
Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.br São Paulo, sexta a segunda-feira, 15 a 18 de abril de 2022 7

1. Contexto Operacional: A principal atividade da Agrus Agropecu-
ária S/A, é a criação de bovinos para corte. 2. Apresentação das 
Demonstrações Financeiras: Foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com a Lei 6404/76 e suas alterações, apli-
cáveis no encerramento do exercício. 3. Resumo Das Principais 
Práticas Contábeis: 3.1. Caixa e equivalente de caixa: o saldo de 
caixa, bancos e aplicações financeiras estão apresentados a valor 
de realização (mercado) que equivale a seu valor contábil; 3.2. O va-

AGRUS AGROPECUÁRIA S/A.
C.N.P.J. Nº.  17.783.175/0001-15

Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em Reais)
Balanço Patrimonial

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração do Resultado Demonstração do Fluxo de Caixa
Ativo 2021 2020
Circulante 6.722.619 7.685.202
Caixa, bancos e equivalentes
(aplicações financeiras) 5.749.704 4.910.632
Impostos a recuperar 275.948 612.003
Adiantamentos diversos 172.310 186.010
Operações com pessoas ligadas 524.657 1.976.557
Não Circulante 19.107.608 8.484.254
Realizável a longo prazo 19.089.000 465.646
Contas a receber 19.089.000 -
Operações com pessoas ligadas - 465.646
Imobilizado 18.608 8.018.608
Total do ativo 25.830.227 16.169.456

  Reserva Lucros/
  de Lucros Prejuízos 
Histórico Capital Legal acumulados Total
Saldo em 
31.12.19 19.623.105 - (1.773.404) 17.849.701
Prejuízo do exercício - - (450.279) (450.279)
Redução 
 do capital (2.600.000) - - (2.600.000)
Saldo em 
 31.12.20 17.023.105 - (2.223.683) 14.799.422
Lucro líquido 
 Exercício - - 11.263.953 11.263.953
Transferência p/reserva - 452.013 (452.013) -
Dividendos - - (8.588.257) (8.588.257)
Saldo em 
31.12.21 17.023.105 452.013 - 17.475.118

  2021 2020
Receita operacional bruta 4.728.000 -
Impostos sobre vendas (172.572) - 
Receita operacional líquida 4.555.428 -
Lucro bruto 4.555.428 -
Despesas operacionais (523.708) (692.688)
Despesas administrativas  e gerais, (523.708) (692.688)
Lucro/(Prejuízo) antes do 
resultado financeiro 4.031.720 (692.688)
Receitas financeiras líquidas 298.146 242.409
Lucro/(Prejuízo) operacional 4.329.866 (450.279)
Receitas não operacionais 7.169.000 -
Lucro antes do IR e da CS 11.498.866 -
IR e Contribuição Social (234.913) - 
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício 11.263.953 (450.279)
Lucro/(Prejuízo) por ação 0,66 (0,03)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020
Lucro líquido /(Prejuízo) do exercício 11.263.953 (450.279)
(Aumento)/Redução nos ativos operacionais
Impostos recuperar 336.054 21.868
Adiantamentos diversos 13.700 (80.000)
Contas a receber (19.089.000) -
Operações com pessoas ligadas 1.917.547 243.996
 (16.821.699) 185.864
Redução nos passivos operacionais
Obrigações tributárias 40.047 (13.393)
Operações com pessoas ligadas (247.659) -
 (207.612) (13.393)
Fluxo de caixa das atividades
 de investimentos 
Venda de Imobilizado 9.400.000 -
Compra de imobilizado (1.400.000) 
Caixa líquido gerado nas 
 atividades de investimentos 8.000.000 -
Fluxo de caixa das atividades
 de financiamentos
Pagamento de dividendos (1.395.570) -
Redução do capital - (1.239.121)
Caixa líquido utilizado nas atividades
 de financiamentos (1.395.570) (1.239.121)
Aumento/(Redução) no caixa 
e equivalentes de caixa 839.072 (1.516.929)
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do período 4.910.632 6.427.561
Caixa e equivalentes de caixa
 no final do período 5.749.704 4.910.632
 839.072 (1.516.929)

Passivo 2021 2020
Circulante 7.237.615 4.882
Dividendos a pagar 7.192.687 -
Obrigações tributárias 41.728 1.682
Outras contas a pagar 3.200 3.200
Não circulante 1.117.494 1.365.152
Operações com pessoas ligadas 4.274 4.274
Devolução de capital a liquidar 1.113.220 1.360.878
Patrimônio líquido 17.475.118 14.799.422
Capital 17.023.105 17.023.105
Reserva Legal 452.013 -
Prejuízos acumulados - (2.223.683)
Total do passivo 25.830.227 16.169.456

lor das contas a receber no realizável a longo prazo é decorrente de 
venda de imóvel rural a prazo. 3.3. Capital Social: O capital social 
da empresa é R$17.023.104,63, representado por 9.282.531 ações 

ordinárias e 7.740.573 ações preferenciais, sem valor nominal, to-
talmente integralizado.

Caetano Alberto Pessina - Diretor
José Carlos O’Farrill Vannini Hausknecht - Diretor

Nitelson Ferreira da Silva - Contador CRC 1SP159636/O-1

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1008126-04.2019.8.26.0019 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Americana, Estado de SP, Dr(a). Fabiana Calil Canfour de Almeida, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Rafael Costa Mendes Rodrigues, Brasileiro, CPF 494.480.118-14, 
com endereço à Rua Vicenzo Sardelli, 100, Casa B, Jardim América, CEP 13476-055, Americana - 
SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento Ltda, alegando em síntese: que lhes foi proposta ação de Monitória por CGMP - Centro 
de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 10.785,42. 
Referente as faturas Vencidas e não pagas, 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. O réu será isento do pagamento de custas 
processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os 
embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

Os correspondentes bancários, que 
são responsáveis pela mediação 
entre uma instituição financeira 

e seus clientes são a melhor alternativa 
para o crescimento de uma empresa ou 
organização. Em 1973, a primeira norma 
que regulamentou os correspondentes 
foi criada. Desde lá, a profissão se desen-
volveu e sagrou-se uma ótima alternativa 
no lugar dos Bancos tradicionais. Como 
prova disso, segundo um estudo feito 
pelo IBGE, 50% das empresas que são 
abertas no país fecham as portas antes 
de completarem cinco anos de vida. O 
motivo é justamente por juros exorbi-
tantes e má gestão financeira exercida 
por terceiros.

Diversos benefícios do corres-
pondente bancário são vantajosos 
não somente para o empreendedor 
correspondente, mas também para a 
instituição financeira que representa, 
como por exemplo:
 1) O correspondente bancário ajuda 

a movimentar seu negócio (inde-
pendente do que se vende). A 
pessoa pode ir até seu estabele-
cimento à procura dos serviços 
bancários e acaba aderindo a 
outros produtos que você oferta.

 2) Ajuda a fechar mais negócios. A 
ajuda para fechar novos contra-
tos é de extrema importância. 
Não precisando ir mais ao banco, 
o cliente fecha contratos direta-
mente com o correspondente.

 3) “Tempo é dinheiro”. Não há fila 
com os correspondentes. Em 
média, o atendimento e pres-
tação de serviços desse tipo de 
profissional é extremamente 
mais rápido que dos bancos.

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Carol Olival (*)

Quem diria que depois de encararmos uma 

pandemia que se arrastou por dois anos estaríamos 

agora enfrentando uma guerra!

Quanto tivemos que nos reinventar para manter a 
economia rodando, quantas dificuldades e quantos 
desafios tivemos que vencer, somente para che-

garmos a 2022 e termos que encarar uma guerra! Quem 
diria? Será que não aprendemos nada?

A cultura de paz precisa deixar de ser um tema na pra-
teleira dos eruditos e virar uma realidade e uma prática 
em nossas vidas diárias, em todas as nossas interações, 
das menores e mais insignificantes às mais complexas 
e transformativas. Precisamos entender que ou somos 
parte da indústria que fomenta a paz ou somos parte da 
indústria que a atormenta.

A paz se faz no dia a dia. Ela começa no interior de 

nossas casas, das escolas que nossos filhos frequentam, 
nas empresas em que fazemos parte, dos estabelecimentos 
em que efetuamos nossas compras. A paz está na nossa 
forma de falar, de agir, de ensinar e de negociar. Está no 
todo e nos detalhes, do nosso bom dia ao nosso boa noite. 
Na nossa forma de enxergar a vida e em como construímos 
nosso legado.

Como você, como empreendedor, contribui para a manu-
tenção da paz no seu ambiente de trabalho? Como demonstra 
respeito aos outros, permite espaço para a diversidade e 
interage com outras perspectivas? No seu dia a dia, como 
você mede o impacto que seu negócio gera no mundo? 
Você colabora com a sustentabilidade do meio ambiente, 
dos recursos do mundo e da comunidade que o cerca? Que 
sementes você planta?

Refletir sobre nosso papel dentro desse cenário 
mundial é fundamental para o momento que estamos 
vivendo e para o mundo que queremos deixar. Não basta 

sermos “life long learners” profissionais estudando 
somente áreas de negócios que visam a lucratividade 
e a continuidade de nossas empresas, precisamos ser 
“life long learners” na vida, em absolutamente tudo. O 
conhecimento externo é importante e nos enriquece, 
mas o conhecimento interno (autoconhecimento), 
também é essencial para nosso crescimento, desenvol-
vimento, e principalmente, para a longevidade desse 
planeta que habitamos. 

A paz que está na sua casa permeia sua empresa e 
constrói o mundo. Sejamos paz.

(*) - Com graduação em Arquitetura e Urbanismo, pós graduação em 
Administração, MBA em Empreendedorismo e Inovação, e Master in 

Digital Marketing, Carol Olival tem um perfil multidisciplinar e transita com 
segurança pelos mercados de educação, marketing, vendas e treinamento. 

Carol operou escolas próprias de inglês por 10 anos, e hoje é Community 
Outreach Director da Full Sail University, responsável pela criação e 

manutenção de comunidades internacionais para a universidade através 
da divulgação das imensas possibilidades que as carreiras na economia 

criativa oferecem.

Cultura de Paz para um 
mundo em guerra

Os impactos dos correspondentes 
bancários na economia

Conquistar espaço no mercado faz parte do desejo de todo empreendedor, mas está longe de ser uma 
tarefa simples, principalmente para os donos de pequenas e médias empresas

O correspondente bancário pode 
oferecer os serviços de emprésti-
mo consignado, cartão de crédito 
consignado, crédito imobiliário, fi-
nanciamento de veículos, consórcio, 
seguros e abertura de conta correntes/
poupança (tudo isso sem a burocracia 
dos bancos). A economia brasileira é 
movimentada por esses serviços dos 
correspondentes. 

Por exemplo, eles são responsáveis 
pela intermediação de 45% das con-
tratações de crédito consignado. Em 
um mercado assim, ser correspon-
dente é extremamente viável, além 
de não ser um serviço difícil de ser 
realizado. No Brasil, a média de ganhos 
dos correspondentes bancários é de 

aproximadamente R$ 3.000,00 a R$ 
3.500,00 reais. O profissional desse 
ramo recebe por comissões, depen-
dendo do seu trabalho.

De acordo com o professor Jeffer-
son Ribeiro, fundador de uma das 
maiores escolas voltadas ao setor 
bancário do país, a Aprova Bancá-
rios, a profissão está em constante 
crescimento nos últimos anos, por 
isso, ainda há muito espaço para 
novos correspondentes, que podem 
empreender se valendo dos mais de 
17,4 milhões de pessoas sem acesso 
a uma agência bancária onde moram, 
conforme aponta o BC. - Fonte e 
outras informações: (https://apro-
vabancarios.com/).

“Tempo é dinheiro”. Não há fila com os correspondentes.
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MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) nº 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 24.03.2022
Local, Data e Hora - Na sede da Companhia, na Avenida Paulista, 854, 12º andar, Bela Vista, São Paulo -
SP, em 24 de março de 2022, às 15h00min. Presenças - Acionistas representando a totalidade do Capital
Social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Convocação - Dispensada a
publicação dos Editais de convocação e aviso aos acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, e do
art. 133, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). Composição da Mesa - Presidente - Sr. Koichi
Nagashima, Diretor Presidente da Companhia - Secretário - Sr. Tatsuya Taguchi. Ordem do dia:
Deliberar sobre a seguinte matéria: 1) a reeleição da atual diretoria para o próximo triênio. Deliberações:
Tomadas pela unanimidade dos Acionistas presentes, restou aprovado, sem ressalvas: 1) a reeleição dos
atuais membros da diretoria, os Senhores: (a) Koichi Nagashima, japonês, casado, do comércio, portador
da cédula de identidade para estrangeiros RNM nº V682066T, inscrito no CPF sob o nº 234.219.348-35, com
domicílio na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar, Bela vista, São Paulo/SP, ao cargo de Diretor-Presidente,
com as funções gerais e especiais inerentes ao seu cargo; (b) Naonori Ishii, japonês, casado, do
comércio, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNM nº F1228865 e inscrito no CPF sob o nº
242.762.688-00, com domicílio na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar, Bela vista, São Paulo/SP, para o
cargo de Diretor-Vice-Presidente, atuando junto à área comercial junto á matriz em São Paulo/SP, e nas
filiais de Belo Horizonte/MG e Betim/MG, e ainda substituindo o Diretor-Presidente em suas funções na
ocasião de sua ausência; (c) Tatsuya Taguchi, japonês, casado, do comércio, portador da cédula de
identidade para estrangeiros RNM Nº F032441-7 e inscrito no CPF sob o nº 242.121.918-30, com domicílio
na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar, Bela vista, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Administrativo e
Financeiro, junto à matriz em São Paulo/SP e nas filiais do Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA, Belo
Horizonte/MG e Betim/MG; (d) Takahiro Yamazaki, japonês, casado, do comércio, portador da cédula de
identidade para estrangeiros RNM Nº F2864378, inscrito no CPF sob o nº 244.681.618-50, com domicílio
na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar, Bela vista, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Administrativo,
junto à matriz em São Paulo/SP; (e) Hiroki Ishikawa, japonês, casado, do comércio, portador da cédula de
identidade para estrangeiros RNM Nº F420350Z, inscrito no CPF sob o nº 900.247.608-62, com domicílio
na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar, Bela vista, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Financeiro, junto
à matriz em São Paulo/SP; (f) Masahiro Miyokawa, japonês, casado, do comércio, portador da cédula de
identidade para estrangeiros RNM Nº F298193V, inscrito no CPF sob o nº 108.932.141-40, com domicílio
na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar, Bela vista, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Comercial, junto à
matriz em São Paulo/SP; (g) TAKEKI ODE, japonês, casado, do comércio, portador da cédula de
identidade para estrangeiros RNM Nº V459991S, inscrito no CPF sob o nº 060.177.247-46, com domicílio
na Praia de Botafogo, nº 228, 11º andar, sala 1109, Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de Diretor Comercial e
Financeiro, junto à filial do Rio de Janeiro/RJ; (h) Shinjiro Kanda, japonês, casado, do comércio, portador
da cédula de identidade para estrangeiros RNM Nº F298001T, inscrito no CPF sob o nº 244.737.388-09,
com domicílio na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar, Bela vista, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor
Comercial, junto à matriz em São Paulo/SP; (i) Tomoharu Suzuki, japonês, casado, do comércio, portador
da cédula de identidade para estrangeiros RNM Nº F324870X, inscrito no CPF sob o nº 066.090.757-78,
com domicílio na Praia de Botafogo, nº 228, 11º andar, sala 1109, Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de
Diretor Comercial, junto às filiais do Rio de Janeiro/RJ e Salvador/BA; (j) Nozomu Tsuji, japonês,
casado, do comércio, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNM Nº V421306G, inscrito no
CPF sob o nº 231.755.048-09, com domicílio na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar, Bela vista, São Paulo/
SP, para o cargo de Diretor Comercial, junto à matriz em São Paulo/SP; (k) Yuji Furukawa, japonês,
solteiro, do comércio, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNM Nº G384212-R, inscrito no
CPF sob o nº 064.422.087-29, com domicílio na Rua Levindo Lopes, 323, 5º andar, sala nº 500, Savassi,
Belo Horizonte/MG, para o cargo de Diretor Comercial, junto à filial de Belo Horizonte/MG e Betim/MG; (l)
Yasuhiro Tanno, japonês, casado, do comércio, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNM
Nº F0990929, inscrito no CPF sob o nº 242.646.328-70, com domicílio na Avenida Paulista, nº 854, 12º
andar, Bela vista, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Administrativo, junto à matriz em São Paulo/
SP. 1.1. Os Diretores ora eleitos e reeleitos terão prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária
que aprovar as contas do exercício a encerrar em 31 de dezembro de 2025, ou outra que venha a
substitui-la, e exercerão suas respectivas funções conforme os poderes atribuídos no Estatuto Social da
Companhia. Os Diretores eleitos e reeleitos declararam que não se encontram impedidos de exercer
atividades mercantis, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra e economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme declarações devidamente assinadas por cada um
deles e arquivadas na sede da Companhia, e tomarão posse de seus cargos após a assinatura dos
respectivos termos de posse a serem lavrados em livro próprio. 2) a aceitação da renúncia do Sr.
Michiaki Kimura ao cargo de Diretor Administrativo da Companhia a partir da data de 02/02/2022, e do
Sr. Yoshitomo Homma ao cargo de Diretor Comercial da Companhia a partir da data de 16/03/2022,
fazendo constar em ata o agradecimento dos acionistas por seus préstimos à companhia.
Encerramento - Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada por todos os presentes.
Mesa: Koichi Nagashima - Presidente, Tatsuya Taguchi - Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation
p/p Koichi Nagashima, Koichi Nagashima. JUCESP sob nº 173.406/22-1 em sessão de 05.04.2022.

AA - Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ nº. 09.285.493/0001-28 - NIRE 35300370597

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 21/03/2022. Horário: 14:00 horas. Local: Sede Social na Alameda Santos nº 960 -
19º andar/parte, Edifício CYK, Cerqueira César, CEP 01418-100, São Paulo-SP. Presença: Acionistas
representando a totalidade das ações com direito a voto, 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, o Sr. André Kissajikian, Diretor Presidente da empresa, que convidou a mim,
Carlos de Gioia, para Secretário. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de
Convocação para a Assembleia deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no Parágrafo
Quarto (§4º) do artigo 124 da Lei 6.404/76. 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:- 1) - Foram
aprovados, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e
as demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021,
documentos esses publicados no Jornal Data Mercantil (impresso e digital) na edição do dia 04 de março
de 2022, pág. 08, sendo dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo quarto (§4º) do
artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001. 2) - Foi decidido que o lucro apurado
no exercício de 2021, fosse distribuído da seguinte forma: a) 5% para reserva legal; b) A título de
dividendos a importância de R$0,90 (noventa centavos) por ação ordinária e R$0,99 (noventa e nove
centavos) por ação preferencial; c) O saldo para 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 o Sr. 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
o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 21de março de 2022. André Kissajikian -
Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. Acionistas: André Kissajikian; Asdghig Kissajikian;
Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da Silveira. A presente é cópia fiel da ata lavrada em
livro próprio. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP - Certifico o
Registro sob o nº 172.521/22-1, em 04/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 B
A9

B-
34

1A
-B

89
0-

EA
58

.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: 

https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/BA9B-341A-B890-EA58 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para 

verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: BA9B-341A-B890-EA58

Hash do Documento 

AC761083ACAFAEC239F9C2BBDC214D7033BC02765204040429F7ADBE9042B3EC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/04/2022 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 008.007.358-11 em 14/04/2022 20:41 UTC-03:00 

Tipo: Assinatura Eletrônica 

Identificaçao: Autenticação de conta

 

Evidências 

 

Client Timestamp Thu Apr 14 2022 20:41:30 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) 

Geolocation Latitude: -23.4937592 Longitude: -46.7234652 Accuracy: 11.776 

IP 191.193.152.29

Hash Evidências: 
 BA760379F9F8A9DBB87D3C43F7BDDA6F8AC67337F2E91200C10AF8B085763F15


