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BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ex-
traordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 30 de outubro de 2021, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada 
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 9º andar, sala 94, bloco 04, 10º andar, sala 101, parte, bloco 01, 
sala 102, parte, bloco 02, sala 103, bloco 03 e sala 104, bloco 04 e 14º andar, sala 141, bloco 01, Condomínio Edifício 
São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) reforma parcial do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, a fi m de regis-
trar a nova quantidade de ações representativas do capital social da Companhia, em decorrência da conversão de 
27.311.156 (vinte e sete milhões, trezentas e onze mil, cento e cinquenta e seis) ações ordinárias de emissão da Com-
panhia, na razão de 1 (uma) ação ordinária para 1 (uma) ação preferencial, conforme homologado pelo Conselho de Ad-
ministração em reuniões realizadas em 25 de fevereiro de 2021 e 03 de agosto de 2021; (ii) reforma parcial do artigo 
33, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia, a fi m de excluir a menção à Resolução CMN nº 3.198, de 27 
de maio de 2004, conforme alterada; (iii) reforma parcial dos artigos 24, ‘b’ e ‘p’ e artigo 34 do Estatuto Social da Com-
panhia, a fi m de alterar a nomenclatura do “Comitê de Pessoas e Remuneração” para “Comitê de Remuneração, Pes-
soas e Cultura”; (iv) eleição de Marco Antonio Antunes como membro do Conselho de Administração da Companhia, 
com prazo de mandato unifi cado até a posse dos membros do Conselho de Administração que forem eleitos na Assem-
bleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 de de-
zembro de 2021; e (v) consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as reformas mencionadas acima. 
Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), contendo a proposta da Administra-
ção e orientações detalhadas para participação na Assembleia, bem como todos os documentos pertinentes às matérias 
a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição dos Acionistas, a partir desta data, na sede social da 
Companhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/ri), bem como nos websites da Co-
missão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 2. A participação 
do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo que as orientações detalhadas acer-
ca da documentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações detalhadas no Manual, a Companhia 
destaca as seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: • Participação Pessoal: o Acio-
nista deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a titularidade das ações pelo acionis-
ta, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua identidade e (b) no caso de pessoa jurídica e/ou fundos, a sua devida repre-
sentação, apresentando os documentos societários que investem o seu representante de poderes bastantes, bem como 
o documento de identidade do representante, sendo certo que, para fi ns de apresentação dos documentos neste item, 
deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades indicadas no Manual. • Participação por Procurador: 
as procurações devem conter fi rma reconhecida ou serem assinada digitalmente com certifi cação nos padrões disponi-
bilizados pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 
6.404/76 e no Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à Assembleia munido da procuração e de-
mais documentos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua identidade. 3. Para uma melhor orga-
nização da Assembleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos indicados no item 2 acima sejam entre-
gues à Companhia até o dia 28 de outubro de 2021, nos termos descritos no Manual.

São Paulo, 09 de outubro de 2021.
RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente do Conselho de Administração da Companhia
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Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ex-
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go até a posse de seu substituto; e (ii) consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso aprovada a reforma mencio-
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às matérias a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição dos Acionistas, a partir desta data, na sede 
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Procurador: as procurações devem conter fi rma reconhecida ou serem assinada digitalmente com certifi cação nos pa-
drões disponibilizados pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, observado o disposto no artigo 126 
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São Paulo, 09 de outubro de 2021.
RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente do Conselho de Administração da Companhia

 
Edital de Citação Prazo 20 dias. Processo nº 1104187-09.2018.8.26.0100. A Dra. Raquel Machado 
Carleial de Andrade, Juíza de Direito da 20ªVC do Foro da Capital SP. Faz Saber a Chique Bem 
Cosméticos Eirelli EPP, CNPJ Nº 20.259.105/0001-77 que lhes foi proposta ação de Monitória por 
G.A. Brasil Representação Eireli, objetivando o recebimento da quantia de R$ 13.412,40 (Outubro/ 
2018), referente aos cheques de Nº 000122, Nº 000123, e Nº 000124, datados de 24/08/2015, 
vencidos e não pagos, devidamente atualizado e, efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos 
termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 
mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, 
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente embargos monitórios, 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. SP, 21/05/2021.  

DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
CNPJ n°. 61.490.561/0001-00
Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 31 Dezembro 2019.
Agradecemos aos nossos colaboradores, clientes, fornecedores e a todos que, direta ou indiretamente, nos deram apoio e confiança. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. São Paulo, 30 de Setembro de 2021.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em R$ 1)

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em R$ 1)
Capital Reservas Reservas Ajuste de Avaliação Ações em Lucros Total
Social de Lucros de Capital Patrimonial Tesouraria Acumulados

Saldo em 31/12/2018 323.999.528 323.999.202 - 1.319.957 (30.488.230) - 618.830.457
Ajustes de Exercícios anteriores - - - - - (1.336.052) (1.336.052)
Ajuste de Avaliação Patrimonial - - - 103.889 - - 103.889
Compensação de Prejuízos Acumulados - (1.336.052) - - - 1.336.052 -
Lucro Líquido do Exercício - - - - - 51.735.401 51.735.401
Destinações do Lucro:
Reserva Legal - 2.586.770 - - - (2.586.770) -
Aumento de Capital Social 25.900.000 - - - - (25.900.000) -
Reserva para Investimentos e Capital de Giro - 19.548.358 - - - (19.548.358) -
Dividendos - - - - - (3.700.273) (3.700.273)
Saldo em 31/12/2019 349.899.528 344.798.278 - 1.423.846 (30.488.230) - 665.633.422
Ajuste de Avaliação Patrimonial - - - 512.547 - - 512.547
Outros Resultados Abrangentes - - 5.452.823 - - - 5.452.823
Lucro Líquido do Exercício - - - - - 61.275.736 61.275.736
Destinações do Lucro:
Reserva Legal - 3.063.787 - - - (3.063.787) -
Aumento de Capital Social 9.411.351 - - - - (9.411.351) -
Reserva para Investimentos e Capital de Giro - 48.800.598 - - - (48.800.598) -
Dividendos - (196.320.000) - - - - (196.320.000)
Saldo em 31/12/2020 359.310.879 200.342.663 5.452.823 1.936.393 (30.488.230) - 536.554.528

ATIVO 2020 2019
Circulante 724.374.502 663.548.505
Caixa e Equivalentes de Caixa 21.730.595 4.732.129
Clientes 272.165.307 209.269.637
Estoque 404.143.085 405.017.644
Impostos a Recuperar 5.662.363 12.210.169
Outros Créditos 20.673.152 32.318.926
Não Circulante 330.422.186 292.134.625
Depósitos Judiciais 3.127.164 2.608.829
Créditos Controladas e Coligadas 16.787.538 31.037.454
Tributos a Recuperar 932.464 4.151.374
Outros Créditos 64.359 64.359
Investimentos 161.140.724 240.935.499
Imobilizado 15.760.068 12.174.265
Intangível 132.609.868 1.162.845
Direito de Uso 131.658.388 -
Outros 951.481 1.162.845
Diferido - -
Total 1.054.796.688 955.683.130

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2020 2019
Circulante 402.693.519 259.018.801
Empréstimos e Financiamentos 100.449.195 36.196.678
Fornecedores 236.535.127 152.184.172
Salários e Obrigações Sociais 13.138.054 11.556.826
Impostos à Recolher 12.800.088 5.193.078
Outras Obrigações 21.027.381 53.888.047
Financiamento por Arrendamento 18.743.674 -
Exigível a Longo Prazo 115.548.641 31.030.907
Empréstimos e Financiamentos - 1.100.000
Débitos Controladas e Coligadas - 29.930.907
Financiamento por Arrendamento 115.548.641 -
Patrimônio Líquido 536.554.528 665.633.422
Capital Social 359.310.879 349.899.528
Reservas de Lucros 200.342.663 344.798.278
Reserva de Capital 5.452.823 -
Ajuste Avaliação Patrimonial 1.936.393 1.423.846
Ações em Tesouraria (30.488.230) (30.488.230)
Total 1.054.796.688 955.683.130

Demonstração do Resultado para os
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em R$ 1)

2020 2019
Receita Operacional Bruta 1.860.852.630 1.737.012.004
Impostos e Deduções da Receita Bruta (163.093.052) (155.301.295)
Receita Operacional Líquida 1.697.759.578 1.581.710.709
Custo de Vendas e Serviços (1.371.428.962) (1.312.678.407)
Lucro Bruto 326.330.616 269.032.302
( Despesas ) Receitas Operacionais (219.955.433) (206.337.121)
Despesas com Vendas (82.454.155) (84.076.795)

Demonstração do Fluxo de Caixa para os
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em R$ 1)

2020 2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Exercício 61.275.736 51.735.401
Despesas (Receitas) que não afetaram o Caixa
Ajustes de Exercícios Anteriores - (1.336.052)
Perda na Alienação de Venda de Investimento 15.850.159 -
Depreciação e Amortização 1.853.756 3.387.901
Amortização de direito de uso 23.506.396 -
Baixa de Imobilizado, Intangível e Diferido 11.459.020 107.101
Equivalência Patrimonial (16.990.247) (28.001.425)
Amortização Relacionamento Clientes e
Clausula não Concorrência - PPA 493.958 1.177.651

Amortização do Ágio 5.393.319 -
Lucro Operacional Bruto Antes
Mudanças Capital de Giro 102.842.097 27.070.577

Variação de Ativos e Passivos Operacionais
Clientes (62.895.670) (2.239.242)
Estoques 874.559 (57.919.225)
Impostos a Recuperar 9.766.716 8.076.913
Outros Créditos 11.645.774 24.740.058
Fornecedores 84.350.955 (12.523.224)
Salários e Obrigações Sociais 1.581.228 312.096
Impostos a Recolher 7.607.010 (4.419.891)
Outras Obrigações (33.793.612) 1.007.655
Total da Variação de Ativos e
Passivos Operacionais 19.136.960 (42.964.860)

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades
Operacionais 121.979.057 (15.894.283)

Fluxo de Caixa das Atividades
de Investimentos

Aquisição Imobilizado e Intangível (16.687.213) (8.855.108)
Juros sobre Arrendamento Mercantíl 3.104.056 -
Redução de Investimentos 81.095.907 (538.661)
Aquisição de Investimento (99.999) -
Compra de Ações - -
Dividendos Recebidos 949.991 2.160.221
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades
de Investimentos 68.362.742 (7.233.548)

Fluxo de Caixa das Atividades de
Financiamentos

Depósitos Judiciais (518.335) (418.879)
Créditos Controladas e Coligadas 14.249.917 85.150
Outros Créditos - 6.601
Empréstimos e Financiamentos 63.152.517 8.377.277
Débitos Controladas e Coligadas (29.930.907) 16.398.393
Pagamento de Dividendos (196.320.000) (3.700.273)
Pagamento de passivo por arrendamento (23.976.525) -
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades
de Financiamentos (173.343.333) 20.748.270

Aumento (redução) Líquido de Caixa e
Equivalentes de Caixa 16.998.466 (2.379.561)

Caixa e Equivalentes de Caixa
– No Início do Exercício 4.732.129 7.111.690

Caixa e Equivalentes de Caixa
– No Final do Exercício 21.730.595 4.732.129

Aumento (redução) Líquido de Caixa e
Equivalentes de Caixa 16.998.466 (2.379.561)

A Diretoria: Fábio dos Santos Domingos Cezário (Contador) CRC 1SP299263/O-4

Despesas Administrativas e Gerais (181.956.494) (175.063.981)
Despesas Financeiras (44.344.563) (45.104.882)
Receitas Financeiras 65.172.664 58.158.743
Outras Receitas 23.627.115 39.749.794
Lucro Operacional 106.375.183 62.695.181
Outras Receitas e Despesas (25.529.790) 137.873
Lucro Antes dos Impostos 80.845.393 62.833.054
Imposto de Renda e Contribuição Social (19.569.657) (11.097.653)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 61.275.736 51.735.401
Lucro Líquido por Ação ( Em R$ ) 3.559 3.005

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
CNPJ Nº 61.602.199/0001-12  -  NIRE 35.300.030.401

Ata de Reunião de Diretoria
Data, hora e local: 02 de janeiro de 2021, às 9hrs, na sede social da Companhia Ultragaz S.A. (“Companhia”), localizada
na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo. Presença: Membros da Direto-
ria, abaixo assinados, incluídas as participações telefônicas. Mesa: Tabajara Bertelli Costa - Presidente. Ana Paula
Santoro Coria - Secretária. Ordem do dia e Deliberação: 1. Os Diretores tomaram conhecimento da carta de renúncia
apresentada pelo Sr. José Vianna Sampaio Neto, em 02 de janeiro de 2021, ao cargo de Diretor que exerce nesta Com-
panhia, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2020. O Sr. José Vianna Sampaio
Neto ressaltou que a renúncia teria efeitos a partir desta data, não exercendo mais as atividades relacionadas ao cargo de
Diretor da companhia. a. Diante da carta de renúncia apresentada, os Diretores externaram votos de agradecimento pela
dedicação do Diretor Superintendente, que ora renuncia, no desempenho de suas funções. 2. Os Diretores aprovaram, por
fim, a eleição do Sr. Daniel Baring, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.223.452-
SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 330.707.048-75, para o cargo de Diretor da Companhia a partir desta data. a. O manda-
to do Sr. Daniel Baring como Diretor inicia-se nessa data e vigorará pelo prazo remanescente dos demais membros da
Diretoria em exercício, qual seja, até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2022, que examinará os documentos
de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. b. Con-
sultado anteriormente, o Sr. Daniel Baring declara que (a) não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as
atividades do cargo para o qual foi designado; (b) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concor-
rentes da Companhia no mercado em que atua; e (c) não têm interesse conflitante com a Companhia, de acordo com o
artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida
e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria presentes. aa) Tabajara Bertelli Costa, na qualidade de Presidente e
Presidente da Mesa; Ana Paula Santoro Coria, na qualidade de Diretora e Secretária da Mesa; André Luiz Pedro
Bregion, Aurélio Antonio Mendes Pereira, José Vianna Sampaio Neto, Guilherme Simão Darezzo Netto e Ricardo
Colpo na qualidade de Diretores. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Ana Paula Santoro
Coria - Secretária da Mesa. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o Registro sob o número
257.363/21-0 em 02.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

REFINARIA NACIONAL DE SAL S.A. - CNPJ/MF nº 60.560.349/0001-00 - NIRE 353.0002424-9 - Ata da 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/09/2021 - Data, Hora e Local: 13/09/2021, às 
10:00hs, na sede social na av. Paulista, 352, 12º andar, sala 124, nesta Capital. Convocação: Edital publicado 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios dos dias 03, 04 e 09/09/2021. 
Presença: Acionistas representando mais de 3/4 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: 1) Eleger para o cargo 
de Diretor Sem Designação Específica, até nova eleição a realizar-se em 2023, o Sr. Luiz Césio de Souza 
Caetano Alves, brasileiro, casado sob o regime da separação parcial de bens, engenheiro, portador da cédula 
de identidade RG nº 816.933-IPF/RJ, e do CPF sob o nº 260.679.867-87, residente e domiciliado na Avenida 
Marechal Câmara, 160, sala 618, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro (CEP: 20020-907). O diretor eleito, 
em anexo específico, apresenta declaração de desimpedimento. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária.- São 
Paulo, 13 de setembro de 2021. (aa.) Julio 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; Embalagens Americana Ltda., p.p./ Julio Giorgi 
Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi 
Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Nenúfares Participações Sociedade Anônima, p.p./ Julio Giorgi Neto 
e Antonio Carlos de Sant´Anna; União Industrial Mercantil Brasileira 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; e Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Maria Luisa dos Santos Giorgi. A presente 
é cópia fiel da original. São Paulo, 13 de setembro de 2021. Julio Giorgi Neto - Presidente da Mesa; Antonio 
Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 476.750/21-0 em 04/10/2021.

Balanço Patrimonial (R$)     31/12/2020     31/12/2019
Ativo/Circulante 1.401.276 4.190.155
Caixa e Equivalentes de Caixa 441.618 2.411.462
Clientes 365.738 799.979
Estoques/Almoxarifado 63.637 96.296
Impostos a Recuperar 247.472 631.698
Adiantamentos 275.552 207.558
Despesas do Exercício Seguinte 7.259 43.162
Não Circulante 12.100.540 14.219.043
Realizável a Longo Prazo 5.092.329 7.243.710
Imobilizado e Intangivel liquido 7.008.211 6.975.333
Total do Ativo 13.501.816 18.409.198

Demonstrações de Resultados (R$)     31/12/2020     31/12/2019
Receita Líquida Operacional 4.090.599 14.844.339
Custo das Vendas (251.183) (879.743)
Lucro Bruto 3.839.416 13.964.596
Despesas Administrativas e Vendas (6.463.222) (11.765.282)
Despesas Tributárias/Outras (804.934) (798.434)
Efeitos Financeiros Líquidos 15.269 (367.136)
Resultado antes das provisões (3.413.471) 1.033.744
Provisão Contribuição Social - (257.979)
Provisão Imposto de Renda - (101.513)
Lucro (prejuizo) Líquido do Exercício (3.413.471) 674.252

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado
em 31/12/2020. Permanecemos à disposição dos Senhores Acionistas para esclarecimento e informações que se fizerem necessárias.

Castor & Leão Administração Hoteleira S/ACastor & Leão Administração Hoteleira S/ACastor & Leão Administração Hoteleira S/ACastor & Leão Administração Hoteleira S/ACastor & Leão Administração Hoteleira S/A
C.N.P.J. (MF) 02.238.702/0001-33

Relatório da Administração

Balanço Patrimonial (R$)     31/12/2020     31/12/2019
Passivo/Circulante 1.284.508 2.115.988
Fornecedores 160.365 315.320
Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias 203.227 631.743
Obrigações Tributarias 59.499 465.966
Provisões Diversas/Adiantamentos 297.495 217.325
Fundo de Reserva 563.922 485.634
Não Circulante 113.984 80.723
Exigivel a Longo Prazo 113.984 80.723
Patrimônio Líquido 12.103.324 16.212.487
Capital 11.700.000 11.700.000
Reserva Legal 694.096 694.096
Reservas de Lucros (290.772) 3.818.391
Total Passivo+Patrimônio Líquido 13.501.816 18.409.198

Demonstração do Fluxo de Caixa (R$) 31/12/2020 31/12/2019
Resultado do Exercício (3.413.471) 674.252
Ajustes Exercicios Anteriores (55.152) 636.960
+ Depreciações/Amortizações/Ajustes 729.209 809.834
Lucro Ajustado (2.739.414) 2.121.046
(Aumento) ou Redução dos Ativos Operacionais 774.679 (153.446)
Aumento ou (Redução) dos Passivos Operacionais (798.219) 565.154
Caixa Líquido Atividades Operacionais (2.762.954) 2.532.754
Variação no Imobilizado e Intangível (762.092) (1.423.801)
Caixa Líquido Atividades Investimentos (762.092) (1.423.801)
Pagamento de Juros Dividendos Acionistas (640.540) (518.399)
Variação Contas Correntes Acionistas 2.195.740 (1.519.140)
Caixa Líquido Atividades Investimentos 1.555.200 (2.037.539)
Redução no saldo de caixa
  e equivalente de caixa (1.969.846) (928.586)
Caixa e Equivalentes (Início do Período) 2.411.462 3.340.048
Caixa e Equivalentes (Final do Período) 441.616 2.411.462
Variação Liquida Caixa e Equivalente (1.969.846) (928.586)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (R$)
Histórico                                         .           Capital Reserva legal Reserva de Lucros Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2018 11.700.000 644.146 3.561.162 15.905.308
Resultado do exercício - - 674.252 674.252
Ajustes de Exercicios Anteriores - - 636.960 636.960
Distribuição de dividendos - - (518.399) (518.399)
Transferencia para Fundo de Reserva - - (485.634) (485.634)
Transferencia para Reserva Legal - 49.950 (49.950) -
Saldo em 31/12/2019 11.700.000 694.096 3.818.391 16.212.487
Resultado do Exercicio - - (3.413.471) (3.413.471)
Ajustes de Exercicios Anteriores - - (55.152) (55.152)
Distribuição de Dividendos - - (640.540) (640.540)
Saldo em 31/12/2020 11.700.000 694.096 (290.772) 12.103.324

Demonstração dos Resultados Abrangentes    31/12/2020    31/12/2019
Lucro Líquido do Exercício (3.413.471) 674.252
Outros resultados abrangentes (55.152) 151.326
Resultados Abrangentes (3.468.623) 825.578

As Demonstrações Contábeis acompanhadas das Notas Explicativas na íntegra, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Exam Assessoria Contábil e Fiscal S/S -CRC -SP-022454/O-0

José Orálio Carra - Contador Matriz - CRC 1SP 135.311/O-0

Rodrigo Carvalho Silva - Contador Filial - CRC 1SP 291208/O-8

Cinpal Cia. Industrial de Peças para Automóveis
CNPJ/MF 49.656.192/0001-88 - NIRE: 35.300.039.092

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 31/08/2021
Data: 31/08/2021; Horário: 13:00 horas; Local: Sede social da Cinpal Cia. Industrial de Peças para
Automóveis na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.656.192/0001-88, NIRE 35.300.039.092; Publicações:) Convoca-
ção - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos termos do § 4º do artigo
124 da Lei nº 6404/76; Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor Luiz Taddeo Mammana secretariada por
mim Giancarlo Arduini; Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social: Ordem do dia
e deliberações: a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Fluxos de
Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e Demonstrações
Contábeis, Notas Explicativas dos Auditores Independentes sobre às Demonstrações Contábeis
em 31/12/2019 e 31/12/2020 e Relatório da Diretoria: Publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo
e Empresas & Negócios do dia 05 de maio de 2021 - Aprovados por unanimidade com abstenção dos
legalmente impedidos; b) Destinação do resultado à disposição da Assembleia: b-1) Destinação do valor de
R$ 610.136,35 (seiscentos e dez mil, cento e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) para o fundo de
reserva legal; b-2) O saldo de lucro de R$ 11.592.590,71 (onze milhões, quinhentos e noventa e dois mil,
quinhentos e noventa reais e setenta e um centavos) será transferido para reserva estatutária; c) Fixação
dos honorários da Diretoria: Os honorários globais mensais da diretoria da sociedade eleita pelo Conselho
de Administração em reunião realizada em 29/07/2021 para o próximo mandato foram fixados em
R$ 181.889,16 (cento e oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos), valor base
de junho de 2021, e serão corrigidos e reajustados nas mesmas proporções salariais que forem concedidos
coletivamente aos empregados da sociedade e nas mesmas épocas em que estes eventos ocorrerem,
cujas atribuições de valores individualmente será objeto de deliberação da diretoria em reunião a ser con-
vocada especialmente para esta finalidade. c) Instalação do Conselho Fiscal: a pedido dos acionistas
Alessandro Arduini e Giancarlo Arduini foi instalado o conselho fiscal nos termos do Artigo 31 do Estatuto
Social. Foram eleitos os Srs. Fabricio Santos Debortoli, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula
de Identidade RG nº 3.573.560 - SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob nº 027.664.219-80, com endereço na
Cidade de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, na Rodovia SC 407, nº 11.326; (ii) Luiz Alberto de Castro
Falleiros, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.855.739-5 - SSP /SP,
inscrito no CPF/ME sob nº 024.351.768-80, residente e domiciliado na Cidade de Sorocaba, Estado de São
Paulo, com escritório na rua Riachuelo, 460, sala 1002; e (iii). Harry Eugen Josef Kahn, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.128.851-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob
nº 033.201.118-68, com endereço na Cidade de Leme, Estado de São Paulo, na Rua João Roberto
Sacchi, nº 159, CEP 13.633-411. Em seguida foi fixada para os senhores Conselheiros a verba honorá-
ria global de R$ 18.189,00 (dezoito mil, cento e oitenta e nove reais) que corresponde a 10% (dez por
cento) da média dos diretores estatutários da sociedade e será distribuída entre os Conselheiros eleito
na proporção de 1/3 (hum terço) a cada um deles. Os membros do Conselho Fiscal eleitos declaram
que aceitam os cargos para os quais foram eleitos com as remunerações que lhes foram atribuídas.
Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação o Sr. Presidente franqueou a palavra a
quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, concedeu o tempo necessário à lavratu-
ra da presente ata que, na reabertura foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da sociedade.
Taboão da Serra, 31 de agosto de 2021. (aa.) Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa;
Giancarlo Arduini - Secretário da Mesa, Alessandro Arduini, Antonio Afonso Simões, Dina Rosa
Bosellini - p.p. Dr.Gilberto Cipullo, Hargrove Investments LLC-p.p.Giancarlo Arduini, Julia Dora Antonia
Koranyi Arduini - p.p. Riccardo Arduini, Renata Bonsaver Mammana Milani, Vitor Luiz Taddeo
Mammana, ZEAF-Participações e Empreendimentos Ltda. - Vitor Luiz Taddeo Mammana - Sócio
Administrador. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra,
31 de agosto de 2021. Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa, Giancarlo Arduini - Secretário
da mesa. JUCESP nº 454.474/21-0 em 21/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/09/2021 a 30/09/2021
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Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Impulsionado pelo atual 
momento da economia, 
o comércio exterior não 
para de bater recordes. 
De acordo com dados de 
setembro divulgados pelo 
Ministério da Economia, 
as exportações subiram 
36,9%, já as importações 
tiveram alta parecida, de 
36,4%. E se engana quem 
pensa que a movimentação 
foi feita apenas por grandes 
companhias. Números do 
Sebrae apontam que 40% 
de pequenas e médias 
empresas realizam expor-
tações. 

Para Fábio Pizzamiglio, 
diretor da Efficienza, em-
presa de assessoria para 
negócios internacionais, a 
importação ou exportação 
pode mudar a realidade 
de uma pequena ou média 
empresa. “É inegável que, 
a partir da decisão por 
importar ou exportar, os 
empresários podem ver 
os seus negócios avançar 
significativamente. Um 
exemplo claro disso é na 
importação de máquinas, 
com o objetivo de baratear 
o custo dos produtos. Nes-
ses casos, a empresa passa 
a ter um aumento em sua 
produção”. 

Entretanto, o executivo 
ressaltou a importância de 
um bom planejamento no 
momento da decisão pela 
exportação de produtos. 
É necessário analisar o 
momento certo, além da 
periodicidade, no caso de 
exportações. Segundo ele, 
todas essas questões pre-
cisam estar em um plano 
de ações. Um exemplo do 
impacto do comércio exte-
rior para o crescimento do 
negócio está na Fiber, em-
presa de tecidos técnicos. 

Segundo Bernardo Mi-
chelin, diretor industrial da 
empresa, os negócios inter-
nacionais sempre fizeram 
parte da organização, que 
viu um alto crescimento du-
rante o período da pande-
mia. No início, a companhia 
contava com uma equipe de 
38 pessoas, hoje já soma um 
total de 130 colaboradores. 
“Todos os equipamentos da 
produção da Fiber são im-
portados, são maquinários 
sem similares no mercado 
nacional. Parte da matéria 
prima também vem de fora. 

Quanto ao nosso produto 
final, máscaras e artigos 
esportivos, estamos expor-
tando para todo o mundo, 
para clientes e lojas Fiber 
fora do Brasil. A empresa 
nasceu e se fortaleceu com 
a importação e exporta-
ção”. Hoje a organização 
conta com a assessoria para 
negócios internacionais 
e, para Bernardo, além 
do planejamento foi ideal 
buscar uma parceria para 
a expansão do comércio 
exterior. 

O executivo completa 
afirmando que, para as 
pequenas e médias em-
presas poderem expandir, 
é fundamental buscar o 
apoio necessário, para 
focar no core business do 
negócio. “Nesse processo 
de comércio exterior, é 
importante contar com um 
parceiro que tenha exper-
tise e seja capaz de apoiar 
o crescimento da empresa. 
Como buscamos importar 
tanto maquinário quanto 
matéria prima, se fossemos 
internalizar toda essa ope-
ração, seria algo inviável”, 
finaliza Bernardo. - Fonte e 
outras informações: (www.
efficienza.com.br). 

Comércio exterior 
impulsiona 

crescimento de PMEs
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