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CIA. NATAL - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - CNPJ/MF. nº 
61.339.917/0001-00 - NIRE 353.0005306-1 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
25/08/2021 - Data, Hora e Local: 25/08/2021, às 10:00hs, na avenida Paulista, 352, 10º andar, sala 106-C, 
nesta Capital. Convocação: edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & 
Negócios dos dias 13, 14 e 17/08/2021. 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: APROVAR a alteração do endereço da sede social da Companhia, localizada na Avenida 
Guilherme Giorgi, 1091, Vila Carrão, nesta Capital, para a Avenida Paulista, 352, 10º andar, sala 
106-C, nesta Capital (CEP:01310-905), com a consequente modificação do artigo 1º do Estatuto Social, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 1º - A Cia Natal - Empreendimentos, Participações, Indústria e 
Comércio, constituída em 28 de dezembro de 1921, conforme documentos arquivados na Junta Comercial de São 
Paulo, sob nº 17.219 em 11 de agosto de 1942, com sede e foro jurídico na Avenida Paulista, 352, 10º andar, sala 
106-C, nesta Capital (CEP:01310-905), passa a reger-se pelo presente estatuto.”- Encerramento: nada mais 
havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma 
sumária. São Paulo, 25 de agosto 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; Glicínea 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; 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./ Roberto Dhelomme Giorgi. A presente 
é cópia fiel da original. São Paulo, 25 de agosto de 2021. Julio Giorgi Neto - Presidente da Mesa, Antonio 
Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 508.076/21-3 em  20/10/2021.
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Relatório da Diretoria
Prezados senhores, a diretoria vem apresentar as demonstrações financeiras levantadas em 31.12.2020. O patrimônio líquido atingiu R$ 10.756.485,09.

Balanço  Patrimonial encerrado em:                2020              2019
Passivo/Circulante 41.579.706,47 16.383.377,56
Efetivas 41.579.706,47 16.383.377,56
Obrigações Trabalhistas 1.254,00 1.200,00
Obrigações Tributárias 135.766,75 766.126,27
Outras Obrigações 642.685,72 616.051,29
Dividendos 40.800.000,00 15.000.000,00
Não Circulante 26.484.165,39 26.888.765,39
Longo Prazo 26.484.165,39 26.888.765,39
Empréstimos 25.095.400,00 25.500.000,00
Participacao Societária 1.388.765,39 1.388.765,39
Patrimônio Líquido 10.756.485,09 33.251.873,32
Capital Social 130.000,00 130.000,00
Integralizado 130.000,00 130.000,00
Reservas 10.626.485,09 33.121.873,32
De Lucros 10.626.485,09 33.121.873,32
Total Passivo 78.820.356,95 76.524.016,27

Balanço  Patrimonial encerrado em:                2020                  2019
Ativo/Circulante 19.167.839,70 17.757.526,91
Disponível 240.628,53 251.105,42
Numerário 3.708,43 3.708,43
Aplicacões Financeiras 236.920,10 247.396,99
Realizável a Curto Prazo 18.927.211,17 17.506.421,49
Outros Créditos 1.931.259,17 548.212,65
Contas Correntes 3.656.218,43 3.656.218,43
Estoque 13.328.605,36 13.291.726,51
Tributos a Recuperar 14,33 14,33
Despesas Exercícios
  Pagas Antecipadas 11.113,88 10.249,57
Não Circulante 59.652.517,25 58.766.489,36
Realizavel Longo Prazo 139.046,72 136.455,96
Cessão de Créditos 139.046,72 136.455,96
Investimentos 12.473.083,40 13.910.363,06
Participações Societárias 12.473.083,40 13.910.363,06
Imobilizado 47.040.387,13 44.719.670,34
Total Ativo 78.820.356,95 76.524.016,27

Demonstração de Fluxo de Caixa 31/12/2020
Atividade Operacionais                2020                2019
Lucro Líquido 10.504.611,77 9.325.600,53
Outros Créditos (1.383.046,52) 4.881.329,50
Estoques (36.878,85) (175.135,64)
Seguros (864,31) (441,16)
Obrigações Trabalhistas 54,00 -
Obrigações Tributárias (630.359,52) 654.551,43
Outras Obrigações 26.634,43 (1.848,39)
Caixa Liquido Gerado nas
 Atividade Operacionais 8.480.151,00 14.684.056,27
Atividades de Investimento
Imobilizado (2.320.716,79) (15.964.732,04)
Participações Societárias 1.437.279,66 2.140.680,48
Cessão de Creditos (2.590,76) (9.273,34)
Caixa Líquido Gerado nas
  Atividades de Investimento (886.027,89) (13.833.324,90)
Atividades de Financiamento
Empréstimos (404.600,00) (500.000,00)
Dividendos a Pagar (7.200.000,00) (300.000,00)
Caixa Líquido Consumido nas
  Atividades de Financiamento (7.604.600,00) (800.000,00)
Aumento Líquido nas Disponibilidades (10.476,89) 50.731,37
Saldo de Disponibilidades 240.628,53 251.105,42

Demonstração de Resultado do Exercício             2020              2019
Receita Bruta 4.831.337,65 4.515.515,78
Impostos Incentivos sobre
  Vendas/Serviços 176.343,83 164.816,33
(=) Receita Líquida 4.654.993,82 4.350.699,45
(=) Lucro Bruto 4.654.993,82 4.350.699,45
Despesas Operacionais 1.374.047,94 2.016.137,04
Administrativas 15.040,80 14.400,00
Financeiras 2.421,30 4.180,33

            2020              2019
Gerais 90.755,28 105.979,39
Tributárias 908.360,10 1.511.608,89
Outras Despesas 357.470,46 379.968,43
Receitas Operacionais 6.656.825,10 5.204.112,73
Financeiras 21.204,76 37.897,01
Outras Receitas 6.635.620,34 5.166.215,72
Lucro Operacional 9.937.770,98 7.538.675,14
Despesa Não Operacional 2.315,42 104.410,25
Receita Não Operacional 569.156,21 1.891.335,64
(=) Resultado do Exercício 10.504.611,77 9.325.600,53

Demonstração de Mutações Capital Lucros
  do Patrimônio Líquido       social   acumulados             Totais
Saldo em 31/12/2019 130.000,00 33.121.873,32 33.251.873,32
(-) Lucros distribuidos e/ou
  a Disposição da Assembléia - (33.000.000,00) -
Resultado do Periodo - 10.504.611,77 10.504.611,77
Saldo em 31/12/2020 130.000,00 10.626.485,09 10.756.485,09Flavio Ognibene Guimarães - Diretor - CPF:. 056.139.798-80 Claudio Odair Braz Faria - Contador - CRC:. 1SP214.268/O-9

 Distrito - Perus 
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Faço saber que nos termos do artigo 56 da Lei 6.015/73 e capítulo XVII - Seção III, Item 
35 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo 
que: FAEL AUGUSTO RAMOS DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido aos 28/03/2003, em 
São Paulo-SP, filho de Flavio Jose de Oliveira e Marcia Catarina Ramos de Oliveira, 
passou a chamar: MIRELIA RAMOS DE OLIVEIRA.

Para os desenvolvedo-
res, o processo co-
meça em localizar 

este potencial contratante e 
mostrar que está apto para 
suprir as suas necessidades, 
seja com a indicação de um 
cliente satisfeito ou com um 
portfólio robusto, que deixe 
claro que o prestador de 
serviço consegue entregar - e 
bem - o projeto estipulado. 

Um ponto importante, e 
muitas vezes negligenciado, 
que fica entre esse interesse 
do cliente e o fechamento 
do negócio, é o orçamento. 
De acordo com Arthur Al-
ves, head da Locaweb PRO, 
“neste documento é crucial 
descrever os passos que se-
rão desenvolvidos, objetivos 
a serem alcançados e, princi-
palmente, o tempo que cada 
etapa levará. Assim o cliente 
e você terão metas claras o 
que diminui possibilidades 
de erros e atritos durante o 
projeto”. 

Confira algumas dicas do 
executivo para montar um 
ótimo orçamento: 
 1) Histórico da em-

presa - Por mais 
que o cliente já o 
conheça, visto que 
vocês chegaram até 
este momento da 
negociação, é impor-
tante que ele saiba 

É crucial descrever os passos que serão desenvolvidos e objetivos 
a serem alcançados.

Ana Flávia Carrilo (*)
 
As discussões sobre ener-

gias renováveis estão cada 
vez mais em alta em todo 
planeta. Fatores como me-
tas de carbono zero, energia 
elétrica como parte do pro-
cesso de descarbonização e 
novas matrizes energéticas, 
têm contribuído para isso, 
na busca pela redução ou 
eliminação do impacto eco-
lógico negativo e o uso mais 
eficiente e responsável de 
recursos naturais. 

Quando trazemos essa 
realidade de sustentabili-
dade e recursos naturais 
para o cenário brasileiro, 
nosso país se mostra parte 
importante desse movimen-
to - hoje, fontes eólicas e 
solares representam 12% 
da nossa capacidade e esse 
número deve chegar a 20% 
da matriz energética até o 
fim da década. 

Entre as startups, esse 
setor recebe o nome de 
cleantechs, também cha-
madas de “startups verdes” 
ou “startups de tecnologia 
limpa”, e já são uma rea-
lidade no Brasil. Atuando 
em áreas como ar e meio 
ambiente, agricultura, efici-
ência e indústria limpa, por 
exemplo, as cleantechs vêm 
revolucionando o mercado 
de energia. 

Por isso, neste mês sepa-

rei alguns dados exclusivos 
sobre o setor para comparti-
lhar com vocês! Confira só: 

Cleantechs ocupam o 8º 
lugar em volume de startups 
entre os segmentos, con-
forme dados do último Ma-
peamento do Ecossistema 
da Abstartups. Em termos 
geográficos, o estado de 
São Paulo é líder disparado 
em número de cleantechs: 
são 29,4%. E em terceiro 
lugar já está o estado do 
Rio de Janeiro com 10,8%. 
O Sudeste é um dos pólos 
econômicos mais aquecidos 
do país, logo, o percentual 
de 56,9% da distribuição 
regional é equivalente a este 
cenário. 

Sobre o público-alvo das 
cleantechs, o B2B atualmen-
te é o mais usado (53,9%) 
para vendas, modelo este 
que o produto ou serviço é 
vendido diretamente para 
outras empresas. Há aquelas 
que adquirem a solução para 
atender alguma exigência 
de órgãos reguladores, e 
até as mais comprometi-
das com a transformação 
socioambiental. Mas, um 
fator importante, são as 
restrições ainda existentes 
na legislação que podem ser 
empecilhos para que o B2C 
alcance patamares maiores. 

(*) - É coordenadora de informações 
da Abstartups. 

JAN8 Empreendimentos e Participações Eireli
NIRE 35.602.805.979 - CNPJ/ME 19.974.177/0001-17

Ata de Registro de Deliberações do Sócio Titular
Data/Hora/Local: 05/11/2021, às 10hs, São Paulo/SP, Rua Gomes de Carvalho, 1507, 6º andar, Vila Olímpia, CEP 
04547-005. Titular: José Alves Neto, CPF 277.920.228-97, RG 27.544.132-5 SSP/SP. Deliberações Aprovadas 
por Unanimidade: Redução do capital social, no montante de R$ 735.181,00, passando este de R$ 2.625.768,00 
para R$ 1.890.587,00, com uma redução, portanto, de R$ 735.181,00 e o consequente cancelamento de 735.181 cotas 
detidas em sua integralidade pelo titular. O montante de R$ 735.181,00, correspondente ao valor da redução do capital 
social ora aprovada, será pago ao titular no prazo de 90 dias a contar da data de publicação desta ata, em atenção ao 
disposto no artigo 1.084, §2º da Lei 10.406/02, sendo R$ 735.180,66 por meio da entrega, pela Empresa ao Titular, de 
456 quotas de emissão da sociedade TRX Investimentos e Participações Ltda, CNPJ/ME 36.565.528/0001-
55, atualmente de titularidade da Empresa, e R$ 0,04 por meio de moeda corrente nacional. Alterado a Cláusula 5º do 
Ato Constitutivo da Empresa, que passará a vigorar, no prazo de 90 dias a contar da data de publicação desta ata, em 
atenção ao disposto no artigo 1.084, §§ 1º, 2º e 3º da Lei 10.406/02, com a seguinte nova redação: Cláusula 5º. O 
capital da Eireli é de R$ 1.890.587,00, totalmente subscrito e integralizado pelo titular, sendo R$ 1.868.587,00 em moe-
da nacional corrente e R$ 22.000,00 em participação societária. Encerramento: Nada mais.Titular: José Alves Neto.

Lafa8 Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME 13.783.481/0001-09 - NIRE 353.004.165.20
Ata da Assembleia Geral Extraordinária 

Data/Hora/Local: 05/11/2021, às 10hs, São Paulo/SP, Rua Gomes de Carvalho, 1507, 6º andar, Vila Olímpia, CEP 
04547-005. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Luiz Augusto Faria do Amaral, Se-
cretário: José Alves Neto. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Redução do capital social no montante 
de R$ 736.793,00, passando este de R$ 5.881.172,00 para R$ 5.144.379,00, com uma redução, portanto, de R$ 736.793,00 
e o consequente cancelamento de 736.793 ações detidas em sua integralidade pelo acionista presente. O montante de R$ 
736.793,00, correspondente ao valor da redução do capital social da Companhia ora aprovada, será pago ao acionista pre-
sente no prazo de 60 dias a contar da data de publicação desta ata, em atenção ao disposto no artigo 174 da Lei 6.404/76, 
sendo R$ 736.792,90 por meio da entrega, pela Companhia ao Acionista, de 457 quotas de emissão da sociedade TRX 
Investimentos e Participações Ltda, CNPJ/ME 36.565.528/0001-55, atualmente de titularidade da Companhia, e R$ 
0,10 por meio de moeda corrente nacional. Alterado o Artigo 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar, no prazo de 60 
dias a contar da data de publicação desta ata, em atenção ao disposto no artigo 174 da Lei 6.404/76, com a seguinte nova 
redação: Artigo 5º. O capital social é de R$ 5.144.379,00, dividido em 5.144.379 ações ordinárias (“ON”), nominativas, sem 
valor nominal, ao preço de emissão unitário de R$ 1,000. Encerramento: Nada mais. SP, 05/11/2021. Mesa: Presi-
dente: Luiz Augusto Faria do Amaral, Secretário: José Alves Neto. Acionista Presente: Luiz Augusto Faria do Amaral. 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Visando auxiliar 
aos contribuintes 
impactados pelas 
dificuldades 
econômicas resultantes 
da pandemia da 
Covid-19, a Prefeitura 
de São Paulo optou 
por prorrogar 
prazo do Programa 
de Parcelamento 
Incentivado, ou PPI 
2021. 

Agora, é possível entrar 
no programa até o dia 
31 de dezembro deste 

ano, mediante formalização 
do pedido de  parcelamento 
no site ppi.prefeitura.sp.gov.
br.

O referido Programa pos-
sibilita aos contribuintes 
paulistanos regularizarem 
os débitos com a cidade 
com descontos significa-
tivos de juros e multas, 
podendo ser regularizados 
os débitos decorrentes de 
créditos tributários e não 
tributários, constituídos ou 
não, inclusive os inscritos em 
Dívida Ativa, ajuizados ou a 
ajuizar, em razão de fatos 
geradores ocorridos até 31 
de dezembro de 2020.

Ressalta-se que não po-
derão ser incluídos no PPI 
2021 os débitos referentes 
a obrigações de natureza 
contratual; infrações à le-
gislação ambiental; e sal-
dos de parcelamentos em 
andamento administrados 
pela Secretaria Municipal da 
Fazenda, exceto os débitos 
tributários remanescen-
tes de parcelamentos em 
andamento, celebrados na 
conformidade do art. 1º da 
Lei nº 14.256/2006.

Os contribuintes que ade-
rirem ao PPI poderão pagar 
os débitos em parcela úni-
ca ou em até 120 parcelas 
mensais, corrigidas pela taxa 
Selic. Em relação aos débi-
tos tributários, o PPI 2021 

prevê a redução de 85% do 
valor dos juros de mora e de 
75% da multa, na hipótese 
de pagamento em parcela 
única; e redução de 60% do 
valor dos juros de mora e de 
50% da multa no pagamento 
parcelado.

No tocante aos débitos não 
tributários, o pagamento em 
parcela única garante 85% 
de redução do valor dos en-
cargos moratórios inciden-
tes sobre o débito principal, 
e 60% de redução no caso de 
pagamento parcelado.

Foram estipulados valores 
mínimos de cada parcela, 
sendo de R$ 50 para pessoas 
físicas e R$ 300 para pessoas 
jurídicas. A formalização 
do pedido de ingresso no 
PPI 2021 implica o reco-
nhecimento dos débitos 
nele incluídos.

Em relação ao IPTU, a Lei 
que instituiu o PPI 2021, 
em maio, também definiu 
a anistia das multas e juros 
das parcelas do IPTU 2021 
vencidas até 30 de abril e 
que não tenham sido pagas. 
Referida anistia permite que 
os responsáveis possam pa-
gar as parcelas por seu valor 
original, acrescida apenas 
de correção monetária nos 
termos da lei, até 30 de no-
vembro de 2021.

Porém é imprescindível o 
contribuinte atentar-se que 
as parcelas que permaneçam 
não pagas depois de 30 de 
novembro de 2021 terão sua 
anistia cancelada, ou seja, to-
das as multas e juros voltarão 
a incidir normalmente, como 
se a anistia não houvesse 
acontecido.

Uma excelente iniciativa 
da Prefeitura em possibilitar 
o parcelamento das dívidas 
dando tranquilidade ao 
contribuinte para que possa 
iniciar o ano de 2022 com 
suas finanças organizadas.

Eduardo Moisés

Prorrogado PPI 2021 
até 31 de dezembro 

pela Prefeitura 
de São Paulo

Dicas para desenvolvedores e 
consultores estruturarem um orçamento

Uma das grandes dificuldades de ser um profissional liberal é conquistar novos clientes
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va soas envolvidas (se 

somente você ou mais 
profissionais), material 
que precisa ser com-
partilhado pelo cliente, 
linguagem a ser utili-
zada etc. Quanto mais 
informações, melhor. É 
importante ser o mais 
claro possível para 
alinhar as expectativas 
e ter uma boa relação 
com o cliente. 

 4) Valores - É aqui que 
você estipula os va-
lores, quanto será in-
vestido em cada etapa 
até a conclusão do 
trabalho, formas de 
pagamento e datas 
limite para efetuá-los. 

 5) Organização - Pode 
parecer uma dica bási-
ca, mas é muito impor-
tante. O documento 
deve ser organizado, 
limpo, de fácil leitura, 
seguindo as regras 
ortográficas e de prefe-
rência com a sua iden-
tidade visual (logo, 
marca d’água etc.). 

Você é um profissional e 
deve deixar claro isso em 
todas as comunicações com o 
cliente, em especial essa que 
é a principal etapa para o fe-
chamento do negócio. - Fonte 
e outras informações: (https://
pro.locaweb.com.br/).

um pouco mais sobre 
você e sua empresa. 
Não precisa ser algo 
longo, um breve texto 
contando a história 
da sua companhia, a 
sua experiência e o 
que o qualifica para 
desenvolver o projeto 
em questão. Quanto 
mais próximos os 
exemplos dados do 
que será desenvolvi-
do, melhor. 

 2) Público-alvo - Quem 
são os clientes do seu 
cliente - descreva este 
público e suas neces-
sidades. Caso ele não 
saiba, é importante 
ajudá-lo a descobrir 
quem são essas pes-

soas. Só conhecendo 
esse público que você 
e o seu contratante 
vão conseguir suprir 
as suas necessidades. 

 3) Demanda do projeto 
- O que será feito? Um 
site? Aplicativo? Para 
quais plataformas ele 
será escrito, quantos 
são os usuários espe-
rados, quais especifica-
ções foram solicitadas 
pelo cliente? Nesta 
parte do orçamento 
você deve colocar tudo 
o que foi pedido minu-
ciosamente. Tudo! 

  Quais serão as etapas 
de desenvolvimento, 
o que será entregue 
em cada, prazos, pes-

Há menos de dois meses do final do 
ano, uma das ações de impacto inter-
no das grandes empresas consiste na 
revisão do planejamento do negócio 
para 2022. Com o intuito de projetar 
o futuro, essa revisão é imprescindível 
para atualizar as medidas e os objetivos 
da empresa, principalmente quando um 
novo ano fiscal se aproxima. A finaliza-
ção de um ciclo é ainda mais importante 
quando são necessárias mudanças es-
truturais na organização e o alinhamento 
de novas direções. 

“Devemos ter muita atenção no planeja-
mento empresarial, por ser um importante 
documento que, periodicamente, tem 
de ser atualizado e revisto. No período 

em que estamos, isso envolve projetar 
o futuro e, por isso, o planejamento ne-
cessita indiscutivelmente de foco. Afinal, 
ele é a força orientadora do negócio em 
relação ao futuro”, avalia a especialista 
em precificação e finanças, a contadora 
Beatriz Machnick.

Além disso, planejar os objetivos, 
valores e metas ao alcance de todos os 
colaboradoresm, cria não só uma situa-
ção de pertencimento, mas uma clareza 
para o andamento das finanças. “Visar 
ações mais rentáveis para a empresa 
interfere em todos os âmbitos e, dessa 
forma, não deixa de ser um insumo de 
investimento criado e abastecido para 
que o negócio trilhe um bom caminho”, 

explica Machnick.
Assim, são alinhados todos os mate-

riais de trabalho do negócio de ponta a 
ponta – revisão de orçamentos, equipe, 
o que será necessário recuperar, planos, 
entre outros fatores. “Com um planeja-
mento bem elaborado, a empresa evita 
oscilações e aumenta seu potencial 
de visão. Nessa linha, aumentam as 
expectativas para o que interessa no di-
recionamento das energias da empresa: 
fechamento de novos negócios e aumen-
to das vendas”, finaliza a especialista.

 
(*) - É contadora, especialista em Controladoria 

e Finanças, mestre em Governança e Sustentab-
ilidade e sócia-fundadora da BM Consultoria em 

Precificação e Finanças.

Hora de revisar o planejamento da empresa para 2022

Cleantechs - a nova 
onda de inovação nas 

energias limpas
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