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Trombini Papel e Embalagens S.A.
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 13 de julho de 2021, às 09:00 horas,
na sede social, Rua Iguatemi, nº 192, 1º andar, Conjunto Comercial 14, Setor TPE, Edifício
Iguatemi Of. Building, Bairro Itaim Bibi, São Paulo (SP), para deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: a) Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis-Financeiras,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; b) Consolidação do
Estatuto; a) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 25 de junho de 2021.
Flavio José Martins.                                                                  (29, 30/06 e 01/07)

Associação dos Servidores Celetistas Estáveis
do Estado de São Paulo - ASCEESP

CNPJ 14.037.380/0001-43
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinaria

Associação dos Servidores Celetistas Estáveis do Estado de São Paulo - ASCEESP-
CNPJ 14.037.380/0001-43, com sede na cidade de São Paulo, á Rua Tacape n.º 61,
Tatuapé, CEP 03319-020, representada pelo Presidente abaixo assinado, Convoca,
pelo presente edital, todos os associados para Assembleia Geral Ordinária a ser rea-
lizada pela plataforma Google Meet, sala de Videoconferência de reunião online,
https://meet.google.com/aab-qvqg-eem, no dia 20 de julho de 2021, sendo que a
Assembleia Geral Ordinária iniciará ás 10:00h, em primeira convocação, com quórum
legal, ou, ás 10h30, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, com
a seguinte ordem do dia: 1- Alteração do Estatuto, Capítulo IV - Do Processo Eleitoral
- Artigo 31, será excluído O parágrafo único, o qual passara a ser o Parágrafo Primei-
ro, e incluíra o Parágrafo Segundo, o qual prevê Eleição por VídeoConferência.  2 - Para
deliberar sobre o Relatório Anual da Diretoria, Balanço, Prestação de Contas e Previsão
Orçamentária para o exercício seguinte; São Paulo, 28 de junho de 2021.

Lureano de Andrade Florido

AK 24 - Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME Nº 13.149.157/0001-25 - NIRE Nº 35.300.568.591

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10 de Junho de 2021
Data, Horário e Local: Aos 10 dias de junho de 2021, às 15:00 horas, na sede social da
AK 24 - Empreendimentos e Participações S.A., situada na Alameda Santos nº 960 -
19º andar/parte, Edifício CYK, Cerqueira César, CEP 01418-100, nesta Capital. Convo-
cação e Presença: Dispensada as formalidades de convocação, face à presença de
acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia, conforme se
comprova por suas assinaturas lançadas no Livro de Presença. Mesa: Presidente -
André Kissajikian. Secretário - Carlos de Gioia. Ordem do Dia: (i) deliberar sobre a
Proposta da Diretoria para aumento do Capital Social que passará de R$100.000,00 (cem
mil reais) para R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), no montante de
R$14.900.000,00 (quatorze milhões e novecentos mil reais), mediante subscrição em
dinheiro, com emissão de 14.900.000 (quatorze milhões e novecentos mil) novas ações
ordinárias, nominativas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, na proporção
que cada acionista possuir, com a integralização de 100% (cem por cento) no ato da
subscrição; (ii) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social. Deliberações: Instalada a
Assembleia, após o exame e discussão das matérias objeto da Ordem do Dia, os acio-
nistas deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, o quanto segue: i) Aprovaram, o
aumento do capital social da Companhia dos atuais R$100.000,00 (cem mil reais) para
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) mediante subscrição em dinheiro no valor de
R$14.900.000,00 (quatorze milhões e novecentos mil reais), com a emissão de
14.900.000 (quatorze milhões e novecentas mil) novas ações ordinárias no valor nominal
de R$1,00 (um real) cada uma, na proporção que cada acionista possuir, com a integra-
lização de 100% (cem por cento) no ato da subscrição. Estando presentes os acionistas
representando a totalidade do capital, os mesmos desistem expressamente, do prazo de
30 (trinta) dias para manifestação de seu direito de preferencia, esclarecendo que, pre-
tendem, neste ato, subscrever o aumento do Capital Social, e que as eventuais frações
de ações se houver serão acertadas entre eles. Apresentado o boletim de subscrição,
verificou-se que o aumento do Capital Social no valor de R$14.900.000,00 (quatorze
milhões e novecentos mil reais), havia sido totalmente subscrito conforme consta da
relação que foi submetida à votação, sendo a mesma aprovada, sem reservas, pela
unanimidade dos acionistas presentes. Em seguida, o Sr. Presidente declarou homologa-
do a elevação do Capital Social de R$100.000,00 (cem mil reais) para R$15.000.000,00
(quinze milhões de reais) na forma proposta e aprovada. (ii) Em consequência das
deliberações acima, fica alterado o Artigo 5º do Estatuto Social, o qual passa a ter a
seguinte redação: “Artigo 5º. - O Capital Social totalmente subscrito e integralizado é
de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), dividido em 15.000.000 (quinze milhões)
de ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma,
observando-se quando de sua emissão o disposto na legislação em vigor”. Nada mais
havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Final-
mente, 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 pelos presentes, dando o Sr. Presiden-
te por encerrada a Assembleia. São Paulo, 10 de junho de 2021. André Kissajikian -
Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. Acionistas: AK-Empreendimentos e
Participações S.A., por seu Diretor Presidente, André Kissajikian e Comercial e
Empreendimentos Brasil S.A., por seu Diretor Superintendente, André Kissajikian. A pre-
sente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. MESA: André Kissajikian - Presidente.
Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 296.286/21-7, em
22/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

AK 24 - Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME Nº 13.149.157/0001-25 - NIRE 35.300.568.591
Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11 de Junho de
2021, publicada no Jornal Empresas & Negócios, folhas 05, e no Jornal DOE, folhas
24/25, nas edições do dia 15/06/2021. Secretaria de Desenvolvimento Econômico -
JUCESP. Certifico o Registro sob o nº 296.667/21-3, em 22/06/2021. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/05/2021 a 31/05/2021
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AK - Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ Nº 05.248.120/0001-26 - NIRE 35.300.352.688

Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11 de Junho de
2021, publicada no Jornal Empresas & Negócios, folhas 07, e no Jornal DOE, folhas
15, nas edições do dia 15/06/2021. Secretaria de Desenvolvimento Econômico -
JUCESP. Certifico o Registro sob o nº 280.970/21-3, em 17/06/2021. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

Claudio Dias (*)

A área financeira recebe 
solicitações diversas, 
de análise de cenários 

e projeções, sem esquecer 
dos pedidos de novas des-
pesas para aprovação, afinal 
o negócio não para. 

Projetando o futuro, a 
primeira expressão que 
vem à mente é “como está 
o nosso fluxo de caixa?”. 
Ele determina a autonomia 
de um negócio e conduz o 
seu caminho. Aí entram as 
ferramentas de gestão, que 
oferecem informações de 
operações financeiras como 
antecipações de recebíveis, 
que são normalmente usa-
das para cobrir necessida-
des pontuais de caixa.

Independente do volume, 
uma operação não pode 
navegar sem direção ou sem 
referência, por isso investir 
em ferramentas de gestão 
e análise de fluxo de caixa 
podem ser diferenciais na 
inteligência estratégica do 
seu empreendimento, que 
assim como a administração 
de uma empresa, protege e 
cuida da saúde do negócio. 

Investir em ferramentas de gestão e análise de 
fluxo de caixa podem ser diferenciais na inteligência estratégica 

do seu empreendimento.

CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S.A. - CNPJ 16.577.631/0002-99 - NIRE 35.300.442.288 - Ata de 
Assembleia Geral Ordinária de 13/05/2021 - Dia, Hora e Local: 13/05/2021, às 15h, na sede da Companhia, na Avenida Pre-
sidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Torre III, 6º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP. Presença: Acionistas representando 
a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. Convocação: Dispensadas 
as formalidades de convocação, conforme disposto no Artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. Mesa: Presidente, Alexandre Grossmann 
Zancani; Secretário, Mariana Geraldino. Ordem do Dia: (i) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço 
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2020; (ii) deliberar sobre a des-
tinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2020; e (iii) fixar o limite da remuneração global dos administradores 
da Companhia para o exercício social de 2021. Deliberações: Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário dos 
fatos ocorridos, conforme faculta o Artigo 130, §1º da Lei 6.404/76, após analisar e discutir as matérias constantes da ordem do 
dia, os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade: (i) o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais 
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, sendo dispensada pelos acionistas a leitura 
de tais documentos, por serem de conhecimento geral. Os acionistas, na forma do Artigo 133, §4º da Lei 6.404/76, consideraram 
expressamente sanada a falta de publicação de avisos e a inobservância do prazo de 30 dias previsto para a publicação dos 
documentos mencionados no referido Artigo 133; (ii) a destinação do prejuízo líquido do exercício social findo em 31/12/2020, 
no valor de R$ 43.275.187,73, para a conta de prejuízos acumulados; e (iii) o limite global da remuneração anual dos adminis-
tradores da Companhia durante o exercício social de 2021 na quantia de R$7.764.000,00. Quorum das Deliberações: Todas 
as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou restrições. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente ata a qual, reabertos os trabalhos, foi lida, aprovada e assinada por 
todos os presentes. Mesa: Presidente, Rodrigo de Almeida Pizzinatto; Secretário, Mariana Geraldino. Acionistas: Redecard S.A., 
representada pelo Sr. Angelo Russomanno Fernandes e Sr. Rodrigo Andre Leiras Carneiro; e Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., 
representada pelos Srs. Marcelo Pereira Malta de Araujo e Miguel Lacerda de Almeida. Certifico e dou fé que esta ata é cópia fiel 
da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 13/05/2021. Mariana Geraldino - Secretária. JUCESP nº 295.593/21-0 em 21/06/2021.

Luis Geraldo Schonenberg - Diretor 

Sifra S/A - CNPJ/MF nº 03.729.970/0001-10
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em milhares de reais)

Notas Explicativas ás Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais
Passivo     2020     2019
Circulante  83.203  89.721
Empréstimos e financiamentos 17.733 21.789
Fornecedores 656 1.189
Contas a pagar 64.136 66.114
Obrigações tributárias 640 469
Obrigações trabalhistas 4 4
Dividendos a pagar 34 156
Não Circulante      486    504
Provisões para contingências       486 504
Patrimônio Líquido  20.336    6.045
Capital social 150.000 120.000
AFAC-Adiantamento para aumento de capital - 7.252
Reserva de capital 15.615 3.091
Prejuízos acumulados  (145.279) (124.298)
Total do Passivo 104.025  96.270

Demonstração do Resultado
      2020    2019
Receitas operacionais 29.395 33.864
Receitas de operação de factoring e serviços 30.873 38.062
Deduções e impostos incidentes (1.478) (4.198)
Outras receitas/despesas operacionais (50.626) (33.675)
Despesas gerais e administrativas (46.940) (55.697)
Despesas tributárias (492) (486)
Despesas comerciais (1.653) (1.869)
Receitas/despesas financeiras 3.988 27.802
Outras receitas/despesas operacionais (5.529) (3.425)
Resultado operacional (21.231)     189
Resultado não operacional 249 73
Imposto de renda e contribuição social - -
Prejuízo do Exercício (20.982)     262

     Adiantamento Reserva de
     para futuro Ágio na
    Capital social aumento  Emissão Ações em Prejuízos
          subscrito     de capital     de Ações tesouraria acumulados      Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018     120.000       -     26.675     (29.086)    (124.563)  (6.975)
Lucro do exercício - - - - 262 262
Amortização da reserva de capital - - (2.450) - - (2.450)
Venda de ações - - - 7.955 - 7.955
AFAC - Adiantamento para aumento de capital - 7.252 - - - 7.252
Saldos em 31 de dezembro de 2019 120.000 7.252 24.225 (21.131) (124.302) 6.045
Prejuízo do exercício - - - - (20.981) (20.981)
Aumento de capital 30.000 (7.252) - - - 22.747
Venda de ações - - - 13.478 - 13.478
Amortização da reserva de capital           -           -        (953)       -         -    (953)
Saldos em 31 de dezembro de 2020    150.000        -    23.272      (7.653)    (145.283) 20.336

Demonstração dos Fluxos de Caixa
      2020    2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais  (2.463) (15.169)
Prejuízo ajustado (17.903)  (3.222)
Prejuízo do exercício (20.981) 263
Provisão para contingências (18) (6.298)
Depreciação e amortização 3.096 2.813
Aumento/redução de ativos: 17.901   (9.550)
- Contas a receber 22.013 (28.451)
- Impostos a recuperar e outros créditos (2.558) 2.371
- Bens em consignação (1.630) 1.246
- Bloqueios judiciais 76 15.284
Aumento/redução de passivos:   (2.461)   (2.397)
- Fornecedores (533) (263)
- Dividendos a pagar (122) (52)
- Obrigações trabalhistas - 1
- Obrigações tributárias 172 (300)
- Contas a pagar (1.978) (1.783)
Fluxo de Caixa Proveniente das 
 Atividades de Investimentos   (2.939)   (2.151)
Imobilizado e Intangível adquiridos (2.939) (2.151)
Fluxo de Caixa Proveniente das 
 Atividades de Financiamentos 31.215 11.052
Aumento de capital, ágio na emissão e 
 compra/venda de ações 21.794 4.802
Compra de ações 13.478 7.956
Empréstimos e mútuos     (4.057)     (1.706)
(Redução) Aumento Líquido no 
 Caixa e Equivalentes 25.813  (6.268)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 3.816 10.084
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício   29.629    3.816
(Redução) Aumento Líquido no 
 Caixa e Equivalentes 25.813  (6.268)

Ativo     2020    2019
Circulante  89.184 82.826
Disponibilidades 29.629 3.816
Contas a receber de clientes 53.610 75.623
Impostos a compensar e outros créditos 5.945 3.387
Não Circulante   5.016  3.462
Créditos e valores a receber   5.016  3.462
Bens em Consignação 3.622 1.992
Bloqueio Judicial 1.394 1.470
Permanente   9.825  9.982
Imobilizado de uso   4.937  4.481
Outras Imobilizações de uso 9.765 8.518
Depreciação Acumulada (4.828) (4.037)
Intangível   4.888  5.501
Ativos Intangíveis 13.394 11.702
Amortização Acumulada (8.506) (6.201)
Total do Ativo 104.025 96.270

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

1 Contexto Operacional e Principais Práticas Contábeis: A 
empresa tem como atividade o desenvolvimento de negócios de fomento 
mercantil; As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com 
as práticas contábeis previstas na legislação societária e fiscal; O resul-
tado é apurado pelo regime de competência e os ativos circulantes são 
demonstrados aos seus valores prováveis de realização. O passivo circu-
lante é demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis; O imobilizado 
é demonstrado ao custo de aquisição deduzido da depreciação acumulada. 
A vida útil é de 5 a 10 anos. 2 Capital Social: O capital social em 31 de 
dezembro de 2020 é de R$ 150.000.000 e é representado por 104.000.000 
(Cento e Quatro Milhões) de ações ordinárias nominativas inconversíveis 
em outras formas, sem valor nominal e 46.000 (Quarenta e Seis Mil) ações 

preferenciais nominativas, inconversíveis em outras formas, com valor no-
minal de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e com direito ao recebimento mensal 
de dividendos fixos equivalentes a 140% (cento e quarenta por cento) da 
taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, para cada mês calendá-
rio correspondente, como prática pelo mercado interbancário para os Cer-
tificados de Depósito Interbancário-CDI, calculados com base no valor no-
minal unitário de cada ação preferencial que esteja totalmente integralizada 
e devidos até o último dia do mês subsequente ao de competência, pagos 
à conta de reservas de capital e/ou de lucros acumulados, sem direitos a 
voto, de participação de quaisquer lucros remanescentes da Sociedade, 
de participação de juros de capital próprio e de participação de aumentos 
de capital decorrentes da capitalização de quaisquer reservas ou lucros.

Renata Maximino de Lima - Contadora - CRC/SP 1SP 201.407/O-7

Como planejar o fluxo de caixa 
com antecipação de recebíveis

No momento atual é imprescindível manter em alta a atenção e a vigilância constante junto ao seu 
fluxo de caixa. Principalmente, no cenário incerto e de crise econômica que estamos atravessando

veis, é a possibilidade 
de realizar operações, 
dispensando a neces-
sidade de recorrer aos 
empréstimos e finan-
ciamentos, sem com-
prometer o orçamento 
e ainda ficar livre das 
altas taxas de juros.

 4) Maior poder de 
negociação entre 
clientes e fornece-
dores - a antecipação 
de recebíveis também 
permite que a empre-
sa consiga negociar 
com seus fornecedo-
res com mais facilida-
de, pois proporciona 
mais liquidez.

 5) Menores Taxas – 
Uma modalidade de 
negócio mais vanta-
josa, uma vez que as 
taxas de antecipação 
de recebíveis são mí-
nimas em comparação 
com os empréstimos 
de mercado.

Por oferecer todos esses 
benefícios concluímos que 
a antecipação de recebíveis 
é uma alternativa que pode 
ajudar qualquer empresa 
a alavancar seus negócios, 
sem ter que recorrer a 
financiamentos e outras 
opções de crédito que, no 
final das contas, acabam 
gerando desencaixe finan-
ceiro e dor de cabeça para 
quem gerencia.

E agora, está mais clara 
a opção de antecipação de 
recebíveis como alternativa 
para a sua empresa?

(*) - Formado em Matemática na FMU 
e Gestão Empresarial na FGV, foi 

fundador da Gopay, e atualmente é 
Cofundador e sócio da Joinkey  e CEO 

da Pagolivre, empresa especializada 
em meios de pagamento e recorrência. 
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Destacamos as cinco prin-
cipais vantagens quando o 
assunto é antecipação de 
recebíveis para o financeiro 
da sua empresa. Confira:
 1) Mais dinheiro em 

caixa – Receber com 
antecedência vendas 
realizadas via cartões 
com previsão de rece-
bimento futuro é uma 
prática para manter 
dinheiro em caixa 
para eventuais ne-
cessidades. Indepen-

dente da urgência ou 
imprevisto, é possível 
utilizar os valores que 
já pertencem à empre-
sa, mas que ainda não 
estão disponíveis.

 2) Agilidade – Com as 
operações automáti-
cas, você não perde 
tempo e nem dinheiro.

 3) Evite empréstimos 
e financiamentos – 
Outra vantagem para 
a empresa ao usar 
antecipação de recebí-

www.netjen.com.br

A Secretaria da Recei-
ta Federal do Brasil 
– RFB publicou no 

último dia 12 de maio, em 
seu portal na internet, o 
início de um programa de 
comunicação a mais de 58 
mil empresas, sobre diver-
gências encontradas entre a 
Escrituração Contábil Fiscal 
(ECF) e outras informações 
existentes na base de dados 
do Fisco.

Tal passo é resultado do 
investimento que a Receita 
Federal vem fazendo ao longo 
dos anos em padronização 
de dados de contribuintes e 
em tecnologia. Tais análises 
fiscais e cruzamentos de 
dados estão cada vez mais 
próximas do fato gerador 
do tributo, propiciando ao 
fisco mais acuracidade nas 
análises. Importante salien-
tar que pouquíssimos são os 
casos em que as notificações 
oriundas de cruzamentos 
eletrônicos contenham erros. 
Isto reforça a necessidade da 
empresa contar com recursos 
de cruzamentos preventivos, 
seja em forma de consultoria, 
ou de sistemas que apoiam 
essa etapa.

As obrigações acessórias 
eletrônicas, principalmente 
que foram transmitidas ao 
Sistema Público de Escritu-
ração Digital, vem ao longo 
dos anos ganhando cada vez 
mais elementos (campos e re-
gistros) e detalhamentos que 
permitem inúmeros cruza-
mentos de forma eletrônica, 
o que facilita sobremaneira o 
trabalho da fiscalização, bem 
como a abrangência e quali-
dade das análises realizadas.

Ao analisar os campos e 
registros das obrigações 
acessórias, facilmente identi-
fica-se informações passíveis 

de serem cruzadas entre elas, 
isso sem contar com informa-
ções que a RFB tem de posse 
por meio de obrigações de 
terceiros (bancos, imobiliá-
rias, cartórios etc.).

Logo, não adianta negar! 
A fiscalização digital é 
uma realidade que bate à 
porta dos contribuintes 
de todos os portes.

Num primeiro momento, 
as pessoas jurídicas com 
divergências encontradas 
receberam comunicação na 
caixa postal do e-CAC, com 
dados do ano de 2018 e/ou 
de 2019. 

Essa primeira etapa abran-
geu 58.000 contribuintes 
distribuídos entre vários es-
tados, dos quais 18.800 estão 
no estado de São Paulo.

Por fim, ressalta-se que a 
Receita Federal, no último 
plano anual de fiscalização 
publicado em 2020, já tratava 
da auto regularização e paga-
mento espontâneo de obriga-
ções. Assim, imprescindível 
que as empresas mantenham 
controle muito efetivo dos 
comunicados recebidos via 
Caixa Postal Eletrônica, de 
modo a evitar gravames des-
necessários, com aplicação 
de multas agravadas, cobran-
ças indevidas por falta de 
regularização das obrigações 
acessórias, etc.

É imperioso cumprir os 
prazos determinados pela 
Receita e que as empresas 
respondam de forma célere, 
regularizando o quanto an-
tes eventuais divergências 
apontadas.

Eduardo Moisés

Fiscalização digital 
de tributos
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