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Capacitações gratuitas para o ERP Sage X3

@A Axis, master distribuidora oficial do ERP Sage X3 no Brasil e 
em países da América Latina, segue sua estratégia de aumentar 

a adoção do Sage X3 em sua área de atuação e inicia o processo de 
ampliação do número de consultores e técnicos capacitados com 
a realização de treinamentos gratuitos. Focados na usabilidade do 
sistema de gestão Sage X3, que é o terceiro no mundo em número 
de usuários, os cursos terão como públicos-alvo consultores que já 
trabalhem com a implementação de sistemas de gestão e querem 
estar preparados para atuar com qualquer solução e profissionais 
das áreas de tecnologia, financeira, contábil e administrativa, entre 
outras, que desejem agregar conhecimento e até mudar de área. “O 
mercado brasileiro de sistemas de gestão está em franca expansão. 
Esse é o momento ideal para quem deseja se destacar em uma 
área repleta de boas oportunidades, abrindo o leque de opções de 
empregabilidade”, explica José Luiz Moço, CEO da Axis (https://
www.axisx3.com/treinamentos/).     Leia a coluna completa 
na página 6

Reprodução: https://www.axisx3.com/treinamentos/

Segunda maior economia do 
mundo, a China é um dos 
principais aliados comerciais 
do Brasil. Dessa forma, muitas 
empresas dependem do país 
asiático para manter seus 
negócios em atividade e por 
esse motivo, necessitam realizar 
parcerias comerciais com o 
exterior. Diante deste cenário, 
torna-se fundamental localizar 
fornecedores na China. 

Pensando nisso, a Logcomex, startup 
que oferece soluções Big Data e de 

automação para o comércio exterior, reu-
niu oito dicas para auxiliar empresários  
nessa tarefa. Confira:

1. Participe de feiras e eventos, 
online e presenciais - Feiras e eventos 
custam caro e tomam muito tempo. Dessa 
forma, muitas empresas não utilizam 
essa maneira para validar e conhecer 
novos fornecedores, mesmo elas sendo 
excelentes oportunidades para tal. A 
empresa tem um contato cara a cara 
com o parceiro comercial, o que não é 
possível com visitas individuais. 

Além disso, são conhecidos mais lan-
çamentos do mercado em primeira mão. 
Por conta da pandemia da Covid-19, 
muitas feiras acabaram sendo adiadas, 
mas a tendência é que, com o avanço da 
vacinação, elas retornem pouco a pouco. 
Algumas das feiras da China para ficar de 
olho são: CWIEME Xangai; CBD Fair; In-
focom China; Cippe; CM China Maritime.

2. Visite sites especializados e bus-
que nas redes sociais - Sites e redes 
sociais são aliados muito fortes na hora 
de avaliar a reputação do exportador 

Oito dicas para encontrar 
fornecedores na China
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chinês. Quando falamos especialmente 
de portais, com certeza, o mais popular 
é o Alibaba. Além desses, podemos citar: 
TinyDeal; Gearbest; Light in the box; 
TBDress; Dealextreme.

3. Contrate empresas brasileiras 
com filiais na China - Até alguns anos 
atrás era difícil contratar empresas 
com atuação na China, mas atualmen-
te inúmeras já abriram suas sedes em 
território chinês e estão lá para prestar 
o serviço de “ponte”, como as tradings. 
Essa é uma grande facilidade para o 
importador. 

4. Utilize ferramentas de Big Data 
- Usar dados a seu favor é algo essencial. 
Existem diversas ferramentas Big Data 
para o comércio exterior que organizam 
informações sobre importações feitas 
de diversos países, incluindo a China. 
Eles ajudam a entender a reputação da 
empresa. 

5. Saiba muito bem o que você 
quer importar - Crie um documento 
contendo todas as especificações do 
produto procurado, como design, ma-
teriais e elementos químicos. A partir 

disso, procure os fornecedores certos e 
entenda a confiabilidade deles. 

6. Converse com o fornecedor e 
peça amostras - É importante, antes 
de fechar qualquer negócio, conversar 
com o fornecedor e tirar as principais 
dúvidas. Além disso, fazer um “teste” é 
importante nesse momento, já que você 
precisa atestar a qualidade da mercadoria 
antes de fechar a compra. 

7. Use técnicas de negociação 
com empresas chinesas - Cada país 
tem sua cultura e sua particularidade. 
Para saber negociar com empresas chi-
nesas, existem algumas dicas que são 
bem importantes: chegue exatamente 
sabendo o que quer; pense no relacio-
namento a longo prazo; não estranhe 
a curiosidade.

8. Por fim, não dependa de um 
fornecedor único - A principal dica é: 
variar seus fornecedores. Encontrar dois  
ou três, pelo menos, é essencial para que, 
em caso de algum problema ou escassez. 
Além disso, você consegue negociar 
melhores preços. Fonte e outras infor-
mações: (https://www.logcomex.com/).

Mais segurança na travessia Santos/Guarujá
A secretaria estadual de Logística e Transportes e o Departamento 

Hidroviário acabam de entregar o pier e a rampa de acesso à balsa da 
travessia Santos/Guarujá, do lado Guarujá. O novo atracadouro vai 
proporcionar ganho na logística operacional, melhorando o acesso 
à embarcação pelos motoristas, motociclistas e pedestres. Para a 
reforma da rampa de acesso foram investidos R$ 9,7 milhões. Já o 
pier foi modernizado com recursos indenizatórios da empresa res-
ponsável pelo navio cargueiro que colidiu contra a estrutura. Com 
esses investimentos, as travessias litorâneas contaram, nas últimas 
temporadas de verão, com a maior quantidade de embarcações dos 
últimos anos e uma redução significativa no tempo médio de espera.   

 Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: approach.com

Nas últimas décadas, nos tornamos dependentes da tecnologia para 
facilitar nossas vidas diárias. Desde acordar e verificar a agenda do 
dia até seguir a melhor rota para um destino, a tecnologia está aí para 
ajudar. E não é diferente no setor logístico. Com o tempo, a área de 
transportes mudou da função de back-office que era antes para um 
impulsionador estratégico do crescimento dos negócios.   

Tecnologia, sem gestão, não 
é nada

Nos últimos três anos, o termo Environmental, Social and Gover-
nance (ESG) vem ganhando força na agenda econômica e de negócios 
no mundo corporativo. As empresas precisam reavaliar o modelo de 
gestão e estreitar laços fortes e éticos com clientes, colaboradores e 
fornecedores, além da comunidade que a empresa está inserida. Dentro 
desse contexto, as micro e pequenas empresas ficam na dúvida em 
como se adequar às práticas ambientais, sociais e de governança de 
uma organização.   

Novas tecnologias como inteligência artificial (IA), digital twins, a 
internet das coisas (IoT) e a nuvem estão mudando o jogo no supply 
chain. Durante a pandemia, analytics permitiram que as empresas re-
direcionassem as suas operações para fabricar e distribuir suprimentos 
médicos essenciais. Muitas companhias usaram a tecnologia digital 
para expandir o sistema de delivery e reduzir o contato pessoal.   

Transformações bem-sucedidas de supply 
chain colocam as pessoas no centro A startup brasileira MatchIT lança uma plataforma B2B especializada 

em serviços de TI. A proposta é automatizar - por meio de algoritmos 
de inteligência artificial (IA), como Aprendizado de Máquina (Ma-
chine Learning) e Processamento de Linguagem Natural (PLN) - as 
melhores conexões possíveis entre compradores e vendedores. Esse 
mach leva em conta, por exemplo, as especificidades das tecnologias 
em pauta, as prioridades dos compradores e a capacidade de entrega 
dos vendedores (matchit.com.br).

Plataforma que une compradores e 
vendedores de serviços de TI

Sete condutas para as micro e pequenas 
empresas aderirem ao ESG

Vem aí a +Milionária
O governo federal autorizou a criação 

de uma nova modalidade lotérica cha-
mada +Milionária. O concurso será de 
periodicidade semanal e ainda não tem 
data de estreia definida. A +Milionária 
terá duas matrizes distintas para cada 
aposta: na primeira, o apostador pode 
marcar de 6 a 12 números, e vai de 1 a 
50. Na segunda,  vai de 1 a 6 e deverá 
ser preenchida com duas escolhas. Na 
aposta simples, o jogador pagará R$ 6 
por bilhete (ABr). 

    Leia na página 4

É IMPORTANTE CuIDAR BEM DE 
SEuS PERFIS NAS REDES SOCIAIS

COMuNICAÇÃO

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/e-importante-cuidar-bem-de-seus-perfis-nas-redes-sociais/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-20-04-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-20-04-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/sete-condutas-para-as-micro-e-pequenas-empresas-aderirem-ao-esg/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/transformacoes-bem-sucedidas-de-supply-chain-colocam-as-pessoas-no-centro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/tecnologia-sem-gestao-nao-e-nada-2/


www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira 20 de abril de 20222

Cultura empresarial 
e a importância da 

valorização de equipe

A maioria dos 
profissionais 
desempregados 
consideram a 
aderência do seu perfil 
à cultura da empresa 
um ponto importante 
ao avaliar uma 
proposta de emprego

É o que diz a pesquisa 
“Match Perfeito – o 
que buscam profis-

sionais e recrutadores”, 
elaborada pela consulto-
ria de recursos humanos 
Robert Half, em parceria 
com o Centro de Lide-
rança da Fundação Dom 
Cabral. Ponderando que, 
resumidamente, a cultura 
empresarial é a junção, na 
prática, da missão, valores 
e propósito de uma orga-
nização, é essencial que 
que esses aspectos estejam 
claros e sejam refletidos no 
dia a dia de atividades dos 
funcionários.

No entanto, cabe desta-
car que essa valorização da 
cultura da empresa começa 
muito antes do conceito 
em si, nascendo na forma 
como uma equipe é lidera-
da, direcionada e tratada. 
O profissional percebe se 
sua empresa está de acor-
do com os propósitos que 
preza a cada tarefa que 
exerce durante o período 
de trabalho, observando o 
ambiente, ética nos proces-
sos, capacidade de apoio 
e inovação, entre outros 
pontos.

Ao longo da jornada de 
RH, aprendemos que se 
os profissionais dentro 
da empresa não estão 
satisfeitos ou felizes, toda 
uma cadeia é prejudicada. 
É fundamental valorizar 
colaboradores, suas con-
tribuições para o negócio 
em si e, ainda, a execução 
das atribuições cotidianas. 
Trazendo essa convicção 
para a prática, na Acer 
procuramos sempre co-
locar nossos funcionários 
em um lugar confortável, 
em um ambiente saudável 
e de máximo respeito, se-
guindo a cultura ‘Customer 
Centric’. 

Inclusive, neste ano, 
conseguimos novamente 
o selo Great Place to Work 
(GPTW) e garantimos a 
nona posição entre as 10 
melhores empresas para 
trabalhar na categoria até 
100 colaboradores. Uma 
grande conquista, consi-
derando todos os desafios 
que enfrentamos nos úl-
timos anos, por conta da 

pandemia, para manter a 
qualidade no ambiente de 
trabalho. Hoje, com o reco-
nhecimento, conseguimos 
ver os gratos resultados 
gerados por esse esforço.

Nesse sentido, a cultura 
‘Customer Centric’, que 
tem o cliente no cento de 
tudo, nos auxiliou de forma 
significativa para alcançar 
o selo. Ao contrário do 
que muitos pensam, essa 
linha de trabalho também 
envolve o colaborador, que 
se mostra ainda mais satis-
feito por poder atender de 
forma assertiva às necessi-
dades do cliente. A prática 
também faz com que os 
funcionários desenvolvam 
um poder de empatia úni-
co, contribuindo, ainda, 
para um melhor ambiente 
organizacional.

Por isso, vale frisar que 
para ser uma grande em-
presa, não bastam serviços 
e produtos excelentes, 
mas uma equipe engajada 
e feliz, que trabalha todos 
os dias com prazer. Na 
Acer, sabemos que todo 
sucesso começa na equi-
pe, no carinho e atenção 
com ela, de maneira que 
cada colaborador se sinta 
único e necessário. E essa 
é uma premissa da nossa 
cultura organizacional que 
continuaremos mantendo, 
afinal o conceito faz parte 
da nossa história e de quem 
somos.

Por fim, deixo algumas 
dicas para a implementa-
ção da cultura ‘Customer 
Centric’ com foco no cliente 
interno. Primeiro, é impor-
tante dizer que o desen-
volvimento desse conceito 
dentro de uma empresa é 
contínuo, ou seja, a lideran-
ça deve sempre buscar por 
aprimorar esse processo 
junto aos colaboradores.

Como já dito, fazer com 
que a equipe tenha empatia 
ao ouvir o cliente é um pon-
to crucial para o sucesso 
dessa cultura. Assim, uma 
dica que posso externar é 
a busca imparável pelo de-
senvolvimento de empatia 
dos funcionários, que será 
refletida diretamente no 
dia a dia da corporação e 
nas relações internas.

A última dica pode pa-
recer óbvia, mas é básico 
levar o nome do conceito 
de forma literal quando a 
prática ocorrer: o cliente 
deve ser o centro de tudo. 
Clientes felizes, empresa 
feliz.

(*) - É Chief Financial Officer and 
People Leader na Acer Brasil 

(www.acer.com.br). 

Roberto Cabrera (*)

Um dos tributos mais conhecidos pelos contribuintes foi 
criado em 1922 no Brasil e tem algumas passagens curiosas 
ao longo de sua história. O leão, por exemplo, foi sugerido 
como símbolo em uma campanha institucional realizada 
em 1979. O animal foi escolhido por ser considerado nobre 
e impor respeito, além de ser justo e leal. 

A campanha fez tanto sucesso que o termo passou a 
fazer parte dos dicionários. 

Enquanto o Aurélio define o leão como um órgão ar-
recadador do imposto de renda, para o Houaiss, o leão 
é o órgão responsável pela arrecadação do imposto de 
renda. Outra informação pouco difundida é que desde 
2012 os contribuintes podem destinar até 3% do seu IR 
para instituições sociais, o dinheiro que já seria pago ao 
governo de qualquer maneira, pode beneficiar projetos 
de alto impacto social.

“A grande vantagem é que ao escolher apoiar projetos 
sociais, a população contribui para instituições que estão 
necessitando muito, localizadas em áreas vulneráveis, e 
sobretudo em um ano altamente impactado pela pande-
mia”, reforça Rodolfo Schneider, gerente de mobilização 
de recursos do Marista Escolas Sociais. 

Confira dez curiosidades listadas pelo professor de 
História do Colégio Marista Santa Maria, Joaquim Bastos, 
sobre o Imposto de Renda:
 1) A cobrança de Impostos é uma das práticas mais 

antigas a partir da formação das grandes civilizações. 
Povos da Mesopotâmia que dominavam a região já 
impunham aos conquistados a cobrança de impostos;

 2) Os faraós do antigo Egito cobravam impostos de 
camponeses pelo uso das terras férteis nas margens 
do Rio Nilo;

 3) Na idade Média, camponeses pagavam impostos pelo 
uso das terras e da infraestrutura do Feudo;

 4) Durante o período da Idade Moderna, para manu-
tenção do Estado (manutenção de exércitos per-
manentes, construção e manutenção de cidades), 
os Reis Absolutistas obrigavam seus súditos a pagar 
uma pesada carga tributária;

Para o Houaiss, o leão é o órgão responsável pela arrecadação 
do imposto de renda.

Nelson Soares (*)

É isso que o modelo 
Direct to Consumer 
(D2C) propõe. Essa 

nova estratégia permite que 
as indústrias vendam seus 
produtos ao consumidor 
final, trazendo uma nova 
forma de relacionamento 
com desintermediação ou 
com utilização diferenciada 
da lógica dos intermediários.

O D2C casa perfeitamente 
com a era da colaboração 
que estamos vivendo. Essa 
tendência não vem para de-
sintermediar simplesmente, 
mas sim para trazer uma 
evolução equilibrada nos 
modelos de consumo. O foco 
é empoderar a organização 
e um dos principais benefí-
cios gerados é a inteligência 
de negócio a partir do uso 
adequado dos dados, que 
permite usar as informações 
coletadas para conhecer me-
lhor o cliente e aperfeiçoar 
o processo de compra e a 
experiência do cliente com 
o produto e com a marca. 

Este modelo vem se tor-
nando cada vez mais comum 
tanto nos ambientes físicos, 
quanto nos digitais. E com 

Este modelo vem se tornando cada vez mais comum tanto nos 
ambientes físicos, quanto nos digitais.

Rodrigo Ferreira (*)
 
Um dos grandes legados da pande-

mia foi a adoção em massa do trabalho 
remoto.

As companhias foram obrigadas a 
mover sua força de trabalho para o 
home office e, ao que tudo indica, 
assim que a pandemia se for, o tra-
balho remoto seguirá, ao menos no 
modelo híbrido para boa parte das 
empresas. Uma pesquisa recente 
revelou que 61% dos brasileiros 
querem permanecer trabalhando 
no modelo Home Office de maneira 
definitiva, enquanto 32% desejam ir 
ao escritório no máximo duas vezes 
por semana.

Isso mostra claramente que os 
gestores precisam equacionar os 
gargalos tecnológicos para garantir 
produtividade e colaboração entre 
seus funcionários.

Diante disto, surfando na onda 
do “as a service”, surge um novo 
conceito: ColabaaS, ou Colaboração 
como serviço. Atualmente Cloud, 
Mobilidade e Conectividade com o 
mundo são mais do que realidades, 
são necessidades de qualquer empre-
sa. É fundamental que os gestores 
entreguem a seus colaboradores 
uma solução unificada que garanta 
telefonia, colaboração, mobilidade e 
conectividade.

Embarcado no modelo em nuvem, 
todos estes serviços podem ser entre-
gues com a mais moderna tecnologia 
e com a flexibilidade de custos que 
permite que o gestor escolha quais 
serviços fazem sentido para a reali-
dade financeira de sua companhia.

Tudo isso, bem implementado, 
pode garantir ganho exponencial de 
produtividade, unificar e fomentar a 
colaboração entre os funcionários, 

reduzir drasticamente os custos da 
operação, dar elasticidade ao atendi-
mento das equipes e aumentar a agi-
lidade no atendimento das demandas 
do negócio.

Obviamente, só se atinge estas 
expectativas optando por um par-
ceiro adequado, capaz de oferecer 
suporte realizado por profissionais 
qualificados e certificados pelos fa-
bricantes. As ferramentas e soluções 
de colaboração mudaram o jeito de 
se trabalhar nas últimas décadas. O 
trabalho remoto demanda serviços 
e soluções colaborativas em nuvem. 
O conceito de colaboração como 
serviço, de forma que o cliente tenha 
liberdade de implementar o que e 
quando vai utilizar é a próxima etapa 
do processo evolutivo dos negócios. 

 
(*) - É gerente pré-vendas da Added 

(https://added.com.br/).

Direct to Consumer: revolução no 
relacionamento com o consumidor
Já pensou estar lado a lado com seu consumidor, vendendo diretamente para ele, entendendo de perto suas 
necessidades, proporcionando uma melhor experiência de compra, sem a necessidade de intermediários?

Apesar de ser uma ten-
dência em alta, é importante 
lembrar que não se trata de 
uma solução mágica, coloca-
da em prática do dia para a 
noite. O Direct to Consumer 
exige das indústrias uma 
mudança na dinâmica em-
presarial. É preciso a criação 
de uma área de inteligência 
em todos os setores para 
atender esse consumidor na 
ponta, afinal é o relaciona-
mento cliente versus marca 
que está sendo colocado 
em jogo. 

As barreiras operacionais, 
com referência aos proces-
sos logísticos por exemplo, 
e o conflito entre os canais 
também devem ser levados 
em consideração. Outro 
ponto é não aproveitar esse 
relacionamento de perto, ao 
coletar tantos dados e não 
usá-los em prol do negócio. 
Eu acredito que o D2C é um 
caminho sem volta, mas sem-
pre em consonância com os 
demais canais de vendas. É 
uma forma de se reinventar, 
colocando o consumidor no 
centro.

(*) - É Head de Inovação em Varejo 
Digital e Logística do Grupo Stefanini 

(87talks #1 – Direct to Consumer).
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o processo de transforma-
ção digital impulsionado 
pelo contexto pandêmico, 
estão surgindo cada vez 
mais investimentos em pla-
taformas de e-commerce e 
marketplaces com objetivo 
de entregar uma experiência 
que supere as expectativas 
dos consumidores. 

Também é uma oportu-
nidade para que as marcas 
cuidem melhor da imagem 
dos seus produtos e, ainda, 
até para auxiliar no desen-
volvimento de novos itens 
por saber para quem real-
mente está vendendo, tendo 
a chance de gerar mais ne-
gócios por conhecer de fato 

quem são os seus clientes, 
os colocando no centro das 
decisões. 

Na venda direta ao consu-
midor final, a identificação 
do produto e da marca com 
posicionamento associado à 
sustentabilidade e inclusão, 
por exemplo, fica inteira-
mente sob controle da orga-
nização, não se confundindo 
com características opera-
cionais do intermediário. E 
os benefícios não param por 
aí, o consumidor também 
sai ganhando. Ao ter mais 
proximidade com a marca, 
a jornada de compra pode 
se tornar mais confortável 
e confiável. 

Dez curiosidades sobre 
o Imposto de Renda no Brasil

 5) O Imposto de Renda, segundo várias correntes his-
toriográficas, teria surgido na Inglaterra no ano de 
1799. Neste período marcado pela guerra contra a 
França, os elevados custos levaram à criação do IR;

 6) No Brasil, o imposto teve início em 1922, por inter-
médio da lei 4625;

 7) A partir de 1922, para se controlar a fiscalização do 
IR, foi criada no Brasil uma Delegacia de Imposto 
de Renda por Estado, sendo que a Delegacia Geral 
ficava na então capital Federal, a cidade do Rio de 
Janeiro;

 8) A sede da 1º Delegacia Geral foi construída em um 
parque de diversões desativado;

 9) O IR não tem destinação específica, pode compor 
a receita orçamentária diversa do governo em 
exercício; O contribuinte pode destinar até 3% do 
imposto devido para instituições de sua escolha. O 
site (impostosolidario.org.br) ensina como doar. 

 10) O símbolo do IR no Brasil é um Leão, animal conhe-
cido pelo seu instinto predador. Hoje, mesmo que o 
símbolo não seja mais usado pela Receita, continua 
sendo muito famoso entre os contribuintes para se 
referir ao imposto. - Fonte e outras informações: 
(www.colegiosmaristas.com.br).
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ColabaaS: a nova tendência em trabalho remotoSergio Stephano Chohfi
Engenharia e Comércio S.A.

CNPJ 61.360.442/0001-33 - Edital de Convocação - AGOE
Sergio Stephano Chohfi - Engenharia e Comércio S.A, sociedade por ações inscrita no CNPJ nº
61.360.442/0001-33, em atendimento ao disposto na Lei 6404/76 e no artigo 8º do seu Estatuto
Social, vem por meio desta convocar V.Sa. para participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraor-
dinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2022, em primeira chamada às 11:00 horas e em segunda
chamada às 11:30 horas, exclusivamente de forma digital, por conferência on-line sendo certo que o
link de acesso à reunião, bem como o boletim de voto à distância será disponibilizado por correio
eletrônico aos acionistas que solicitarem através do e-mail roberta.chohfi@gmail.com, com até um
(01) dia de antecedência de realização da Assembleia, para tratar dos seguintes assuntos da ordem
do dia: 1) Reeleição da Diretoria da Companhia; 2) Aprovação das contas dos administradores e as
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021. Permanecemos
à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, São Paulo,
06 de abril de 2022. Sergio Stephano Chohfi - Engenharia e Comércio S.A

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1008939-45.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 40ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Fernando José Cúnico, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Bianca Passos Pellizer, RG 37213344-7, CPF 399.829.158-00, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no 
valor de R$ 8.986,05 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 ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado 
entre as partes e não foi cumprido. 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 o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 05 de abril de 2022 
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CSA - COMPANHIA SECURITIZADORA DE ATIVOS
CNPJ nº 05.889.284/0001-32 - NIRE 35.300.196.899

Relatório de Administração

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Em Reais)

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

As notas explicativas da Administração são parte integrantes 
das demonstrações financeiras.

As notas explicativas da Administração são parte integrantes 
das demonstrações financeiras.

As notas explicativas da Administração são parte integrantes 
das demonstrações financeiras.

 As notas explicativas da Administração são parte integrantes 
das demonstrações financeiras.

As notas explicativas da Administração são parte integrantes 
das demonstrações financeiras.

As notas explicativas da Administração são parte integrantes 
das demonstrações financeiras.

As notas explicativas da Administração são parte integrantes 
das demonstrações financeiras.

Ativo Notas 31/12/2021 31/12/2020
Ativo circulante  41.481 44.997
Caixa e equivalentes de caixa  1.165 6.588
Tributos a recuperar  39.503 37.627
Créditos diversos  813 782
Ativo não circulante  11.686.945 11.136.723
Acordo - CCI BCSA A001 3 3.623.938 3.623.938
Valores para Investimentos 4.1 2.362.305 2.362.305
Créditos Imobiliários 7 5.700.702 5.150.480
Total do ativo  11.728.426 11.181.720

Passivo e patrimônio líquido 
 (passivo a descoberto) Notas 31/12/2021 31/12/2020
Passivo circulante  242.155 176.817
Contas a pagar  14.034 12.755
Obrigações trabalhistas e tributárias  227.076 163.017
Dividendos a pagar  1.045 1.045
Valores para Investimentos 4.1 21.137.961 20.019.308
Créditos Imobiliários 5 5.700.702 5.150.480
Total do passivo não circulante  26.838.663 25.169.788
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)  (15.352.392) (14.164.885)
Capital social 8 2.270.172 2.270.172
Prejuízos acumulados - (17.622.564) (16.435.057)
Total do passivo e patrimônio líquido 
 (passivo a descoberto)  11.728.426 11.181.720

Receitas/(despesas) operacionais: Notas 31/12/2021 31/12/2020
Administrativas  (760.573) (235.002)
Comunicações  (38.339) (38.561)
Tributárias  (35.020) (56.278)
Pessoal 5.2 (351.571) (343.815)
Receitas financeiras 9 1.876 728.906
Despesas financeiras 9 (3.880) (37.414)
Provisão IRPJ e CSLL  - (2.998)
Prejuízo do exercício  (1.187.507) 14.838
Prejuízo por ação  (0,52309) 0,00654

 31/12/2021 31/12/2020
Prejuízo do exercício (1.187.507) 14.838
Outros Resultados Abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício (1.187.507) 14.838

 Capital Prejuízos
 social acumuldos Total
Saldos em 31/12/2019 2.270.172 (16.449.895) (14.179.723)
Lucro líquido do período - 14.838 14.838
Saldos em 31/12/2020 2.270.172 (16.435.057) (14.164.885)
Mutação do período - 14.838 14.838
Saldos em 31/12/2020 2.270.172 (16.435.057) (14.164.885)
Prejuízo do período - (1.187.507) (1.187.507)
Saldos em 31/12/2021 2.270.172 (17.622.564) (15.352.392)
Mutação do período - (1.187.507) (1.187.507)

Das atividades operacionais 31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido / (prejuízo) do exercício (1.187.507) 14.838
Acréscimo / (decréscimo) em ativos
Tributos a recuperar (1.876) (7.306)
Créditos diversos (31) (22)
Adiantamento a funcionários - 3.913
Acréscimo / (decréscimo) em passivos
Obrigações trabalhistas e tributárias 64.059 108.710
Contas a pagar 1.279 819
Caixa líquido proveniente das / (aplicado nas) 
atividades operacionais (1.124.076) 120.952
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Valores para Investimentos 1.118.653 608.371
Acordo - CCI BCSA A001 - (723.690)
Caixa líquido proveniente das / (aplicado nas) 
atividades de investimento 1.118.653 (115.319)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa (5.423) 5.633
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 6.588 955
No final do exercício 1.165 6.588
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa (5.423) 5.633

 31/12/2021 31/12/2020
IInsumos adquiridos de terceiros
Materiais, energia, serviço de terceiros 
e outros operacionais (798.912) (273.563)
Valor adicionado bruto (798.912) (273.563)
Valor adicionado líquido 
produzido pela Companhia (798.912) (273.563)
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras 1.876 728.906
 1.876 728.906
 (797.036) 455.343

Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Salários e encargos 351.571 343.815
Impostos, taxas e contribuições
Federais 35.020 59.276
Remuneração de capitais de terceiros
Juros 3.880 37.414
Prejuízo do exercício  (1.187.507) 14.838
Outras Despesas Operacionais - -
 (797.036) 455.343

Demonstrações do resultado 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Em Reais)

Demonstrações do resultado abrangente para os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Em Reais)

Demonstrações das mutações 
do patrimônio líquido (passivo a descoberto)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Em Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Em Reais)

Demonstrações do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Em Reais)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, o Conselho de Ad-
ministração e a Diretoria Executiva da CSA � Companhia Securitizadora de 
Ativos submetem à apreciação de seus acionistas as demonstrações finan-
ceiras, o relatório de administração e o relatório de opinião dos auditores 
independentes. A presente demonstração abrange o balanço patrimonial, 
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto), dos fluxos de caixa 
e das demonstrações de valor adicionado. Todos relativos ao exercício do 
ano fiscal de 2021. Contexto Operacional: A CSA foi constituída em abril de 
2003 atendendo às exigências da Lei 9.514/97, com o objetivo de atuar no 
mercado de securitização de créditos imobiliários, atuando como emissora de 
Certificados de Recebíveis Imobiliários. Até esse momento, a CSA viabilizou 

1. Contexto operacional: A CSA - Companhia Securitizadora de Ativos 
(“Securitizadora” ou “Companhia”) é uma sociedade por ações com sede 
na Cidade de São Paulo, na Avenida Angélica, nº 2.466. Foi constituída em 25 
de abril de 2003 e, a partir de 1º de novembro de 2003, deixou de ser pré-
operacional, tendo como objeto social a: a) Securitização de créditos oriun-
dos de operações praticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, ban-
cos de investimentos, sociedades de crédito, financiamento e investimento, 
sociedades de crédito imobiliário, Securitizadoras hipotecárias, associações 
de poupança e empréstimo pela Caixa Econômica Federal, bem como a se-
curitização imobiliária, assim compreendida a compra, venda e prestação de 
garantias em créditos imobiliários; b) Prestação de serviços relacionados às 
operações no mercado secundário de créditos oriundos de suas operações; 
c) Emissão e colocação no mercado financeiro de certificados de recebíveis 
imobiliários e de outros títulos de crédito; d) Realização de negócios e pres-
tação de serviços compatíveis com as suas atividades; e) Realização de ope-
rações de hedge em mercados de derivativos, visando a cobertura de riscos 
na sua carteira de créditos. A Securitizadora possui controladores que atuam 
também em outros segmentos que não o de securitização, que garantem o 
suporte financeiro para a manutenção de suas atividades. A Securitizadora 
continua analisando oportunidades de mercado e acredita que a melhora do 
cenário econômico do país possa fazer com que o mercado de securitização 
se torne mais desenvolvido e que permita com que a Securitizadora consiga 
viabilizar novas emissões de CRI´s. 1.1. Impactos do COVID-19 (Coronaví-
rus) nos negócios da Companhia: A Administração da Securitizadora con-
tinua acompanhando os possíveis impactos em suas operações e tem traba-
lhado com a implementação de planos de contingências para manter a 
continuidade das atividades operacionais em uma situação de normalidade. 
Adicionalmente, a Administração considera que os impactos da pandemia 
estão adequadamente gerenciados até o momento, sem impactos financeiros 
significativos aos negócios da Companhia. 2. Base de apresentação e ela-
boração das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis: 
2.1. Autorização: A autorização para a conclusão e apresentação destas 
demonstrações financeiras ocorreu na reunião de sua Administração em 25 
de março de 2022. 2.2. Base de apresentação: As demonstrações financei-
ras da Companhia foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem aquelas in-
cluídas na legislação societária brasileira, as normas da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), que estão em conformidade com as normas internacionais 
de contabilidade emitidas pelo International Accounting Board (IASB). As de-
monstrações financeiras são apresentadas em Real (R$), que é a moeda 
funcional da Securitizadora. As estimativas contábeis envolvidas na prepara-
ção das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e 
subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do 
valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens signifi-
cativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a avaliação dos ati-
vos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente e 
análise do risco de crédito para determinação da provisão para devedores 
duvidosos, assim como da análise dos demais riscos para determinação de 
outras provisões, inclusive para litígios e riscos. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente 
divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao trata-
mento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Securitizadora re-
visa suas estimativas e premissa periodicamente, não superior a um ano. As 
demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico 
como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos como 
instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo.  2.3. 
Apuração do resultado: A receita pela prestação de serviços é reconhecida 
quando da execução dos mesmos, e quando os riscos significativos e os be-
nefícios são transferidos para o comprador, na extensão em que for provável 
que benefícios econômicos serão gerados para a Securitizadora e quando 
possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no 
valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e 
impostos ou encargos. 2.4. Caixa e equivalentes de caixa: Os equivalentes 
de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Securitizadora con-
sidera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade 
imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insigni-
ficante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normal-
mente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de 
curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contrata-
ção. 2.5. Recebíveis imobiliários - Cédula de Crédito Imobiliários (CCIs) 
e Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRIs): São registrados pelos 
seus valores de aquisição e captação, respectivamente, atualizados até a 
data do balanço. 2.6. Redução ao valor recuperável de ativos (impair-
ment): A Administração da Securitizadora revisa anualmente o valor contábil 
líquido dos ativos, com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas cir-
cunstâncias econômicas operacionais, que possam indicar deterioração ou 
perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas e 
o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão 
para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 2.7. 
Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes): Um ativo é reco-
nhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios 
econômico-futuros serão gerados em favor da Securitizadora e seu custo ou 
valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no 
balanço patrimonial quando a Securitizadora possui uma obrigação legal ou 
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um 
recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou 
cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melho-
res estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados 
como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra 
nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não cir-
culantes. 2.8. Ativos e passivos contingentes: As práticas contábeis para 
registro e divulgação de ativos e passivos contingentes são as seguintes: a) 
Ativos contingentes: são reconhecidos somente quando há garantias reais 
ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingen-
tes com  êxito provável são apenas divulgados  em nota explicativa; b) Pas-
sivos contingentes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas 
como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente 
segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis 
são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avalia-
dos como de perdas remotas não são provisionados e/ou divulgados. 2.9. 
Instrumentos financeiros: Instrumentos financeiros não derivativos incluem 
os CCIs, e outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, bem como contas 
a pagar e outras dívidas. Ativos financeiros mensurados ao valor justo 

a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI’s no valor total 
de R$ 31,4 milhões. No exercício de 2021 não foi emitida nenhuma série de 
Certificados de Recebíveis Imobiliários. A CSA continua analisando oportu-
nidades de mercado e acredita que a melhora do cenário econômico do país 
possa fazer com que o mercado de securitização se torne mais desenvolvido 
e que permita com que a CSA consiga viabilizar novas emissões de CRI´s.
Relacionamento com auditores independentes: Com o objetivo de aten-
der às suas premissas de boa governança e evitar conflitos de interesses, 
a CSA não contratou, durante o exercício de 2021, junto à empresa Baker 
Tilly 4Partners Auditores Independentes S.S., qualquer outra prestação de 
serviços, que não o de auditoria externa. Declaração para fins do artigo 
25 da instrução cvm nº 480/09: Declaramos, na qualidade de diretores da 

CSA - Companhia Securitizadora de Ativos, sociedade por ações com sede 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, 2.466, 
13° andar, conjunto 133, Cerqueira César, CEP 01228-200, inscrita no CNPJ 
sob o nº 05.889.284/0001-32, que revimos, discutimos e concordamos com 
as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezem-
bro de 2021, nos termos e para fins do parágrafo 1º, inciso VI do artigo 25 da 
Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009. 

São Paulo, 25 de março de 2022.
Dirceu Antonio Aparecido Machado

Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores
Marcio Snioka - Diretor de Operações

por meio do resultado: Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são ativos financeiros mantidos principalmente com a fina-
lidade ativa e frequente de negociação no curto prazo. É designado pela Se-
curitizadora, no reconhecimento inicial, como mensurado ao valor justo por 
meio do resultado.  Instrumentos financeiros mantidos até o vencimento: 
Os instrumentos financeiros mantidos até o vencimento são ativos financeiros 
não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis com vencimentos 
definidos e para os quais a Securitizadora tem intenção positiva e capacidade 
de manter até o vencimento. São avaliados pelo custo de aquisição, acresci-
dos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do exercício. 
Empréstimos e recebíveis: São classificados como empréstimos e recebí-
veis os ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determi-
náveis que não são cotados em mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis 
da Securitizadora compreendem os CCIs, as demais contas a receber e o 
caixa e equivalentes de caixa. Hierarquia de valor justo: A Securitizadora 
usa a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de instru-
mentos financeiros pela técnica de avaliação: • Nível 1: preços cotados (sem 
ajustes) nos mercados ativos para ativos ou passivos idênticos; • Nível 2: 
outras técnicas para as quais todos os dados que tenham efeito significativo 
sobre o valor justo registrado sejam observáveis, direta ou indiretamente; • 
Nível 3: técnicas que usam dados que tenham efeito significativo no valor 
justo registrado que não sejam baseados em dados observáveis no mercado. 
Caixa e equivalente de caixa são classificados dentro do nível 2 e o valor 
justo é estimado com base nos extratos dos bancos que fazem uso de preços 
de mercado cotados para instrumentos similares. A Securitizadora não possui 
ativos ou passivos classificados nos níveis 1 e 3, conforme acima menciona-
dos. 2.10. Prejuízo por ação: O prejuízo por ação é calculado com base na 
quantidade de ações existentes na data dos balanços. 2.11. Julgamentos, 
estimativas e premissas contábeis significativas: Julgamentos: A prepa-
ração das demonstrações financeiras da Securitizadora requer que a sua Ad-
ministração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os 
valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as 
divulgações de passivos contingentes na data-base das demonstrações finan-
ceiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia 
levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do 
ativo ou passivo afetado em períodos futuros. Estimativas e premissas: As 
principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e 
outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, en-
volvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil 
dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro são discutidas a seguir. 
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: Uma 
perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um 
ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o 
maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do 
valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de 
transações de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos 

Declaração para fins do artigo 25 da instrução CVM nº 480/09
Declaramos, na qualidade de diretores da CSA - Companhia Securitizadora 
de Ativos., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Avenida Angélica, 2.466, 13° andar, conjunto 133, Cerquei-
ra César, CEP 01228-200, inscrita no CNPJ sob o nº 05.889.284/0001-32, 
que revimos, discutimos e concordamos com a opinião expressa no rela-
tório de opinião dos auditores independentes referente às demonstrações 
financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, 
nos termos e para fins do parágrafo 1º, inciso V do artigo 25 da Instrução 
CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009. São Paulo, 25 de março de 2022.

Dirceu Antonio Aparecido Machado - 
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores

Marcio Snioka - Diretor de Operações

Relatório dos auditores independentes 
Aos Administradores e Acionistas da CSA - Companhia Securitizadora de 
Ativos São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras 
da CSA - Companhia Securitizadora de Ativos (“Companhia”), que com-
preendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021, e suas respec-
tivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido (passivo a descoberto), dos fluxos de caixa e do valor adi-
cionado  para o  exercício findo naquela data, assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, 
as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CSA 
- Companhia Securitizadora de Ativos em 31 de dezembro de 2021, o de-
sempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, apli-
cáveis às entidades autorizadas a funcionar pela Comissão de Valores Mobi-
liários (“CVM”). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabi-
lidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a se-
guir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções financeiras”. Somos independentes em relação a Companhia, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais Assun-
tos de Auditoria (“PAA”): Principais assuntos de auditoria são aqueles que, 
em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa au-
ditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de 
nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação 
de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não 
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Não identificamos 
outros principais assuntos de auditoria além do mencionado em nosso pará-
grafo de ênfase decorrente da continuidade operacional da Companhia e 
Acordo - CCI BCSA - Realização do saldo a receber. Ênfase: Continuidade 
operacional da Companhia: Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia 

apresenta passivo a descoberto em R$ 15.352.392 e capital circulante nega-
tivo de R$ 200.674. Uma parcela substancial de suas obrigações é devida à 
parte relacionada no montante de R$ 21.137.961, A qual encontra-se classi-
ficada no balanço como valores para investimentos. Assim, as demonstra-
ções financeiras foram preparadas no pressuposto de continuidade normal 
dos negócios, considerando a geração de caixa operacional ou a manuten-
ção do suporte financeiro da parte relacionada credora da Securitizadora e 
não incluem quaisquer ajustes relativos à realização e classificação dos valo-
res de ativos e passivos, que seriam requeridos no caso de descontinuidade 
de suas operações. Acordo - CCI BCSA - Realização do saldo a receber: 
Conforme descrito na Nota Explicativa nº 3, em 31 de dezembro de 2021 a 
Companhia possui o montante de R$ 3.623.928 relativo ao Acordo - CCI 
BCSA A001 junto a empresa Gestão - Arquitetura e Gerenciamento S/C 
Ltda., cujo vencimento ocorreu em 17 de setembro de 2020. A Companhia 
possui como garantia hipotecas de imóveis que podem ser executadas em 
eventual inadimplência. Conforme posição atualizada do corpo jurídico, Com-
panhia já ingressou com ação para exercer o direito as referidas hipotecas e 
a ação se encontra em fase de penhora. Ressaltamos ainda que os valores a 
serem realizados poderão vir a ser diferentes daqueles registrados. Nossa 
opinião não possui ressalva relacionada a esse assunto. Outros assuntos: 
Demonstração do Valor Adicionado (DVA): Revisamos também as De-
monstrações do Valor Adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da Administração 
da CSA - Companhia Securitizadora de Ativos, cuja apresentação é requerida 
de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM). Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos 
de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequada-
mente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outras informações que 
acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor A admi-
nistração da Companhia é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as de-
monstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa respon-

sabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se 
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra for-
ma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administra-
ção, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
este respeito. Responsabilidade da Administração e da governança pelas 
demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela elabora-
ção e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administra-
ção é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela go-
vernança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemen-
te se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, 
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro 
e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantivemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
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adicionais para descartar o ativo. Tributos: Existem diversas interpretações de 
regulamentos tributários complexos e ao valor e época de resultados tributá-
veis futuros. Dado o amplo aspecto de relacionamentos de negócios, bem 
como a natureza de longo prazo e a complexidade dos instrumentos contratu-
ais existentes, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas ou 
futuras mudanças nessas premissas poderiam exigir ajustes futuros na receita 
e despesa de tributos já registrada. A Securitizadora constitui provisões, com 
base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por 
parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que opera. O valor 
dessas provisões baseia-se em vários fatores, como experiência de auditorias 
fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários 
pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças 
de interpretação podem surgir em uma ampla variedade de assuntos, depen-
dendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Securitizadora. Valor 
justo de instrumentos financeiros: Quando o valor justo de ativos e passivos 
financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mer-
cados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o méto-
do de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam 
naqueles praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não 
for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o 
valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como, 
por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas 
premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos 
instrumentos financeiros. 2.12. Normas e interpretações novas e revisadas 
já emitidas e ainda não vigentes: A Companhia não adotou antecipada-
mente as IFRSs novas e revisadas a seguir, já emitidas e ainda não vigentes:

ações preferenciais, perfazendo o montante de R$ 2.270.172 (R$ 2.270.172 
em 2020). Cada ação ordinária terá direito a um voto nas deliberações da 
Assembleia Geral. As ações preferenciais terão igual prioridade no reembol-
so do capital social, limitado ao valor integralizado e atualizado pelo mesmo 
índice aplicado às demonstrações financeiras da Securitizadora, sem prêmio. 
As ações ordinárias e preferenciais participarão em quaisquer dividendos ou 
bonificações em dinheiro, distribuídos na forma do artigo 31 do Estatuto So-
cial, de acordo com a respectiva participação de cada uma delas no capital 
social. Conforme o artigo 31 do Estatuto Social da Securitizadora, firmado em 
25 de abril de 2003, dos lucros líquidos apurados no balanço anual serão de-
duzidos: a) 5% antes de qualquer outra destinação para constituição de fundo 
de reserva legal, até atingir 20% do capital social; b) Importância necessária 
ao pagamento aos acionistas do dividendo obrigatório de, no mínimo, 5% do 
lucro líquido ajustado nos termos do artigo 02 da Lei nº 6.404/76. Os lucros 
remanescentes terão a destinação que for aprovada pela Assembleia Geral, 
de acordo com a proposta formulada pela Diretoria e devidamente aprova-
da pelo conselho da Administração. Conforme parágrafo 1º, do artigo 31, do 
Estatuto Social da Securitizadora, firmado em 25 de abril de 2003, a Secu-
ritizadora não distribuirá dividendos intermediários, declarando o dividendo 
mínimo obrigatório anual na data da Assembleia Geral Ordinária. 9. Receitas 
e despesas financeiras: Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 as receitas 
e despesas financeiras estão assim compostas: Receitas financeiras:
Descrição 31/12/2021 31/12/2020
Juros ativos 1.876 284.505
Variação monetária ativa  - 444.401
Total 1.876 728.906
Despesas financeiras
  Descrição 31/12/2021 31/12/2020
Juros passivos (3.778) (2.378)
Variação monetária passiva - (1.177)
Tarifas bancárias (15) (19)
Impostos sobre receitas financeiras (87) (33.840)
Total (3.880) (37.414)
10. Instrumentos financeiros e políticas para gestão de risco financeiro: 
Os instrumentos financeiros ativamente utilizados pela Securitizadora estão 
substancialmente representados por caixa, aplicações financeiras, CCIs e 
transações com partes relacionadas, todos realizados em condições usuais 
de mercado, estando reconhecidos integralmente nas demonstrações finan-
ceiras considerando-se os critérios descritos na Nota Explicativa nº 2. Estes 
instrumentos são administrados por meio de estratégias operacionais, visando 
à liquidez, rentabilidade e minimização de riscos. Pagamento condicionado e 
descontinuidade: A capacidade da Securitizadora em honrar suas obrigações 
decorrentes dos CRIs depende do pagamento dos créditos pelas devedoras 
dos recebíveis. Os CRIs são lastreados em créditos pelas devedoras dos rece-
bíveis. Os CRIs são lastreados em créditos representados pelas CCIs, tendo 
sido vinculados aos CRIs por meio do estabelecimento de regime fiduciário, 
constituindo patrimônio separado do patrimônio da emissora. O patrimônio se-
parado constituído em favor dos titulares dos CRIs não conta com qualquer 
garantia flutuante ou coobrigação da Securitizadora. Assim, o recebimento 
integral e tempestivo pelos titulares dos CRIs do montante devido depende 
do cumprimento total, pelas devedoras, de suas obrigações assumidas nos 
contratos que dão origem aos créditos, em tempo hábil para o pagamento, 
pela Securitizadora, dos valores decorrentes dos CRIs. Considerando a não 
existência de instrumentos financeiros derivativos e pelas características dos 
outros instrumentos financeiros possuídos (basicamente caixa e equivalentes 
de caixa), não houve necessidade de apresentar demonstrativos de análise de 
sensibilidade. Valorização dos instrumentos financeiros: Os principais instru-
mentos financeiros ativos e passivos em 31 de dezembro de 2020, bem como 
os critérios para sua valorização, são descritos a seguir: • Caixa e equivalentes 
de caixa: os saldos mantidos em contas correntes bancárias e aplicações finan-
ceiras de liquidez imediata possuem valores de mercado idênticos aos saldos 
contábeis; • Partes relacionadas (Nota Explicativa nº 4): são adotados valo-
res similares aos de mercado. 11. Relação com auditores: A empresa de Au-
ditoria Independente por nós contratada, não realizou nenhum outro serviço du-
rante o exercício social, além da Auditoria das demonstrações financeiras. 12. 
Eventos subsequentes: Não ocorreram eventos subsequentes relevantes 
após a data de encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtive-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais; • Obtivemos entendimento dos controles internos relevan-
tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Companhia; • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela Administração; • Concluímos sobre a ade-
quação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade opera-
cional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Com-
panhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem • Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condi-
ções futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuida-
de operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstra-
ções financeiras representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comuni-
camo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros as-
pectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações sig-
nificativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 25 de março de 2022.
Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S.S. -

CRC 2SP-031.269/O-1
Fábio Rodrigo Muralo - Contador CRC 1SP-212.827/O-0

Leonardo Boiani Antoniazzi - Contador CRC 1SP-255.559/O-5

Pronunciamento Descrição Aplicável a períodos anuais com início em ou após
Alterações à IAS 1 Classificação de Passivos como circulantes ou Não Circulantes. 01/01/2023
Alterações à IFRS 3 Referência à Estrutura Conceitual. 01/01/2022
Alterações à IAS 16 Imobilizado - Recursos Antes do Uso Pretendido. 01/01/2022
Alterações à IAS 37 Contratos Onerosos - Custo de Cumprimento do Contrato. 01/01/2022
Melhorias Anuais ao Ciclo Alterações à IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de
de IFRSs 2018-2020 Contabilidade, IFRS 9 - Instrumentos Financeiros e IFRS 16 -Arrendamentos. 01/01/2022
A Administração está avaliando potenciais impactos e, neste momento, não 
se espera que a adoção das normas listadas acima tenha um impacto rele-
vante sobre as demonstrações financeiras da Companhia em períodos futu-
ros. 3. Acordo CCI – BCSA A001: Em 08 de agosto de 2017 foi celebrado 
Instrumento de Transação e Confissão de Dívida entre a Securitizadora e a 
Gestão - Arquitetura e Gerenciamento S/C Ltda. no valor de R$ 2.250.000 
(dois milhões duzentos e cinquenta mil Reais) a ser recebido em até 36 me-
ses a partir de 13 de setembro de 2017. O saldo devedor foi corrigido pelo 
IGP-M (FGV) a partir de 13 de setembro de 2017 além de juros remunerató-
rios no segundo ano do acordo de 0,5% ao mês e 1,0% no terceiro ano do 
acordo até 30 de setembro de 2020. O saldo atualizado é de R$ 3.623.938 
(R$ 3.623.938 em 31 de dezembro de 2020). A administração está tomando 
as medidas judiciais para execução das garantias, a fase do processo contra 
a Gestão – Arquitetura e Gerenciamento S/C Ltda., aguardando decisão do 
juízo sobre o pedido para expedição de carta precatória para avaliação dos 
imóveis penhorados. 4. Transações com partes relacionadas: 4.1. Valores 
para Investimento:
Ativo não circulante 
Descrição 31/12/2021 31/12/2020
Valores para Investimento (a) 2.362.305 2.362.305  
Total 2.362.305 2.362.305  
Passivo não circulante
  Descrição 31/12/2021 31/12/2020
Valores para Investimento (b)  21.137.961 20.019.308  
Total 21.137.961 20.019.308  
O saldo de valores para investimento contempla as transações com as se-
guintes partes relacionadas: (a) São Paulo Properties S/A: Cessão de crédito 
de Prejuízo Fiscal e Base Negativa da CSLL conforme Lei 13.496/2017 da 
RFB, o montante registrado no período findo em 31 de dezembro de 2021 
é de R$ 2.362.305 (R$ 2.362.305 em 31 de dezembro de 2020); (b) Em 31 
de dezembro de 2021 o saldo refere-se: a Indian Participações Ltda no mon-
tante de R$ 20.884.607(R$ 19.765.954 em 31 de dezembro de 2020) e Mi-
guel Ethel Sobrinho: R$ 253.354 (R$ 253.354 em 31 de dezembro de 2020), 
totalizando R$ 21.137.961 (R$ 20.019.308 em 31 de dezembro de 2020). 
4.2. Remuneração dos Administradores da Securitizadora: Os montan-
tes registrados na rubrica “Despesas gerais e administrativas”, referentes à 
remuneração dos membros da Administração e Diretores Estatutários são de 
R$ 351.571 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 343.815 em 31 de dezembro de 
2020). 5. Créditos imobiliários
Descrição 31/12/2021 31/12/2020
Nota Promissória - SGGC 5.700.702 5.150,480
Total 5.700.702 5.150.480

Características Nota Promissória:
Emissora: S.G.G.C. Participações Ltda Data de Emissão: 04/09/2020 
Emissão: 1ª (primeira) Data de Vencimento: 04/09/2022
Série: Única Juros: 5% ao ano
Valor Nominal Unitário: R$ 5.000.000,00 Indexador: IGP-M
Valor Total da Emissão: R$ 5.000.000,00
Em 01 de setembro de 2020 foi emitida a Nota Promissória entre a Securi-
tizadora e a S.G.G.C. Participações Ltda. e no valor de R$ 5.000.000 (cinco 
milhões Reais) com vencimento em 04 de setembro de 2022. O saldo deve-

dor é corrigido pelo IGP-M (FGV) a partir de 04 de setembro de 2020 além de 
juros de 5% ao ano até o prazo de vencimento. O saldo atualizado é de R$ 
5.700.702 (R$ 5.150.480 em 2020). 6. Informações acerca da recompra de 
certificados de recebíveis imobiliários – CRIs: Código Cetip BCSA A001: 
No dia 15 de setembro de 2004, a CVM, por meio do Ofício/CVM/SER/GER 
nº. 1.466/04, aprovou a desistência do pedido do registro definitivo da Distri-
buição Pública da 1ª série da emissão de 12 CRIs, que foram emitidos em 05 
de janeiro de 2004, com valor   unitário   de   R$   500.000,   perfazendo   um   
total   de R$ 6.000.000, cujo vencimento dar-se-ia em 05 de janeiro de 2016. 
O saldo dos CRI seriam corrigidos anualmente (provisionado mensalmente 
pela contabilidade), a partir da data de emissão, pelo Índice Geral de Preços - 
IGPM, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, acumulado no período 
de doze meses anteriores ao pagamento da parcela. O prazo de amortização 
era de 120 meses, e a taxa de juros era de 8% ao ano. No dia 21 de setem-
bro de 2004 ficou suspensa a negociação com os referidos certificados, e a 
Securitizadora providenciou as condições de resgate e inutilização dos CRI´s 
nessa mesma data. A operação foi efetuada por meio de um registro provisó-
rio, junto à CVM, aguardando até conceder o registro definitivo da operação. 
Portanto, os recebimentos financeiros oriundos da cessão de créditos no va-
lor de R$ 419.019, foram registrados na rubrica de “adiantamento de clientes” 
até a obtenção do registro definitivo da operação, ou, especificamente nesse 
caso, até a liquidação financeira após a desistência do pedido de registro 
definitivo. O saldo atualizado dos CRI´s, a pagar na data do encerramento 
da operação, era de R$ 6.961.799, todavia, não foi recebido e integralizado 
o montante de R$ 1.740.450 (valor atualizado até 20 de setembro de 2004), 
o que resulta em um montante de R$ 5.221.348 a restituir ao investidor. Os 
CRI´s foram atualizados até a data de encerramento da operação. A Secu-
ritizadora recomprou os CRI´s do investidor, no montante de R$ 5.221.348, 
atualizados pela variação mensal do IGP-M, apurados e publicados pela FGV 
com um deságio de R$ 15.430, resultando no valor de R$ 5.205.918. Do total 
recomprado, R$ 3.349.000 foram pagos em 09 de novembro de 2004 e o 
restante, R$ 1.856.918, pagos em 20 (vinte) parcelas de R$ 92.846, (noventa 
e dois mil oitocentos e quarenta e seis reais), vencidas mensalmente a partir 
de 05 de abril de 2006 e assim sucessivamente no 5º dia dos meses sub-
sequentes. A última parcela foi paga em novembro de 2007. 7. Obrigações 
- créditos imobiliários
Descrição 31/12/2021 31/12/2020
Bud Administradora e Incorporadora  5.700.702 5.150.480
Total 5.700.702 5.150.480
Em 17 de setembro de 2020 foi emitida o Termo de Endosso entre a Secu-
ritizadora e a Bud Administradora e Incorporadora Ltda. onde a Securitiza-
dora na qualidade de credora a Nota Promissória n°01/2020 conforme Nota 
Explicativa nº 5, endossa a nota promissória emitida em 01 de setembro de 
2020 pela S.G.G.C. Participações Ltda. a Bud Administradora e Incorporado-
ra Ltda., a qual fica sub-rogada em todos os direitos e obrigações para todos 
os fins legais. Ficando consignado entre endossante Securitizadora e a en-
dossatária Bud Administradora e Incorporadora Ltda. que na liquidação com 
vencimento em 04 de setembro de 2022 a endossante receberá da endossa-
tária 2% sobre o valor total dos créditos imobiliários. 8. Patrimônio líquido: 
8.1. Capital Social: O capital social está representado por 2.270.172 ações 
nominativas, sem valor nominal, sendo 2.250.172 ações ordinárias e 20.000 

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, 
Financiamento e Investimento

CNPJ 02.206.577/0001-80  NIRE 35300152239
Edital de Convocação - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Os senhores acionistas da Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento 
(“Companhia”) são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, que se realizará em 29.04.2022, às 17h30, na sede social da Companhia, 
na Rua Maria Prestes Maia, 300, sala 5A, Carandiru, em São Paulo (SP), a fim de: I - Em pauta ordinária:  
(a) tomar as contas dos administradores, examinar e deliberar sobre as demonstrações financeiras  
relativas ao exercício encerrado em 31.12.2021; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do 
exercício; (c) eleger os integrantes do Conselho de Administração para o próximo mandato anual, que 
vigorará até a posse dos eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 2023; e (d) fixar a verba remuneratória 
global e anual destinada aos administradores. II - Em pauta extraordinária: (a) aumentar o capital 
social mediante capitalização de reserva estatutária e, consequentemente, alterar a redação do “caput”  
do art. 5º do Estatuto Social, a fim de consignar o novo valor do capital social; e (b) consolidar o 
Estatuto Social, com a alteração mencionada acima. Os documentos a serem analisados na Assembleia  
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Sociedade. São Paulo (SP), 19 de abril de 2022.  
Conselho de Administração. (a) Carlos Rodrigo Formigari - Presidente do Conselho de Administração. (20/21/26)

MSJM - Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ nº 07.848.846/0001-25 e NIRE nº 35300338332

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 24/03/2022. Horário: 15:00 horas. Local: Sede Social na Alameda Santos, nº 960,
19º andar/parte, CEP 01418-100, Cerqueira César, nesta Capital do Estado de São Paulo. Presença:
Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas assinaturas,
lançadas no Livro de Presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na
forma dos Estatutos, Vanda Kissajikian Mordjikian, Diretora Presidente da sociedade, que convidou a
mim, Suely Kissajikian da Silveira, para Secretária. Iniciando-se os trabalhos, informou a Sra.
Presidente que o Edital de Convocação deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no
Parágrafo Quarto (§4º), do artigo 124, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei
de Sociedades Anônimas”). Em seguida, foram colocados em discussão e votação os assuntos
constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final, sido deliberado pelos acionistas presentes, por
unanimidade de votos e observadas às abstenções legais, o seguinte: Deliberações: a) - Foram
aprovados, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o Relatório da Diretoria, o Balanço
Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2021, documentos esses devidamente publicados no Jornal Data Mercantil (impresso
e digital), na edição do dia 09 de março de 2022, pág.07, tendo sido dispensado o aviso aos acionistas,
face ao que trata o Parágrafo Quarto (§4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76; b) - Foi decidido que a
destinação do resultado apurado no exercício social de 2021, será transferido para a conta de Reserva
de Lucros. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso.
Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou a Sra. Presidente a suspensão dos trabalhos
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes, dando a Sra. Presidente por encerrada a Assembleia.
São Paulo, 24 de março de 2022. Vanda Kissajikian Mordjikian - Presidente da Mesa. Suely
Kissajikian da Silveira - Secretária. Acionistas: André Kissajikian; Companhia Iniciadora Predial,
representada por seu Diretor Executivo, André Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely
Kissajikian da Silveira. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Vanda Kissajikian
Mordjikian - Presidente da Mesa. Suely Kissajikian da Silveira - Secretária. JUCESP - Certifico o
Registro sob o nº 183.453/22-0, em 11/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária da
Ultracargo Logística S.A. (“Companhia”), que se realizará no dia 29 de abril de 2022, às 14h30 (“As-
sembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Av. Brigadeiro Luís Antonio, nº 1.343, 4º
andar, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em As-
sembleia Geral Ordinária: 1) Exame e aprovação das demonstrações financeiras e do relatório da
administração, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, acompanhados do parecer
dos auditores independentes; 2) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em
31.12.2021; e 3) Aprovar a fixação do limite máximo global anual para a remuneração dos adminis-
tradores da Companhia. Participação na Assembleia: Para participar da presente Assembleia, os
acionistas devem apresentar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de escritu-
ração de ações da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titu-
lares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia
acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus representantes
legais ou procuradores, desde que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na
Lei 6.404/76. Referida procuração deverá ser depositada na sede social da Companhia, até às 14
horas do dia 27 de abril de 2022. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID19), a
Companhia admitirá, em caráter excepcional, que os acionistas apresentem os documentos de re-
presentação necessários sem a necessidade de reconhecimento de firma das assinaturas ou de
cópias autenticadas, em formato PDF, para o e-mail jursocietario@ultra.com.br. A Companhia confir-
mará o recebimento dos documentos, bem como a sua validade e/ou necessidade de complementa-
ção. A Companhia reforça que observará as recomendações das autoridades nos cuidados adequa-
dos de segurança e higiene, que também deverão ser observados por todos os presentes, e ressalta
seu comprometimento com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde
e do Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, 20 de abril de 2022.

Décio de Sampaio Amaral - Presidente

Edital de Intimação Prazo 30 dias. Proc. 0000112- 23.2022.8.26.0543. O Dr. Carlos Eduardo de 
Moraes Domingos, Juiz de Direito da 1ªVC do Foro de Santa Isabel/SP, Faz Saber a Elton Kleber 
Padilha CPF Nº 036.707.739-67, que Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A ajuizou 
ação de Cumprimento de sentença, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital 
para que efetue o pagamento do valor de R$ 19.888,44, que deverá ser devidamente atualizado até 
a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 30 dias 
supra, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer 
impugnação, no prazo de 15 dias, (art. 525, do CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da 
lei. Nada mais. Santa Isabel, aos 12 de abril de 2022. 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 J

or
na

l E
m

pr
es

as
 &

 N
eg

óc
io

s 
Lt

da
. 

Pa
ra

 v
er

ifi
ca

r a
s 

as
si

na
tu

ra
s 

vá
 a

o 
si

te
 h

ttp
s:

//j
or

na
le

m
pr

es
as

en
eg

oc
io

s.
co

m
.b

r/p
ub

lic
id

ad
e_

le
ga

l/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 B

F3
4-

E2
73

-6
8E

2-
95

D
4.



Mas elas também apresentam alguns desafios, como 
o comprometimento da cibersegurança, especial-
mente por promover a interação entre pessoas e 

ser o campo perfeito para a engenharia social. 

Um ataque de engenharia social geralmente envolve 
várias etapas: o invasor pesquisará a vítima em potencial, 
coletando informações sobre ela e, em seguida, usará esses 
dados recém-adquiridos para contornar os protocolos de 
segurança. O invasor então tenta ganhar a confiança do 
alvo antes de finalmente manipulá-lo para clicar em links 
maliciosos, compartilhar informações confidenciais ou violar 
políticas de segurança.

Para se proteger, o FortiGuard Labs, laboratório de inte-
ligência e pesquisa de ameaças da Fortinet, listou as sete 
melhores estratégias para lidar com ameaças de mídia social, 
que podem ser colocadas em práticas por qualquer pessoa:

1 Ative a autenticação multifator  -  A autenticação 
multifator (MFA) é uma medida de segurança que protege 
indivíduos e organizações exigindo que os usuários forne-
çam dois ou mais fatores de autenticação para acessar um 
aplicativo, conta ou rede privada virtual (VPN). 

Isso adiciona camadas extras de segurança para combater 
ataques cibernéticos mais sofisticados, mesmo após cre-
denciais ou identidades terem sido roubadas, expostas ou 
vendidas por terceiros. A maioria dos aplicativos de redes 
sociais oferece essa opção.

2 Não reutilize senhas  -  Use uma senha dife-
rente para cada conta. Isso evita que outras contas sejam 
facilmente acessadas se uma conta for invadida. Use uma 
ferramenta de gerenciamento de senhas para acompanhar 
várias senhas. Certifique-se de que as senhas não sejam 
fáceis de adivinhar.

As redes sociais oferecem um mundo de oportunidades para indivíduos e empresas. São uma poderosa forma de 
comunicação que pode aumentar o reconhecimento da marca e o engajamento com o público.

em plataformas de mídia social específicas e responda de 
acordo. Se você souber de vulnerabilidades ou incidentes 
de hackers, cuide de suas contas e resolva problemas que 
possam levar a violações.

6 Fique atento a falsificações de sua conta  -  
Fique de olho nas tentativas de falsificação de identidade. 
Denuncie violações aos administradores da plataforma 
de mídia social imediatamente e informe seus seguidores 
também. É comum que um indivíduo ou grupo tente se 
passar por uma empresa ou marca para fazer as vítimas 
fornecerem informações confidenciais e valiosas, que pos-
sam ser usadas para hackear sistemas e redes. 

Além de prejudicar as vítimas que caem em tais táticas, a 
falsificação de identidade da marca também pode prejudi-
car a reputação da organização que está sendo falsificada. 
Existe também um método chamado “catfishing”, quando 
uma pessoa pega informações e imagens de outra para criar 
uma identidade falsa em uma plataforma de mídia social. 

O catfisher geralmente usa essa identidade falsa para 
induzir os indivíduos visados a se conectarem a eles ou 
fazerem negócios online. O objetivo é roubar ou humilhar 
a vítima.

7 Saiba como é um ataque de phishing  -  Seja 
diligente e eduque-se sobre os mais recentes tipos de 
ataques de phishing. Sempre seja cético quando alguém 
entrar em contato com você sem ser convidado por meio 
de uma plataforma de mídia social ou e-mail. Em um ataque 
de phishing, geralmente por e-mail ou por aplicativos de 
mensagem, o cibercriminoso tenta induzir a vítima a clicar 
em um link ou abrir um anexo malicioso. 

Se o invasor usar a mídia social para estabelecer um relacio-
namento com seu alvo, será mais fácil construir a confiança 
necessária para fazê-lo tomar essas ações ou inserir infor-
mações privadas confidenciais em um formulário online. Os 
criminosos cibernéticos também pressionam suas vítimas, 
criando um senso de urgência ou apelando para sua curiosi-
dade: “Aja agora antes que seja tarde demais…”.

Os links maliciosos promovidos nas mídias sociais levam 
ao malware. Existem muitos tipos diferentes de malware, 
como vírus, trojans, spyware e ransomware. Os criminosos 
cibernéticos usam malware para acessar dispositivos e redes 
para roubar dados e assumir o controle de sistemas, criar 
botnets, cryptojack ou danificar sistemas.

As mídias sociais permitem uma valiosa criação de conteú-
do e é uma importante plataforma de troca de informações. 
Estar atento e aplicar as melhores práticas de segurança 
permitirá que essas interações estejam mais bem protegi-
das. - Fonte e mais informações: (www.fortinet.com/br) e 
(https://www.fortiguard.com/).

Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 20 de abril de 20224
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3 Atualize as configurações de segurança em 
todas as plataformas  -  Fique por dentro das opções 
de segurança da plataforma de mídia social para garantir 
que elas estejam sempre atualizadas e definidas no nível 
mais rigoroso.

4 Reduza as conexões para reduzir ameaças 
desconhecidas  -  Seja cuidadoso sobre os tipos de indi-
víduos e entidades com os quais você está se conectando 
nas plataformas de mídia social. Analise cuidadosamente 
todas as conexões e não se conecte àquelas que pareçam 
falsas ou suspeitas.

5 Monitore as mídias sociais quanto a riscos 
de segurança  -  Fique atento às notícias sobre ameaças 
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Quando a liderança 
encontra a inovação

Nos últimos anos, o 
papel dos líderes nas 
empresas foi um tema 
muito comentado 
pelas organizações e 
pela mídia

Isso porque esse concei-
to passou por diversas 
transformações ao longo 

do tempo, e é possível notar 
que tais mudanças foram re-
fletindo as evoluções e alte-
rações que estavam aconte-
cendo com a sociedade como 
um todo. Recentemente, as 
discussões envolvendo o que 
de fato significava liderar 
uma equipe e qual deveria 
ser a postura dos líderes e 
administradores perante os 
seus times foi ganhando cada 
vez mais adeptos. 

Se, antes, o que tínhamos 
como modelo ideal de con-
duta para esses profissio-
nais se alinhava mais a um 
comportamento autoritário, 
no esquema de “mandar e 
obedecer”, totalmente cen-
tralizado na figura do chefe, 
hoje o cenário mudou com-
pletamente. Atualmente, a 
grande tendência é que haja 
uma gestão descentralizada 
na qual todas as opiniões 
são importantes e devem 
ser ouvidas pelos líderes, 
independente dos cargos. 

Essa estratégia com certe-
za tem um enorme potencial 
de trazer retornos positivos. 

Ainda que muitos dos di-
retores e outros C-Level das 
organizações mais maduras 
tenham iniciado suas jorna-
das em uma época na qual o 
modelo de administração im-
perativo era o mais seguido, 
há um movimento voltado a 
guiar os colaboradores de 
forma diferenciada. 

Ao longo dos ciclos das 
empresas é natural que 
a liderança vá assumindo 
formatos distintos - e vale 
ressaltar que isso é essencial 
para manter a sobrevivência 
dos negócios, pois é apenas 
por meio da versatilidade e 
abertura para inovações que 
as companhias conseguem 
ter uma verdadeira trajetória 
de sucesso.

E quando paramos para 
pensar no que de fato motiva 
as equipes a continuarem 
não só vestindo a camisa da 

empresa e entregando bons 
resultados pela perspectiva 
do lucro da instituição, mas 
também a se qualificarem 
cada vez mais e se integra-
rem com os colegas, fica 
claro que não é por meio do 
estabelecimento de regras 
duras e da preservação de 
um ambiente inflexível e 
pouco diverso.

Muito pelo contrário, ao 
incentivar a criação de um 
espaço de troca e colabo-
ração entre todos do time, 
independente do nível hie-
rárquico, além do incentivo 
à diversidade e à procura 
por reinvenção por parte 
dos gestores, é possível 
desenvolver e manter um 
clima favorável à criação de 
novas ideias e produtos e a 
realização de um trabalho 
mais satisfatório e alinhado 
com as metas e valores da 
companhia.

E é por isso que observa-
mos cada vez mais e, prin-
cipalmente, nas startups, 
essa cultura na qual o líder 
é muito menos um executor, 
ocupando uma posição mais 
voltada em apoiar as equipes, 
delegando as atividades e 
tarefas e confiando nelas 
para realizar bons trabalhos. 
Além de, é claro, incentivar 
que inovem e tragam trans-
formações disruptivas para 
dentro do negócio, colocan-
do os times à frente das áreas 
e ajudando-os a alcançar os 
resultados desejados.

A lição de casa para to-
dos os líderes e gestores 
interessados em melhorar 
a estrutura interna de suas 
instituições é investir na 
evolução e qualificação dos 
colaboradores, trazer ino-
vação e entregar soluções 
que de fato atendam às de-
mandas dos consumidores 
sem se acomodar, ou seja, 
manter-se antenado com o 
que está acontecendo tanto 
no seu segmento como no 
mercado como um todo, e 
criar uma cultura que apoia a 
tão necessária metamorfose 
dos negócios. 

Se atente a isso e com 
certeza colherá bons frutos. 

(*) - É Head de Marketing e Vendas 
na Group Software, empresa 

especializada em sistemas de gestão 
para Condomínios, Shoppings 

Centers e Imobiliárias.

Eraldo Lima (*)

em telhados, fachadas e pequenos terrenos. A fonte solar já trouxe ao 
Brasil mais de R$ 78,5 bilhões em novos investimentos, R$ 21,7 bilhões 
em arrecadação aos cofres públicos e gerou mais de 450 mil empregos 
acumulados desde 2012. Com isso, também evitou a emissão de 20,8 mi-
lhões de toneladas de CO2 na geração de eletricidade. Para a Associação 
Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o avanço da energia 
solar no país, via grandes usinas e pela geração própria em residências, 
pequenos negócios, propriedades rurais e prédios públicos, é fundamental 
para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do Brasil.  

E - Empreendedorismo para Caminhoneiros 
Guiar um caminhão é realmente como dirigir uma empresa. A responsabi-
lidade é grande. Envolve planejamento financeiro, visão de futuro, gestão 
do tempo, responsabilidade com o produto final, e outros desafios que 
só a estrada pode exigir. O Grupo CCR entende essa vida de caminho-
neiro. Por isso, em parceria com a Empreende Aí, abre vagas para mais 
um programa de capacitação empreendedora online e gratuito focado 
em caminhoneiros e caminhoneiras que desejam melhorar a gestão do 
tempo, dos recursos, das finanças e dos ganhos com a profissão. O curso 
contará com conteúdo inédito e exclusivo nos formatos de podcasts, 
aulas gravadas e aulas intermediárias ao vivo. Tudo poderá ser acessado 
via celular, de onde o aluno estiver. Informações e inscrições: (https://
empreendeai.com.br/institutoccr-caminhoneiros-ii/).

F - Embalagens Sustentáveis
A Yara Brasil, líder mundial em nutrição de plantas, e a Packem S.A 
acabam de fechar uma parceria inédita para a produção de big bags 
sustentáveis. Big bags é o termo utilizado para definir as embalagens 
que fazem o armazenamento e transporte de insumos agrícolas, como 
o fertilizante. Ao buscar uma alternativa ao polipropileno, material uti-
lizado na confecção dos bags e que atualmente tem limitações no seu 
processo de reciclagem e reprocessamento, encontraram no PET/PCR, 
o plástico processado depois de consumido, o substituto perfeito, dando 
origem à primeira embalagem de plástico reciclado e 100% reciclável na 
agricultura brasileira. O contrato prevê início das entregas para julho. 
Para mais informações, acesse: (www.yarabrasil.com.br).

G - Investimento em Startups
A Flash Ventures, fundo global de investimento com foco em pré-seed, 
acaba de anunciar a expansão de suas atividades. O grupo visa investir 

A - Ações Condominiais
De acordo com levantamento do Secovi-SP junto ao Tribunal de Justiça
-SP, foram protocoladas no mês de março, na cidade de São Paulo, 854 
ações por falta de pagamento da taxa condominial. Houve um aumento 
de 24,1% frente às 688 ações registradas no mês anterior e de 3,5% em 
relação às 885 ações ajuizadas no mesmo mês de 2021. Nos três primei-
ros meses do ano, foram protocoladas 2.001 ações, o que representa 
um incremento de 1,2% comparado ao mesmo período de 2021 (1.977 
ações). No acumulado dos últimos 12 meses, de abril de 2021 a março 
de 2022, foram protocoladas no fórum paulistano 8.407 ações, queda de 
9,7% em relação ao período anterior, com 9.307 processos.  

B - Inovação em Embalagens
A Unipac - considerada uma das indústrias de transformação de políme-
ros mais tecnificadas e completas – foi reconhecida pelas embalagens 
desenvolvidas com a tecnologia de plasma, desta vez internacionalmente. 
A empresa recebeu o Prêmio Packaging Innovation Awards (Prêmio de 
Inovação em Embalagens), promovido pela Dow, indústria química, na 
categoria Prata. O prêmio prestigia, desde 1986, as principais novidades 
na indústria mundial de embalagens com foco no avanço tecnológico, na 
sustentabilidade e na melhoria da experiência do usuário. As soluções são 
avaliadas por juízes independentes, atuantes em diferentes setores e em 
diversas partes do mundo. Outras informações: (https://unipac.com.br/).

C - Drones na Pulverização
O uso de drones para pulverização e controle biológico na agricultura e no setor 
florestal será amplamente debatido nos seminários e cursos na DroneShow 
2022. O principal evento da comunidade de drones profissionais da América 
Latina é organizado pela MundoGEO e será realizado presencialmente no 
Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, entre os dias 17 e 19 de 
maio. Além dos seminários e cursos, o evento conta com uma feira de negó-
cios com mais de 80 expositores de diversos países, sendo que muitos deles 
apresentarão modernos drones voltados exclusivamente para a aplicação 
de defensivos agrícolas, adjuvantes, fertilizantes, inoculantes, corretivos e 
sementes. Outras informações, acesse: (www.droneshowla.com).

D - Geração Própria 
O Brasil acaba de ultrapassar a marca histórica de 15 gigawatts (GW) 
de potência operacional da fonte solar fotovoltaica, somando as usinas 
de grande porte e os sistemas de geração própria de energia elétrica 

em ao menos 10 startups na América Latina – seis delas no Brasil –, mais 
do que dobrando sua presença atual. Com foco em empresas de diversos 
setores em estágio inicial, o fundo projeta investimentos iniciais a partir 
de U$ 500 mil por negócio, podendo superar esse valor dependendo da 
oportunidade específica, além de participar de rodadas subsequentes. 
Atualmente, o fundo conta com mais de 30 empresas no portfólio, distri-
buídas em todos os continentes. Entre elas, cinco são brasileiras, como 
a Barte e a Blipay, que já estão em operação, bem como a Compensa e a 
Lunix, que lançarão seus produtos em breve. Há também outra investida 
em modo “stealth”. Saiba mais: (https://fl4sh.vc › about-us).

H - Metamorfose Digital
Para transformar a realidade externa, é necessário transformar primeiro a si 
mesmo. É esse despertar que o Grupo Skill, empresa de tecnologia e inteli-
gência contábil, fiscal e trabalhista, almeja ao realizar o evento “Metamorfose 
2022 – Tecnologias, Soluções e Serviços que Transformam”, no dia 4 de maio, 
das 15h30 às 18h30, com transmissão online. Objetiva mostrar como o poder 
de mudança que vem a partir da humanização e criatividade dentro do am-
biente corporativo, é capaz de transformar organizações. Serão apresentadas 
as soluções e novidades desenvolvidas pela empresa para atender diversos 
segmentos, buscando sempre levar a inovação como principal ferramenta. 
Inscrições: (http://evento.netpoint.live/metamorfoseskill/).

I - Busca por Startups
Já pensou em contribuir para a construção de um futuro mais sustentável? A 
Aceleradora 100+, programa de inovação da Ambev, chega à sua 4ª edição e 
convida startups e empreendedores de impacto socioambiental a apresenta-
rem soluções que unam inovação e sustentabilidade. O objetivo do programa 
é implementar pilotos que ajudem a companhia e seus parceiros a avançar 
em seus compromissos de sustentabilidade para 2025, especialmente os 
que envolvem mudanças climáticas, embalagem circular, agricultura sus-
tentável, gestão de água, ecossistema empreendedor e Amazônia. Podem 
se inscrever startups com soluções prontas para serem implementadas e 
testadas, em fase piloto ou de ida ao mercado. As inscrições podem ser 
feitas pelo site (https://aceleradora.ambev.com.br/#!/).

J - Veículos Sustentáveis 
O compromisso do Governo de São Paulo com a economia sustentável 
e a redução das emissões de poluentes vai assegurar créditos de ICMS 
de até R$ 500 milhões para as montadoras que priorizarem a fabrica-
ção de veículos híbridos, elétricos ou movidos a biocombustíveis. Por 
meio do Programa Pró-Veículo Verde, as empresas do setor poderão se 
apropriar dos créditos de ICMS para financiar projetos de investimento 
que visem a construção e a modernização de suas plantas industriais, 
além do desenvolvimento de novos produtos e ampliação de negócios. 
Com isso, a expectativa do Governo de SP é atrair R$ 20 bilhões em 
investimentos nos próximos três anos, amortizando os custos da indústria 
automotiva para a adaptação das linhas de produção já instaladas e a 
construção de novas fábricas.

Apesar de seguir abaixo 
do nível de satisfação 
(100 pontos), o que 

acontece desde abril de 
2015 (102,9 pontos), o re-
sultado foi melhor do que o 
alcançado em igual mês do 
ano passado, quando a ICF 
apresentou 70,7 pontos.

O principal destaque po-
sitivo da pesquisa foi o 
índice Emprego Atual, que, 
com crescimento de 2,8%, 
apresentou a mais alta 
pontuação entre os itens 
avaliados, 103,9 pontos, e 
atingiu o maior nível desde 
abril de 2020. Perspectiva 
Profissional, que registrou 
a segunda maior pontuação, 
94,9, contou com a maior 
expansão mensal, de 5,7%.

O presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, avalia 
que esses resultados foram 
fortemente influenciados 

Com mais empregos, os consumidores passam 
a ter maior acesso a renda.

O Ministério da Agricultu-
ra divulgou o relatório com 
o resultado consolidado da 
execução do Programa de 
Subvenção ao Prêmio do Se-
guro Rural (PSR) em 2021. 
Ao todo, foram aplicados R$ 
1,18 bilhão em subvenção 
ao prêmio do seguro rural, 
viabilizando a contratação 
de 217.934 apólices ao 
longo do ano passado. Tais 
apólices foram contratadas 
pelos produtores rurais 
e totalizaram cerca de 14 
milhões de hectares segura-
dos. Já o valor total segurado 
representou a importância 
de R$ 68,3 bilhões, informou 
a pasta.

“Considerando os sucessi-
vos problemas climáticos, o 
produtor rural não deveria 
plantar sem a proteção do 
seguro e as recomendações 
do Zoneamento Agrícola de 
Risco Climático. Apenas 
nos dois primeiros meses 
de 2022, as seguradoras já 
pagaram aos produtores 
aproximadamente R$ 4,5 
bilhões em indenizações, 

Subvenção garante cobertura de 14 milhões de hectares 
em todo o país.

Servidores terão 
ponto facultativo na 
sexta-feira

Portaria do Ministério da 
Economia, publicada no 
Diário Oficial da União de 
ontem (19), inclui, no calen-
dário dos dias considerados 
como ponto facultativo para 
servidores públicos, o 22 de 
abril, sexta-feira próxima. 
Assim, será possível para 
a categoria, prolongar o 
feriado que terá início no 
dia anterior (21 de abril), 
quando se comemora o Dia 
da Inconfidência Mineira.

Para possibilitar o prolonga-
mento do feriado, a Portaria 
nº3.413 alterou a portaria 
nº14.817/21, que divulga os 
dias de feriados nacionais e 
estabelece os dias de ponto fa-
cultativo no ano de 2022. São 
consideradas ponto facultati-
vo datas próximas a feriados 
estabelecidos pelo calendário 
oficial que poderão, segundo 
critérios internos, ter ou não 
expediente. Conforme previs-
to na portaria alterada, “cabe-
rá aos dirigentes dos órgãos e 
entidades a preservação e o 
funcionamento dos serviços 
essenciais afetos às respec-
tivas áreas de competência” 
(ABr).
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Emprego é destaque positivo 
na Intenção de Consumo

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) apresentou, em abril, o quarto aumento mensal consecutivo, 
de 2,7%. Com o avanço, o indicador apurado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) atingiu 
78,5 pontos, o maior patamar desde maio de 2020, quando havia registrado 81,7 pontos

4,3% e Acesso ao Crédito 
retraiu 2,1%. Segundo a 
análise, isso pode ser expli-
cado pelo encarecimento 
do crédito provocado pelo 
aumento constante da Selic, 
realizado pelo Banco Central 
como forma de controlar a 
inflação.

A economista da CNC, 
Catarina Carneiro da Silva, 
observa que, considerando 
todos os resultados de abril, 
as famílias revelaram uma 
percepção positiva no curto 
prazo, com as melhorias no 
mercado de trabalho criando 
condições de consumo favo-
ráveis. “Contudo, os efeitos 
da guerra no exterior e os 
problemas internos com a 
inflação e os juros levaram os 
consumidores a serem mais 
cautelosos com suas apostas 
para o longo prazo”, alerta a 
economista (Gecom/CNC).

pela recuperação do mer-
cado de trabalho. “Estamos 
vivenciando um momento 
de retomada da economia, o 
que faz com que a população 
se sinta mais esperançosa 
em relação às oportunida-
des profissionais. Com mais 
empregos, os consumidores 

passam a ter maior acesso a 
renda”.

As perspectivas mais posi-
tivas foram confirmadas pelo 
aumento de todos os índices 
da pesquisa na comparação 
mensal. Já na comparação 
anual, Momento para Du-
ráveis apresentou queda de 

Seguro rural registrou 217 mil 
apólices contratadas em 2021

decorrentes dos sinistros 
observados nas lavouras 
de soja e milho na região 
centro-sul. Isso demonstra a 
importância e efetividade do 
seguro”, afirmou o diretor do 
Departamento de Gestão de 
Riscos do ministério, Pedro 
Loyola. 

Em 2021, o total pago em in-
denizações pelas seguradoras 
aos produtores foi de R$ 5,4 
bilhões. O produtor que tiver 
interesse em contratar o se-
guro rural deve procurar um 
corretor ou uma instituição 
financeira que comercialize 
apólice de seguro rural. Atu-
almente, no Brasil, há cerca 
16 seguradoras habilitadas 
para operar no PSR. O se-

guro rural é destinado aos 
produtores, pessoas físicas 
ou jurídicas, independente 
de acesso ao crédito rural.

A subvenção econômica 
concedida pelo Ministério 
da Agricultura pode ser plei-
teada por qualquer pessoa 
física ou jurídica que cultive 
ou produza espécies con-
templadas pelo programa. A 
partir de 2022, o percentual 
de subvenção ao prêmio 
será fixo em 40% para todas 
as culturas e atividades, 
exceto para a soja, cujo 
percentual permanece fixo 
em 20%. A regra vale para 
qualquer tipo de produto 
e cobertura, conforme as 
regras do programa. (ABr) 
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OpiniãO
Prosperidade para todos, 
inclusive para o devedor

Engana-se quem 
pensa que uma 
conta atrasada é um 
problema apenas 
do devedor e do seu 
credor. 

Trata-se de um tema 
de interesse público 
e que diz respeito à 

sociedade como um todo. 
É essa a linha da Lei do 
Superendividamento. Pu-
blicada em julho de 2021, 
tem como objetivo proteger 
o consumidor das suas pró-
prias dívidas e reintegrá-lo 
à sociedade. De forma um 
pouco mais indireta, evita 
também que a inadim-
plência promova um efeito 
cascata na economia. 

Quando o consumidor 
não consegue pagar suas 
dívidas, as empresas não 
obtêm a receita esperada. 
Logo, não terão os recursos 
previstos para fazer novos 
investimentos ou para hon-
rar seus próprios compro-
missos. Com isso, correm o 
risco de ficar elas mesmas 
inadimplentes, deixando de 
pagar os seus fornecedores 
ou — o que é bastante co-
mum — os impostos. 

Nesse caso, o Estado ar-
recada menos, colocando 
as já frágeis contas públicas 
em situação ainda mais 
delicada. Estamos falando 
de questões bastante con-
cretas. Segundo pesquisa da 
CNC, em fevereiro, 27% dos 
endividados declararam ter 
contas em atraso, patamar 
mais alto em 12 anos. 

Do outro lado do balcão, 
os números não são mui-
to melhores. Em janeiro, 
seis milhões de empresas 
estavam inadimplentes, 
de acordo com dados da 
Serasa Experian. As micro e 
pequenas empresas lideram 
as estatísticas, com 5,4 mi-
lhões de negativados, alta de 
0,45% em relação ao mesmo 
período do ano anterior.

Um dos pontos mais 
controversos da Lei do Su-
perendividamento é a pre-
visão do chamado “mínimo 
existencial”, ou seja, uma 
quantia mínima essencial 
que não pode ser tomada 
do devedor, de forma a 
permitir a sua sobrevivên-
cia. Esse ponto, que não é 
nada trivial, ainda precisa 
ser regulamentado pelo 
Executivo. Enquanto isso 
não ocorre, muitas questões 

seguem abertas. 
Quais serão os critérios 

adotados para o mínimo 
existencial? Haveria um 
valor único, valendo para 
qualquer consumidor, in-
dependente da renda? Ou 
seria um percentual mínimo 
da renda do consumidor? 
Qual seria esse percentual? 
Haveria um teto para essa 
renda? Ainda não sabemos, 
e não existe nada pior para 
o ambiente de negócios 
do que a incerteza. Afinal, 
como se calcula risco se as 
regras não são conhecidas 
ou podem mudar a qualquer 
momento? 

Nesses casos, o mercado 
tende a ficar mais conserva-
dor e a concessão de crédito, 
mais seletiva. Várias vozes 
já saíram em defesa de um 
equilíbrio entre proteção 
ao consumidor superendi-
vidado e previsibilidade e 
segurança jurídica. É certo 
que essas regras precisam 
ser elaboradas com muito 
cuidado. No entanto, queria 
deixar um pouco de lado 
essa discussão dos detalhes 
para pensar apenas no con-
ceito do mínimo existencial.

A prosperidade tem esse 
dom maravilhoso de se mul-
tiplicar. O endividado não 
“é” um devedor, ele “está” 
devedor, ou seja, é uma fase 
pela qual aquela pessoa ou 
empresa está passando e 
que vai ter um fim. Quando 
isso ocorrer, aquele que 
estava endividado volta a 
ser consumidor. 

Portanto, a prosperidade 
do devedor é também a da 
empresa para a qual ele 
deve e, em um efeito cascata 
inverso ao mencionado no 
começo deste artigo, a nossa 
prosperidade como país e 
sociedade. É fundamental, 
portanto, ajudar o endivi-
dado a encontrar caminhos 
para sair dessa situação da 
melhor maneira possível. 
Esse também parece ser 
o direcionamento da Lei 
do Superendividamento e, 
mais especificamente, da 
ideia do mínimo existencial.

É preciso, sim, elaborar 
bem as regras para esse 
ponto, mas, de forma ge-
ral, ajudar o devedor a se 
recompor e reintegrá-lo 
ao mercado traz benefícios 
para todos, e é a partir dis-
so que devemos procurar 
soluções.

(*) - É CEO da Intrum Brasil  
(www.intrum.com.br).

Ulisses Rodrigues (*)

News@
BB celebra parceria com Agtech Garage
@O BB firmou parceria com o AgTech Garage, um dos principais hubs de 

inovação do agronegócio no mundo. Agora, o Banco do Brasil, maior 
parceiro do agronegócio brasileiro, passa a ser membro da comunidade “Ecos-
system Partner”, integrada por corporações, startups e produtores que atuam 
no Parque Tecnológico de Piracicaba (SP). A cidade, conhecida como “AgTech 
Valley”, concentra atores importantes do ecossistema de inovação no setor 
agrícola. A conexão no Agtech Garage, amplia e fortalece as iniciativas digitais 
do Banco do Brasil no ecossistema do agronegócio, promovendo a inovação 
aberta e estimulando novas parcerias com startups para o desenvolvimento 
de produtos e serviços para o setor agropecuário”.

Cooperação técnica para capacitação de jovens
@A Faculdade Senac RJ firmou em março deste ano termo de cooperação 

técnica com a SAP no Brasil, líder do mercado mundial de aplicações de 
software empresarial. A parceria prevê a oferta de academias de capacitação 
SAP em soluções estratégicas, com a possibilidade de realizarem as provas 
de certificações oficiais, SAP Certified, com validade global. A iniciativa ofe-
rece conteúdo para esta formação e as provas de forma gratuita para todos 
os estudantes concluintes, bem como acesso a plataformas com jornada de 
aprendizagem e acesso a ferramentas de simulação de processos das áreas de 
Vendas, Finanças, Contabilidade, Logística (Estoque, Compras) e Produção. 
O primeiro curso conta com a mentoria da Ramo Sistemas, empresa nacional 
focada em soluções para pequenos e médios negócios, e parceira de longa 
data de SAP Business One (https:/www.sap.com/brazil).

TI

Deputados californianos querem 
reduzir semana de trabalho

Uma semana de trabalho de quatro dias pode se tornar lei na California, caso seja aprovado um projeto 
que tramita no legislativo naquele estado americano. 
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Vivaldo José Breternitz (*)

A semana de trabalho típica seria 
reduzida de 40 para 32 horas, 
sem redução de salários, em 

todas as empresas com mais de 500 
trabalhadores. Horas que excedessem 
as 32 deveriam ser pagas com acrésci-
mo de pelo menos 50%. 

Segundo os autores da proposta, 
após dois anos de pandemia, mais de 
47 milhões de funcionários demitiram-
-se, deixando uma mensagem clara 
de que a sociedade quer um melhor 
equilíbrio entre a vida profissional e a 
pessoal, buscando mais saúde emocio-
nal e mental.

A Câmara de Comércio da Califórnia, 
uma entidade patronal, se opõe à nova 
medida, alegando que ela imporia cus-
tos insuportáveis às empresas, acabaria 
por desencorajar o crescimento do nível 
de emprego ou até mesmo diminui-lo, 
com empresas reduzindo seu tamanho 
em função do limite de 500 funcionários 
ou saindo do estado.

Embora as discussões sobre uma se-
mana de quatro dias não sejam novas, 
a ideia ganhou força nos últimos anos, 

com defensores da ideia dizendo que 
o aumento do bem-estar dos trabalha-
dores poderia levar até a um aumento 
da produtividade.

Várias empresas estão testando a 
semana de 32 horas, incluindo a Uni-
lever; no   entanto, o número das que 
adotaram a semana de quatro dias per-
manece baixo:    o site de vagas Indeed 
disse que menos de 1% das oportuni-
dades que oferecia em março previam 
esse regime de trabalho, praticamente 
todas em escritórios. O instituto de 

pesquisas Gallup dizia em março de 
2020 que apenas 5% dos americanos 
trabalhavam quatro dias por semana, 
84% cinco dias e 11% trabalhavam seis 
dias por semana.

Ao que parece, os propositores da 
nova medida estão apenas buscando 
votos – acreditamos que as probabi-
lidades de sucesso de medidas como 
essa são praticamente inexistentes.

(*) Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor do Fórum 

Brasileiro de IoT.

Vulnerabilidade de sistemas na saúde: 
como proteger dados sensíveis?

A proteção dos dados pessoais 
tem sido prioridade na agenda das 
empresas de diferentes setores. No 
caso da Saúde, essa preocupação 
torna-se ainda mais crítica uma vez 
que a vulnerabilidade das informa-
ções transmitidas entre os diferentes 
entes do processo de atendimento 
não impacta “apenas” na reputação 
das empresas que participam do 
ecossistema, mas também coloca 
a vida de clientes e seus familiares 
em risco. 

No Brasil, a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) considera as in-
formações pessoais de um paciente 
como “dados pessoais sensíveis”. 
Neste contexto, é fácil notar que o 
consentimento do cliente  se tornou 
uma prática obrigatória em institui-
ções de saúde, à medida que a nova 
regra exige a aceitação do usuário 
na coleta de qualquer dado relativo 
à saúde, como, por exemplo, no 
agendamento de um exame, ou no 
preenchimento de uma admissão 
hospitalar ou ambulatorial.  

A nova regra trouxe uma segurança 
no aspecto legal, exigindo das insti-
tuições de saúde uma adequação do 
seu negócio à nova conformidade no 
tratamento e compartilhamento dos 
dados de seus clientes. Já no aspecto 
de tecnologia, os desafios ainda são 
enormes. De acordo com o relatório 
da IBM “Cost of a Data Breach Report 
2021”, um dos estudos referências 
em cibersegurança, o  custo médio 
total por violação de dados no setor 
da saúde aumentou de US$ 7,13 mi-
lhões em 2020 para US$ 9,23 milhões 
em 2021, um aumento de 29,5%, 
tornando-se assim o segmento com 
maior índice de ataques no mundo 
digital. O relatório ainda aponta que, 
em uma seleção de 25 fatores que 
contribuem para o aumento do custo, 
o principal aspecto são as falhas de 
conformidade.   

Como superar esse obstáculo? 
Como transformar a tecnologia em 
um aliado da conformidade? A res-
posta para essas perguntas passa pelo 
investimento em interoperabilidade 
de dados clínicos. 

financeira, de cadeia de suprimentos, 
da área fiscal e com benefícios que 
vão desde a automação da emissão 
de documentos, notas fiscais, até a 
produção de relatórios gerenciais com 
informações detalhadas para apoiar a 
tomada de decisão das instituições. 

Criando camadas de segurança 
Outra vantagem da interoperabili-

dade de dados é que as informações 
passarão a adotar o padrão interna-
cional HL7 FHIR (Fast Healthcare 
Interoperability Resource), usado na 
transmissão de dados administrativos 
e clínicos no setor de saúde, e que 
segundo o relatório “Playing with 
FHIR: Hacking and Securing FHIR 
APIs” não são vulneráveis. Mas, isso 
não significa que não possam ser 
encontradas vulnerabilidades nos 
aplicativos usados para acessar esses 
dados, o que demanda a necessidade 
de se criar camadas de segurança para 
proteger as informações. 

Algumas ações podem ser imple-
mentadas para promover a segurança, 
como o desbloqueio dos dados que es-
tavam armazenados isoladamente no 
padrão HL7 FHIR e, principalmente, a 
proteção dessas informações no usuá-
rio final, quando os dados serão com-
partilhados com aplicações externas. 
Para isso acontecer de forma segura, 
é fundamental o uso de autenticação 
com o objetivo de garantir que apenas 
aplicativos registrados tenham acesso 
aos dados FHIR.  Essas informações 
também precisam ser protegidas por 
meio de criptografia no momento do 
armazenamento e durante o trânsito 
entre os diferentes aplicativos e soft-
wares que precisam ter acesso a elas. 

Sabemos que a interoperabilidade 
é um passo importante para promo-
ver uma maior proteção de dados 
altamente sensíveis na saúde. Sua 
capacidade de padronizar e otimizar 
a comunicação das informações ga-
rante maior segurança para todos os 
envolvidos do ecossistema. E apesar 
de estarmos apenas no começo dessa 
jornada, sou otimista e acredito que as 
instituições podem - e devem - colocar 
mais foco na implementação dessa 
solução em larga escala.

Vulnerabilidade de sistemas 
legado é um risco contornável

A característica que melhor repre-
senta um sistema ultrapassado é a 
falta de integração. Isso na saúde é 
devastador. Imagine a quantidade de 
informações que são geradas diaria-
mente em uma instituição de saúde e 
o desafio de lidar com a transmissão 
desses dados para diferentes sistemas, 
que não conversam entre si. 

Por isso, a interoperabilidade - ca-
pacidade que os sistemas apresentam 
para operar de maneira integrada - é 
um dos caminhos para promover esse 
aperfeiçoamento e eliminar os riscos de 
vulnerabilidade dos sistemas legados 
de saúde por meio da automatização 
da comunicação. Um dos melhores 
exemplos de interoperabilidade no 
setor é a possibilidade de integrar da-
dos de prontuário eletrônico, exames 
laboratoriais, históricos dos pacientes, 
entre outros, em uma única platafor-
ma. Assim, médicos e pacientes terão 
acesso às informações sempre que 
precisarem, em tempo real e com plena 
segurança. 

Os sistemas de gestão também podem 
ser integrados, gerando impacto posi-
tivo na administração da organização. 
É possível integrar softwares de gestão 
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Relatório da Diretoria

 Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (Em reais - R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de dezembro (Em reais - R$)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais - R$)

Demonstrações do Resultado Exercícios findos em 31 de dezembro (Em reais - R$)

Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercícios findos em 31 de dezembro (Em reais - R$)

Ativo 2021 2020
Circulante
   Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 21.767.879,78 671.729,31
   Clientes, deduzido de provisão para perdas (5) 217.425,82 4.717.100,39
   Direitos a faturar (Nota 6) 292.216,58 45.521,190,38
   Adiantamentos concedidos 22.325,53 1.175.257,88
   Impostos a recuperar (Nota 7) 2.294.914,79 3.183.575,57
   Outras contas a receber 781.893,92 934.142,81
   Mútuo ou empréstimos a controladas 432.510,40 2.858.185,00
   Despesas antecipadas - 228.849,46
   25.809.166,82 59.290.030,80
Não Circulante
  Realizável a longo prazo
      Depósitos judiciais (Nota 8) 551.870,31 390.130,96
      Investimentos (Nota 3c) 82.877,32 82.877,32
 634.747,63 473.008,28
  Imobilizado (Nota 9) 287.420,88 3.379.050,10
  Intangível (Nota 10) 13.298,54 18.479,39
 300.719,42 3.397.529,49
 935.467,05 3.870.537,77

Total do Ativo 26.744.633,87 63.160.568,57

Descrição Capital Prejuízos Acumulados Resultado Exercício Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 34.019.528,04 (7.308.880,01) - 26.710.648,03
 Prejuízo Líquido do Exercício - - (19.596.242,98) (19.596.242,98)
 Ajustes de exercícios anteriores - - 51.672,92 51.672,92
Saldos em 31 de dezembro de 2020 34.019.528,04 (7.308.880,01) (19.544.570,06) 7.166.077,97
 Aumento de Capital Social 55.000.000,00 - - 55.000.000,00
 Prejuízos Acumulados - (19.544.570,06) 19.544.570,06 -
 Prejuízo Líquido do Exercício - - (106.616.170,78) (106.616.170,78)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 89.019.528,04 (26.853.450,07) (106.616.170,78) (44.450.092,81)

Passivo 2021 2020
Circulante 
   Fornecedores (Nota 11) 7.626.915,55 11.671,792,73
   Provisão para férias e encargos (Nota 12) 1.723.273,98 1.867,646,02
   Obrigações tributárias (Nota 13) 1.161.917,23   1.526.469,86
   Encargos sociais a recolher 78.338,94 338.253,18
   Adiantamentos de clientes (Nota 14) 382.484,63 32.106.861,85
   Provisão para processos (Nota 15) - 1.789.169,09
   Arrendamento mercantil/Leasing a pagar 90.803,62 245.903,73
   Outras provisões (Nota 16) 27.806.091,00 -
   Outras contas a pagar - 133.009,58
   Receita antecipada (Nota 17) 3.055.568,60 5.732.945,47
 41.925.393,55 55.412.051,51
Não Circulante 
   Obrigações tributárias (Nota 13) 180.997,13 513.270,10
   Arrendamento mercantil/Leasing a pagar - 69.168,99
   Outras provisões (Nota 16) 29.088.336,00 -
 29.269.333,13 582.439,09
   Patrimônio líquido 
      Capital social (Nota 18) 89.019.528,04 34.019.528,04
      Prejuízo acumulado (133.469.620,85) (26.853.450,07)
 (44.450.092,81) 7.166.077,97
 (15.180.759,68) 7.748.517,06
Total do Passivo 26.744.633,87 63.160.568,57

  2021 2020
Receita Operacional Líquida (Nota 19) 90.952.618,46 119.287.364,18
   Custo dos serviços (119.619.476,79) (125.266.021,92)
Lucro Bruto (28.666.858,33) (5.978.657,74)
Despesas e Receitas Operacionais 
   Despesas gerais e administrativas (Nota 20) (75.232.140,10) (13.338.225,80)
   Provisão para devedores duvidosos 765.050,11 (483.650,47)
   Outros resultados operacionais (3.488.239,92) 144.439,75
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras (106.622.188,24) (19.316.883,54)
   Receitas financeiras 1.171.328,56 778.320,02
   Despesas financeiras (1.165.311.10) (1.057.679,46)
Prejuizo Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social (106.616.170,78) (19.596.242,98)
   Contribuição social - -
   Imposto de renda  - -
Prejuizo Líquido do Exercício (106.616.170,78) (19.596.242,98)
Prejuizo Líquido por Ação (R$ 11,67080) (R$ 2,14511)

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Permanecemos  à disposição dos Senhores 
Acionistas para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.                                                                                                                                                                                                                                                                              A Administração

1. Contexto Operacional: A Sociedade tem por objetivos: a) A construção de edifícios com todas as 
suas obras complementares, por conta própria e de terceiros; b) Elaboração de projetos, consultorias, 
administração e fiscalização das obras e serviços de engenharia civil, com exceção de trabalhos de ge-
odesia, obras relativas a rios, canais e as concernentes a aeroportos; c) A compra e venda de materiais 
de construção; d) Condomínio e incorporações; e, e) Demais empreendimentos correlatos. Está locali-
zada à Rua Manuel da Nobrega, 1280 - 3° andar - São Paulo, Brasil. Em novembro de 2021 a Sociedade 
foi comunicada pela Matriz sobre o encerramento das atividades no Brasil. Infelizmente em virtude da 
estagnação da economia, em especial do nosso nicho de atuação dentro do setor de construção civil, a 
Sociedade veio encontrando dificuldades para continuar suas operações de forma sustentável e rentá-
vel no mercado brasileiro.  Apesar dos esforços e do apoio da Matriz em busca dos caminhos possíveis 
para contornar tal crise e, levando em conta o aspecto global e as perspectivas futuras da economia do 
Brasil, o Grupo concluiu ser inviável manter suas atividades neste País, decidindo por iniciar o processo 
de encerramento da Construtora Toda do Brasil a partir de Dezembro/2021.
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras da Sociedade são 
preparadas de acordo com as normas contábeis estabelecidas pela Lei nº 11.638/07 e suas alterações 
posteriores, bem como pela NBC T 19.41 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovada 
pela Resolução CFC nº 1255/09 do Conselho Federal de Contabilidade para vigência a partir de 1º de 
janeiro de 2010.
3. Sumário das Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas pela Socie-
dade para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis são as seguintes:
a) Apuração do resultado, receitas, despesas e classificação dos ativos e passivos: O resultado é 
apurado pelo regime de competência de exercícios e considera os rendimentos, encargos e efeitos das 
variações monetárias calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos, e os 
efeitos dos ajustes para o valor de mercado, quando aplicável e ajustes a valor presente, se relevantes. 
As receitas de contratos das obras são reconhecidas no resultado com base na relação percentual 
apurada entre os custos orçados e correspondentes custos incorridos até a data do balanço. São clas-
sificadas como receitas antecipadas, no passivo circulante, os valores faturados de contratos firmados 
com Clientes, cuja execução será complementada no exercício seguinte. As receitas apropriadas, mas 
ainda não faturadas, são demonstradas na rubrica Direitos a Faturar. As despesas são reconhecidas 
com observância do regime de competência contábil. Os itens relacionados às obras são alocados 
como custos. As contas a receber de Clientes são demonstradas pelo valor nominal do faturamento. 
Não foi constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa. Os demais ativos são demonstrados 
pelo custo de aquisição e/ou aplicação que incluem, quando aplicável, os rendimentos e variações 
monetárias incorridas até a data do balanço.  Os passivos são demonstrados pelos valores contratados, 
acrescidos, quando aplicável, dos encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço, 
ajustados a valor presente quando aplicável e relevantes. 
b) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa estão representados por dinheiro em 
caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários de liquidez imediata, 
cujos resgates apresentem riscos insignificantes de perdas. Estes investimentos estão demonstrados 
ao custo acrescidos dos rendimentos “pro rata” auferidos até a data do balanço.

As aplicações financeiras estão concentradas no Banco Itaú Unibanco, Banco MUFG e Banco Mizuho 
em aplicações conservadoras como CDB e Fundo de aplicações de curto prazo, a taxas usuais de 
mercado, com rentabilidade média de 3,91% a 13,60% ao ano.
5. Clientes, Deduzido de Provisãoa para Perdas
Clientes 2021 2020
Beneficência Nipo Brasileira de São Paulo 139.654,27 -
Nissin Foods do Brasil Ltda 68.008,05 -
Bracell SP Celulose Ltda  - 2.652.645,73
Central Geral do Dizimo – Pro Vida - 883.492,33
Komatsu do Brasil Ltda - 600.068,43
Outros 9.763,50 1.345.944,01
(-) Provisão para Perdas - (765.050,11)
 217.425,82 4.717.100,39
6. Direitos a Faturar
Clientes 2021 2020
SMC Pneumaticos do Brasil Ltda 213.171,41 -
Nitto Denko America Latina Ltda 33.000,00 -
Scania Latin America Ltda - 33.725.890,72
General Motors do Brasil Ltda - 2.962,796,69
Central Geral do Dizimo - Pro Vida - 2.538.579.09
AF BTS Empreendimentos  Imobiliários Ltda. - 2.432.603,76
Outros 46.045,17 3.861.320,12
 292.216,58 45.521.190,38
7. Impostos a Recuperar
Descrição 2021 2020
Retenção seguridade social sobre obras 1.742.128,78 1.941.872,64
IRRF sobre aplicações financeiras  428.018,89 902.857,67
Outros impostos a recuperar 124.767,12 338.845,26
 2.294.914,79 3.183.575,57
 Saldos  Compensações/ Saldos
Descrição 31/12/2020 Adições Transferências 31/12/2021
IRRF 2011 10.305,76 -  (10.305,76) -
IRRF 2012 4.636,00 - (4.636,00) -
IRRF 2016 370.741,52 - (370.741,52) -
IRRF 2017 29.371,86 - (29.371,86) -
IRRF 2018 7.181,75 - (7.181,75) -
IRRF 2019 189.807,64 - (189.807,64) -
IRRF 2020 290.813,14 - - 290.813,14
IRRF 2021 - 137.205,75 - 137.205,75
CSLL/PIS/COFINS 318.197,24  25.244,13 (218.674,25) 124.767,12
Retenção para seguridade social 1.941.872,64 6.479.267,18 (6.679.011,04) 1.742.128,78
Imposto diferido 20.648,02 - (20.648,02) -
 3.183.575,57 6.641.717,06 (7.530.377,84) 2.294.914,79
8. Depósitos Judiciais
Descrição 2021 2020
ISS Imposto sobre Serviços 142.057,89 142.057,89
Processos trabalhistas 409.812,42 248.073,07
 551.870,31 390.130,96
Depósito ISS: a Sociedade busca o direito de excluir da base de cálculo do ISS os materiais emprega-
dos em suas obras, bem como de obter a restituição dos valores indevidamente recolhidos no período 
de abril a agosto/1998. 
9. Imobilizado
Contas Taxa anual Depreciação 2021 2020
Arrendamento Mercantil/Leasing - 663.976,08 743.385,24
Veículos 20% 632.278,98 710.789,08
Máquinas e equipamentos 10% 564.978,14 723.608,53
Móveis e utensílios 10% 520.481,60 520.481,60
Instalações 10% 463.566,07 475.516,07
Imóveis 4% 341.046,31 1.572.073,74
Terrenos - 8.526,91 1.666.064,11
  3.194.854,09 6.411.918,37
Depreciação acumulada  (2.907.433,21) (3.046.459,27)
  287.420,88 3.365.459,10
Outras imobilizações  - 13.591,00
  287.420,88 3.379.050,10
O imobilizado apresentou a seguinte movimentação durante o exercício:
 Saldos em   Saldos em Depreciação Líquido
Descrição 31/12/2020 Compras Baixas 31/12/2021 acumulada 31/12/2021
Arrendamento 
Mercantil/Leasing 743.385,24  - (79.409,16) 663.976,08  (597.021,91) 66.954,17
Veículos 710.789,08 - (78.510,10) 632.278,98 (571.680,02) 60.598,96
Máquina e 
equipamentos 723.608,53  - (158.630,39) 564.978,14  (539.941,29) 25.036,85
Móveis e utensílios 520,481,60 - - 520.481,60 (470.805,46) 49.676,14
Instalações 475.516,07 - (11.950,00) 463.566,07 (393.753,43) 69.812,64
Imóveis 1.572.073,74 - (1.231.027,43) 341.046,31 (334.231,10) 6.815,21
Terrenos 1.666.064,11 - (1.657.537,20) 8.526,91 - 8.526,91
 6.411.918,37 - (3.217.064,28) 3.194.854,09 (2.907.433,21) 287.420,88
Outras imobilizações 13.591,00 - (13.591,00) - - -
 6.425.509,37 - (3.230.655,28) 3.194.854,09 (2.907,433,21) 287.420,88

c) Investimentos: Refere-se a investimentos em ações disponíveis para venda futura  demonstrados 
ao custo de aquisição. 
d) Imobilizado: É demonstrado ao custo de aquisição ou construção. A depreciação é calculada pelo 
método linear mediante aplicação das taxas máximas permitidas pela legislação fiscal, discriminada 
na Notas nº 9. A Sociedade revisou as estimativas de vida útil dos  imóveis, mas optou por manter 
as depreciações com base nas taxas fiscais devido à imaterialidade do ajuste. No entendimento da 
Administração as taxas fiscais utilizadas para os demais grupos do imobilizado refletem  razoavelmente 
o tempo de vida útil estimado dos bens para a Sociedade, e a revisão das estimativas de vida útil não 
resultarão em diferenças significativas.
e) Intangível: Valores correspondem a valores pagos na cessão de direitos de uso de programas de 
computador, amortizados à taxa de 20% a.a. que corresponde ao prazo contratual desses direitos. 
f) Provisão para férias e encargos sociais: Foram constituídas com base nas férias vencidas e pro-
porcionais correspondentes, até a data do balanço.
g) Provisões para o imposto de renda e contribuição social: São constituídas pelo seu valor bruto 
de acordo com as normas fiscais aplicáveis em cada período base. O imposto de renda é calculado 
à alíquota de 15% até um lucro tributável anual de R$ 240.000,00. Acima desse valor, é devido um 
adicional de 10%. A alíquota da contribuição social é de 9% sobre a base tributável.  Os cálculos do 
imposto de renda e contribuição social, bem como suas respectivas declarações, quando exigidas, 
estão sujeitas a revisões por parte das autoridades fiscais, por períodos e prazos variáveis em relação à 
respectiva data do pagamento ou entregas das declarações de rendimentos. As declarações de imposto 
sobre a renda estão sujeitas à revisão pelas autoridades competentes por período de cinco anos após 
a sua entrega.
h) Demais passivos, provisões, ativos e passivos contingentes: A Sociedade reconhece uma pro-
visão no balanço quando há uma obrigação legal ou não formalizada presente como consequência de 
um evento passado e é provável que recursos sejam exigidos para liquidar essa obrigação. As provi-
sões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas são registradas tendo como base as avaliações dos 
consultores jurídicos responsáveis pela condução dos processos, por montantes que a Administração 
considera suficientes para cobrir as prováveis perdas. Ativos contingentes, quando existentes, não são 
reconhecidos nas demonstrações contábeis e somente são divulgados quando for provável a entrada 
de benefício econômico. Os passivos contingentes são divulgados em nota, a menos que sejam clas-
sificados como perdas remotas. 
4. Caixa e Equivalentes de Caixa: 
 2021 2020
Disponibilidades em Bancos 25.532,58 29.915,87
Aplicações financeiras:
Em CDB - Certificados  de Depósitos Bancários 19.336.603,65 536.246,40
Em fundos de investimentos 2.405.743,55 105.567,04
 21.742.347,20 641.813,44
 21.767.879,78 671.729,31
As aplicações financeiras apresentaram a seguinte movimentação durante o exercício: 

4) Processos Trabalhistas – Estimativa de custos com processos judiciais; 5) Manutenção – Estimativa 
de custos com manutenção futura em obras finalizadas conforme contrato.com clientes; 6) Tributação 
adicional – Estimativa de custos com tributação adicional; 7) Outros – Estimativa de custos adicionais 
conforme indicação da Administração com despesas gerais.
Resumo dos custos
Descrição R$
1 - Rescisões                              6.570.876,00 
2 - Expatriados                              2.202.399,00 
3 - Administação                             11.654.186,00 
4 - Processos Trabalhistas                              5.856.443,00 
5 - Manutenção                             10.250.000,00 
6 - Tributação Adicional                              9.458.778,00 
7 - Outros                             10.901.745,00 
Total Geral                          56.894.427,00 
Curto Prazo
Descrição 2021 2020
Rescisão Contratual 3.344.042,00 -
Expatriados 959.699,00 -
Administração 3.858.784,00 -
Processos Trabalhistas 2.457.076,00 -
Manutenção 4.350.000,00 -
Tributação Adicional 9.458.778,00 -
Outros (Despesas Gerais) 3.377.712,00 -
 27.806.091,00 -
Longo Prazo
Descrição  2021 2020
Rescisão Contratual 3.226.834,00 -
Expatriados 1.242.700,00 -
Administração 7.795.402,00 -
Processos Trabalhistas 3.399.367,00 -
Manutenção 5.900.000,00 -
Outros (Despesas Gerais) 7.524.033,00 -
 29.088.336,00 -
17. Receita Antecipada: São classificadas como receita antecipada os valores faturados de contratos 
firmados com Clientes, cuja execução será complementada no exercício seguinte.
Descrição 2021 2020
Scania – São Bernardo Campo 2.039.124,78 -
Komatsu – Suzano 763.975,74 348.364,91
SMC Automação 115.844,98 -
Bracell – Lençois Paulista 69.218,12 3.610,832,23
Toyota – Sorocaba - 419.776,24
Pirelli – Campinas - 16.002,50
Outros 67.404,98 1.337.969,59
 3.055.568,60 5.732.945,47
18. Capital Social:  O capital social, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, estava representado por 
9.135.291 ações ordinárias sem valor nominal, assim distribuídas:
 2021 2020
Toda Corporation – Japão 9.135.289 9.135.289
Domiciliados no país 2 2
 9.135.291 9.135.291
O Estatuto Social prevê dividendos obrigatórios de 25% do lucro líquido ajustado de acordo com as 
normas estabelecidas pela Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 11.638/07, aos quais podem ser retidos 
parcial ou totalmente, caso não haja oposição de qualquer acionista. Assim como, em 31 de dezembro 
de 2020, devido ao prejuízo apurado em 31 de dezembro de 2021 os dividendos obrigatórios não serão 
distribuídos por sua não previsão estatutária, na hipótese de resultados negativos. 
19. Receita Operacional Líquida: 
Receitas Operacionais:  2021 2020
Receita Bruta de Vendas 101.361.957,29 125.181.911,20
Impostos incidentes sobre vendas (10.409.338,83) (5.894.547,02)
Receita Operacional Liquida 90.952.618,46 119.287.364,18
20. Despesas Gerais e Administrativas
Descrição 2021 2020
Despesas com pessoal, encargos e benefícios 5.241.525,79 6.951.454,37
Despesas com prestadores de serviços 4.742.569,38 3.070.841,50
Despesas com relações comercias 968.592,12 888.881,30
Impostos, taxas, mensalidades, anuidades 233.886,87 190.138,54
Despesas com ocupação 583.073,05 628.168,02
Despesas de escritório 90.456,56 158.758.24
Despesas com manutenção 111.783,77 144.808,80
Outros 63.260.252,56 1.305.175,03
 75.232.140,10 13.338.225,80
A diminuição das despesas com pessoal e aumento de despesas com prestadores de serviços se deve 
ao fato do aumento do Prestadores de serviços e a diminuição no quadro de funcionários. O aumento 
no item OUTROS se deve ao provisionamento efetuado conforme item 16.
21. Participações Permanentes em Controladas: Em setembro de 2018 foi constituída uma Sucursal 
da Sociedade na República do Paraguai com a denominação social de Construtora Toda do Brasil 
S/A - Sucursal Paraguay com capital equivalente a USD 20.000,00 (Vinte mil dólares americanos). 
O investimento feito pela sociedade foi de R$ 83.836,00 (Oitenta e três mil, oitocentos e trinta e seis 
reais). A Sucursal foi constituída com o objetivo de dinamizar seus negócios naquele país e o local 
servirá como escritório de apoio administrativo às obras contratadas naquele País. No final do período 
a sucursal apresentou um prejuízo no período de R$ 2.304.745,86 (Dois milhões, trezentos e quatro 
mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) e apresentou o seguinte quadro de 
equivalência patrimonial: 

Patrimônio Líquido - Construtora Toda do Brasil S.A., 
Sucursal Paraguay

Patrimônio Líquido   R$  
Capital Social                                   83.836,00 
Resultados Acumulados                             (2.542.153,74)
Lucro/Prejuizo Periodo                             (2.304.745,86)
Total do Patrimônio Líquido                          (4.763.063,60)
Devido a sucursal apresentar um Patrimônio Líquido negativo de R$ 4.763.063,60 (Quatro milhões, 
setecentos e sessenta e três mil, sessenta e três reais e sessenta centavos) não consideramos no 
Balanço Patrimonial o resultado do investimento e a parcela descontada do Mutuo ou Empréstimos a 
controladas, devido ao apontamento da Administração da Sucursal da não liquidação.
22. Cobertura de Seguros: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Sociedade possuía cobertura de 
seguros contra incêndio e riscos diversos para os bens do ativo imobilizado e para os estoques por 
valores considerados suficientes para cobrir eventuais perdas.
23. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros apresentados pela Empresa em 31 de 
dezembro de 2021 são basicamente Aplicações Financeiras em CBD’s e Fundos de Investimentos 
decorrentes de operações com os Bancos MUFG, Itaú-Unibanco e Mizuho.
24. Eventos Subsequentes: Não existem eventos subsequentes às demonstrações financeiras de 31 
de Dezembro de 2021 até o momento que possam impactar significativamente aos números apresen-
tados. Ressaltamos que apesar do comunicado de encerramento das atividades (Nota explicativa 1), o 
processo será gradual a fim de garantir a conclusão das obras em andamento e viabilizar as atividades 
necessárias para a manutenção dos termos de garantia vigente das obras.

 Diretoria Contador

Relatorio do Auditor Independente sobre às Demonstrações Contabeis

Naohiko Imagawa - Diretor Presidente Gilson Tadashi Yamaoka - Diretor Renato Miyoshi Saito - Contador CRC 1SP 215.106/O-5

lrmos Srs. Adrninistradores e Acionistas da Construtora Toda S/A. Opinião: Examinamos as demons-
trações contábeis da Construtora Toda do Brasil S/A que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio liquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem corno as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais politicas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da Construtora Toda do Brasil S/A em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e interacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a Sociedade de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 

emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião. Responsabilidade da administração e da governança pelas de-
monstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos con-
troles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabo-
ração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de 
a Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a 
não ser que a administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela gover-
nança da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão o processo de elaboração 

das demonstrações contábeis. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, to-
madas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável e um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorçãos relevantes existentes. As distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente 
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e interacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional 
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, hem como 

10. Intangível: Os valores correspondentes aos programas de computador e marcas e patentes, ante-
riormente apresentados no imobilizado foram reclassificados para o Intangível.
Contas 2021 2020
Programas de computador 508.590,87 508.590,87
Amortização (20% a.a.) (504.597,31) (499.416,46)
Marcas e Patentes 9.304,98 9.304,98
 13.298,54 18.479,39
O intangível apresentou a seguinte movimentação durante o exercício: 
 Saldos em   Saldos em Depreciação Líquido
Descrição 31/12/2020 Compras Baixas 31/12/2021 acumulada 31/12/2021
Programas de Computador 508.590,87  - - 508.590,87  (504.597,31) 3.993,56
Marcas e Patentes 9.304,98 - - 9.304,98 - 9.304,98
 517.895,85 - - 517.895,85 (504.597,31) 13.298,54
11. Fornecedores: A Conta Fornecedores são obrigações à pagar por materiais e serviços que foram 
adquiridos no decorrer do curso normal para execução das obras. Os vencimentos são devidos no 
período de até um ano.
Fornecedores 2021 2020
C. Pimenta da Silveira ME 100.000,00 -
GHP Ar Condicionado Eirelli EPP 55.300,00 -
Art Seca Engenharia e Serv.içosTécnicos Ltda. - 300.000,00
Cerâmica Portobello S/A. - 168.017,89
Adm Administradora de Benefícios Ltda. - 146.388,95
Retenções por garantia de serviços 6.759.866,88 6.374.664,26
Outros 711.748,67 4.682.721,63
 7.626.915,55 11.671.792,73
12. Provisão para Férias e Encargos: A Provisão para Férias e Encargos é constituída mensalmente, 
em atendimento ao regime de competência, com base nos saldos de férias adquiridas  e proporcionais, 
acrescidos dos respectivos encargos. 
Descrição 2021 2020
Provisão para Férias 1.257.990,00 1.363.381,59
Encargos Sociais sobre Férias 465.283,98 504.264,43
 1.723.273,98 1.867.646,02
13. Obrigações Tributárias
Curto Prazo
Descrição 2021 2020
COFINS - Contribuição a Seguridade Social 240.896,38 473.027,87
PAES - Parcelamento Especial Lei 11.941/2009 231.817,56 226.563,12
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte Folha Pagamento 196.988,59 239.495,26
ISS - Imposto sobre Serviços de Quaisquer Naturezas 186.040,83 206.419,72
PAT-PMSP – Parcelamento Administrativo Tributário 114.987,96 110.840,04
Retenção para Seguridade Social 55.344,83 128.405,87
PIS – Programa de Integração Social 51.891,81 102.503,24
Outros 83.949,27 39.214,74
 1.161.917,23 1.526.469,86
Longo Prazo
Descrição  2021 2020
PAES - Parcelamento Especial Lei 11.941/2009 104.338,46 328.536,61
PAT-PMSP - Parcelamento Administrativo de Débitos Tributários 76.658,67 184.733,49
 180.997,13 513.270,10
Em 06 de dezembro de 2013 a Sociedade entrou com novo pedido de parcelamento junto a Receita 
Federal do Brasil – Reabertura da Lei nº 11.941/2009. Em 13 de setembro de 2018 a Sociedade aderiu 
PAT – Parcelamento de Débitos Tributários da Prefeitura Municipal de São Paulo.
14. Adiantamentos de Clientes: Os valores correspondentes aos saldos dos adiantamentos de clien-
tes para execução das obras contratadas no decorrer do período.
Clientes 2021 2020
Komatsu do Brasil Ltda. 358.484,63 2.925.777,52
Scania Latin América Ltda - 24.567.693,87
Central Geral do dizimo – Pro Vida - 2.513.815,01
Bracell SP Celulose Ltda - 1.798.184,92
Outros 24.000,00 301.390,53
 382.484,63 32.106.861,85
15. Provisão para Processos: A Sociedade constitui provisões para todos os processos que prova-
velmente resultarão em desembolsos de recursos para a liquidação das obrigações, utilizando como 
parâmetro as opiniões dos advogados responsáveis e análises individuais do andamento de cada ação. 
A provisão para processos apresentou a seguinte movimentação no exercício:
 Saldo Aumento Aumento  Baixas/ Reversão Saldo
Descrição 31/12/2020 processos processo cível Pagamentos Provisões 31/12/2021
Provisão para
processos 1.789.169,09 3.048.535,59 - (274.150,75) (4.563.553,93) 0,00 
 A Sociedade está sujeita a contingências fiscais, trabalhistas, cíveis e outras. Periodicamente, a Ad-
ministração revisa as contingências conhecidas e avalia as probabilidades de eventuais perdas. Para 
o ano de 2022 foi feito a provisão, porém esta classificada na conta OUTRAS PROVISÕES, conforme 
descrito no item 16. 
16. Outras Provisões: Foi solicitado pela Matriz uma estimativa dos custos de encerramento das ope-
rações da Construtora Toda do Brasil e para isso foi feito um levantamento dos desembolsos relaciona-
dos ao encerramento seguindo a estrutura de sete itens indicados pela Administração da Sociedade, 
para serem provisionadas em Dezembro/2021 para início do encerramento, sendo: 1) Rescisões – 
Estimativa de custos das demissões de funcionários e contratados Pessoas Jurídicas; 2) Expatriados 
– Estimativa de custos com manutenção e afastamento de colaboradores expatriados; 3) Administração 
– Estimativa de custos de colaboradores mantidos nas operações durante o processo de Wind Down; 

 2021 2020
 Fluxo de caixa das atividades operacionais: 
   Lucro (Prejuízo) liquido do exercício (106.616.170,78) (19.596.242,98)
   Ajustes do lucro (prejuízo) líquido: 
      Depreciações e amortizações  418.771,75 485.360,34
      Baixa de bens do imobilizado  2.678.038,32 20.166,61
   Caixa operacional antes
      dos movimentos de capital de giro (103.519.360,71) (19.090.716,03)
   Diminuição (aumento) nos ativos: 
      Clientes, deduzido de provisão para perdas 4.499.674,57 7.014.365,06
      Direitos a faturar 45.228.973,80 (38.774.079,62)
      Adiantamentos concedidos 1.152.932,35 (820.246,58)
      Impostos a recuperar  888.660,78 (486.323,30)
      Outras contas a receber 152.248,89 530.240,95
      Mutuo ou empréstimos a controladas 2.425.674,60 (1.245.905,00)
      Operações derivativas - 69.600,00
      Despesas antecipadas 228.849,46 (5.076,34)
      Depósitos judiciais (161.739,35) (118.634,04)
 
   Aumento (diminuição) nos passivos: 
      Fornecedores  (4.044.877,18) 2.826.428,92
      Provisão para férias e encargos (144.372,04) (73.264,50)
      Obrigações tributárias (696.825,60) (11.863,98)
      Encargos sociais a recolher (259.914,24) (65.139,01)
      Adiantamentos de clientes (31.724.377,22) 29.629.458,81
      Provisão para contingências trabalhistas (1.789.169,09) (710.120,45)
      Arrendamento Mercantil/Leasing a Pagar (224.269,10) (254.818,48)
      Outras Provisões 56.894.427,00 (46.710,60)
      Outras Contas a Pagar (133.009,58) -
      Receitas antecipadas (2.677.376,87) 2.123.646,84
   Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  (33.903.849,53) (19.509.157,35)
Fluxo de caixa das atividades de investimento: 
   Compras de imobilizado - (6.599,94)
   - (6.599,94)
Fluxo de caixa das atividades financeiras: 
   Aumento de Capital Social 55.000.000,00 -
   55.000.000,00 -
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 21.096.150,47 (19.515.757,29)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  671.729,31 20.187.486,60
Caixa e equivalentes de caixa no final do período  21.767.879,78 671.729,31
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 21.096,150,47 (19.515.757,29)

Continua

 Tipo Saldos     Saldos
Bancos Aplicação 31/12/2020 Aplicações Resgates Rendimentos IRRF / IOF 31/12/2021
Itaú Unibanco S/A Corp Plus DI 105.567,04 18.729.000,00 (18.848.952,96) 29.798,07 (15.412,15) -
Itaú Unibanco S/A Trust DI - 5.535.000,00 (3.144.000,00) 19.546,50 (4.802,95) 2.405.743,55
Banco MUFG Brasil S/A CDB P Indeib Pós – Indexador CDI 312.135,51 56.696.000,00 (42.993.272,92) 153.244,45 (37.402,23) 14.130.704,81
Banco Mizuho do Brasil S/A CDICETIP 224.110,89 23.344.000,00 (18.466.113,91) 123.237,05 (19.335,19) 5.205.898,84
  641.813,44 104.304.000,00 (83.452.339,79) 325.826,07 (76.952,52) 21.742.347,20
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E.L.E.N.A. Empreendimentos
da Livre Empresa Nacional S/A

CNPJ/MF:  nº 60.714.755/0001-80 - NIRE:  nº 35.300.017.501
Assembléia Geral Ordinária - Convocação

Ficam os Senhores acionistas convidados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a
realizar-se no dia 16 de maio de 2022, às 10:00 horas, na sede social à Avenida 9 de Julho, nº 3228,
sala 1209, 12º andar, São Paulo/SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura,
discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras
relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021; b) Reeleição da diretoria para o próximo biênio;
c) Outros assuntos de interesse social.  São Paulo, 18 de abril de 2022. A Diretoria.  (19, 20 e 21/04/2022)

IGESP S/A - Centro Médico e Cirúrgico 
Instituto de Gastroenterologia de São Paulo

CNPJ/MF Nº. 61.442.190/0001-91
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária 

Ficam convocados os senhores acionistas a comparecerem no dia 27/04/2022 as 14hs 
na Rua Silvia, 276 - 20º andar  - no bairro da Bela Vista da Capital do Estado de São Pau-
lo, para realização da AGO, a fim de reunidos deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
1) Leitura, discussão e aprovação da redação da ata da Assembléia anterior; 2) Exame, 
discussão e aprovação das contas e balanço relativo ao exercício de 2021; 3) Outros As-
suntos de interesse da Instituição. SP, 18/04/2022. Fernando José Moredo - Presidente.

Brazil Timber Agroflorestal S.A.
Em Liquidação

CNPJ 07.886.461/0001-52 - NIRE 35.300.342.071
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os senhores acionistas da Brazil Timber Agroflorestal S.A. - Em liquidação, convocados para a 
Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada em 29/04/2022, às 11h00, sob a forma 
exclusivamente digital, por meio do sistema eletrônico/plataforma digital Microsoft Teams (“Plataforma 
Digital”), conforme autorizado pelo Artigo 124, §2º-A, da Lei nº 6.404/76, bem como previsto na Seção VIII, 
do Anexo V, da Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho de 2020, emitida pelo DREI (“IN DREI nº 81”). Em 
conformidade com o disposto na IN DREI nº 81, considera-se, para todos os fins legais, que a presente 
assembleia será realizada na sede social da Companhia, localizada na Alameda Campinas, 977, conjunto 
73, parte B, Jardim Paulista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01404-001. Ordem Do 
Dia: Deliberar sobre (a) a retificação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada 
em 13/12/2019; (b) a ratificação do aumento do capital social da Companhia deliberado na Assembleia 
Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 15/01/2018; (c) a alteração da Cláusula 5ª do Estatuto 
Social da Companhia, tendo em vista a conclusão da subscrição e integralização das ações referente 
aumento de capital mencionado no item (b) acima; (d) a ratificação do aumento do capital social da 
Companhia deliberado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 13/12/2019; 
(e) a prorrogação do prazo para a subscrição e integralização dos valores remanescentes do aumento do 
capital social deliberado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizadas em 13/12/2019; 
(f) a ratificação da nomeação do liquidante e dos poderes do liquidante para a representação da Companhia, 
conforme previsto na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 22/05/2014; 
(g) a revisão da remuneração do liquidante, conforme determinado na Assembleia Geral Extraordinária de 
13/12/2019; (h) a alteração do prazo de 6 (seis) meses para a prestação de contas, pelo liquidante, junto aos 
acionistas; (i) a prestação de contas baseada em relatório elaborado pelo liquidante e enviado aos acionistas 
antes da realização desta Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do Artigo 213 da Lei das S.A., com 
base no qual será elaborado balanço do estado de liquidação da Companhia; (j) a discussão sobre o 
andamento e as alternativas para a resolução de processos que envolvem a Companhia, incluindo, caso 
necessário, novo aumento de capital social da Companhia ou outra forma de contribuição de recursos pelos 
acionistas à Companhia, a serem deliberados também nessa assembleia; (k) a aprovação da lavratura desta 
Ata na forma de sumário; e (l) a autorização para o liquidante da Companhia praticar todos e quaisquer atos 
necessários ao registro e publicação da ata desta AGE nos órgãos próprios. Representação Na 
Assembleia: Para participação na AGE ora convocada, os senhores acionistas, ou seus representantes 
habilitados, deverão observar o disposto no Art. 126 da Lei 6.404/76. São Paulo, 18/04/2022. Carlos 
Eduardo Antunes Taparelli - Liquidante.

BBKO Consulting S/A.
“Em Recuperação Judicial”

CNPJ/MF: 04.494.544/0001-08 - NIRE: 35.300.349.661
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os Senhores Acionistas da BBKO Consulting S/A, para a Assembleia Geral
Ordinária que será realizada, em 1ª convocação, no dia 29.04.2022, às 11:00 horas para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: a) 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. b) outros assuntos de interesse da Companhia. São Paulo, 19 de abril de 2022.
- Marcos Mameri Peano - Diretor-Presidente.                                                          (20, 21 e 26/04/2022)

Dez Asas Participações S.A.
CNPJ Nº 17.456.871/0001-17 - NIRE 35.3.0044785.9

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da Dez Asas Participações S.A. convocados a se reunirem em assembleia
geral ordinária, que se realizará no dia 28 de abril de 2022, às 11:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º
2.092, 15º andar, conj. 153, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de
contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da
companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) destinação do
resultado do exercício referido em “a” supra; e (c) eleição dos membros da diretoria. Encontram-se à
disposição dos acionistas, na sede social, os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas,
inclusive os que se referem o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado 31.12.2021.
São Paulo, 19 de abril de 2022. Frederico Mellão Alves de Lima - Diretor.      (19, 20 e 21/04/2022)

SPM Participações S.A.
CNPJ Nº 00.567.209/0001-31 - NIRE 35.3.0031749.1

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da SPM Participações S.A. convocados a se reunirem em assembleia geral
ordinária, que se realizará no dia 28 de abril de 2022, às 10:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º
2.092, 15º andar, conj. 153, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de
contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da
companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021; (b) destinação do resultado do
exercício referido em “a” supra; (c) fixação da verba global destinada à remuneração anual dos
membros da diretoria; e (d) eleição dos membros do Conselho de Administração. Encontram-se à
disposição dos acionistas, na sede social, os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas,
inclusive os que se referem o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado 31.12.2021.
São Paulo, 19 de abril de 2022. Frederico Mellão Alves de Lima - Diretor.      (19, 20 e 21/04/2022)

Nota 1 - Contexto Operacional: A sociedade tem por objetivo 
social: a) Compra, Venda e Locação de imóveis; b) Loteamento, 
Desmembramento ou Desdobro de terrenos por conta própria e 
de terceiros; c) Incorporação imobiliária; d) Prestação de serviços 
técnicos e de administração a terceiros. Nota 2 - Sumário Das Prá-
ticas Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se 
como base a Lei 11.638/2007 e a NBC TG 1.000. a) As receitas 
são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com as 
medições físicas de cada contrato, e baseado nos custos incorridos 
e apropriados até a data, pelo mesmo critério. b) As depreciações 
são calculadas pelo método linear, considerando o tempo de vida 
útil econômica dos bens, de acordo com a legislação. c) A Provisão 
para imposto de renda e contribuição social são constituídas com 
base nos livros fiscais apurados de acordo com a legislação em 
vigor. d) O histórico e as projeções do contas a receber indicaram 
ser desnecessária a constituição de Provisão para Devedores Duvi-
dosos. Nota 3 - Estoques:  2021 2020
Imóveis para comercialização 545.871,76 696.134,93
Loteam/incorporação 
imobl. em andamento 1.865.436,97 1.840.567,62
 2.411.308,73 2.536.702,55
Os estoques estão contabilizados pelo custo de aquisição, acresci-
dos dos custos com benfeitorias, e compreendem os imóveis desti-
nados a venda. Nota 4 - Investimentos:
a) Investimentos 2021 2020
Incentivos Fiscais 13.073,58 13.073,58
Total  13.073,58 13.073,58
b)SOC. em Conta de Participação 
SCP Bragança E Bragança IV  -  -
SCP Reserva/Morada do Engenho  45.600,00 45.600,00
SCP Ribeirão Preto /Conquista 180.159,25 179.659,25
SCP Guarulhos/Itaquaquecetuba  - 62.205,95
SCP Jardim Imperador  -  84.963,23
SCP Itapetininga  37.208,71 37.208,71
SCP São Carlos  2.752.078,31 988.762,50
SCP Montemor  247.940,00 193.940,00
SCP Reserva 2  30.163,03  -
Equiv Patr SCP Bragança e Bragança IV  187.729,09  570.419,87
Equiv P. Reserva/ Morada do Engenho  317.928,05 481.859,79
Equiv Patr SCP Rib. Preto/Conquista  (68.509,05)  (68.247,04)

Relatório da Diretoria

No ano de 2021, as aprovações de empreendimentos em curso desde 2020 não se concretizaram. A continuidade da pandemia do COVID  e suas restrições no decorrer do ano, influenciaram o desempenho 
dos órgãos públicos envolvidos. Continuaremos em 2022 perseguindo as metas estabelecidas em 2020 para que se concretizem os lançamentos previstos                                                                A diretoria.

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021 e 2020 - (Em R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Notas Explicativas - (Em R$)

Ativo 31/12/2021 31/12/2020
Ativo Circulante 4.986.593,58 7.621.306,78
 Caixa equivalente de caixa 935.004,40 3.377.114,93
 Caixa e Bancos 172.016,93 105.850,95
 Aplicações Financeiras 762.987,47 3.271.263,98
 Clientes 1.629.820,62 1.695.576,61
 Adiantamentos a funcionários 10.314,00 11.075,48
 Estoque (nota 3) 2.411.308,73 2.536.702,55
 Outros valores a receber 145,83 837,21
Ativo Não Circulante 11.883.722,97 10.745.792,50
 Realizável a Longo Prazo 
 Investimentos (nota 4) 11.845.221,98 10.713.611,45
 Imobilizado (nota 5) 907.615,46 891.484,00
 (-) Deprec./Amort. Acumulada (nota 5) -869.114,47 -859.302,95
Total Ativo 16.870.316,55 18.367.099,28

Passivo 31/12/2021 31/12/2020
Passivo Circulante 2.870.391,78 3.877.512,21
 Empréstimos de pessoas ligadas 886.965,60 488.000,00
 Empréstimos Bancários 640.008,70 1.500.000,00
 Fornecedores 21.191,72 1.920,11
 Salários e Encargos Trabalhistas 191.937,11 213.795,90
 Encargos Tributários 479.644,63 492.165,14
 Dividendos a Pagar 613.144,36 528.689,89
 Outras contas a pagar 32.165,04 642.643,85
 Imposto Renda e Contribuição Social 5.334,62 10.297,32
Passivo Não Circulante 714.309,37 801.253,69
 Receitas diferidas 714.309,37 801.253,69
Patrimônio Liquido 13.285.615,40 13.688.333,38
 Capital Social 7.000.000,00 7.000.000,00
 Reserva Legal 1.220.694,44 1.220.694,44
 Reservas de lucros
  a disposição da AGO 5.064.920,96 5.467.638,94 
Total Passivo 16.870.316,55 18.367.099,28

Mutações Capital Social Reserva Legal Reserva de Lucros Total
Saldos em 31/12/2019  7.000.000,00  1.151.879,75  4.410.159,86  12.562.039,61
 Distribuição de Lucros  - -  (250.000,00)  (250.000,00)
 Lucro Líquido do Exercício -  68.814,69  1.307.479,08  1.376.293,77
Saldos em 31/12/2020  7.000.000,00 1.220.694,44  5.467.638,94  13.688.333,38
 Distribuição de Lucros - - (360.000,00)  (360.000,00)
 Lucro Líquido do Exercício - - (42.717,98)  (42.717,98)
Saldos em 31/12/2021  7.000.000,00 1.220.694,44  5.064.920,96  13.285.615,40

Demonstração do Resultado
 dos Exercícios 31/12/2021 31/12/2020
 Serviços Vendidos 10.300,00 0,00
 Imóveis e participações Imobiliárias 652.636,27 721.861,31
Receita Operacional Bruta 662.936,27 721.861,31
 Impostos e Devoluções -22.591,75 -25.681,62
Receita Operacional Liquida 640.344,52 696.179,69
 Custo dos Serviços e Imóveis Vendidos -135.032,37 -77.879,84
Lucro Bruto 505.312,15 618.299,85
Despesas Operacionais 
 Despesas Gerais e Administrativas -2.219.868,29 -1.950.812,79
 Despesas Tributarias -82.670,24 -27.063,78
 Depreciação e Amortização -9.811,52 -8.887,39
 Financeiras Líquidas -3.885,16 -18.965,43
 Resultado nas participações societárias 1.798.362,20 2.784.440,81
Resultado Operacional -12.560,86 1.397.011,27
Lucro Antes do Imp. Renda -12.560,86 1.397.011,27
 Provisão para I.Renda e C.S.L.L. -30.157,12 -20.717,50
Lucro Liquido -42.717,98 1.376.293,77

Demonstração do Fluxo de Caixa 31/12/2021 31/12/2020
Atividades Operacionais -557.797,31 1.357.983,34
Prejuízo/Lucro Liquido Contábil -42.717,98 1.376.293,77
Ajustes 
Depreciação e Amortização 9.811,52 8.887,39
Variações Nos Circulantes
Aumento/Diminuição nas Contas a Receb. 65.755,99 -222.726,14
Aumento/Diminuição 
nos Estoques e nas Despesas 126.846,68 -98.890,85
Aumento/Diminuição 
nas Contas a Pagar e Provisões -630.549,20 188.160,55
Aumento/Diminuição Nas Contas Diferidas -86.944,32 106.258,62
Atividades de Financiamentos -736.571,23 1.208.781,60
Empréstimos -461.025,70 1.386.419,53
Pagamento de Dividendos -275.545,53 -177.637,93
Atividades de Investimentos -1.147.741,99 770.243,66
Aquisições de Imobilizado -16.131,46 -5.629,41
Investimentos em Outras Empresas -1.131.610,53 775.873,07
Resultado de Fluxo de Caixa -2.442.110,53 3.337.008,60
Equiv. de caixa no início do exercício 3.377.114,93 40.106,33
Equiv. de caixa no final do exercício 935.004,40 3.377.114,93

Equiv Guarulhos/Itaquaquecetuba  850.725,83  1.078.030,96
Equiv Patr SCP Jard Imperador  65.703,10  (156.625,53)
Equiv Patr SCP Itapetininga (2.135,35) (2.135,35)
Equiv Patr SCP São Carlos  1.632.073,18  1.620.678,79
Equiv Patr SCP Montemor  (809,21)  (1.076,72)
Total 6.275.854,94  5.115.244,41
Estes investimentos são avaliados pelo método de equivalência pa-
trimonial, cujos efeitos estão reconhecidos com base nos balanços 
apresentados em 31 de dezembro de 2021 e 2020 e referem-se 
a sociedades em conta de participação. C) Outras Participações: 
Campos de Atibaia
  Empreend Imobiliários 508.513,45 508.513,45
Equivalência Patrimonial  5.047.780,01 5.076.780,01
Total  5.556.293,46 5.585.293,46
Este investimento é avaliado pelo método de equivalência patri-
monial, cujos efeitos estão reconhecidos com base nos balanços 
apresentados em 31 de dezembro de 2021 e 2020 e refere-se a 
participação direta no capital social. Nota 5 - Imobilizado: 
Imobilizado 2021 2020 Deprec
Móveis e Utensilios  185.756,04 169.624,58 4,00%
Instalações  6.293,59  6.293,59 10,00%
Máquinas e Equipamentos  309.721,58  309.721,58 10,00%
Equipamentos Telefônicos  15.025,03 15.025,03 20,00%
Computadores Eletrônicos  292.354,22  292.354,22 20,00%
Veiculos  98.465,00  98.465,00 10,00%
Total do custo 907.615,46  891.484,00
(-) Depreciação Acumulada (869.114,47) (859.302,95)
Total  38.500,99  32.181,05
Nota 6 - Capital Social: O Capital Social de R$ 7.000.000,00 
encontra-se totalmente subscrito e integralizado, sendo repre-

        CONSURB S/A Empreendimentos Imobiliários
CNPJ nº 55.323.455/0001-30

sentado por 7.000.000 ações no valor de R$ 1,00. Nota 7 - Re-
ceitas Diferidas: Estão contabilizadas as receitas e custos não 
realizados, decorrentes da venda de imóveis. Nota 8 - Seguros: 
Os seguros contratados são suficientes para a cobertura de 
eventuais perdas. Nota 9 - Contingências: Não são conhe-
cidas eventuais contingências que possam afetar o resultado.

Ceci Soares Krahenbuhl Piccina - Diretora Presidente
Lázaro Venâncio da Silva - CRC TC 1 SP 195828/0-7

Relatório da Administração
Aos
Administradores e Acionista da
PPP Habitacional SP Lote 1 S.A.
São Paulo - SP
A Administração da PPP Habitacional SP Lote 1 S.A., cumprindo as determinações
legais e estatutárias, submete à apreciação da Acionista o Balanço Patrimonial, as
Demonstrações de Resultado e das Mutações do Patrimônio Líquido e a
Demonstração dos Fluxos de Caixa relativos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021.

Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Valores expressos em milhares de reais)

A PPP Habitacional SP Lote 1 S.A. foi constituída em 26 de janeiro de 2015, com sede
em São Paulo, e tem como objeto social, único e exclusivo, executar o objeto previsto no
Contrato, firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria
de Habitação do Estado de São Paulo.
Agradecemos à acionista pela confiança depositada no corpo executivo da empresa,
aos colaboradores pelo empenho e dedicação demonstrados no curso deste ano, ao
nosso seleto cliente pela preferência aos nossos produtos e serviços, aos fornecedores
pela parceria mantida conosco e a todos que participam direta ou indiretamente dos
negócios da empresa.

Consolidado
Notas 31/12/2021 31/12/2020

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa ....................... 2 71.039 59.179
Contas a receber .......................................... 3 27.978 19.847
Estoques .....................................................  53.529 45.725
Despesas antecipadas ................................   8.896 7.905
Créditos diversos ........................................   22.056 59.979
Total do Ativo circulante .........................   183.498 192.635

Ativo não circulante
Contas a receber .......................................... 3 169.679 90.845
Estoques .....................................................   8.331 19.255
Créditos diversos ........................................   11.161 32.361
Depósitos judiciais ......................................   86 -
Imobilizado ................................................... 4 4.142 2.377
Intangível .....................................................   101 -
Total do Ativo não circulante ................... 193.500 144.838

Total do Ativo ............................................ 376.998 337.473

PPP Habitacional SP Lote 1 S.A.
C.N.P.J: 21.876.833/0001-90 - NIRE: 3530047562-3

Consolidado
Notas 31/12/2021 31/12/2020

Passivo circulante
Fornecedores ..............................................   3.638 816
Obrigações trabalhistas e tributárias ........... 7.745 5.112
Imposto de Renda e Contribuição Social ...... 2.411 2.410
Adiantamento de clientes .............................   39.747 31.184
Outras Contas a pagar ................................   9.207 15.647
Total do passivo circulante ...................... 62.748 55.169
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos ....................   12.204 150
Adiantamento de clientes .............................   85.069 105.064
Obrigações Tributárias ...............................   21.405 18.900
Imposto de Renda e Contribuição Social .....   22.181 18.865
Provisão para Riscos ..................................   517 -
Outras Contas a Pagar ................................   674 1.075
Total do passivo não circulante .............. 142.050 144.054
Patrimônio líquido ..................................... 5
Capital social ..............................................   91.954 79.706
Reserva legal ..............................................   11.212 8.559
Reserva de lucros retidos ...........................   30.396 22.979

133.562 111.244
Participação de não controladores ..............   38.638 27.006
Total do Patrimônio líquido ..................... 172.200 138.250
Total do passivo e patrimônio líquido .... 376.998 337.473

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Valores expressos em milhares de reais)

Demonstração do resultado exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais)

Consolidado
Notas 31/12/2021 31/12/2020

Receita Operacional Líquida .............................. 6 202.860 194.556
Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados (131.007) (71.245)
Lucro bruto ........................................................   71.853 123.311
Receitas (despesas) operacionais:

Despesas gerais e administrativas .................   (4.668) (1.615)
Despesas comerciais ....................................   (1.439) (1.573)
Despesas tributárias ......................................   (5) 9
Resultado com equivalência Patrimonial .........   - (40)
Outras receitas (despesas) operacionais .......   - (1)

   (6.112) (3.220)
Resultado financeiro

Despesas financeiras ....................................   (8.973) (46.879)
Receitas financeiras ......................................   6.969 3.931

   (2.004) (42.948)
Lucro antes do imposto de renda e da

contribuição social .........................................   63.737 77.143
Imposto de renda e contribuição social ...........   (10.557) (7.250)

Lucro (prejuízo) líquido do exercício ..................   53.180 69.893
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas:
Não controladores .............................................   109 89
Controladores ...................................................   53.071 69.804

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração dos fluxos de caixa exercício findo em 31 de dezembro de

2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Consolidado

31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do período ....................................................... 53.071 69.804
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício
Depreciação e amortização ......................................................  989 821
Resultado de equivalência patrimonial .......................................  - 40
Baixas do ativo imobilizado .......................................................  262 409
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis ................ 514 -
Impostos provisionados e não pagos .........................................  6.556 3.732
Lucro líquido Ajustado .......................................................... 61.392 74.806
(Aumento) redução dos ativos operacionais
Contas a receber .....................................................................  (86.965) 397
Estoques .................................................................................  3.120 (47.980)
Depósitos judiciais ..................................................................  (86) -
Credores diversos ...................................................................  59.123 (52.941)
Despesas antecipadas .............................................................  (990) (3.634)
(Aumento) redução dos passivos operacionais
Obrigações trabalhistas e tributárias ........................................  1.900 (5.220)
Fornecedores ..........................................................................  (4.020) 15.723
Adiantamento de clientes ..........................................................  (11.431) 73.562
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais 22.043 54.713
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Acréscimo de investimentos ......................................................  - 10.557
Acréscimo do imobilizado .........................................................  (3.015) (1.108)
Acréscimo do intangível ...........................................................  (101) -
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos ...... (3.116) 9.449
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Ingresso de empréstimos .........................................................  12.204 150
Amortização dos empréstimos ..................................................  (151) (25.423)
Ingresso de capital ..................................................................  12.248 18.704
Lucros Distribuídos .................................................................  (43.000) (65.000)
Aumento (redução) de não controladores ..................................  11.632 12.301
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento ........ (7.067) (59.268)
Aumento (diminuição) saldos de caixa e equivalentes de caixa 11.860 4.894
Variação líquida no exercício
Disponibilidades e aplicações financeiras no início do exercício .  59.179 54.285
Disponibilidades e aplicações financeiras no final do exercício ...  71.039 59.179
Aumento (redução) saldos de caixa e equivalentes de caixa  11.860 4.894

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Valores expressos em milhares de reais)

1. Políticas contábeis - As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2021 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil que compreendem a Lei das Sociedades por Ações bem como os pronunciamentos,
as orientações e as interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC). As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como
base de valor, exceto, pela valorização de determinados ativos e passivos financeiros, os
quais, quando aplicável, são mensurados pelo valor justo.
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da
Companhia.
1.1. Principais práticas contábeis - a) Apuração e apropriação do resultado de
incorporação imobiliária - Reconhecimento de receita - As receitas de incorporação
imobiliária são reconhecidas à medida do andamento financeiro, representado pelo
quociente do custo de obra incorrido sobre os custos totais orçados, aplicados sobre os
totais dos contratos firmados. Reconhecimento de custos e despesas - Os custos e
despesas são apurados e reconhecidos em conformidade com o regime contábil de
competência dos exercícios, ou seja, quando mensuráveis e incorridos. b) Caixa e
equivalentes de caixa - Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a
compromissos de caixa de curto prazo e para investimentos de longo prazo. A Companhia
considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em
um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de
valor e resgatável em até 3 meses. c) Contas a receber - O Contas a Receber refere-se
aos créditos a receber de clientes provenientes dos contratos firmados, sendo o valor do
saldo devedor dos contratos atualizados em conformidade com suas respectivas cláusulas
contratuais. Para os créditos decorrentes de contratos relativos às unidades imobiliárias
não concluídas (em construção), são aplicados os procedimentos descritos na Nota 1.1.a.
A parcela da carteira de contas a receber reconhecida nas demonstrações financeiras de
acordo com os procedimentos da Nota 1.1.a. é demonstrada pelo seu valor presente de
realização.  d) Imobilizado - São apresentados pelo custo, líquido da depreciação
acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, se for o caso. As
depreciações são computadas pelo método linear, levando em consideração as taxas
descritas na Nota 4 e reconhecidas no resultado do período. O valor residual e a vida útil
estimada dos bens são revisados e ajustados, se necessário, na data de encerramento do
exercício. e) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes - Um ativo é
reconhecido no balanço quando se trata de recurso controlado pela Companhia decorrente
de eventos passados e do qual se espera que resulte em benefícios econômicos futuros.
Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso
econômico seja requerido para liquidá-lo. f) Impostos - As alíquotas de impostos e as leis
tributárias usadas para calcular o montante de impostos são aquelas que estão em vigor na
data do balanço em que a Companhia opera e gera receita tributável. A Administração
periodicamente avalia a posição fiscal das situações nas quais a regulamentação fiscal
requer interpretação e estabelece provisões quando apropriado. g) Ajuste a valor presente
de ativos e passivos - Os ativos e passivos monetários de longo prazo, quando existentes,
são atualizados monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O
ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e
somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações contábeis
tomadas em conjunto. h) Redução ao valor recuperável (impairment) - A Companhia avalia,
ao menos uma vez ao ano, a indicação de fatores que acarretariam a redução ao valor
recuperável dos itens de investimentos, ativo imobilizado e intangível. Para o exercício de

2021 não foram identificados fatores que possam acarretar redução dos valores desses
ativos.
1.2. Julgamentos e estimativas - A preparação das demonstrações financeiras requer
que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas, no seu melhor
julgamento, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos, assim como os
valores de receitas, custos e despesas.
2.  Caixa e equivalentes de caixa - A Companhia, seguindo suas políticas de aplicações
de recursos, têm mantido suas aplicações financeiras em investimentos de baixo risco junto
a instituições financeiras de primeira linha no Brasil. Dado o perfil de liquidez imediata das
aplicações, elas são consideradas como equivalentes de caixa.

Consolidado
Descrição 31/12/2021 31/12/2020
Caixas ............................................................................. 37 32
Bancos ............................................................................. 1.421 6.604
Aplicações Financeiras .................................................... 69.581 52.543
Total Caixa e Equivalentes a Caixa ................................... 71.039 59.179
3. Contas a receber

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Clientes de incorporação imobiliária ................................. 197.657 110.692
Total de contas a receber .............................................. 197.657 110.692
( - ) Parcelas de curto prazo ............................................. 27.978 19.847
( = ) Parcelas de longo prazo ........................................... 169.679 90.845
4. Imobilizado

Consolidado
%Tx a.a.
Deprec. 31/12/2021 31/12/2020

Máquinas e equipamentos 10 2.554 1.716
Veículos 20 143 143
Computadores 20 1.172 503
Estandes de vendas 1.372 125
Direitos de uso - 1.274 1.273
Total Imobilizado 6.515 3.761
(-) Depreciação acumulada (2.373) (1.383)
Total do Imobilizado líquido  4.142 2.377
A movimentação do imobilizado, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 é
como segue:

31/12/2020 Custos Baixas Depreciações 31/12/2021
Máquinas e equipamentos 974 837 - (461) 1.350
Computadores .................. 386 670 - (145) 911
Direitos de uso ................. 892 - - (382) 510
Estandes de vendas .......... 125 1.508 (262) - 1.371
Total ............................... 2.377 3.015 (262) (988) 4.142

5. Patrimônio líquido
5.1. Capital social - Em 31 de dezembro de 2021, o Capital Social, totalmente
subscrito é de R$ 91.954 representado por 91.954.453 ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal que já se encontra totalmente integralizado.
5.2. Reserva de lucros
5.2.1. Reserva legal - Constituída à alíquota de 5% sobre o lucro do exercício, até
atingir o montante de 20% do capital social ou 30% em conjunto com reserva de capital,
de acordo com a Lei das Sociedades por Ações.
5.2.2. Reserva de retenção de lucros - Constituída principalmente para a manutenção
da capacidade de investimentos da Companhia.
5.3. Dividendos mínimos obrigatórios - Aos detentores de ações ordinárias é
assegurado um dividendo mínimo obrigatório de 25%, que é calculado com base no
lucro líquido, ajustado pelas variações patrimoniais das reservas, conforme legislação
societária vigente.

31/12/2021
Lucro líquido do exercício ..................................................................... 53.071
Reserva Legal (5%) ............................................................................. (2.654)
Lucro líquido a distribuir ....................................................................... 50.417
Dividendo mínimo obrigatório (25%) conforme art. 38 do Estatuto da PPP 12.604

6. Operações de incorporação imobiliária
6.1  Receita operacional líquida

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Receitas de Imóveis ......................................................... 191.545 184.479
Receita de Serviços Prestados .........................................  19.452 15.651
Impostos Incidentes sobre vendas (i) ................................ (8.137) (5.574)
Receita Operacional Líquida ......................................... 202.860 194.556

(i) Os impostos incidentes sobre as vendas e serviços são “Programa de Integração
Social” (PIS) e “Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social” (COFINS).

Conselho de Administração
Lucas Mattos - Túlio Mattos - Oswaldo A. M. Junior

Diretoria
Lucas Mattos - Hubert E. de Carvalho - Tárcio J. A. F. Barbosa

Controller
Leigmar M. C. Martins - Contadora - CRC MG 069.270-0

Gerente de Controladoria
Alexsandro P. Cardoso - Contador - CRC MG 095.661/O-5

Capital Social Reserva de Lucros
Reserva Reserva de Lucros Particip. de não

Total A integralizar Integralizado Legal lucros retidos acumulados Subtotal  controladores Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 ......... 91.954 (30.951) 61.003 5.068 21.664 - 87.735 14.705 102.440

Aumento de Capital ................................... - 18.703 18.703 - - - 18.703 12.212 30.915
Lucro líquido do exercício ......................... - - - - - 69.804 69.804 89 69.893

Destinações:
Reserva especial de lucros ....................... - - - - - - -
Constituição da reserva legal .................... - - - 3.491 - (3.491) - -
Dividendos mínimos obrigatórios .............. - - - - - - - -
Realização da reserva de lucros ............... - - - - - (64.998) (64.998) - (64.998)
Constituição da reserva de lucros ............. - - - - 1.315 (1.315) - - -

Saldos em 31 de Dezembro de 2020 ......... 91.954 (12.248) 79.706 8.559 22.979 - 111.244 27.006 138.250

Aumento de Capital ................................... - 12.248 12.248 - - - 12.248 11.523 23.771
Lucro líquido do exercício ......................... - - - - - 53.071 53.071 109 53.180

Destinações:
Constituição da reserva legal .................... - - - 2.653 - (2.653) - -
Realização da reserva de lucros ............... - - - - - (43.001) (43.001) - (43.001)
Constituição da reserva de lucros ............. - - - - 7.417 (7.417) - - -

Saldos em 31 de Dezembro de 2021 ......... 91.954 (0) 91.954 11.212 30.396 - 133.562 38.638 172.200

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude e maior do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados as circunstancias, mas, não, com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade. Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da 

base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidencias de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação a capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem ina-
dequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidencias de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se 
manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 

demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificarmos durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 08 de abril de 2022.
 Sandro Casagrande  - Sócio Contador - CRC 1SP194140/Q-9

BC Control Auditores Independentes S.S.  - CRC 2SP022159/O-0

Continuação do Relatorio do Auditor Independente sobre às Demonstrações ContabeisContinuação

Hipnoterapia: 
transtornos 

derivados do 
confinamento
O distanciamento social 

ou até o confinamento, 
ocasionado pela pandemia, 
intensificou os sintomas 
das pessoas que já sofriam 
de ansiedade, depressão 
ou estresse excessivo. O 
hipnoterapeuta Pyong Lee 
falou sobre como a sua es-
pecialidade pode ser uma 
aliada para o tratamento 
dos transtornos agravados 
pelo confinamento. Expli-
cou que a perda de parentes 
ou entes queridos, a queda 
na economia e os outros 
fatores que foram afetados 
pela pandemia afetam di-
retamente a saúde mental. 

“A hipnose é uma ferra-
menta eficaz para acessar 
o subconsciente, a parte 
interna onde estão os sen-
timentos, as emoções, os 
traumas, os gatilhos, que 
foram instalados desde a 
nossa infância”, disse. O 
especialista explicou que, 
por isso, com a hipnose 
contemporânea, que se 
tem acesso graças à in-
ternet, com a junção dos 
conhecimentos da Europa, 
da Índia e dos Estados 
Unidos, por exemplo, so-
mada a outras áreas como 
neurociência, psicoterapia, 
psicoeducação, é possível 
trazer um resultado rápido 
e eficaz para tratar vários 
transtornos. 

Lee também afirmou 
que existem resultados 
incríveis obtidos através 
da hipnoterapia. “A hip-
noterapia trata e ajuda 
nos sintomas, mas não só 
isso. Tratamos também as 
causas do que levou àqui-
lo”, afirmou. Lee é mágico, 
hipnoterapeuta e terapeu-
ta pela National Guild of 
Hypnotists. É o hipnotista 
e mágico mais seguido, 
somando 25 milhões de 
seguidores nas suas redes 
sociais.
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A guerra, o clima 
e a transição 
energética

A invasão da 
Ucrânia pelas tropas 
russas lançou a 
humanidade em um 
novo período de crise 
e incertezas

Além da tragédia 
humanitária, com 
todo o sofrimento 

que um conflito armado 
dessa magnitude é ca-
paz de gerar, são inevi-
táveis as consequências 
econômicas, sociais e 
ambientais. Logo após o 
aguardado cessar-fogo, 
teremos muitas lições a 
aprender e obstáculos 
adicionais a superar 
para a possibilidade de 
um futuro melhor.

A guerra também tem 
gerado discussões na 
perspectiva das ener-
gias limpas e renováveis 
e das mudanças climá-
ticas. A influência do 
abastecimento de pe-
tróleo e gás russos, es-
pecialmente na Europa, 
traz desdobramentos 
globais do ponto de vista 
econômico. O aumento 
no preço da gasolina, 
independentemente do 
combustível ser de ori-
gem russa ou não, refle-
te no valor de todos os 
produtos transportados 
pelas rodovias.

Esse efeito cascata 
provocado principal-
mente pela variação do 
preço dos combustíveis 
fósseis tem sido visto 
frequentemente aqui 
no Brasil, sem qualquer 
relação com a guerra. 
Entretanto, o momento 
que vivemos leva mais 
pessoas e tomadores de 
decisão de muitas nações 
a repensar e buscar al-
ternativas energéticas 
renováveis e mais limpas, 
o que certamente traria 
impactos positivos para 
o planeta, diminuindo 
a emissão de gases de 
efeito estufa (GEE).

Fortemente depen-
dente do petróleo e 
do gás russos, a União 
Europeia apresentou 
recentemente um plano 
para acelerar a transi-
ção energética, com o 
compromisso de am-
pliar o uso de fontes 
renováveis. A medida é 
muito positiva e vai na 
direção correta, pois 
o setor energético é 
responsável por cerca 
de 35% das emissões 
de GEE no mundo. No 
entanto, os sinais dessa 
mudança ainda são con-
traditórios.

Para diminuir a depen-
dência do gás da Rússia, 
os europeus terão de 
aumentar a queima de 
carvão, fonte que ainda 
representa mais de 16% 
da matriz energética 
do continente e causa 
maior impacto ambien-
tal por liberar dióxido de 
carbono na atmosfera e 
produzir efluentes tóxi-
cos no seu processo de 
queima. Se a situação 
é crítica na Europa, na 
Ásia o cenário não é 
muito diferente. 

A China, maior emis-
sora de gases do pla-
neta, também precisa 

encontrar alternativas 
para suprir a demanda 
por mais energia para 
sustentar a expansão 
de 5,5% de sua econo-
mia prevista para este 
ano. Aumentar o uso 
do carvão é a principal 
alternativa por lá.

Todos esses movi-
mentos tornam ainda 
mais importante a co-
operação internacional 
em torno do clima. Na 
COP26, realizada na 
Escócia em novembro 
último, uma coalizão 
formada por mais de 
70 países firmou com-
promisso de eliminar 
gradualmente o uso 
de energia à base de 
carvão, que em níveis 
globais representa cer-
ca de 37% da produção 
de energia. 

Muita expectativa foi 
gerada para a COP27, 
que deve acontecer em 
novembro, no Egito, no 
sentido de aprofundar 
e ampliar os compro-
missos dos países mais 
desenvolvidos. Mas a 
discussão não fica res-
trita aos países que mais 
emitem GEE. O Brasil, 
que gera 48% de sua 
energia por fontes reno-
váveis, especialmente 
graças ao sistema de 
hidrelétricas, pode me-
lhorar ainda mais seu 
desempenho. 

Pelas características 
de nosso território e 
nosso clima privilegia-
do, temos totais condi-
ções de aumentar o uso 
das fontes eólica e solar, 
muito mais limpas e sus-
tentáveis. Atualmente, 
a energia produzida a 
partir da força dos ven-
tos representa 10,9% da 
nossa geração, enquan-
to a solar responde por 
cerca de 2%.

Precisamos, simul-
taneamente, reduzir o 
consumo de fontes que 
causam maior impacto 
ambiental e acelerar o 
uso de energia limpa, 
com incentivo à inova-
ção e mais participação 
de toda a sociedade. Em 
tese, no futuro, todos 
os telhados brasileiros 
poderiam ser uma pe-
quena fonte de energia 
renovável, por exemplo.

Grandes decisões pre-
cisam ser tomadas agora 
em todo o planeta. Nos-
sas escolhas poderão 
aprofundar a crise am-
biental e climática, com 
seus graves impactos 
socioeconômicos, ou 
contribuir com a cons-
trução de um modelo 
econômico mais justo e 
inclusivo, que promova 
o equilíbrio entre as 
emissões e a remoção de 
gases que causam efeito 
estufa na atmosfera. 

Diante das eleições ge-
rais que teremos no país 
neste ano, o momento é 
mais que oportuno para 
aprofundar esse debate. 
Que saibamos compre-
ender a importância de 
nossas escolhas para um 
futuro sustentável.

 
(*) - É diretora executiva da Fundação 

Grupo Boticário de Proteção 
à Natureza e membro da Rede 

de Especialistas em Conservação 
da Natureza.

Malu Nunes (*)

Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: DIEGO FERREIRA DA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1985, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Antonio Ferreira da Silva e de Maria Jose Alves da Silva. 
A pretendente: ANNE CAROLINE LUCENA BARBOSA DA SILVA, profissão: assis-
tente de farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: Varginha, MG, data-nascimento: 
29/06/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edvaldo José Barbosa 
da Silva e de Rosana Aparecida Lucena..

O pretendente: JOSÉ GOMES DA SILVA, profissão: porteiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Itambé, BA, data-nascimento: 23/06/1952, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Avelino Gomes da Silva e de Jonita Generosa Gomes da Silva. A 
pretendente: NEUSA DIAS AVELAR, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturali-
dade: Anagé, BA, data-nascimento: 15/11/1956, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Manoel Pires Avelar e de Ana Moreira Dias.

O pretendente: KLEISON SILVA RODRIGUES DE LIMA, profissão: instrutor de trân-
sito, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1999, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Klecio Rodrigues de Lima e de Le-
ticia Aparecida da Silva. A pretendente: SIRLEY FERNANDES DE SOUZA, profissão: 
analista de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/04/1997, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Geraldo Anselmo de 
Souza e de Clara Aparecida Fernandes de Souza.

O pretendente: MATHEUS BOGAS DE MELO, profissão: auditor contábil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1996, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto Laurentino de Melo e de Leila Aparecida Bo-
gas Laurentino de Melo. A pretendente: EMILLY TAMIRES OLIVEIRA, profissão: farma-
cêutica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Zildemaria Inacia de Oliveira.

O pretendente: VICTOR SIMOES LIMA, profissão: pintor, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/2004, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Ezequiel dos Santos Lima e de Sandra Leite Simoes Lima. A preten-
dente: ISABELLY ALVES DEOLIM PIRISTRELLO, profissão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/2004, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Jose Luis Deolim Piristrello e de Michele Alves Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS BOMFIM FILHO, profissão: porteiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1968, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Carlos Bomfim e de Maria do Carmo Santos Bomfim. A 
pretendente: RUTE ALVES DOS SANTOS FENICH, profissão: cabeleireira, estado civil: 
viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1972, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Maurino Bernardino dos Santos e de Idalia Alves da Mota.

O pretendente: JOSUÉ DA SILVA OLIVEIRA, profissão: ajudante de serralheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/2001, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Sebastião Paulo de Oliveira Filho e de Roselene da Silva Oliveira. 
A pretendente: AGATHA VITORIA DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/2002, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Osvaldo Marques da Silva e de Valdicéia Angélica Marciano da Silva.

O pretendente: MÁRCIO ADOLFO FERREIRA, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1973, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Maria Lucia Ferreira. A pretendente: SIMONE DA SILVA PRADO, 
profissão: fiscal de prevenção de perdas, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Ca-
pital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 08/10/1972, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de João Batista do Prado Filho e de Elizete Soares da Silva Prado.

O pretendente: ANDERSON GERTRUDES DE AMORIM, profissão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1981, residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Orlando Tavares de Amorim e de Maria Célia Gertru-
des de Amorim. A pretendente: JESSICA MARQUES, profissão: metalúrgica, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1991, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Jose Fernandes Marques e de Cleonilda Aparecida da Silva Marques.

O pretendente: JOSÉ VENÂNCIO DE JESUS SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Gandu, BA, data-nascimento: 03/09/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Adalberto Barreto dos Santos e de Irani Souza de Jesus. A 
pretendente: BRUNA SOUZA DA SILVA, profissão: assistente administrativa, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1995, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Geraldo Junior Souza da Silva e de Maria das Dores Silva.

O pretendente: CRISTHIANO HENRIQUE CORREIA DE OLIVEIRA, profissão:, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1983, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Silas Rodrigues de Oliveira e de Sueli Cor-
reia dos Santos Oliveira. A pretendente: NATALIA ARGENTO TOLEDO PERTENUCI, 
profissão:, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nas-
cimento: 31/03/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Daniel Toledo 
Petenuci e de Lorendana Argento Petenuci.

O pretendente: FABIO HENRIQUE SILVA DA COSTA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Elisvan Duarte da Costa e de Marlene Alzira 
Silva da Costa. A pretendente: GIOVANNA SANTOS OLIVEIRA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1999, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ailton Loureiro de Oliveira e de Amanda 
dos Santos Oliveira.

O pretendente: LUIZ VANDERLEI DE OLIVEIRA, profissão: jardineiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1956, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Mario de Oliveira e de Maria da Conceição Oliveira. 
A pretendente: CARMEN APARECIDA SANTOS PEREZ, profissão: costureira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1964, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eladio Perez Martinez e de Lourdes de Oliveira 
Santos.

O pretendente: IVANILDO PAULINO DA SILVA, profissão: agente de defesa civil, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 06/03/1976, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Mario Paulino da Silva e de Ivanilda Maria da 
Silva. A pretendente: DEUSIVANIA GOMES DA SILVA, profissão: assistente social, es-
tado civil: divorciada, naturalidade: Sousa, PB, data-nascimento: 28/02/1980, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Gomes da Silva e de Luzia Gomes 
da Silva.

O pretendente: CÍCERO ALBERLANIO ALVES SUCUPIRA, profissão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Iguatu, CE, data-nascimento: 13/09/1974, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alberto Sucupira Lima e de Aiza Alves 
Ferreira. A pretendente: MARIANA ALVES MARTINS, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1990, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Donizete Carlos Martins e de Antonia Alves 
da Silva.

O pretendente: MARCELO DA SILVA REIS, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1971, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Heribaldo Sousa dos Reis e de Cleuinice 
da Silva Reis. A pretendente: EDNA MOTTA FIRMINO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1972, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Januário Firmino e de Iris Motta 
Firmino.

O pretendente: JOÃO PAULO RIBEIRO SILVA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1988, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Nilton Silva Lima e de Eunice Ribeiro de Souza Silva. A 
pretendente: THAÍS DA SILVA GOIS, profissão: supervisora de atendimento, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Vieira Gois e de Maria Laete da 
Silva Gois.

O pretendente: GILDEMBERG NASCIMENTO LIMA, profissão: vidreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Itororó, BA, data-nascimento: 01/02/1964, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Urias Moreira Lima e de Isbete Lopes do Nascimento. 
A pretendente: ELIENE HÍLARIO DOS SANTOS, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteira, naturalidade: Floresta Azul, BA, data-nascimento: 20/12/1972, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Sebastião Hilário dos Santos e de Maria Francisca 
dos Santos.

O pretendente: KELITON COSTA LIRA, profissão: engenheiro civil, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Tucuruí, PA, data-nascimento: 21/10/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Antonio José Tavares Lira e de Maria de Lourdes Costa 
Lira. A pretendente: DANIELA DE PAULA VERONESI, profissão: autônoma, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/02/1984, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Izaias Paulo Veronesi e de Sebastiana Maria 
Veronesi.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA PEREIRA, profissão: funcionário público estadual, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Cachoeira do Sul, RS, data-nascimento: 30/05/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Hélio Marques Pereira e de Leandra 
da Silva Pereira. A pretendente: PALOMA CORDEIRO MOREIRA, profissão: assistente 
administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: Carmo do Rio Claro, MG, data-nas-
cimento: 18/01/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ion Henrique 
Moreira e de Helena Maria Cordeiro Moreira.

O pretendente: CLEYTON BAIÃO DE SOUZA, profissão: oficial de mecânico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Norberto Fernandes de Souza e de Fatima 
Conceição Baião. A pretendente: GLÁUCIA REGINA MENDES, profissão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1981, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Sergio Mendes e de Sandra Regina 
Maciel Mendes.

O pretendente: MARCOS RAFAEL VIEIRA PINHEIRO, profissão: analista comercial 
sênior, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco José Pinheiro e de Maria 
Lindaci Vieira Pinheiro. A pretendente: FLAVIA SOUSA PEREIRA, profissão: professo-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1998, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Osvaldo Martins Pereira e de Ivoneide 
de Sousa Vieira Pereira.

Algumas optam por 
manter a jornada 
100% remota, outras 

oferecem a opção híbrida, 
ou então, realizam ajustes 
para que os funcionários 
possam voltar ao trabalho 
totalmente presencial.

Da grande parcela que 
voltou aos escritórios, seja 
de forma parcial ou total, 
81% dos trabalhadores con-
sideram a experiência boa ou 
melhor do que o esperado. Os 
dados são do recorte Brasil da 
pesquisa realizada pela Sode-
xo e conduzida pela Harris 
Interactive em nove países. 
Em território brasileiro, o 
levantamento mostrou que 
os colaboradores esperam 
padrões de segurança e hi-
giene mais elevados. 

98% dos respondentes 
aguardam desinfecção de 
áreas comuns várias vezes 
ao dia, 78% destacam ain-
da a qualidade do ar como 
condição importante para 
o retorno e 57% esperam 
que seja melhor do que 
antes. Além disso, 97% das 
pessoas consideram neces-
sário disponibilizar opções 
que contribuem para maior 

Algumas empresas já retornaram, outras 
ainda estão no processo.

Trabalhador ao voltar ao escritório 
exige melhor limpeza e alimentação
A pandemia completa pouco mais de dois anos no país, e hoje com o aumento da vacinação e 
estabilização dos casos da Covid-19, muitas empresas já fazem adaptações na forma de trabalho de 
seus colaboradores

O resultado foi além da-
quilo que imaginávamos, 
a grande maioria dos que 
voltaram está satisfeita, 
mesmo apresentando novas 
preocupações com limpeza 
e alimentação”, comenta 
Tomaz Henrique Peeters, 
diretor de Marketing, Es-
tratégia e Relacionamento 
com Clientes de Serviços 
Corporativos da Sodexo On-
site Brasil. O executivo avalia 
que os números mostram 
essa mudança de compor-
tamento dos brasileiros e, 
o que muitas vezes passava 
desapercebido, agora se 
tornou essencial. 

“As empresas precisam es-
tar atentas a isso. Os serviços 
de facilities como sanitização 
constante dos ambientes e 
limpeza do ar-condicionado, 
cresceram muito no merca-
do e devem estar cada vez 
mais integrados com outras 
áreas estratégicas como RH 
e TI, por exemplo, pois pas-
sam a ser um viabilizador de 
toda a estratégia de retorno 
aos escritórios”, conclui 
Tomaz. - Fonte e mais infor-
mações: (https://br.sodexo.
com/home.html).
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segurança e saúde das pes-
soas como o dispenser de 
álcool gel na entrada dos 
ambientes.

No quesito alimentação 
no trabalho, os funcioná-
rios esperam das empre-
sas variedade, com opções 
acessíveis nos restaurantes, 
delivery, ingredientes locais 
e de boa qualidade. Quando 
questionados sobre quais as 
medidas importantes para 
que se sentissem seguros 
ao almoçar no trabalho, 98% 
responderam que esperam a 
sanitização das superfícies 
como mesas e cadeiras e o 
distanciamento social com 
espaçamento. 

A mesma porcentagem 
também considera impor-
tante manter os equipamen-
tos de copa e máquinas de 
café limpos a cada uso. A 
utilização de dispenser de 
álcool gel em restaurantes 
também foi citada como 
essencial por 97% dos en-
trevistados e 96% gostariam 
de ter talheres embrulhados 
e alimentos não expostos no 
buffet.

“Algumas empresas já re-
tornaram, outras ainda estão 
no processo, mas o que se 
criou foi uma grande expec-
tativa quanto ao sentimento 
do colaborador ao regresso 
para o escritório. 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

WAGNER ALVES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/060.FLS.122-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte de maio de mil novecentos e oitenta e oito (20/05/1988), residente e 
domiciliado Rua Lincoln Junqueira, 923, B, CEP:08420-660, Jardim São Pedro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Valter do Nascimento e de Valeria Alves Feitosa. BRU-
NA MAZETI DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão ajudante geral, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/118.FLS.075-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
outubro de mil novecentos e oitenta e nove (29/10/1989), residente e domiciliada Rua 
Lincoln Junqueira, 923, B, CEP:08420-660, Jardim São Pedro, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filha de Juacir Rodrigues dos Santos e de Alzira Mazeti de Carvalho dos Santos.

MARCOS RAMOS DA SILVEIRA, estado civil solteiro, profissão condutor de máquina, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/033.FLS.116-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
trinta de junho de mil novecentos e sessenta e seis (30/06/1966), residente e domicilia-
do Rua Piacatu, 70, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João 
Baptista da Silveira e de Antonia Ramos da Silveira. ELIANA RAMOS DA SILVA, esta-
do civil divorciada, profissão do lar, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia quatorze de agosto de mil novecentos e sessenta e oito (14/08/1968), 
residente e domiciliada Rua Piacatu, 70, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Carlos Ramos da Silva e de Vera Lucia Ramos da Silva.

MÁRCIO LEANDRO SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido em Buíque, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/021.FLS.159 BUÍQUE/PE), Buíque, PE 
no dia oito de abril de mil novecentos e oitenta e sete (08/04/1987), residente e domiciliado 
Rua Harry Danhenberg, 148, CEP: 08270-010, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antonio Barbosa da Silva e de Cícera Soares da Silva. GEIZA BELI PEDREI-
RA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Gandu, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/026.FLS.237-WENCESLAU GUIMARÃES/BA), Gandu, BA no 
dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (25/02/1992), residente e 
domiciliada Rua Harry Danhenberg, 148, CEP: 08270-010, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jaelson Anunciação dos Santos e de Edileuza Santos Pedreira.

NILSON BATISTA NETO, estado civil solteiro, profissão supervisor de instalação, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/088.FLS.142 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e cinco de março de mil novecentos e oitenta e seis (25/03/1986), residente e domici-
liado Rua Domingos Lisboa, 104, CEP:08250-690, Conjunto Residencial José Bonifá-
cio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adilson Francisco da Silva e de Rosangela 
Aparecida Batista da Silva. THAIS OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profissão 
administradora, nascida no Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/072.FLS.278-
MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de novembro de mil novecentos e noventa 
e quatro (04/11/1994), residente e domiciliada Avenida Professor João Batista Conti, 
1550, apartamento 31-B, CEP:08255-210, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Eraldo Moura dos Santos e de Valdetina Oliveira Santos.

LUCAS ALMEIDA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/221.FLS.044V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de 
março de mil novecentos e noventa e cinco (05/03/1995), residente e domiciliado Rua 
Noite Verde, 100, CEP 08290 140, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Ivan Pereira dos Santos e de Sandra Regina Almeida de Souza dos Santos. ERICA 
MARIA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão auxiliar de monitoramento, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/314.FLS.270V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de 
junho de mil novecentos e noventa e oito (30/06/1998), residente e domiciliada Rua 
Aguadeiro, 23, CEP 08295-050, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Manoel Severino de Souza e de Maria Antonia da Silva.

AFRANIO MARCELINO CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, profissão promotor de ven-
das, nascido em Ibicaraí, Estado da Bahia, Ibicaraí, BA no dia primeiro de abril de mil no-
vecentos e sessenta e seis (01/04/1966), residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 206, 
apartamento 34-A, CEP:08253-000, Conjunto Residencial José Bonifácio, São Paulo, SP, 
filho de José Marcelino Conceição e de Maria Gama da Conceição. ANA PAULA GUS-
MAN, estado civil solteira, profissão estagiária, nascida no Subdistrito Mooca, nesta Capital 
(CN:LV.A/002.FLS.057-MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de maio de mil nove-
centos e setenta e seis (15/05/1976), residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 206, apar-
tamento 34-A, CEP:08253-000, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Aparecido Bononi Gusman e de Elza Aparecida da Silva Gusman.

ADRIANO OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão técnico de telecomuni-
cação, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/022.FLS.252-GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (20/12/1983), 
residente e domiciliado Rua General Moreira Couto, 05, A, CEP: 08420-730, Jardim São 
Pedro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo Soares de Souza e de Aide de Olivei-
ra Sousa. KARINA LIMA, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida 
no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/052.FLS.160 TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (27/08/1986), residente 
e domiciliada Rua General Moreira Couto, 05, A, CEP: 08420-730, Jardim São Pedro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Magalhães Lima e de Vera Lucia Lima.

OSWALDO BENEDITO FERREIRA, estado civil divorciado, profissão motorista, nasci-
do em Distrito de Parnaso, Município de Tupã, neste Estado, Tupã, SP no dia dezoito 
de outubro de mil novecentos e cinquenta e sete (18/10/1957), residente e domiciliado 
Rua Artur Cadore, 216, casa 04, CEP 08295-190, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Mario Benedito Ferreira e de Helena Valentim Benedito. ELISÂN-
GELA DE OLIVEIRA CRUZ, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/034.FLS.148V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
dezembro de mil novecentos e setenta e oito (24/12/1978), residente e domiciliada Rua 
Artur Cadore, 216, casa 04, CEP 08295-190, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de João de Oliveira Cruz e de Carmen Prado Cruz.

CRISTOPHER RAPHAEL OLIVEIRA PONCE, estado civil divorciado, profissão guarda 
civil metropolitano, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de mar-
ço de mil novecentos e oitenta e nove (30/03/1989), residente e domiciliado Rua Fon-
toura Xavier, 204, apartamento 01, CEP 08295-300, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Claudio Ponce Alvares e de Maria Aparecida Costa de Oliveira Ponce. STEPHANIE 
FERNANDES BRITO LOPES, estado civil solteira, profissão estudante, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/168.FLS.146 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de setembro 
de mil novecentos e noventa e dois (12/09/1992), residente e domiciliada Rua Fontoura 
Xavier, 204, apartamento 01, CEP 08295-300, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Anderson Fabiano de Brito Lopes e de Rose Núbia da Silva Fernandes.

GUSTAVO CUER CAETANO, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido nes-
te Distrito (CN:LV.A/178.FLS.070-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de de-
zembro de mil novecentos e noventa e dois (05/12/1992), residente e domiciliado Rua 
Agrimensor Sugaya, 1210, bloco 02, apartamento 86, CEP:08260-030, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José de Oliveira Caetano e de Arlete Aparecida Cuer 
Caetano. BRUNA FAGUNDES RIBEIRO, estado civil solteira, profissão assistente ad-
ministrativa, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/310.FLS.100-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia oito de janeiro de mil novecentos e no-
venta e dois (08/01/1992), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 1210, bloco 
02, apartamento 86, CEP:08260-030, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Carlos Ribeiro e de Silvana Fagundes de Souza.

LUCAS GOMES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão escriturário administrativo, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/290.FLS.022 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e sete de agosto de mil novecentos e noventa e sete (27/08/1997), residente e domiciliado 
Rua Goivinho da Praia, 73, casa 02, CEP: 08245-220, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Rogerio Gomes dos Santos e de Leidiane Francisca dos Santos. INGRID 
PAULINO DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascida em Santos, neste Estado (CN:LV.A/039.FLS.063-ITANHAÉM/SP), Santos, SP no 
dia vinte e um de junho de mil novecentos e noventa e cinco (21/06/1995), residente e domi-
ciliada Rua Goivinho da Praia, 73, casa 02, CEP: 08245-220, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Ailton de Oliveira da Silva e de Angela Maria Paulino dos Santos.

JÉFERSON COSTA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de estacionamen-
to, nascido em Itambé, Estado da Bahia (CN:LV.A/061.FLS.425-ITAMBÉ/BA), Itambé, BA 
no dia trinta e um de maio de mil novecentos e noventa e um (31/05/1991), residente e do-
miciliado Rua Inauini, 593, CEP:08246-056, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio José da Silva e de Maria Eliete Costa da Silva. FRANCILENE 
DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Teresina, Estado 
do Piauí (CN:LV.A/280.FLS.474-1º OFÍCIO DE TERESINA/PI), Teresina, PI no dia trinta 
de junho de mil novecentos e noventa e um (30/06/1991), residente e domiciliada Rua 
Inauini, 593, CEP:08246-056, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Antonio Francisco Soares da Silva e de Francisca Alzenir Rodrigues dos Santos.

RENAN FUKE JOBB, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/236.FLS.229-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (20/01/1988), residente e domiciliado 
Avenida Monsenhor Agnelo, 380, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Sergio Guedes Jobb e de Lucia Fumie Fuke. DANIELA SANTOS DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão vendedora, nascida em Salvador, Estado da Bahia (CN:LV.A/088.
FLS.248-DISTRITO SÉ SALVADOR/BA), Salvador, BA no dia vinte e oito de dezembro 
de mil novecentos e noventa (28/12/1990), residente e domiciliada Avenida Monsenhor 
Agnelo, 380, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Augusto Men-
des da Silva e de Zenaide Vieira Santos.

LUIZ VITOR BRAZ FERREIRA, estado civil divorciado, profissão conferente, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de março de mil novecentos e noven-
ta e sete (03/03/1997), residente e domiciliado Rua Aníbal Machado, 150, CEP 08210-
570, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jair Palombo Ferreira e de Claudia Elaine 
Braz Ferreira. ROSILENE AIRES DE ANDRADE, estado civil solteira, profissão ope-
radora de caixa, nascida neste Distrito (CN:LV.A/088.FLS.267V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia seis de maio de mil novecentos e oitenta e seis (06/05/1986), residente 
e domiciliada Rua Amerício, 29, casa 03, CEP 08240-300, Jardim Norma, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Benedito José de Andrade e de Maria Aparecida Aires.

ANISIO ERIKSON DA SILVA, estado civil solteiro, profissão cozinheiro, nascido em 
Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/040.FLS.063-MOGI DAS CRUZES/SP), Mogi 
das Cruzes, SP no dia treze de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (13/06/1984), 
residente e domiciliado Rua Sho Yoshioka, 150, CEP: 08265-381, Gleba do Pêssego, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Leila de Fatima da Silva. ELISÂNGELA PEREI-
RA TEIXEIRA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de farmácia, nascida em São 
Caetano do Sul, neste Estado, São Caetano do Sul, SP no dia doze de fevereiro de mil 
novecentos e setenta e oito (12/02/1978), residente e domiciliada Rua Sho Yoshioka, 
150, CEP: 08265-381, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto 
Freitas Teixeira Filho e de Fátima Aparecida Pereira Teixeira.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: CHIDERA EVERIST UZODIGWE, de nacionalidade nigeriana, profissão 
comerciante, estado civil solteiro, nascido na Nigéria, no dia (02/07/1996), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Everist Uzodigwe e de Joy Uzodigwe. 
A pretendente: FIAMA FRANCILAI DIAS DAS DORES, de nacionalidade brasileira, 
profissão vendedora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (02/04/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Maria das Dores.

O pretendente: JOEL CHIDERA OBILO, de nacionalidade nigeriana, profissão comerciante, 
civil solteiro, nascido na Nigéria, no dia (17/07/1986), residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filho de Longinus Obilo e de Juliana Obilo. A pretendente: DANIELA 
SILVA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão cuidadora, estado civil 
solteira, nascida em João Pessoa - PB, no dia (15/04/1993), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Lucas Leoncio do Nascimento e de Josicleide da Silva.

O pretendente: MICHAEL OBUMNEKE EZE, de nacionalidade nigeriana, profissão co-
merciante, solteiro, nascido na Nigéria, no dia (08/10/1989 ), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nestor Joseph Maduabuchukwu Eze e de Patricia 
Ngozi Eze. A pretendente: ROSILENE ALVES TOLENTINO, de nacionalidade brasileira, 
profissão costureira, estado civil solteira, nascida em Douradina - PR, no dia (28/02/1973), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Alves Tolentino.

O pretendente: ALEXANDRE TAMBUCCI CAMÕES TEIXEIRA DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, profissão representante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia (19/03/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Armando Camões Teixeira da Silva e de Mirtes Tambucci Teixeira da Silva. A pretendente: 
RAÍZA DA SILVA, nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado civil solteira, nasci-
da em São Paulo - SP, no dia (18/03/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Clovis Romão da Silva e de Roseli Aparecida de Andrade da Silva.

O pretendente: BRUNO DO NASCIMENTO PIMENTEL, de nacionalidade brasileira, 
profissão enfermeiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (11/03/1990), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Reginaldo Pimentel 
e de Tania Cristina do Nascimento Pimentel. A pretendente: BRUNA MATOS ROCHA, 
de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (10/02/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Edvaldo Alves Rocha e de Edneusa Matos da Silva.

O pretendente: RICARDO OSCAR FREITAS, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido São Paulo - SP, no dia (01/01/1985), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jorge dos Santos Freitas e 
de Gabriela Edith Di Rago Freitas. A pretendente: GLAUCIA HELENA RIBEIRO, de 
nacionalidade brasileira, profissão controladora de acesso, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (12/04/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paul - SP, filha de Marcia Aparecida Ribeiro.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Distrito - Itaim Paulista
Rodrigo Feracine Alvares (Oficial e Tabelião)

O pretendente: DIEGO JERONIMO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/03/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Silvan Jeronimo da Silva e de Maria Jose da Conceição. 
A pretendente: ELAINE DE SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/08/1989), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Enivaldo Ventura Santos e de Edna Arraz de Souza.

O pretendente: EWERTON MARCELINO FARIAS, estado civil solteiro, profissão publicitário, 
nascido em Paraiso do Tocantins, TO, no dia (13/11/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Odilon Cardoso Farias e de Eunice Marcelino Pinto Farias. 
A pretendente: ELLEN CRISTINA COSTA QUEIROZ, estado civil solteira, profissão médica 
veterinária, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/10/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Queiroz Neto e de Joselha Alvino Costa Queiroz.

O pretendente: BRUNO MOLINA AMARAL, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Londrina, PR, no dia (31/12/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Leonardo Almeida Amaral e de Claudia Pereira Molina. A pretendente: 
CAMILA TEODORO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão fiscal de caixa, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (29/01/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Luiz Carlos de Oliveira e de Dirce Teodoro de Oliveira.

O pretendente: EDSON NUNES DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, profissão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/08/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Conceição e de Eunice Nunes Conceição. A 
pretendente: LUCÍLIA CANDIDO DE LIMA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (14/04/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Francisco Candido de Lima e de Francisca Maria de Lima.

O pretendente: LUCAS ANDRE CAETANO SOARES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, pro-
fissão ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/05/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Osvani Martins de Almeida e de Silvana Caetano Soares 
de Almeida. A pretendente: LAYNA ALVES FONTES DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/04/2002), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Danilo Fontes dos Santos e de Katia Alves dos Santos.

O pretendente: MARCELO ROCHA SOUZA, estado civil solteiro, profissão eletricista, 
nascido em Piatã, BA, no dia (24/09/1975), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Salvador Tavares Souza e de Maria Rocha Souza. A pretendente: 
JOELMA ALVES, estado civil solteira, profissão auxiliar de higienização, nascida em São 
José do Belmonte, PE, no dia (23/12/1981), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Agenor Francisco Alves e de Maria Avelino Alves.

O pretendente: GEOVANE FERNANDES FERREIRA, estado civil solteiro, profissão líder 
de mercearia, nascido em Guarulhos, SP, no dia (27/04/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Dorivaldo Alves Ferreira e de Rita Fernandes Pereira. 
A pretendente: RAYANNE CHRISTINE GONÇALVES FIGUEREDO, estado civil solteira, 
profissão balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/03/1996), residente e domicilia-
da neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdeci Ivo Figueredo Filho e de Ilma Gonçalves.

O pretendente: RAFAEL MITSUO SAKODA DE BARROS, estado civil solteiro, profissão 
técnico de telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/05/1990), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Aldevan Ribeiro de Barros e de Turuco 
Sakoda de Barros. A pretendente: BRUNA DOS REIS MATOS, estado civil solteira, pro-
fissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/03/1992), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge de Matos e de Rosana dos Reis Matos.

O pretendente: MIKAEL ROSA IDOMINEU, estado civil divorciado, profissão analista de 
RH, nascido em Juazeiro, BA, no dia (28/02/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Miguel Idomineu Neto e de Marleide Rosa Idomineu. A pretendente: 
LUANA DÉBORA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão estagiária de administra-
ção, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/03/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Manoel Eduardo de Oliveira e de Débora Luchiari de Oliveira.

O pretendente: ELIO GREGORIO PINHO, estado civil divorciado, profissão técnico de 
enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/12/1963), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio Gregorio Pinho e de Noemia Dias da Silva. A 
pretendente: ERIEUSE DA CONCEIÇÃO VILAÇA, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/03/1979), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Eliza da Conceição Vilaça.

O pretendente: JULIO CESAR VIEIRA FERNANDES, estado civil solteiro, profissão pro-
motor de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/11/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Celso Fernandes Junior e de Angelica Carvalho Vieira 
Fernandes. A pretendente: THAINA ANDRESSA DO NASCIMENTO FLOR, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/03/1998), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ivanildo Flor e de Sandra Pessoa do Nascimento.

O pretendente: RAPHAEL DO CARMO CANNOS, estado civil solteiro, profissão ven-
dedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/04/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Cannos e de Vera Lucia do Carmo Cannos. A 
pretendente: ANDRESSA MARTINS OLIMPIO DOS ANJOS, estado civil solteira, pro-
fissão assistente de gestão integrada, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/01/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Agnovange Olimpio dos 
Anjos e de Maria Zilda Martins Olimpio dos Anjos.

O pretendente: JEFFERSON FARIAS GOMES, estado civil solteiro, profissão mano-
brista, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/12/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Farias Gomes e de Maria de Lurdes Adelia de 
Jesus. A pretendente: ISABELA MOREIRA SANTOS, estado civil solteira, profissão 
cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/10/1999), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Guilherme Moreira dos Santos e de Marizete 
Nascimento dos Santos.

O pretendente: JOSÉ NETO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
estagiário de direito, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/09/1999), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Neto Ferreira da Silva e de Urbanilda 
Pereira da Silva. A pretendente: STELA CORREA AMARAL, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/02/2001), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Helio Carlos Viana Amaral e de Ana Paula Correa da Silva.

O pretendente: VINICIUS SÁ DE JESUS, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
em Itabuna, BA, no dia (07/03/1995), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Genimarcio de Jesus e de Ana Lucia Oliveira Sá. A pretendente: LUCIENE 
EMIDIO DA SILVA, estado civil solteira, profissão advogada, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (31/12/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João 
Souza da Silva e de Neusa Aparecida Emidio.

O pretendente: BRUNO BRITO ANDRADE, estado civil solteiro, profissão operador de 
máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/12/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto Brito Andrade e de Anorina Maria Andrade. A 
pretendente: FABIANA RAMOS SANTANA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Caieiras, SP, no dia (14/11/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Nerisvaldo Apolinario Santana e de Maria Raimunda Batista Ramos Santana.

O pretendente: ADAILTON FLAMINIO ALVES, estado civil solteiro, profissão pintor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/06/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Mario Jorge Alves e de Irene Martins Flaminio. A pretendente: 
STEPHANIE TAVARES DE MATOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (06/07/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Mirian Tavares de Matos.

O pretendente: GABRIEL SOUSA SANTOS, estado civil solteiro, profissão professor de 
música, nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (02/08/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Lidiomar dos Santos Bispo e de Cristiane Sousa 
Costa. A pretendente: JENNIFER VAZ QUEIROZ, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (03/11/1999), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Andre Souza Nogueira de Queiroz e de Ana Angelica da Silva Vaz.

O pretendente: EDUARDO SILVA AMARAL, estado civil solteiro, profissão agente 
administrativo, nascido em Osasco, SP, no dia (21/04/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manuel Messias Alves Amaral e de Suely Santos 
Silva Amaral. A pretendente: ISABELE DIMÍTRIA ARAUJO SILVA, estado civil solteira, 
profissão teleatendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/03/2003), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Wagner Henrique da Silva e de Eli-
sangela Araujo da Silva.

O pretendente: FILIPE DE SOUZA ROLIM DA MATA, estado civil solteiro, profissão 
analista CRM, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/08/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Pio Evangelio José da Mata e de Milene Souza 
Rolim. A pretendente: KETILIN NAIADE DOS SANTOS COUTINHO, estado civil sol-
teira, profissão designer ux, nascida em Guarulhos, SP, no dia (12/02/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Noel Alves Coutinho e de Renata 
Oliveira dos Santos Coutinho.

O pretendente: WELLINGTON RIBEIRO DE JESUS, estado civil solteiro, profissão aju-
dante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/11/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marivaldo Nascimento de Jesus e de Andreia Cristiane 
Ribeiro. A pretendente: ALINE RIBEIRO DO Ó, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/09/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Eliseu Abilio do Ó e de Conceição Ribeiro.

O pretendente: MAX DE JESUS PEREIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Arataca, BA, no dia (14/01/1987), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Dalci de Jesus Pereira. A pretendente: MICHELLE APARECIDA DE 
ALMEIDA SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (30/07/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Aloizio 
Severino de Souza e de Onicea de Almeida Souza.

O pretendente: JOÃO NARCIZO, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido 
em Borrazópolis, PR, no dia (27/01/1953), residente e domiciliado neste distriito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Narcizo e de Paschoalina Gambaro. A pretendente: GERALDA 
MARIA DA SILVA, estado civil viúva, profissão do lar, nascida em Ipirá, Ipirá, BA, no 
dia (24/09/1963), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Laurinda 
Maria de Jesus.

LUIZ FERNANDO BELLINTANI JAMELLI, estado civil divorciado, profissão em-
presário, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de abril 
de mil novecentos e oitenta e cinco (04/04/1985), residente e domiciliado Estrada 
Itaquera-Guaianazes, 527, torre 09, apartamento 33, CEP 08246-000, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Jamelli e de Maril-
da Aparecida Bellintani Jamelli. MOARA REVELINO SAROKA, estado civil soltei-
ra, profissão assessora comercial, nascida neste Distrito (CN:LV.A/083.FLS.119V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos 
e oitenta e cinco (25/08/1985), residente e domiciliada Estrada Itaquera-Guaia-
nazes, 527, torre 09, apartamento 33, CEP 08246 000, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marco Antonio Saroka e de Soraia Revelino 
Saroka.

ADILSON FRANCISCO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão padeiro, nas-
cido neste Distrito, São Paulo, SP no dia quinze de abril de mil novecentos e se-
tenta e três (15/04/1973), residente e domiciliado Rua Antônio Gandini, 219, CEP: 
08215-460, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Heleno Francisco da Silva e de 
Antonia Lourenço da Silva. MIRIAN APARECIDA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão aposentada, nascida em Guaianases, nesta Capital, São Paulo, SP no 
dia primeiro de maio de mil novecentos e setenta e um (01/05/1971), residente e 
domiciliada Rua Antônio Gandini, 219, CEP: 08215-460, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Maria Isabel da Silva.

NEILTON RODRIGO ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão portei-
ro, nascido neste Distrito (CN:LV.A/164.FLS.038-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia cinco de agosto de mil novecentos e noventa e um (05/08/1991), residente 
e domiciliado Rua Victório Santim, 2850, casa 10, CEP 08290-001, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ivanilton Ferreira dos Santos e de Rosineide Alves Santos. 
EVANDRO TORRES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão controlador de 
acesso, nascido em Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/084.FLS.187-MOGI 
DAS CRUZES/SP), Mogi das Cruzes, SP no dia oito de novembro de mil novecentos 
e noventa e três (08/11/1993), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 2850, 
casa 10, CEP 08290 001, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Francisco 
dos Santos e de Lenivalda Torres.

FELIPE ANTONIO FORTUNATO, estado civil divorciado, profissão supervisor 
técnico, nascido neste Distrito, São Paulo, SP no dia trinta de novembro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (30/11/1984), residente e domiciliado Rua Arraial 
do Bonfim, 455, CEP 08295-110, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Marco Antonio Fortunato e de Maria Alice dos Santos Fortunato. RUTH 
PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão gerente de loja, nascida no 
Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/087.089-SANTO AMARO/SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e oitenta e um (05/04/1981), 
residente e domiciliada Rua Arraial do Bonfim, 455, CEP 08295-110, Vila Carmosi-
na, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Hermes Pereira da Silva e de Aparecida 
Donizete da Silva.

DANILO SABINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão promotor de ven-
das, nascido neste Distrito (CN:LV.A/136.FLS.001V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia seis de setembro de mil novecentos e noventa (06/09/1990), residente e 
domiciliado Rua Doutor Jairo Franco, 24, CEP 08246-010, Parada XV de Novem-
bro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de David Ismael dos Santos e de Marisa 
Sabino dos Santos. SABRINA MORATO VIEIRA, estado civil solteira, profissão 
repositora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/267.FLS.107-VILA PRUDEN-
TE/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de janeiro de dois mil e três (17/01/2003), 
residente e domiciliada Rua Doutor Jairo Franco, 24, CEP 08246-010, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Vieira da Silva e de 
Edvânia Morato Vieira.

WELLINGTON MOTA CAVALCANTE, estado civil solteiro, profissão eletricista indus-
trial, nascido neste Distrito (CN:LV.A/232.FLS.275 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e um de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (21/08/1995), residente 
e domiciliado Avenida André Cavalcanti, 765, casa 04, CEP:08225-420, Vila Regina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Pereira Cavalcante e de Márcia Maria 
Mota Cavalcante. JAQUELINE MIRIELI DE SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão técnico de saúde bucal, nascida neste Distrito (CN:LV.A/254.FLS.076 ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de junho de mil novecentos e noventa 
e seis (19/06/1996), residente e domiciliada Avenida André Cavalcanti, 765, casa 04, 
CEP:08225-420, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Adailton da 
Silva e de Rosineide de Souza.

ANDERSON SOARES ALVES, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/275.FLS.039-1º SUBDISTRITO GUARULHOS/SP), 
Guarulhos, SP no dia treze de setembro de mil novecentos e oitenta e três (13/09/1983), 
residente e domiciliado Rua Jiparaná, 248, casa 02, CEP:08246-050, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adalberto Jorge Brito Alves e de Maria 
Soares de Alencar Alves. TAIS DE ARAUJO DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/097.FLS.043-VILA FORMOSA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de novembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(23/11/1989), residente e domiciliada Rua Jiparaná, 248, casa 02, CEP:08246-050, Pa-
rada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adeilto de Melo dos Santos 
e de Maria Cristina de Araujo.

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 
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O pretendente: MARCOS VINÍCIUS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/08/1998), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Marcio Sorrentino da Silva e de Paula Alessandra Honorio. A 
pretendente: MARIANA DE SOUSA SOARES, estado civil solteira, profissão empresária, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (23/07/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Messias Pereira Soares e de Solange Bezerra de Sousa Soares.

O pretendente: ALÉCIO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão aju-
dante de jardinagem, nascido em Campo Formoso, BA, no dia (20/03/1989), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Antonio Ferreira dos Santos e 
de Elzita Maria Ferreira dos Santos. A pretendente: DAIANE FAGUNDES DE SOUZA, 
estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(09/06/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Osvanildo 
Fagundes de Souza e de Nilceia Victoriano de Souza.

O pretendente: ÁLISSON VICTOR JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão es-
toquista, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/06/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marcio José Jaco da Silva e de Ana Paula da Silva. A 
pretendente: MARIANA FERNANDA RODRIGUES DE ALCANTARA, estado civil sol-
teira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/07/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Ribeiro de Alcantara 
e de Valeria Fernanda Rodrigues de Medeiros.
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

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
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