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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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