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      Controladora     Consolidado
Ativo  2020 2019 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  9.598 11.161 12.299 11.176
Contas a receber de clientes  71.084 43.331 71.332 43.455
Estoques  50.243 46.828 69.375 49.256
Impostos a recuperar  142 261 230 1.123
Imposto de renda e contribuição social a recuperar  593 520 741 533
Adiantamento a fornecedores  10.948 1.681 14.369 4.678
Mútuo a receber - Partes relacionadas  - 2.294 - -
Outros ativos  2.165 2.493 2.165 2.493
Outros créditos  2.199 3.444 2.199 3.444
Total do ativo circulante  146.972 112.013 172.710 116.158
Não circulante
Impostos a recuperar  25.178 5.473 27.198 5.473
Imposto de renda e contribuição social diferidos  29.529 26.613 32.269 24.616
Outros ativos  134 11 134 8
Outras contas a receber  4.130 2.598 4.130 2.598
Mútuo a receber - Partes relacionadas  12.657 6.167 - -
Total do realizável a longo prazo  71.628 40.862 63.731 32.695
Investimentos  10.160 2.816 - -
Imobilizado  67.712 68.527 67.712 68.527
Intangível  83.814 97.264 98.337 112.258
  161.686 168.607 166.049 180.785
Total do ativo não circulante  233.314 209.469 229.780 213.480
Total do ativo  380.286 321.482 402.490 329.638

Balanços Patrimoniais dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
      Controladora     Consolidado
Passivo e patrimônio líquido  2020 2019 2020 2019
Circulante
Fornecedores  83.978 42.550 103.831 47.261
Empréstimos e financiamentos  20.662 14.420 20.662 14.420
Passivo de arrendamento  2.376 1.218 2.376 1.218
Impostos e contribuições a recolher  70 713 200 705
Salários, encargos e férias a pagar  7.091 4.198 7.092 4.200
Adiantamento de clientes  5.846 1.053 5.846 1.053
Provisões diversas  2.096 2.786 2.119 2.796
Outras obrigações  - - 2.199 3.444
Total do passivo circulante  122.119 66.938 144.324 75.097
Não circulante
Empréstimos e financiamentos  52.210 32.892 52.210 32.892
Passivo de arrendamento  7.546 6.539 7.546 6.539
Provisão para contingências  24 - 24 -
Imposto de renda e contribuição social diferidos  - - - -
Outras contas a pagar  51 49 51 46
Total do passivo não circulante  59.831 39.480 59.831 39.477
Total do passivo  181.950 106.418 204.155 114.574
Patrimônio líquido
Capital social  416.736 416.736 416.736 416.736
Reserva de capital  5.373 3.812 5.373 3.812
Prejuízos acumulados  (223.772) (205.484) (223.772) (205.484)
Total do patrimônio líquido  198.337 215.064 198.337 215.064
Total do passivo e patrimônio líquido  380.286 321.482 402.490 329.638

Demonstrações de Resultados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

   Controladora  Consolidado
  2020 2019 2020 2019
Receita  328.599 141.083 329.920 141.037
Custo dos produtos vendidos  (252.018) (95.232) (251.605) (95.600)
Lucro bruto  76.581 45.851 78.315 45.437
Despesas com vendas  (60.058) (60.153) (62.785) (60.797)
Despesas administrativas e gerais  (42.343) (41.958) (40.793) (42.008)
Perda por redução ao valor recuperável 
 do contas a receber  (122) (212) (129) (212)
Outras receitas (despesas) líquidas  3.640 4.251 6.796 4.273
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos  (22.302) (52.221) (18.596) (53.306)
Receitas financeiras  749 1.591 2.034 1.968
Despesas financeiras  (7.303) (6.402) (9.039) (7.738)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas  (6.554) (4.811) (7.005) (5.770)
Equivalência patrimonial  7.652 (2.043) - -
Resultado antes dos impostos  (21.204) (59.075) (25.601) (59.075)
Imposto de renda e contribuição social  2.917 26.613 7.312 26.613
Prejuízo dos exercícios  (18.287) (32.462) (18.287) (32.462)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)

     Controladora     Consolidado
  2020 2019 2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Resultado do período  (18.287) (32.462) (18.287) (32.462)
Ajustes de
Resultado de controladas reconhecido por equivalência patrimonial  (7.652) 2.043 - -
Perda por redução ao valor recuperável do contas a receber  122 212 129 212
Provisão de perda dos estoques  749 1.933 809 1.669
Depreciação e amortização  21.149 21.364 20.841 22.116
Resultado na baixa do ativo imobilizado e intangível  701 - 1.169 -
Provisão para contingências  24 (184) 24 (184)
Juros de empréstimos concedidos a controladas  (285) (392) - -
Juros passivos sobre empréstimos/arrendamentos  4.650 2.750 4.650 2.750
Imposto de renda e contribuição social  (2.916) (26.613) (7.653) (26.613)
  (1.746) (31.349) 1.682 (32.512)
Variação nas contas do ativo e passivo
Contas a receber  (29.407) (16.647) (29.538) (16.291)
Estoques  (4.164) (23.502) (20.928) (25.046)
Adiantamentos a fornecedores  (9.267) 662 (9.691) (1.828)
Impostos a recuperar  (19.659) (5.509) (21.040) (6.078)
Outros ativos  (513) 3.902 (513) 3.237
Fornecedores e outras obrigações  44.362 25.754 59.508 29.509
Obrigações trabalhistas  2.893 (1.021) 2.892 (1.019)
Obrigações tributárias  (643) (1.327) (505) (1.394)
Adiantamento de clientes  4.793 (107) 4.793 (107)
Outros passivos  (666) (1.371) (1.922) (1.576)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  (14.041) (50.515) (15.265) (53.105)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado  (2.563) (5.233) (2.563) (5.233)
Aquisição de ativo intangível  (601) (43.745) (601) (43.755)
Empréstimos concedidos a controladas  (16.050) (2.577) - -
Empréstimos liquidados pela controlada - Principal e juros  12.139 - - -
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos  (7.075) (51.556) (3.165) (48.988)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos  54.107 28.210 54.108 28.210
Pagamento de arrendamentos (principal e juros)  (2.091) (1.052) (2.091) (1.051)
Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal)  (28.548) (7.898) (28.548) (7.897)
Juros pagos de empréstimos e financiamentos  (3.916) (2.502) (3.916) (2.502)
Aumento de capital pelos sócios  - 41.203 - 41.203
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento  19.554 57.960 19.554 57.962
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa  (1.562) (44.111) 1.124 (44.131)
Caixa e equivalentes de caixa no início dos exercícios  11.161 55.272 11.176 55.307
Caixa e equivalentes de caixa no final dos exercícios  9.598 11.161 12.300 11.176

Demonstrações de Resultados Abrangentes Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)

      Controladora     Consolidado
  2020 2019 2020 2019
Prejuízo líquido dos exercícios  (18.287) (32.462) (18.287) (32.462)
Outros resultados abrangentes  - - - -
Total do resultado abrangente dos exercícios  (18.287) (32.462) (18.287) (32.462)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)
          Atribuível aos acionistas da Controladora
  Capital social Reserva de capital Prejuízos acumulados Total
Em 1º de janeiro de 2019  375.533 2.200 (173.022) 204.711
Aumento do capital social  40.394 - - 40.394
Capital a integralizar  809 - - 809
Reserva constituída  - 1.612 - 1.612
Resultado do exercício  - - (32.462) (32.462)
Em 31 de dezembro de 2019  416.736 3.812 (205.484) 215.064
Reserva constituída  - 1.561 - 1.561
Resultado do exercício  - - (18.287) (18.287)
Em 31 de dezembro de 2020  416.736 5.373 (223.772) 198.337
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Demonstrações Financeiras

Diretoria
Omilton Visconde Junior

Diretor Presidente
Ricardo Luis de Lima Vianna

Diretor Financeiro
Thiago Guterres Melo - Controller Financeiro - CRC: 1SP317741/O-9

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes e da Administração estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

COMPANHIA BRASILEIRA DE FIAÇÃO - CNPJ/MF. nº 61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001403-1 - Ata das Assembleias 
Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas em 22/04/2021 - Data, Hora e Local:- 22/04/2021, às 09:00hs, na 
Avenida Paulista, 352, 12º andar, cidade e Estado de São Paulo.- Convocação:- edital publicado no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo e no jornal Empresas & Negócios dos dias 20, 23 e 24/03/2021.- Presença:- acionistas representando mais de 
2/3 do capital social com direito a voto.- Composição da Mesa:- Presidente: Julio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de 
Sant’Anna.- Forma da Ata:- a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do artigo 130, § 1º da 
Lei nº 6.404/76.- Deliberações:- os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram: 
-Em Assembleia Geral Extraordinária: 1.) remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, casado sob o regime da 
separação total de bens, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 4.593.629-8-SSP/SP. e do CPF/MF. nº 091.320.908-
20, nascido em 20 de abril de 1950, residente e domiciliado na Praça Renzo Pagliari, 167, na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo (CEP: 05675-120), atualmente exercendo o cargo de Diretor Secretário, para o cumprimento de mandado remanescente 
a findar em 2023, no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista a vacância ocorrida em virtude do falecimento do 
Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para a referida posição; 2.) em virtude do remanejamento 
constante no item anterior, eleger para cumprimento de mandado remanescente até nova eleição a realizar-se em 2023, como 
Diretor Secretário o Sr. Guilherme Barretto Giorgi, brasileiro, casado sob o regime da separação de bens, engenheiro 
agrônomo, portador da cédula de identidade RG. nº 8.077.523-8SSP/SP. e do CPF sob o nº 129.026.218-76, nascido em 01 de 
fevereiro de 1964, residente e domiciliado à rua Tomé de Souza, 478, cidade de Embu, Estado de São Paulo (CEP: 06844-010). 
O diretor eleito, em anexo específico, apresenta declaração de desimpedimento. -Em Assembleia Geral Ordi-
nária: 1.) aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.2020, publicados no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios do dia 23/03/2021, tendo os acionistas sido avisados 
de que referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 20, 
23 e 24/03/2021; 2.) fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da 
Diretoria, a partir do corrente mês. 3.) Outros assuntos: com a aprovação de todos os presentes, foi acolhida moção apresentada 
pelo Sr. Presidente para constar desta ata as merecidas homenagens e também gratidão da sociedade e de seus acionistas ao 
diretor, Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi, falecido em 04 de janeiro de 2021, pelos relevantes serviços que prestou à socieda-
de. - Encerramento:- nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada 
esta ata em forma sumária.- São Paulo, 22 de abril de 2021. (aa.) Júlio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de 
Sant’Anna - Secretário. Acionistas: Helofredo Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; 
Begônias Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações Ltda., p.p./ 
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Cotonifício Guilherme Giorgi S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos 
de Sant´Anna; Giardino Empreendimentos e Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; 
Limantos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Refinaria Nacional de Sal S.A., p.p./ 
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; União Industrial e Mercantil Brasileira S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e 
Antonio Carlos de Sant´Anna; Usina Açucareira Paredão S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Yajna 
Participações e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Rolenir Sociedade de 
Participações Ltda., p.p./ Rogério Giorgi Pagliari Junior e, Roberto Azevedo Soares Giorgi, p.p./ Roberto Dhelomme 
Giorgi; A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 22 de abril de 2021. Julio Giorgi Neto - Presidente da Mesa, Antonio 
Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP 254.437/21-7 em 31/05/2021. 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0030100-31. 2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 37ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Patrícia Martins Conceição, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Gerlandes Alves Barbosa-ME, CNPJ/MF Nº 10.315.106/0001-38 e 
Gheison Moura Souza, CPF/ME Nº 029.066.526-44, que nos autos de cumprimento de Sentença 
ajuizado por Adidas AG E/O, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do 
valor de R$ 174.416,92 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). Nada Mais. 11/05/2021.  

 
Edital de Intimação Prazo 20 dias - Proc. 0633588-48.1997.8.26.0100. A Drª. Priscilla Bittar Neves 
Netto, Juíza de Direito da 36ª VC do Foro Central da Comarca da Capital/SP. Faz Saber ao Espólio 
de Jose Martins Filho, representado por sua cônjuge e inventariante, Vera Neuza Alves Martins 
CPF/ME Nº 130.721.118-63, e terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este 
Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos da ação Monitória que lhes move Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi 
determinado sua intimação, por edital, da penhora que recaiu sobre o lote 09 da quadra CN do 
loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba VI, registrado sob a matrícula Nº 41.292 do Cartório de 
Registro e anexos da Comarca de Avaré/SP.” do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), 
Vera Neuza Alves Martins, CPF Nº 130.721.118-63".O(A)(s)depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão 
do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conse qüên cias 
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. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia (artigo 
257, IV do NCPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 18/01/2021.  

 
Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0013753-83. 2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Ana Laura Correa Rodrigues, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Gian Battista Fantini, CPF 100.850.506-44, que que nos autos de 
Cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi deferida 
a sua Intimação por edital, para que efetue o pagamento do valor de R$ 37.732,97, 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, ambos de 10 % (art.523, §1º, CPC) 
sobre o valor do débito, e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação 
(artigo 523 e parágrafos, do CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art. 525 
CPC), a fluir após os 20 dias supra. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de abril de 2021 

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001047-53.2021.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Fábio Rogério Bojo 
Pellegrino, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jandira Fátima da Silva, CPF Nº 049.633.458-11, 
que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários 
Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 44.304,79, 
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. Dado e passado nesta cidade de SP,10/05/2021. 

 
Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1002365-12.2019.8.26.0562.   O Dr. Rodrigo Garcia 
Martinez, Juiz de Direito da  12ºVC do Foro da Comarca de Santos – S/P. Faz Saber a Jose Afonso 
dos Santos, brasileiro, casado, aposentado, RG Nº 04807514 , CPF Nº 156.287.608-20, que 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
4.494,79, referente  às  da taxa de conservação e melhoramentos do lote 11, da Quadra IB, do 
Loteamento Ninho Verde – Gleba II – (atualmente denominado Ninho Verde Ii Eco Residence).   
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Santos, 16 de Janeiro de 2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº1000183-22.2019 8.26.0152 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Cotia, Estado de SP, Dr(a). Seung Chul Kim, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a(o) Ronny Batista Amarante, RG 30.777.309-7, CPF 344.496.848-50, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários 
Ltda, para cobrança no valor de R$ 7.212,77, referente a taxa de conservação do lote 04, da Quadra 
AV, do Loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba V. 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 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, ocasião 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 Cotia, aos 13 de maio de 2021  
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1012581-66. 2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a).José Carlos de França Carvalho 
Neto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Dalva Ferrari, CPF Nº 952.531.308-53 que lhes foi proposta 
ação procedimento Comum, requerida por Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 3.084,27 referente à prestação de serviços médico-hospitalares... 
Considerando que a requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente 
edital Citada para os termos e atos da ação proposta. Ficando Advertidos de que terão o prazo de 15 
dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. 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.  

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0007062-69.2021.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Beatriz de Souza Cabezas, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Andrea Cristina de Souza CPF Nº 101.863.548-35 e RG Nº 205441294, 
que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que 
efetue o pagamento do valor de R$ 9.254,67 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, do CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de Guarulhos, aos 02 de junho de 2021.  

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0006929-28.2019.8.26.0020 A MM. Juíza de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dra. Luciane Cristina 
Rodrigues Gadelho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Renata de Cássia Gomes, CPF Nº 
333.016.878-14 e RG Nº 44.245.637-2, que União Social Camiliana, ajuizou ação de Cumprimento 
de Sentença, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 23.744,56, 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, do CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 05/05/2021. 

AK - Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ Nº 05.248.120/0001-26 - NIRE Nº 35300352688

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 22/04/2021. Horário: 12:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.907, nesta Capital. Presença: Acionistas repre-
sentando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas assinaturas
lançadas no livro de presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a Presidên-
cia da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. André Kissajikian, Presidente do
Conselho de Administração, que convidou a mim, Suely Kissajikian da Silveira, para
Secretária. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de Convo-
cação para a Assembleia deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no
Parágrafo Quarto (§4º) do artigo 124 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados em
discussão e votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final, sido
deliberado pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e observadas às abs-
tenções legais, o seguinte: Deliberações: Foram aprovados, por unanimidade e sem
quaisquer ressalvas, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, o Balanço
Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2020, documentos esses devidamente publicados no Diário Ofi-
cial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios nas edições do dia 08 de abril de
2021, tendo sido dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo quarto
(§ 4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001. Nada
mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso.
Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão
dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual,
depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, dando o Sr.
Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 22 de abril de 2021. André Kissajikian
- Presidente da Mesa. Suely Kissajikian da Silveira - Secretária. Acionistas: André
Kissajikian, Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da Silveira. A presente
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. André Kissajikian - Presidente da Mesa.
Suely Kissajikian da Silveira - Secretária. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº
229.966/21-4, em 17/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Kiusam de Oliveira – Rodrigo Andrade (Ilus-
tr) – Cultura – Preservar e dignificar ancestralidade 
africana, este é o intuito desta obra. Garoto afrodes-

cendente, sofre na escola,  um tratamento incompatível que as 
boas e necessárias práticas humanas requerem. Por causa de 
sua cor, seus colegas não perdem chance de humilhá-lo. Seu 
avô, dá-lhe lições e provas do quão importante é sua herança 
étnica e desfila seres humanos importantes que no mínimo, 
muito honram a negritude. Deve ser lido por crianças e adultos 

de qualquer raça, cor ou etnia. Bravo!!

O Black Power de Akim

Maria Mortatti – Scortecci – Textos escritos 
por uma freira, encontrados em um convento, onde 
viveu totalmente reclusa até seus últimos dias de 
vida, desfilam soberbamente pelas páginas de mais 

uma excelente obra dessa ferrenha defensora da literatura e 
idioma pátrio. São poesias que denotam um espirito libertário 
num corpo auto aprisionado. Há desde amor, paixão até à nítida 
transgressão. Obra divinal para todos os gostos.

Breviário Amoroso de Sóror Beatriz

Thais Matarazzo – Alexandre de Morais 
Almeida (Ilustr) - Matarazzo – Uma linda estória 
com enredo encantador. A filha caçula de uma hu-
milde, porém feliz família, tem um cordão com um 

medalhão contendo uma foto que ela crê seja de um pirata. 
Uma gostosa e grande alucinação. Fatos estranhos acontecem, 
criando um terrível risco à família. Fraternidade, ternura e muita 
solidariedade dão a tônica ao enredo com final surpreendente. 

Para infantes alfabetizados.

A Filha do Lenhador

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

Com 168 afluentes, o 
Rio São Francisco é o 
maior rio inteiramen-

te brasileiro. Ele percorre 
2.863 km passando por seis 
estados: Minas Gerais, Goiás, 
Bahia, Pernambuco, Alagoas 
e Sergipe, além do Distrito 
Federal. Dezoito milhões 
de brasileiros dependem 
de suas águas. Para chamar 
atenção para os problemas 
enfrentados pelo rio e sua 
bacia, a campanha “Eu viro 
carranca para defender o 
Velho Chico” chega ao 7º ano. 

As carrancas, que são 
esculturas com figuras as-
sombrosas, eram usadas nas 
embarcações para espantar 
as “feras” do rio e os perigos 
da travessia. O Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio 
São Francisco, formado por 
representantes da sociedade 
civil e do governo, instituiu 
o dia 3 de junho como Dia 
Nacional de mobilização em 
Defesa do Rio São Francisco. 

O escritor e professor de 
literatura da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), 
Aurélio de Lacerda, destaca 
que o Velho Chico não é só 
o rio da integração nacional, 
mas enxerga poesia e vê o 
recurso como uma perso-
nagem brasileira. “É uma 
personagem, e, como perso-
nagem tratada na literatura, 
na literatura de cordel, nos 
causos, nos contos, nos 
enredos, nas cantigas, nas 

O Rio São Francisco é uma personagem que conta seus dramas, as suas festas, o seu progresso.

Velho Chico: rio percorre a cultura, 
a história e a economia do país

Além de toda essa diversidade cultural, o Rio São Francisco é um grande impulsionador da economia 
dos municípios situados ao longo de seu percurso

cantorias, essa personagem 
conta seus dramas, conta 
também as suas festas, o seu 
progresso”.

Imaginem as histórias e 
lendas contadas pelos 70 
mil índios, de 32 povos, que 
habitam a Bacia do Velho 
Chico? E pelos quilombolas, 
ribeirinhos, barranqueiros 
e pescadores. Além de toda 
essa diversidade cultural, 
o Rio São Francisco é um 
grande impulsionador da 
economia dos municípios 
situados ao longo de seu 
percurso, segundo a pesqui-
sadora da Embrapa, Maria 
Auxiliadora Lima. 

O transporte de cargas, a 
produção de energia elétri-
ca, a piscicultura e o turismo 
estão entre os potenciais do 

rio. Mas, para a especialista, 
a atividade agrícola é o carro-
chefe do Velho Chico, com 
destaque para a agricultura 
irrigada: são mais de 150 mil 
hectares irrigados pelo rio. 
“Essa agricultura irrigada 
representa um elemento 
fundamental para a econo-
mia, o principal gerador de 
renda e desenvolvimento 
para as comunidades, para a 
região, para os municípios no 
entorno dessas áreas irriga-
das e tem trazido benefícios 
sociais importantes”. 

O desenvolvimento imple-
mentado na região precisa 
vir acompanhado de práti-
cas sustentáveis, destaca o 
coordenador da Articulação 
no Semiárido Brasileiro (Asa 
Brasil), Cícero Félix. Para 

ele, a destruição dos biomas 
do cerrado e caatinga para 
implantação da mineração e 
grandes áreas de cultivo para 
exportação, bem como a 
poluição, são as grandes res-
ponsáveis pela degradação 
da bacia do São Francisco. 

O especialista explica que 
a conservação das nascentes 
e a destinação de orçamento 
para saneamento ambiental 
são necessárias para a pre-
servação do rio.

“Conservação dos bens na-
turais que ainda existem, co-
bertura vegetal de solos, de 
proteção da flora e da fauna, 
das nascentes dos pequenos 
rios, dos pequenos riachos, e 
orçamento para saneamento 
ambiental da bacia do São 
Francisco” (ABr). 
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias Processo Nº 0005238-08. 2021.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 5ªVC, do Foro de Sorocaba, Estado de SP, Dr(a). Pedro Luiz Alves de Carvalho, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Fernando de Oliveira, Brasileiro, CPF 299.861.698-44, com 
endereço à Rua Professora Eny Apparecida Garcia Chagas, 165, Parque Vitoria Regia, CEP 18078-
396, Sorocaba - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento 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$ 20.862,13, 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. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  
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