
O mal-estar 
na escola

“Precisamos amar 
para não adoecer”, 
disse o célebre 
Sigmund Freud

Muito antes da realida-
de contemporânea, 
com telas por todos 

os lados e a rotina corrida da 
grande maioria da população, 
Freud já alertava sobre uma 
das dimensões mais impor-
tantes da vida humana: a 
preservação da saúde mental 
por meio do afeto. Trocar 
abraços, sorrisos e experi-
ências, conversar, brincar, 
rir com outras pessoas, todas 
essas interações com outras 
pessoas nos ajudam a ser 
mais felizes. 

Mas estar emocionalmente 
saudável é muito mais que 
desenvolver relacionamen-
tos saudáveis. Por se tratar 
de um conceito muito amplo, 
quase um século depois de 
Freud, a saúde mental segue 
sendo uma questão com-
plexa, especialmente entre 
crianças e jovens. Essa am-
plitude dificulta a prevenção, 
o diagnóstico e o tratamento 
e, por conseguinte, mantém o 
estigma e amplia o sofrimento 
psíquico.

Contribuir para uma mu-
dança drástica nesse cenário 
também é papel da escola. O 
levantamento internacional 
“Boas práticas de saúde men-
tal em escolas: um olhar para 
oito países” mostra, ao longo 
de muitas páginas, as lições e 
propostas que escolas de vá-
rias partes do mundo trazem 
para lidar com esse assunto 
em tempos de pandemia.

O fechamento das escolas 
por tanto tempo, consequ-
ência direta da Covid-19, 
impôs a milhões de estu-
dantes riscos à saúde física e 
mental, além de insegurança 
alimentar, falta de proteção 
contra a violência doméstica 
e afastamento das atividades 
escolares. Confinados em 
suas casas, crianças e jovens 
se viram, de repente, longe do 
afeto, do convívio social e das 
possibilidades de interação. 

Drama parecido viveram os 
professores, que precisaram 
produzir e entregar suas 
aulas mesmo em condições 
precárias de infraestrutura 
e conhecimento tecnológico. 
Além da distância do contato 
humano, esses profissionais 
tiveram de lidar com inúme-
ros problemas técnicos e de 
infraestrutura.

Promover o bem-estar, 
nesse contexto, é tarefa ainda 
mais dura. Como intervir e 
socorrer essas crianças e jo-
vens antes que eles adoeçam? 
Como acolher os medos e as 
frustrações dos professores 

em sua atividade profissional, 
evitando o desdobramento 
em síndromes de tratamento 
mais complexo? Responder a 
essas perguntas foi o grande 
desafio de escolas públicas e 
privadas, do Canadá à Nigé-
ria, do Brasil ao Reino Unido.

De repente, a saúde mental 
precisou passar a ser a pauta 
prioritária também quando 
o assunto é educação. Isso 
exige uma arquitetura de 
trabalho que inclua alternati-
vas de promoção, prevenção, 
tratamento e recuperação 
para quem vive, aprende e 
trabalha nesse ambiente que 
é, por natureza, humaniza-
dor. Mas cuidar do emocional 
dos estudantes requer um 
passo para além dos muros da 
escola. Além de estudantes e 
professores, é imprescindível 
incluir toda a comunidade 
escolar nessas iniciativas. 

Entre os fatores de sucesso 
para projetos de saúde men-
tal em escolas são destaque: 
amparo legal, orçamento 
direcionado, investimento 
em comunicação e combate 
ao estigma, equipe dedicada, 
formação dos envolvidos, 
material estruturado, in-
tegração com o currículo, 
diagnóstico e intervenção 
precoce, processos claros 
de avaliação e envolvimento 
da comunidade, expandindo 
para um diálogo intersetorial. 
Ninguém imaginou que seria 
simples, não é mesmo? No 
Brasil, instituições de ensino 
já vislumbravam alguns des-
ses aspectos antes mesmo da 
pandemia. 

A BNCC prevê as com-
petências socioemocionais 
como um componente fun-
damental do ensino formal, 
da Educação Infantil ao 
Ensino Médio. Trabalhar com 
essas competências é parte 
importante do sistema de 
suporte para a saúde mental 
de estudantes e professores, 
com propostas de atividades 
curriculares que envolvam o 
autoconhecimento, a autor-
regulação, as habilidades de 
relacionamento, a consciên-
cia social e a tomada de de-
cisão responsável de maneira 
estruturada e contínua.

Parece pouco, mas é um 
bom começo quando se sabe 
que um fator determinante 
da saúde mental é a aqui-
sição de capacidades que 
assegurem o bem-estar no 
enfrentamento dos desafios 
da vida. Se precisamos amar 
para não adoecer, como su-
geriu Freud, o carinho com 
o bem-estar emocional do 
outro deve ser nosso ponto 
de partida.
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Logos Holding S.A.
CNPJ/MF 06.100.479/0001-14

Ativo 2021 2020    
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 20.667,40 25.047,02
Impostos a recuperar - 166.711,27    
 20.667,40 191.758,29
Não circulante
Partes relacionadas - 15.205,03    
 - 15.205,03    

Total do ativo 20.667,40 206.963,32    

Passivo 2021 2020    
Circulante
Obrigações tributárias - 9,59
Partes relacionadas - 634,38    
 - 643,97
Patrimônio líquido
Capital social 27.914,56 49.268.679,13
Prejuízos acumulados (7.247,16) (49.062.359,78)    
 20.667,40 206.319,35    
Total do passivo 20.667,40 206.963,32    

Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro 
de 2021 e 2020 (Em reais)

 2021 2020    
Resultado da equivalência patrimonial - 223.118.529,69
Administrativas e gerais (20.985,85) (6.418,08)
Tributárias (162.893,41) (4.199,25)
Resultado financeiro (1.772,69) 5.102,41    
Lucro/(Prejuízo) operacional (185.651,95) 223.113.014,77
Provisão de IRPJ/CSLL - -    
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício (185.651,95) 223.113.014,77
Lucros/(Prejuízo) por ação 2021 (6,09) 7.319,26    
Quantidade de ações 2021 30.483 30.483

 2021 2020    
Atividades operacionais:
Lucro/(Prejuízo) líquido do  
 exercício (185.651,95) 223.113.014,77
Resultado de equivalência  
 patrimonial - (223.118.529,69)    
 (185.651,95) (5.514,92)    
(Aumento)/Redução de ativos
Impostos a recuperar 166.711,27 (3.012,10)
Partes relacionadas 15.205,03 -    
 181.916,30 (3.012,10)
Aumento/(Redução) de passivos
Obrigações tributárias (9,59) (18,76)
Partes relacionadas (634,38) -    
 (643,97) (18,76)
Caixa líquido (aplicado)/ 
 proveniente de atividades  
 operacionais (4.379,62) (8.545,78)    
Aumento ou redução líquido  
 em disponibilidade (4.379,62) (8.545,78)    
Demonstração da redução do  
 caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 25.047,02 33.592,80
No final do exercício 20.667,40 25.047,02    
Aumento ou redução líquido  
 em disponibilidade (4.379,62) (8.545,78)    

Relatório da Administração

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)

Senhores Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.
 São Paulo, 10 de março de 2022.   A Diretoria

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)
 Capital Prejuízos
 Social Acumulados Total      
Saldo em 31 de dezembro de 2019 49.268.679,13 (272.175.374,55) (222.906.695,42)      
Lucro líquido do exercício - 223.113.014,77 223.113.014,77      
Saldo em 31 de dezembro de 2020 49.268.679,13 (49.062.359,78) 206.319,35      
Ajuste no capital social conforme AGE 28-12-2017 Jucesp 597.215/21-2 228,35 (228,35) -      
Redução de capital conforme ata 28-12-2021 (49.240.992,92) 49.240.992,92 -      
Prejuízo líquido do exercício - (185.651,95) (185.651,95)      
Saldo em 31 de dezembro de 2021 27.914,56 (7.247,16) 20.667,40      

As demonstrações financeiras completas estão à disposição na sede da Companhia.

Composição da Diretoria
 José Affonso Junqueira Netto - Diretor-Presidente

Antonio João de Oliveira Rocha - Diretor
Ladi Biezus - Diretor

Carlos Roberto Bertola 
Contador CRC 1SP085590/O-0

Logos Participações S.A.
CNPJ/MF 62.656.772/0001-33

Ativo 2021 2020    
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 1.772.172,46 4.233.882,68
Impostos a recuperar 59.468,75 57.099,14
Demais contas a receber 1.442,52 1.442,52    
 1.833.083,73 4.292.424,34

Não circulante
Contas a receber 33.620.432,76 31.726.822,26
Depósitos judiciais 801.342,49 740.470,13
Partes relacionadas 1.369.935,68 1.193.365,60    
 35.791.710,93 33.660.657,99
Investimentos 118.741,86 118.989,88
Imobilizado 49.966,89 85.487,12    
 168.708,75 204.477,00
 35.960.419,68 33.865.134,99    

Total do ativo 37.793.503,41 38.157.559,33    

Passivo 2021 2020    
Circulante
Fornecedores 555,00 14.565,69
Obrigações tributárias 491.301,44 539.012,21
Obrigações sociais 64.385,56 51.222,48
Partes relacionadas 58.079,03 60.619,31    
 614.321,03 665.419,69
Não circulante
Provisão de honorários  
 advocatícios 2.351.636,96 2.220.877,41
Provisões tributárias diferidas 4.861.048,91 4.249.907,24
Provisões para contingências 478.368,63 431.977,14
Provisão para perda com  
 investimentos 1.626.164,94 1.573.836,29
Parcelamento de tributos 678.824,28 1.117.599,30    
 9.996.043,72 9.594.197,38
Patrimônio líquido
Capital social 3.300.000,00 3.300.000,00
Reservas de lucros 23.883.138,66 24.597.942,26    
 27.183.138,66 27.897.942,26    
Total do passivo 37.793.503,41 38.157.559,33    

Demonstração do Fluxo de Caixa  
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)

 2021 2020    
Atividades operacionais:
Lucro/(Prejuízo) líquido do  
 exercício 278.196,40 (46.354,00)
Resultado de equivalência  
 patrimonial 52.576,67 61.532,36
Depreciações e amortizações 35.520,23 39.354,81    
 366.293,30 54.533,17    
(Aumento)/Redução de ativos
Contas a receber (1.893.610,50) (842.534,04)
Impostos a recuperar (2.369,61) (2.479,27)
Partes relacionadas (176.570,08) (141.692,25)
Depósitos judiciais (60.872,36) (34.777,91)    
 (2.133.422,55) (1.021.483,47)
Aumento/(Redução) de passivos
Fornecedores (14.010,69) 2.266,21
Obrigações tributárias 124.655,88 (336.788,46)
Obrigações sociais 13.163,08 (10.182,25)
Demais contas a pagar 174.610,76 56.936,58    
 298.419,03 (287.767,92)    
Caixa líquido (aplicado)/ 
 proveniente de atividades  
 operacionais (1.468.710,22) (1.254.718,22)    
Atividades de investimentos:
Compra de ações Logos 
 Tecnocom - (60.000,00)    
Caixa líquido (aplicado)/ 
 proveniente de atividades de  
 investimentos - (60.000,00)    
Atividades de financiamentos:
Distribuição de dividendos (993.000,00) (4.000.000,00)    
Caixa líquido aplicado)  
 proveniente de atividades de  
 financiamentos (993.000,00) (4.000.000,00)    
Aumento ou redução líquido  
 em disponibilidade (2.461.710,22) (5.314.718,22)
Modificações nas disponibi- 
 lidades líquidas
Saldo no inicio do exercício 4.233.882,68 9.548.600,90
Saldo no final do exercício 1.772.172,46 4.233.882,68    
Aumento ou redução do  
 líquido em disponibilidades (2.461.710,22) (5.314.718,22)    

Relatório da Administração

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Em reais)

Senhores Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.
São Paulo, 10 de março de 2022.    A Diretoria

Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)
 2021 2020    
Receita operacional bruta 2.200.790,34 1.173.310,20
Impostos sobre as vendas (80.317,67) (42.825,81)    
Receita operacional líquida 2.120.472,67 1.130.484,39
Depreciação do Imóvel locado (35.175,48) (36.973,80)    
Lucro bruto 2.085.297,19 1.093.510,59
Despesas administrativas e gerais (863.332,88) (795.431,32)
Tributarias (43.929,29) (341.307,35)
Equivalência patrimonial (52.576,67) (61.532,36)
Outras receitas (despesas) (344,75) (2.381,01)
 Receitas financeira 221.560,45 1.039.249,48
 Despesas financeira (451.900,41) (698.542,14)
Resultado financeiro (230.339,96) 340.707,34    
Lucro/(Prejuízo) operacional 894.773,64 233.565,89    
Lucro/(Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social 894.773,64 233.565,89    
Imposto de renda e contribuição social - corrente (74.552,40) (212.252,18)
Imposto de renda e contribuição social - diferido (542.024,84) (67.667,71)    
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício 278.196,40 (46.354,00)    
Lucro/(Prejuízo) por ação - R$ 9,60 (1,60)
Quantidade de ações 28.979 28.979

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)
  Reservas de Lucros Lucros/      
   Retenção (Prejuízos)
 Capital Social Reserva Legal de Lucros Acumulados Total          
Saldo em 31 de dezembro de 2019 3.300.000,00 660.000,00 27.984.296,26 - 31.944.296,26          
Prejuízo Líquido do exercício - - - (46.354,00) (46.354,00)
Distribuição de dividendos - - (4.000.000,00) - (4.000.000,00)
Absorção da reserva de retenção de lucros - - (46.354,00) 46.354,00 -          
Saldo em 31 de dezembro de 2020 3.300.000,00 660.000,00 23.937.942,26 - 27.897.942,26          
Lucro Líquido do exercício - - - 278.196,40 278.196,40
Distribuição de dividendos - - (993.000,00) - (993.000,00)
Reserva de retenção de lucros - - 278.196,40 (278.196,40) -          
Saldo em 31 de dezembro de 2021 3.300.000,00 660.000,00 23.223.138,66 - 27.183.138,66          

As demonstrações financeiras completas estão à disposição na sede da Companhia.

Composição da Diretoria
 José Affonso Junqueira Netto - Diretor-Presidente
 Ladi Biezus - Diretor

Carlos Roberto Bertola - Contador CRC 1SP085590/O-0

Composição do Conselho de Administração
Antônio João Oliveira Rocha - Presidente

 Carlos Augusto Blóis Pera
 Celso de Oliveira Azevedo Filho
 Flávio Correia Próspero
 Fernando da Costa Cattapan

Jair Carlos Roxo
 Manoel Antônio Amarante Avelino da Silva

Metalúrgica Aricanduva S/A
CNPJ. 61.340.071/0001-28

Relatório de Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao 
exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2021. Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.  São Paulo, 22 de fevereiro de 2022.

Passivo  2021/R$ 2020/R$
Não Circulante  3.409.001,10 3.502.201,10
Creditos de Pessoas Ligadas  3.409.001,10 3.502.201,10
Patrimônio Liquido  2.327.659,47 2.384.147,84
Capital Social  3.583.582,00 3.583.582,00
(-) Prejuízos Acumulados  (1.255.922,53) (1.199.434,16)
Total do Passivo  5.736.660,57 5.886.348,94

Ativo  2021/R$ 2020/R$
Circulante  127.884,63 128.138,93
Caixa e Equivalentes de Caixa  304,49 558,79
Imoveis a Venda  127.580,14 127.580,14
Não Circulante  5.608.775,94 5.758.210,01
Creditos com Pessoas Ligadas  5.056.214,29 5.205.648,36
Investimentos  200.561,65 200.561,65
Imobilizado  352.000,00 352.000,00
Total do Ativo  5.736.660,57 5.886.348,94

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2021
  2021/R$ 2020/R$
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  46.134,82 48.794,42
Impostos e Taxas  9.551,30 9.500,39
Despesas Financeiras  802,25 690,47
Outras Receitas  - 18.509,00
Prejuizo antes dos Efeitos Fiscais  (56.488,37) (40.476,28)
Prejuizo Líquido do Exercício  (56.488,37) (40.476,28)

Notas Explicativas
1 - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com 
o CPC PME, em concordância com ás Leis nº 6404/76, 11638/2007 
e 11941/2009. 2 - Caixa e equivalentes de caixa, incluem depósitos 
bancários (R$1,00 em 2021 e R$ 7,70 em 2020) e aplicações finan-

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
   Prejuízos Total Patrimô-
  Capital Social Acumulados nio Líquido
Em 31/12/2019  3.583.582,00 (1.158.957,88) 2.424.624,12
Resultado do Exércício  - (40.476,28) (40.476,28)
Em 31/12/2020  3.583.582,00 (1.199.434,16) 2.384.147,84
Resultado do Exércício  - (56.488,37) (56.488,37)
Em 31/12/2021  3.583.582,00 (1.255.922,53) 2.327.659,47

Demonstração dos Fluxos de Caixa
  2021/R$ 2020/R$
Fluxo de Caixa das atividades operacionais
Lucro Líquido do exercício  (56.488,37) (40.476,28)
Lucro Líquido Ajustado  (56.488,37) (40.476,28)
Fluxo de Caixa das atividades 
operacionais  (56.488,37) (40.476,28)
Aumento (Redução) das contas do passivo
Obrigações Trabalhistas e Sociais  - (18.509,00)
Fluxo de Caixa das atividades operacionais  - (18.509,00)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) Redução Emprestimos
 e Adiantamentos  56.234,07 59.492,00
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  56.234,07 59.492,00
Fluxo de caixa do exercício  (254,30) 506,72
Saldo no Início do exercício  558,79 52,07
Saldo no final do exercício  304,49 558,79
Fluxo de caixa do exercício  (254,30) 506,72

ceiras (R$303,49 em 2021 e R$ 551,69 em 2020). 3 - Outros ativos e 
passivos circulantes e não circulante: São demonstrados pelos valo-
res de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicavél, dos correspondentes encargos e va-
riações monetárias incorridas (passivos). 4 - As receitas e despesas 
são reconhecidas no resultado pelo regime de competência. 5 - O 
Capital Social é de R$ 3.583.582,00 totalmente integralizado e repre-
sentado por 2.596.265.383 ações ordinárias sem valor nominal. 6 - O 

Imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados com base 
no lucro presumido. 7 - A entidade está com as atividades industriais 
paralizadas, desde abril de 1983. 

A Diretoria
Marcial Celso de Lima - CRC-SP 1SP159694/O-5

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2021

CENTRO DE CONVENIÊNCIA
E SERVIÇOS PANAMBY S/A

CNPJ 07.012.790/0001-74
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Ficam V.Sas. convocadas para a Assembleia Geral Ordinária do CENTRO DE CONVENIÊNCIA E 
SERVIÇOS PANAMBY S/A, inscrita no CNPJ 07.012.790/0001-74, de acordo e nos termos do 
Artigo 7º, inciso I do Estatuto Social e Medida Provisória no 931, de 30 março de 2020/Lei 14010 
de 10 de Junho de 2020, a qual será realizada em 27 de abril de 2022 quarta feira, às 16:30 
horas através de videoconferência na Sede da Administradora, na Rua José Ramon Urtiza, 975 
- 2º Subsolo - Vila Andrade - São Paulo - SP - Open Mall Panamby, a fim de deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia. (I) Aprovação de Contas - Exercício 2021; (II) Operacional - Demonstração 
das Melhorias Realizadas; (III) Comercialização; e (IV) Outros Assuntos de Interesse. Informamos 
que V.Sas. poderão se fazer representar por Procurador, especialmente constituído para tal ato 
por meio de Procuração com firma reconhecida. Neste aspecto, a Administradora se dispõe a 
representar V.Sas. mediante fornecimento de Procuração, bem como, voto por escrito de cada 
ordem do dia. Dados para acesso a videoconferência - Zoom: https://us02web.zoom.
us/j/81036786531?pwd=eGpHSUQvWjF6c2VENmFMTTZ0OS9Sdz09. ID da reunião: 810 3678 
6531. Senha de acesso: 750660 . A Administração.

ULTRACARGO LOGÍSTICA S.A.
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 35.300.492.897

Aviso aos Acionistas
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, em nossa sede social, localizada na Avenida
Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, os documentos men-
cionados no Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
São Paulo, 30 de março de 2022. Décio de Sampaio Amaral - Presidente

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

Aviso aos Acionistas
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, em nossa sede social, localizada na Avenida
Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, os documentos men-
cionados no Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
São Paulo, 30 de março de 2022. Tabajara Bertelli Costa - Presidente

DIGIGRAF DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Acionistas, na sede social da Companhia localizada na Rua Soares de Avelar, nº 894, Vila Gua-
rani, São Paulo/SP, CEP: 04306-020, os documentos do Artigo 133, da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 
31/12/2021. São Paulo, 25 de março de 2022. Diretor Presidente: Wilson Matheus.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que nos termos do artigo 56 da Lei 6.015/73 e capítulo XVII- Seção III, 
Item 35 e 36 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 
São Paulo que: LUCCA FRANCISCO RASPES VERARDI, brasileiro, nascido aos 
04/04/2003 em São Paulo - SP, filho de Elio Valverde Verardi e de Vanice Raspes, 
passou a chamar-se: LUCCA FRANCESCO MARTESI RASPES VERARDI.
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

Filoo Licenciamento de Software S.A
CNPJ nº 13.509.469/0001-00 - NIRE 35.3.004.4760-3

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Filoo Licenciamento de Software S.A (“Companhia”),
para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada, em 1ª convocação, no dia 30.04.2022, às 10:00
horas. Tal Assembleia será realizada na modalidade digital, sendo a participação e votação à distância,
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
deliberar sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício
social encerrado 31.12.2021. Os acionistas que desejarem participar e votar a distância deverão
solicitar o link da plataforma digital ou o boletim de voto a distância por e-mail até as 11h do dia 25/04/2022,
nos endereços clarissa@filoo.com.br e marcos@filoo.com.br. A Companhia informa aos Senhores
Acionistas que o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o relatório da auditoria
relativos aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2021 estão à disposição dos Senhores Acionistas
na sede da Companhia. São Paulo/SP, 30 de março de 2022. Rubem Ariano Crespo - Presidente do
Conselho de Administração.                                                                                              (30, 31/03 e 01/04)

Registro Civil de PessoasRegistro Civil de Pessoas
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