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Allonda Ambiental Participações S.A.
CNPJ/ME nº 17.718.542/0001-05 - NIRE 35.300.450.884

Edital de 2ª (Segunda) Convocação - Assembleia Geral de Debenturistas
Nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”), ficam os Senhores titulares das debêntures em circulação (em conjunto, “Debenturistas”) objeto do 
“Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para 
Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Allonda Ambiental Participações S.A.”, celebrado  
em 25 de março de 2021, entre a Allonda Ambiental Participações S.A., na qualidade de emissora  
(“Emissora” ou “Companhia”) e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no  
CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”), com a 
interveniência e anuência (i) da Allonda Ambiental S.A., inscrita no CPNJ/ME sob o nº 04.060.779/0001-91  
(“Allonda Ambiental”); (ii) Golving Investimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o  
nº 19.099.318/0001-08 (“Golving”); (iii) Allonda Engenharia e Construção Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº 33.189.131/0001-18 (“Allonda Engenharia”); (iv) Dalgali Investimentos e Participações S.A., inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 17.660.650/0001-66; (v) Falowanie Investimentos e Participações S.A., inscrita no  
CNPJ/ME sob o nº 17.660.150/0001-17, na qualidade de fiadores pessoas jurídicas (“Falowanie” e, em 
conjunto com Allonda Ambiental, Golving, Allonda Engenharia e Dalgali, “Fiadores Pessoas Jurídicas”);  
(vi) Leo Cesar Queiroz Cavalcante Melo, inscrito no CPF/ME sob o nº 024.187.434-38 (“Leo Cesar”); e  
(vii) Luiz Gustavo Burihan Escobar, inscrito no CPF/ME sob o nº 185.497.788-18, na qualidade de fiadores 
pessoas físicas (“Luiz Gustavo” e, em conjunto com Leo Cesar, “Fiadores Pessoas Físicas” e, em conjunto 
com Fiadores Pessoas Jurídicas, “Fiadores”), conforme aditado (“Escritura de Emissão”), convocados para 
reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), em segunda convocação, a ser realizada no 
dia 25 de março de 2022, às 10 horas, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma Microsoft 
Teams, nos termos do artigo 124, §2°-A, da Lei das Sociedades por Ações, da Instrução da CVM n° 625, de 
14 de maio de 2020, conforme alterada e da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, 
conforme alterada, para deliberarem, nos termos da Escritura de Emissão, sobre a seguinte Ordem do Dia: 
(i) a alteração da Cláusula 5.1 da Escritura de Emissão, a fim de incluir a possibilidade de realização de 
resgate antecipado facultativo total das Debêntures, pela Emissora, e a consequente inclusão das Cláusulas 
5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.1.4 e 5.1.1.5, na Escritura de Emissão, referentes a tal mecanismo 
(“Resgate Antecipado Facultativo”); (ii) a autorização prévia para a constituição de ônus sobre quaisquer dos 
bens e/ou direitos da Emissora, dos Fiadores e/ou das Controladas Relevantes, inclusive, se for o caso, os 
bens e direitos objeto do “Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios 
Sob Condição Suspensiva e Outras Avenças”, celebrado em 25 de março de 2021, entre a Allonda 
Engenharia, a Allonda Ambiental e o Agente Fiduciário (“Contrato de Garantia”), em favor da 2ª (segunda) 
emissão de debêntures da Emissora (“Nova Emissão”); e (iii) a autorização para que a Emissora e o Agente 
Fiduciário pratiquem todos os atos, tomem todas as providências e adotem todas as medidas, necessárias 
e/ou convenientes, para a formalização, efetivação e administração das deliberações previstas nesta Ordem 
do Dia, incluindo, mas não se limitando a, (a) negociar e celebrar o aditamento à Escritura de Emissão;  
(b) enviar a respectiva comunicação à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”), com, no mínimo,  
3 (três) Dias Úteis de antecedência da data do Resgate Antecipado Facultativo; e (c) negociar e celebrar os 
novos contratos de garantia que, eventualmente, venham a ser celebrados, no âmbito da Nova Emissão. 
Informações Gerais: Nos termos do artigo 71, §3º, da Lei das Sociedades por Ações, a Assembleia Geral 
de Debenturistas instalar-se-á, em segunda convocação, com qualquer quórum. As deliberações, a serem 
tomadas em Assembleia Geral de Debenturistas, em segunda convocação, sobre o item (i) acima 
dependerão de aprovação de Debenturistas representando, no mínimo, 90% (noventa por cento) das 
Debêntures em Circulação. Já, as deliberações, a serem tomadas em Assembleia Geral de Debenturistas, 
em segunda convocação, sobre os itens (ii) e (iii) acima dependerão de aprovação de Debenturistas 
representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação. As informações 
para acesso à sala virtual da AGD e os documentos e informações pertinentes às matérias a serem 
examinadas e deliberadas na AGD serão enviados aos Debenturistas habilitados, via correio eletrônico 
(e-mail). Aqueles que não os receberem poderão solicitá-los diretamente (i) à Companhia, pelo e-mail 
juridico@allonda.com ou (ii) ao Agente Fiduciário, pelo e-mail agentefiduciario@vortx.com.br. Nos termos 
do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, para participar da AGD os Debenturistas deverão 
apresentar, à Companhia (i) cópia do documento de identidade (Carteira de Identidade Registro Geral 
(“RG”), Carteira Nacional de Habilitação (“CNH”), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos 
conselhos profissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde 
que contenham foto de seu titular); (ii) atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, 
conforme o caso; e/ou (iii) instrumento de outorga de poderes de representação, conforme aplicável.  
O representante de Debenturista pessoa jurídica deverá apresentar, ainda, cópia simples dos seguintes 
documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta 
Comercial, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador 
que (b.i) comparecer à AGD, como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que 
terceiro represente o Debenturista pessoa jurídica. Com relação à participação por meio de procurador, a 
outorga de poderes de representação para participação na AGD deverá ter sido realizada há menos de  
1 (um) ano, nos termos do artigo 126, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Adicionalmente, em 
cumprimento ao disposto no art. 654, § 1º do Código Civil, a procuração deverá conter a indicação do lugar 
onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga, com 
a designação e a extensão dos poderes conferidos. A Companhia solicita o depósito prévio dos documentos 
necessários para participação na AGD com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de antecedência.  
A documentação poderá ser entregue na sede da Companhia ou do Agente Fiduciário ou, ainda, 
encaminhada (i) à Companhia, para o e-mail juridico@allonda.com ou (ii) ao Agente Fiduciário, para o 
e-mail agentefiduciario@vortx.com.br. Ressalta-se que os Debenturistas poderão participar da AGD ainda 
que não realizem o depósito prévio acima referido, bastando apresentarem os documentos em até  
30 (trinta) minutos antes do início da AGD, conforme Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 
2020. Atenciosamente, São Paulo, 17 de março de 2022. Allonda Ambiental Participações S.A.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(valores expressos em R$ (Reais), com supressão de centavos)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(valores expressos em reais, com supressão de centavos)

Balanços Patrimoniais - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(valores expressos em reais, com supressão de centavos)

ATIVO 2021 2020
Circulante 52.422.101 44.513.610

Caixa e Equivalentes de caixa 12.628.901 11.954.531
Contas a Receber de Clientes 19.843.467 14.513.091
Estoques 25.393.751 24.033.619
(-) Perda 1/3 de Estoques (8.464.584) (8.011.206)
Impostos a Recuperar 2.798.620 1.863.376
Outros Ativos Circulantes 221.946 160.200

Não Circulante 1.532.086 1.936.442
Realizável à Longo Prazo 1.294.837 1.301.627
Depósitos Judiciais 1.294.837 1.301.627
Imobilizado 226.431 560.782
Intangível 10.818 74.032

TOTAL DO ATIVO 53.954.187 46.450.052

PASSIVO 2021 2020
Circulante 40.206.771 34.245.324

Fornecedores 36.092.501 28.200.975
Empréstimos e Financiamento 19.389 21.658
Salários e Encargos Sociais  235.582 242.650
Obrigações Tributárias 12.647 12.092
Dividendos a Pagar 1.800.000 1.800.000
Provisões Trabalhistas 704.323 595.810
Outros Passivos Circulantes - 229.810
Provisão de Dividendos 1.342.329 3.142.329

Não Circulante 328.088 438.377
Impostos a Pagar 328.088 438.377

Patrimônio Líquido 13.419.328 11.766.352
Capital Social 10.000.000 10.000.000
Reserva de Capital 584.656 584.656
Reserva de Lucros 2.834.672 1.181.696

TOTAL DO PASSIVO 53.954.187 46.450.052

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., os Balanços Patrimoniais e respectivas demonstrações fi nanceiras, devi-
damente acompanhadas das notas explicativas correspondentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. A Diretoria

DISAL DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A.
CNPJ 62.277.041/0001-87
Relatório da Diretoria

Receita Bruta 2021 2020
Revenda de Mercadorias 97.762.167 102.634.903
Receita de Serviços 29.110 -
Impostos e Contribuições
 sobre Vendas (25.386) (13.968)
Devoluções (3.099.513) (3.502.072)

Receita Operacional Líquida 94.666.379 99.118.863
Custo das
 Mercadorias Revendidas (67.400.441) (67.659.202)

Lucro Bruto 27.265.937 31.459.661
Despesas (Receitas)
 Operacionais (24.990.992) (33.570.432)

Vendas e Administração (24.944.749) (24.784.705)
Resultado Financeiro Líquido 338.470 (878.536)
Outras Receitas (Despesas) (384.713) (7.907.191)

Lucro antes do IRPJ e da CSLL 2.274.945 (2.110.771)
Imposto de Renda e
 Contribuição Social (621.968) -

Lucro Líquido antes
 da Reversão do JCP 1.652.977 (2.110.771)

Reversão dos Juros
 sobre Capital Próprio - -

Lucro (Prejuízo)
 Líquido do Exercício 1.652.977 (2.110.771)

Quantidade de Ação 114.174 114.174
Lucro/(Prejuízo) Líquido por Ação 14,48 (18,49)

Demonstração do Resultado
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(valores expressos em reais, com supressão de centavos)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(valores expressos em reais, com supressão de centavos)

   Reservas de Lucros
    Reserva  Lucros Total
 Capital Reserva  para Retenção Acumu- Patri-
 Social Capital Legal Expansão de Lucros lados mônio
Em 31 de dezembro de 2019 10.000.000 3.515 2.000.000 691.912 1.181.695 - 13.877.123

Prejuízo do exercício - - - - - (2.110.771) (2.110.771)
Reserva legal - - (1.418.859) - - 1.418.859 -
Reserva de Expansão - - - (691.912) - 691.912 -

Em 31 de dezembro de 2020 10.000.000 3.515 581.141 - 1.181.695 - 11.766.352
Lucro líquido do exercício - - - - - 1.652.977 1.652.977
Retenção de Lucros - - - - 1.652.977 (1.652.977) -

Em 31 de dezembro de 2021 10.000.000 3.515 581.141 - 2.834.672 - 13.419.329  2021 2020
Fluxos de caixa das
 atividades operacionais 2.664.942 4.414.418
Recebimentos de clientes 90.729.975 98.365.212
Pagamentos de fornecedores de
 mercadorias e despesas gerais (75.968.382) (83.338.534)
Pagamentos de salários,
 encargos e benefícios (10.014.721) (9.073.439)
Pagamento de
 impostos e contribuições (115.506) (156.910)
Recebimento (pagamento)
 de depósitos judiciais 6.790 (3.694)
Recebimento (pagamento) de
 encargos fi nanceiros líquido 416.660 (781.581)
Pagamento do imposto de renda e da
 contribuição social sobre o lucro (2.389.874) (596.637)
Fluxos de caixa das
 atividades de investimentos (80.283) (58.264)
Adição do imobilizado/intangível (80.283) (58.264)
Venda do imobilizado - -
Fluxos de caixa das
 atividades de fi nanciamentos (1.910.289) (1.911.977)
Pagamento de REFIS - (131.977)
Débitos Fiscais / Parcelamento CSLL (110.289) -
Dividendos pagos (1.800.000) (1.780.000)
Aumento (Redução) de caixa
 e equivalentes de caixa 674.370 2.444.176
Demonstração do aumento
 (redução) do caixa e
 equivalentes de caixa:
No início do exercício 11.954.531 9.510.354
No fi m do exercício 12.628.901 11.954.531
Variação do caixa e equivalentes
 de caixa no período  674.370 2.444.176

1. Contexto Operacional: A DISAL Distribuidores Asso-
ciados de Livros S.A. (a seguir designada como Compa-
nhia) é uma companhia anônima de capital fechado, com 
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. 
Marginal Direita do Tietê, 800, Bairro Jaguara. A Compa-
nhia tem por objeto social a importação, exportação, co-
mercialização, representação e distribuição de livros téc-
nicos, culturais, científicos, didáticos, revistas e outros. 
2. Base para Preparação e Apresentação das De-
monstrações Financeiras: As demonstrações financei-
ras foram elaboradas com base nas práticas contábeis 
adotadas no Brasil e normas da CVM, observando as dire-
trizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei 
6404/76) que incluem dispositivos introduzidos, alterados 
e revogados pelas leis nºs 11.638, de 28 de dezembro de 
2007 e 12.973, de 13 de maio de 2014.  3. Resumo das 
Principais Práticas Contábeis: Apuração do Resultado: 
O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil de competência de exercício. A re-
ceita com as vendas de mercadorias é reconhecida no re-
sultado em função de sua realização. Uma receita não é 
reconhecida quando há incerteza significativa de sua rea-
lização. Estimativas contábeis: As estimativas contábeis, 
revisadas anualmente, foram baseadas no julgamento da 
Administração para determinação do valor adequado a ser 
registrado nas demonstrações financeiras, em conformi-
dade com a prática contábil vigente. Itens significativos, 
sujeitos a estas estimativas e premissas, incluem, entre 
outros, depreciações de bens do ativo imobilizado. Dispo-
nibilidade: São representadas pelo valor de sua efetiva 
realização.  Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa: 
Essa provisão é fundamentada em análise do histórico de 
perdas monitorada pela Administração, sendo constituída 
em montante considerado suficiente para cobrir as prová-
veis perdas na realização das contas a receber. Estoques: 
O estoque foi avaliado com base no custo médio pondera-
do não superando o custo de mercado. Demais Ativos Cir-
culantes e Não Circulantes: Estão apresentados ao valor 
de custo ou de realização, e inclui, sempre que cabível os 
rendimentos auferidos pró-rata tempore até a data do en-
cerramento das demonstrações financeiras. Imobilizado: O 
imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, formação 
ou construção, corrigido monetariamente até 31 de de-
zembro de 1995, deduzido das respectivas depreciações 
acumuladas, calculadas pelo método linear às taxas admi-

tidas pela legislação fiscal em vigor, que levam em consi-
deração a vida útil estimada dos bens. Passivos Circulan-
tes e Não Circulantes: Estão demonstrados pelos valores 
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos financeiros e variações mo-
netárias, incorridos até a data do balanço. Provisões: São 
registradas no momento em que a sociedade possui obri-
gações legais ou constituídas como resultado de eventos 
passados, e é provável que recursos econômicos sejam re-
queridos para saldar as obrigações. As provisões são re-
gistradas tendo como base as melhores estimativas de ris-
cos envolvidos. Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido: O imposto de renda e contribuição 
social sobre o lucro líquido do exercício corrente são cal-
culados com base nas alíquotas previstas na legislação 
fiscal vigente na data da ocorrência do fato gerador, 15% 
mais adicional e 9%, respectivamente. 4. Resultado lí-
quido do exercício: Demonstramos a seguir os efeitos 
extraordinários no ano de 2021 em comparação com o ano 
de 2020, que afetaram o resultado líquido do exercício:
Descrição  31/12/21  31/12/20
Lucro (Prejuízo) líquido
 do exercício  1.652.977 (-)2.110.771
a) Efeitos extraordinários:
Ajuste Inventário e Perdas no
 Recebimento de Créditos  - 8.853
Custo venda de aparas 873.712 -
Perdas de 1/3 de Estoque (8) 462.903 8.011.206
Lucro (Prejuízo) líquido do
 exercício antes dos
 efeitos extraordinários 2.989.591 5.909.288
5. Capital Social: Em 31 de dezembro de 2021, o Capital So-
cial da Companhia, totalmente integralizado em moeda cor-
rente é de R$ 10.000.000,00, dividido em 114.174 ações ordi-
nárias nominativas. 6. Cobertura de Seguros: Em 31 de de-
zembro de 2021, a Companhia possuía cobertura de seguros 
contra incêndio e riscos diversos para os bens do ativo imobi-
lizado e para os estoques, em montante considerado pela ad-
ministração como sufi ciente para assegurar a reposição dos 
bens e a continuidade das operações da sociedade em caso 
de sinistros. 7. Hipotecas e Garantias: Os bens da Compa-
nhia, cujo saldo líquido contábil, no montante de R$ 237.248 
não foram conferidos como garantia, estando, portanto total-
mente livres e desembaraçados de ônus ou gravames. 8. Per-
das de 1/3 de Estoque: O valor de R$ 462.903, em reconhe-

DIRETORIA
Francisco Salvador Canato - Diretor Presidente

Marcelo Vital Beliato - Diretor
CONTADOR

Luciano Miranda Fernandes - CRC 1SP 146509/O-1

cimento a Lei 10.753 Out/03 Arts. 8º e 9º, conforme Solução 
de Consulta nº 224 – Cosit – RFB em 26/06/19. 9. Agradeci-
mentos: Registramos nossos agradecimentos a todos que 
contribuíram para a obtenção dos resultados ora apresenta-
dos: aos parceiros comerciais – clientes e fornecedores; e à 
comunidade fi nanceira – nossos credores, pela confi ança, 
uma vez mais, depositada em nosso trabalho. A toda equipe 
de trabalho, nosso especial reconhecimento pelo esforço, de-
dicação e comprometimento.

São Paulo, 10 de Março de 2022

Disal - Distribuidores Associados de Livros S.A.
CNPJ: 62.277.041/0001-87

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
São convocados os acionistas da Disal - Distribuidores Associados de Livros S.A., com sede social à Av. Marginal 
Direita do Tietê, 800, a se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária, nesta Capital, às 10:00 horas do dia 
30 de março de 2022, a fi m de tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Aprovar as contas dos administradores, bem como 
as Demonstrações Financeiras publicadas em 21/03/2022 relativas ao exercício fi ndo em 31/12/2021. São Paulo, 21.03.2022.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis: A companhia foi cons-
tituída em 15 de outubro de 2012, sob a razão social de: Succesair Ges-
tão de Bens e Móveis Ltda, tendo sua transformação para sociedade por 
ações em 09 de março de 2018, cuja atividade preponderante é a compra, 

Ativo 31.12.2021 31.12.2020
Circulante 7.604.442  4.987.311
Caixas e Equivalentes de Caixa 7.320.517  4.710.056
Contas a receber 239.703 233.033
Impostos a recuperar 28.813  28.813
Outros Créditos - AC 15.409  15.409
Não Circulante 19.706.122  19.706.122
Investimentos 17.653.392  17.653.392
Imobilizado 2.052.730  2.052.730
Total do ativo 27.310.564  24.693.433

 31.12.2021 31.12.2020
Receita líquida 2.694.533  2.561.345
Lucro Bruto 2.694.533  2.561.345
Despesas gerais e administrativas (4.298) (13.723)
Outras receitas e despesas (1.255) (30)
Receitas e Despesas Operacionais (5.553) (13.753)
Lucro antes do resultado Financeiro 2.688.980  2.547.592
Resultado Financeiro Líquido 252.896  80.907
Lucro antes de IRPJ e CSLL 2.941.876  2.628.499
Tributos e contribuições sobre lucro líquido (366.198) (292.409)
Lucro líquido do exercício 2.575.678  2.336.090

 Capital  Prejuízos 

 Social AFAC Acumulados Total

Saldo em 31/12/ 2019 5.600.000  23.324.000  (6.652.032) 22.271.968

Resultado do exercício -  - 2.336.090  2.336.090

Saldo em 31/12/2020 5.600.000  23.324.000  (4.315.942) 24.608.058

Resultado do exercício -  - 2.575.678  2.575.678

Saldo em 31/12/2021 5.600.000  23.324.000  (1.740.264) 27.183.736

Atividades operacionais 31.12.2021 31.12.2020
Lucro líquido do exercício 2.575.678  2.336.090
Ajustes: Ajuste de exercício anterior - -
Variação nas contas de ativos e passivos
(Aumento) Redução em contas a receber (6.670) (4.576)
(Aumento) Redução em outros créditos - 3.301
Aumento (Redução) em fornecedores - (44.381)
Aumento (Redução) em obrigações tributárias  35.056 10.020
Aumento (Redução) em outras contas a pagar 6.397 1.047
Caixa líquido consumido
 nas atividades operacionais 2.610.461 2.301.501
Atividades de investimento
Aquisições de ativo imobilizado  - 242.312
Aquisições de propriedades para investimentos - (246.974)
Caixa líquido consumido 
nas atividades de investimento - (4.662)
Aumento líquido nas disponibilidades 2.610.461 2.296.839
Saldo de caixa e equivalentes 
de caixa no início do exercício 4.710.056 2.413.217
Saldo de caixa e equivalentes de caixa 
no final do exercício 7.320.517 4.710.056
Variação 2.610.461 2.296.839

Balanço Patrimonial Demonstrações de Resultado

Demonstrações das Mutações do Patrimonio Liquido

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Passivo 31.12.2021 31.12.2020
Circulante 126.828  85.375
 Fornecedores  - -
Obrigações Tributárias - PC 119.384 84.328
Outras Contas a Pagar - PC 7.444 1.047
Não Circulante  - -
Patrimônio Líquido 27.183.736  24.608.058
Capital Social 5.600.000  5.600.000
 AFAC  23.324.000  23.324.000
 Prejuízos Acumulados  (1.740.264) (4.315.942)
Total Passivo  27.310.564  24.693.433

venda e locação de imóveis e sublocações e está estabelecida na Aveni-
da Ibirapuera, n° 2332, conjunto 11, Torre II, Sala 06 - Indianópolis - SP.  
Em 06 de abril de 2018, a companhia adquiriu propriedades no município 
de Campo Mourão com uma área de 19.921,33 m², e equipamentos do 
segmento de supermercados e postos de combustível principalmente du-
rante o ano de 2019, cujo o objetivo é auferir renda por meio de locação. 

Diretoria
Cesar Augusto Pires Viana - Diretor

Adailton de Souza Santos - Contador CPF 562.786.679-91

Succesair Gestão de Bens S.A.
CNPJ 17.106.125/0001-01

Demonstrações Contábeis 2021 / 2020

Proc Nº 0003043-70.2022.8.26.0002. 8ª VC – Foro Regional de Santo Amaro/SP. Nos termos do 
art. 513, § 2º, alínea IV, do CPC, o réu será intimado para cumprir a sentença por edital, quando, 
citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. Proceda-se a intimação por 
edital, com prazo de 20 (vinte) dias. O advogado nomeado como curador continuará responsável 
pela defesa do executado nesta fase de cumprimento de sentença, nos termos do convênio 
Defensoria-OAB. Considerando que a citação da fase de conhecimento ocorreu por edital, servirá a 
presente decisão como edital complementar de intimação do(s) executado(s) Outlet Nutrition  Ltda - 
ME, CNPJ 13.556.180/0001-34, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague(m) o valor indicado 
no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (R$ 20.190,53, atualizado até 31/01/2022), 
acrescido de custas, se houver, cumprindo a sua publicação a função do artigo 257 do CPC, sendo 
desnecessária qualquer outra providência, já que a própria publicação única significará publicidade 
no Diário de Justiça Eletrônico e na própria internet. Fica a parte executada advertida de que, 
transcorrido o prazo previsto no art.523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua 
impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 
acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. 
Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente 
de nova intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos 
sistemas informatizados à disposição do juízo, devendo comprovar o prévio recolhimento das taxas 
previstas no art.2º, inc.XI, da Lei Estadual 14.838/12, calculadas por cada diligência a ser efetuada. 
No silêncio, arquivem-se os autos. Int. São Paulo, 03 de março de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1008900-40.2015.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 9ªVC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Ana Carolina Miranda de Oliveira, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Reginaldo José da Silva, CPF Nº 187.454.038-13 que nos autos 
de cumprimento de Sentença ajuizado por Sociedade Beneficente São Camilo entidade mantenedo 
ra Hospital São Camilo Pompéia, foi deferida a sua Intimação por edital referente a penhora 
realizada do valor de R$ 1.762,46, via SISBAJUD, podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 
dias (art.525 CPC), a fluir após os 20 dias supra. Será o presente edital afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 24 de fevereiro de 2022. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1043430-20.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Tom Alexandre Brandão, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Romulo Velludo Junqueira Marques Figueiredo, CPF Nº 284.955.5111-87, RG 
Nº 704.084 e Galgrin Group S/A, CNPJ Nº 04.506.236/0001-55 que Trop Comércio Exterior Ltda, 
ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 411.238,38. devidamente atualizada 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, Referente as duplicatas de 
números 51026 e 51027, vencidas e não pagas. 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, 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 presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de fevereiro de 2022. 

Edital de Citação e Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005605-03.2020.8.26.0003 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ªVC, do Foro Regional III-Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra 
Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Natalia Galassini 
Naswaty, CPF/CNPJ 428.449.728-61, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
União Social Camiliana, objetivando receber a quantia de R$ 6.916,09. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação e Intimação, por Edital, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia supra, devidamente corrigida e acrescida de honorários 
advocatícios de 5%, o que o(a) tornará isento(a) das custas processuais ou, no mesmo prazo, 
apresente embargos, sob pena de se constituir título executivo judicial (artigos 701/702 do CPC), 
presumindo-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial. 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. SP. 17/02/2022.  

Guilherme Barreiro (*)
 

Essa prática pertence à engenha-
ria de softwares que visa unir 
esses dois times para diminuir 

os ruídos de comunicação entre eles, 
e assim, levar a maior qualidade na 
execução dos serviços do dia a dia. 
Alinhando estratégias de negócios 
entre equipes de desenvolvimentos 
e operação é possível criar ações 
internas que melhoram e muito a 
qualidade dos serviços prestados e 
entregues ao cliente. 

Uma das maiores preocupações 
de uma empresa é buscar formas de 
melhorar tanto o trabalho como a 
forma como ele é executado, por isso 
o Devops é mais explorado dentro das 
companhias. Ele auxilia nos processos 
de interação e integração contínua, 
além de servir de amparo também 
na padronização de ambientes de 
desenvolvimentos, homologação e 
produção. 

Quais os benefícios do Devops? - A 
integração é o principal benefício que 
o Devops oferece, isso porque a junção 
da equipe de desenvolvimento com a 

Atente para o conjunto de práticas de integração que envolve desenvolvedores de 
softwares e operadores.

Data Driven: 
o termo 

que não é 
mais moda 
e sim uma 
realidade

 
Marina Almeida Carvalho (*)

 
Se a sua empresa não 

é data driven, ela já está 
atrasada. O data driven é 
o mindset, são as práticas 
sistemáticas para obter 
informações e tomar de-
cisões mais assertivas e 
sem vieses. Toda empresa 
tem o seu dado bruto, 
que precisa ser lapida-
do para se transformar 
em conhecimento. Esse 
conceito tem seu alicerce 
em processos, pessoas e 
tecnologias.

As informações cole-
tadas são de imensa im-
portância, pois a empresa 
passa a ter uma base sóli-
da para tomar decisões, ao 
invés de achar, ou supor 
algo, e arriscar todo o 
negócio ou produto. Re-
sumindo: ser data driven 
é ter seu negócio orien-
tado a dados. As equipes 
de marketing de grandes 
empresas, agências de 
publicidade e os grandes 
e-commerce possuem 
uma área interna de in-
teligência de mercado, ou 
insights integrados, nos 
quais a função é analisar 
os dados e transformá-los 
em informações valiosas, 
essas se transformam 
muitas vezes em ações de 
engajamento, ou market-
ing viral, por exemplo.

Analisando o mercado 
no geral, sempre há no-
vos players que atuam 
de acordo com o que está 
acontecendo no momen-
to. Por exemplo, com a 
pandemia da Covid-19, 
tanto o mercado de lo-
gística, quanto a logística 
interna das empresas, 
precisaram se reinven-
tar. Hoje eles coletam 
mais informações; quanto 
tempo um caminhão fica 
parado em determinado 
estabelecimento, qual o 
tempo médio de um ponto 
a outro, qual a demanda 
de produtos de uma de-
terminada região e por 
assim vai.

E essas informações, 
se bem trabalhadas, ge-
ram insights maravilhosos 
para otimização de rota 
e também para o core da 
companhia: uma empresa 
pode entender que ter 
um centro de distribuição 
em uma região que tem 
bastante demanda, sai 
mais barato do que enviar 
caminhões. Pensando mais 
à frente, quando a compa-
nhia atinge um certo nível 
de maturidade em relação 
aos dados - todos os proces-
sos, estratégias e métricas 
passam a ser organizados a 
partir dos dados, atingindo 
todos os níveis da empresa.

E quando essa cultura 
está no DNA, os líderes 
baseiam a sua gestão nos 
dados, os colaboradores 
buscam informações e 
insights para um projeto 
ou uma estratégia e todos 
os departamentos colabo-
ram para entregar cada 
vez mais valores aos seus 
clientes, criar experiên-
cias memoráveis e apoiar 
a empresa no crescimento 
exponencial.

 
(*) - É Gerente de Design e 

Marketing na ART IT, empresa 
especializada em soluções e 

serviços de TI.

Devops permite agilidade, segurança, 
automação e qualidade

Você já ouviu falar em Devops? Conhecido especialmente no ramo da tecnologia, o termo é uma junção das palavras 
‘’desenvolvimento’’ e ‘’operação’’ e refere-se a um conjunto de práticas de integração que envolvem desenvolvedores de softwares 
e operadores a fim de auxiliar uma empresa a distribuir seus serviços na melhor e mais alta velocidade

elas, e gera uma entrega de resultados 
melhor, resultando em mais qualidade 
para os produtos e serviços entregues 
aos consumidores finais. 

Além disso, a segurança é reforçada 
nesse processo, já que terá um nível 
maior de atenção da parte da equipe. 
É possível identificar os erros de 
software ou problemas muito mais 
rápido e fácil, permitindo que o sis-
tema esteja sempre funcionando de 
forma segura e explorando o máximo 
possível dele. 

O Devops permite também mais 
rapidez nos processos, otimizando 
o tempo de entrega de resultados 
o que reduz diversos custos que a 
empresa pode ter, já que um dos 
maiores benefícios dessa técnica 
é uma economia geral de custos, 
cobrindo todas as áreas de uma 
companhia. A equipe da Nextel conta 
com especialistas capacitados para 
resolver problemas e alcançar os 
objetivos da sua empresa. 

 
(*) - Ex-IBM, Poliutec e T-Systems do Brasil, 

graduado em análise de sistemas pelo Instituto 
Brasileiro de Tecnologia Avançada IBTA, é 

Diretor Geral na Nextios (www.nextios.com.br).

operacional permite uma quebra de 
barreiras dentro da empresa, fazendo 
com que elas trabalhem juntas e que 
os objetivos sejam estabelecidos em 
conjunto, sem que haja problemas 
de comprometimento ou ruídos na 
comunicação. 

Atrasos, falhas e retrabalhos são 
desafios que qualquer companhia tem 
que enfrentar ao longo do dia. Com o 

Devops essas questões são sanadas, 
pois trabalhando em conjunto se tem 
maior clareza entre as tarefas de cada 
um, formando uma rede de auxílio 
entre si. 

Quando se tem uma rede de trabalho 
mais próxima e integrada, os resul-
tados tendem a melhorar também, 
graças à relação entre essas equipes, 
o que cria uma empatia maior entre 
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