresa.

Consolidado
Notas 31/12/2020 31/12/2019

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa ....................... 2 59.179 54.285
Contas a receber .......................................... 3 19.847 15.713
Estoques .....................................................   45.725 17.000
Impostos a recuperar ...................................   0 20
Despesas antecipadas ................................   7.905 4.270
Créditos diversos ........................................   59.979 37.898
Total do Ativo circulante .......................... 192.635 129.186

Ativo não circulante
Contas a receber .......................................... 3 90.845 95.376
Estoques .....................................................   19.255 -
Créditos diversos ........................................   32.361 1.481
Investimentos ...............................................   - 10.596
Imobilizado ................................................... 4 2.377 2.500
Total do Ativo não circulante ................... 144.838 109.953

Total do Ativo ............................................ 337.473 239.139

PPP Habitacional SP Lote 1 S.A.
C.N.P.J: 21.876.833/0001-90 - NIRE: 3530047562-3

Consolidado
Notas 31/12/2020 31/12/2019

Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos ....................   - 14.577
Fornecedores ..............................................   816 1.310
Obrigações trabalhistas e tributárias ........... 5.112 7.403
Imposto de Renda e Contribuição Social ...... 2.410 4.775
Adiantamento de clientes .............................   31.184 62.686
Contas a pagar ...........................................   15.647 -
Total do passivo circulante ...................... 55.169 90.751
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos ....................   150 10.846
Adiantamento de clientes .............................   105.064 -
Obrigações Tributárias ...............................   18.900 20.500
Imposto de Renda e Contribuição Social .....   18.865 14.097
Outras Contas a Pagar ................................   1.075 505
Total do passivo não circulante .............. 144.054 45.948
Patrimônio líquido ..................................... 5
Capital social ..............................................   79.706 61.003
Reserva legal ..............................................   8.559 5.068
Reserva de lucros retidos ...........................   22.979 21.664
   111.244 87.735
Participação de não controladores ..............   27.006 14.705
Total do Patrimônio líquido ..................... 138.250 102.440
Total do passivo e patrimônio líquido .... 337.473 239.139

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Valores expressos em milhares de reais)

Demonstração do resultado Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais)

Consolidado
Notas 31/12/2020 31/12/2019

Receita Operacional Líquida ............................. 6 194.556 160.001
Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados  (71.245) (70.102)
Lucro bruto .......................................................   123.311 89.899
Receitas (despesas) operacionais:

Despesas gerais e administrativas ...............  (1.615) (233)
Despesas comerciais ...................................   (1.573) -
Despesas tributárias .....................................   9 (7)
Resultado com equivalência Patrimonial ........  (40) (62)
Outras receitas (despesas) operacionais .....  (1) -

   (3.220) (302)
Resultado financeiro

Despesas financeiras ...................................   (46.879) (29.690)
Receitas financeiras .....................................   3.931 3.738

   (42.948) (25.952)
Lucro antes dos impostos de renda e da

contribuição social ........................................   77.143 63.645
Imposto de renda e contribuição social .........   (7.250) (8.249)

Lucro (prejuízo) líquido do exercício ................   69.893 55.396
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas:
Não controladores ............................................   89 1.205
Controladores ...................................................   69.804 54.191

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais)
Consolidado

31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do período ....................................................... 69.804 54.191
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício
Depreciação e amortização ....................................................... 821 1.401
Resultado de equivalência patrimonial ........................................ 40 62
Baixas do ativo imobilizado ........................................................ 409 4.492
Impostos provisionados e não pagos .......................................... 3.732 36.096
Lucro líquido Ajustado .......................................................... 74.806 96.242
(Aumento) redução dos ativos operacionais
Contas a receber ...................................................................... 397 13.800
Estoques .................................................................................. (47.980) (7.477)
Credores diversos .................................................................... (52.941) (38.749)
Despesas antecipadas .............................................................. (3.634) (4.271)
(Aumento) redução dos passivos operacionais
Obrigações trabalhistas e tributárias ......................................... (5.220) (24.814)
Fornecedores ........................................................................... 15.723 877
Adiantamento de clientes ........................................................... 73.562 62.686
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais 54.713 98.294
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Acréscimo de investimentos ....................................................... 10.557 (10.658)
Acréscimo do imobilizado .......................................................... (1.108) (5.860)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos ...... 9.449 (16.518)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Ingresso de empréstimos .......................................................... 150 -
Amortização dos empréstimos ................................................... (25.423) (14.808)
Ingresso de capital ................................................................... 18.704 1.645
Dividendos pagos ..................................................................... - (9.689)
Lucros Distribuídos .................................................................. (65.000) (62.000)
Aumento (redução) de não controladores ................................... 12.301 (12.476)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento ........ (59.268) (97.328)
Aumento (diminuição) saldos de caixa e equivalentes de caixa 4.894 (15.552)
Variação líquida no exercício
Disponibilidades e aplicações financeiras no início do exercício .. 54.285 69.837
Disponibilidades e aplicações financeiras no final do exercício .... 59.179 54.285
Aumento (redução) saldos de caixa e equivalentes de caixa 4.894 (15.552)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Valores expressos em milhares de reais)
1. Políticas contábeis
As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem
a Lei das Sociedades por Ações bem como os pronunciamentos, as orientações e as
interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As
demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de
valor, exceto, pela valorização de determinados ativos e passivos financeiros, os quais,
quando aplicável, são mensurados pelo valor justo.
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional
da Companhia.
1.1. Principais práticas contábeis - a) Apuração e apropriação do resultado de
incorporação imobiliária - Reconhecimento de receita - As receitas de incorporação
imobiliária são reconhecidas à medida do andamento financeiro, representado pelo
quociente do custo de obra incorrido sobre os custos totais orçados, aplicados sobre os
totais dos contratos firmados. Reconhecimento de custos e despesas - Os custos e
despesas são apurados e reconhecidos em conformidade com o regime contábil de
competência dos exercícios, ou seja, quando mensuráveis e incorridos. b) Caixa e
equivalentes de caixa - Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de
atender a compromissos de caixa de curto prazo e para investimentos de longo prazo. A
Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade
imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco
de mudança de valor e resgatável em até 3 meses. c) Contas a receber - O Contas a
Receber refere-se aos créditos a receber de clientes provenientes dos contratos
firmados, sendo o valor do saldo devedor dos contratos atualizados em conformidade com
suas respectivas cláusulas contratuais. Para os créditos decorrentes de contratos
relativos às unidades imobiliárias não concluídas (em construção), são aplicados os
procedimentos descritos na Nota 1.1.a. A parcela da carteira de contas a receber
reconhecida nas demonstrações financeiras de acordo com os procedimentos da Nota
1.1.a. é demonstrada pelo seu valor presente de realização. d) Imobilizado - São
apresentados pelo custo, líquido da depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por
redução ao valor recuperável, se for o caso. As depreciações são computadas pelo
método linear, levando em consideração as taxas descritas na Nota 4 e reconhecidas no
resultado do período. O valor residual e a vida útil estimada dos bens são revisados e
ajustados, se necessário, na data de encerramento do exercício. e) Demais ativos e
passivos circulantes e não circulantes - Um ativo é reconhecido no balanço quando se
trata de recurso controlado pela Companhia decorrente de eventos passados e do qual se
espera que resulte em benefícios econômicos futuros. Um passivo é reconhecido no
balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado
de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para
liquidá-lo. f) Impostos - As alíquotas de impostos e as leis tributárias usadas para
calcular o montante de impostos são aquelas que estão em vigor na data do balanço em
que a Companhia opera e gera receita tributável. A Administração periodicamente avalia
a posição fiscal das situações nas quais a regulamentação fiscal requer interpretação e
estabelece provisões quando apropriado.  g) Ajuste a valor presente de ativos e passivos
- Os ativos e passivos monetários de longo prazo, quando existentes, são atualizados
monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor
presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente
registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações contábeis tomadas
em conjunto. h) Redução ao valor recuperável (impairment) - A Companhia avalia, ao
menos uma vez ao ano, a indicação de fatores que acarretariam a redução ao valor

recuperável dos itens de investimentos, ativo imobilizado e intangível. Para o exercício de
2020 não foram identificados fatores que possam acarretar redução dos valores desses
ativos.
1.2. Julgamentos e estimativas - A preparação das demonstrações financeiras
requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas, no seu
melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos, assim
como os valores de receitas, custos e despesas.
2. Caixa e equivalentes de caixa - A Companhia, seguindo suas políticas de
aplicações de recursos, têm mantido suas aplicações financeiras em investimentos de
baixo risco junto a instituições financeiras de primeira linha no Brasil. Dado o perfil de
liquidez imediata das aplicações, elas são consideradas como equivalentes de caixa.

Consolidado
Descrição 31/12/2020 31/12/2019
Caixas ............................................................................. 32 31
Bancos ............................................................................. 6.604 999
Aplicações Financeiras .................................................... 52.543 53.256
Total Caixa e Equivalentes a Caixa ................................... 59.179 54.285
3. Contas a receber

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Clientes de incorporação imobiliária ................................. 110.692 111.089
Total de contas a receber .............................................. 110.692 111.089
(-) Parcelas de curto prazo ............................................... 19.847 15.713
(=) Parcelas de longo prazo ............................................. 90.845 95.376
4. Imobilizado

Consolidado
%Tx a.a.
Deprec. 31/12/2020 31/12/2019

Máquinas e equipamentos .............................. 10 1.716 2.078
Veículos .......................................................... 20 143 143
Computadores ................................................. 20 503 178
Estandes de vendas ......................................... 125 -
Direitos de uso ................................................ 1.273 505
Total Imobilizado ............................................. 3.761 2.904
(-) Depreciação acumulada ............................. (1.383) (404)
Total do Imobilizado líquido ............................. 2.377 2.500
A movimentação do imobilizado, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 é
como segue:

31/12/2019 Custos Baixas Depreciações 31/12/2020
Veículos ........................... 14 - - (14) -
Máquinas e equipamentos 1.854 47 (409) (518) 974
Computadores .................. 127 325 - (66) 386
Direitos de uso ................. 505 610 - (223) 892
Estandes de vendas .......... - 125 - - 125
Total ............................... 2.500 1.107 (409) (821) 2.377

5. Patrimônio líquido
5.1. Capital social - Em 31 de dezembro de 2020, o Capital Social, totalmente
subscrito é de R$ 91.954 representado por 91.954.453 ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal. Deste montante, em 31 de dezembro de 2020 já se encontra
integralizado o valor de R$ 79.706, restando a integralizar o valor de R$ 12.248.
5.2. Reserva de lucros
5.2.1. Reserva legal - Constituída à alíquota de 5% sobre o lucro do exercício, até
atingir o montante de 20% do capital social ou 30% em conjunto com reserva de capital,
de acordo com a Lei das Sociedades por Ações.
5.2.2. Reserva de retenção de lucros - Constituída principalmente para a manutenção
da capacidade de investimentos da Companhia.
5.3. Dividendos mínimos obrigatórios - Aos detentores de ações ordinárias é
assegurado um dividendo mínimo obrigatório de 25%, que é calculado com base no
lucro líquido, ajustado pelas variações patrimoniais das reservas, conforme legislação
societária vigente.

31/12/2020
Lucro líquido do exercício 69.804
Reserva Legal (5%) 3.490
Lucro líquido a distribuir 66.314
Dividendo mínimo obrigatório (25%) conforme art. 37 do Estatuto da PPP 16.579

6. Operações de incorporação imobiliária
6.1  Receita operacional líquida

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Receitas de Imóveis ......................................................... 184.479 153.698
Receita de Serviços Prestados ......................................... 15.651 13.129
Impostos Incidentes sobre vendas (i) ................................ (5.574) (6.826)
Receita Operacional Líquida ......................................... 194.556 160.001

(i) Os impostos incidentes sobre as vendas e serviços são “Programa de Integração
Social” (PIS) e “Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social” (COFINS).

Conselho de Administração
Lucas Mattos - Túlio Mattos - Oswaldo A. M. Junior

Diretoria
Lucas Mattos - Hubert E. de Carvalho - Tárcio J. A. F. Barbosa

Controller
Leigmar M. C. Martins - Contadora - CRC MG 069.270-0

Gerente de Controladoria
Alexsandro P. Cardoso - Contador - CRC MG 095.661/O-5

Capital Social Reserva de Lucros
Reserva Reserva de Lucros Particip. não

Total A integralizar Integralizado Legal lucros retidos acumulados Subtotal   controladores Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 ........... 91.954             (32.595)              59.359  2.359               32.184                      -      93.901               27.181 121.082

Aumento de Capital .................................... -                1.644                1.644 -                         -                      -        1.644             (13.681) (12.037)
Lucro líquido do exercício .......................... -                        -                        - -                         -            54.190      54.190                 1.205 55.395

Destinações:
Constituição da reserva legal ..................... -  -  - 2.709 - (2.709) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios ............... -                        -                        - -                         -                      -               -                        -  -
Realização da reserva de lucros ................   -                        -                        - -                         -           (62.000)    (62.000)                        - (62.000)
Constituição da reserva de lucros ...............     -                        -                        - -             (10.520)            10.520               -                        - -

Saldos em 31 de Dezembro de 2019 ........... 91.954             (30.951)              61.003 5.068               21.664                      -      87.735               14.705 102.440
Aumento de Capital ....................................  -              18.703              18.703 -                         -                      -      18.703               12.212 30.915
Lucro líquido do exercício ..........................  -                        -                        - -                         -            69.804      69.804                      89 69.893

Destinações:
Constituição da reserva legal .....................    -  -  - 3.491                         -             (3.491)               -                        - -
Dividendos mínimos obrigatórios ...............    -                        -                        -  -                         -                      -               - - -
Realização da reserva de lucros ................ -                        -                        -  -                         -           (64.998)    (64.998)                        - (64.998)
Constituição da reserva de lucros ...............   -                        -                        - -                 1.315             (1.315)               -                        - -

Saldos em 31 de Dezembro de 2020 ........... 91.954             (12.248)              79.706 8.559               22.979                      -    111.244               27.006 138.250

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

AVISO AOS INVESTIDORES

A OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. inscrita no CNPJ sob o  
nº 36.113.876/0001-91, comunica que os Relatórios Anuais 
deste Agente Fiduciário Relativos ao Exercício Social de 2020, das  
Emissões de Debêntures, CRI, CRA, LF e NP, encontram-se  
à disposição no site: www.oliveiratrust.com.br

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021

3043-4171

www.netjen.com.br

O mundo é das 
empresas de 
tecnologia 

Fábio Freire (*)     

Hoje, a sociedade como um 
todo tem suas vidas pautadas 
em ambientes digitais e uso 
de dados. 

E o mesmo acontece com as 
empresas, que ainda que não 
vendam softwares, com certeza 
possuem em seu DNA a inovação. 
O que significa que com a tecno-
logia tão presente na maioria dos 
core business, toda companhia 
faz parte desse segmento. 

Basta olhar em volta para 
percebermos como a tecnologia 
está presente em nossas vidas 
e como as coisas mudam rapi-
damente com a implementação 
de novas ferramentas digitais. 
E é justamente o mercado o 
responsável por trazer isso até 
o nosso cotidiano. 

Os processos de digitaliza-
ção - que antes engatinhavam 
- tiveram que ganhar fôlego 
e passar a caminhar a largos 
passos nos últimos meses. O 
que torna o mercado muito mais 
competitivo e desafiador para 
as companhias. Por isso, estar 
um passo à frente e buscar unir 
diversas expertises para inves-
tir em ferramentas tecnológicas 
e inovação tem sido o grande 
“pulo do gato” para se manter 
em evidência e se destacar ante 
a concorrência. 

Responsáveis por trazer essa 
inovação, os executivos de 
tecnologia das empresas, por 
exemplo os CIOs, ganham os 
holofotes e a missão de manter 
essa engrenagem funcionando. 
Seja gerenciando uma gran-
de equipe interna, ou com 
parceiros estratégicos, esses 
profissionais passam a entender 
cada vez mais a importância dos 
dados para antever problemas 
e adiantar mudanças, fazendo 
com que a tecnologia do futuro 
seja uma realidade hoje. 

Ao passo que algumas com-
panhias entram nessa corrida, 
outras se colocam como ace-
leradoras desse processo. Ou 
seja, mesmo que o mercado 
se torne mais competitivo, ele 
também abre oportunidades 
para novos negócios. Em es-
pecial para aquelas que entram 
como parte importante do pro-
cesso de apoiar a digitalização 
de outras empresas. 

Mais do que nunca, pensar 
em como acompanhar as 
transformações do mercado 
se torna chave essencial para 
a sobrevivência das empresas 
que, a essa altura, já precisam 
ter em mente que são de tec-
nologia, independente do que 
oferecem ao cliente. 

Estar de olho em inovação e 
como trazê-la para dentro da 
sua realidade deve ser o ponto 
focal de todo os negócios. E a 
sua empresa, já é de tecnologia? 

(*) -  Formado em Administração, 
é CEO da FindUP.
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