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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Ilmos. Srs. Diretores da Fundação Oswaldo Ramos. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as de-
monstrações financeiras da Fundação Oswaldo Ramos, que compreendem o balanço patrimonial em
31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do superávit ou déficit, do resultado abrangen-
te, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Oswaldo Ramos em 31 de dezembro de
2021, o desempenho de suas atividades e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião sobre as demonstrações fi-
nanceiras: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos indepen-
dentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Éti-
ca Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilida-
de, 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. Responsa-
bilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração é
responsável pela elaboração 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, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é

responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabo-
ração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou ces-
sar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ativida-
des. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela audi-
toria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de-
monstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente
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 nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes exis-
tentes. As distorções 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 financeiras. Como parte da
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O ris-
co 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 repre-

sentações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 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 Entidade. • Avaliamos a adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações fei-
tas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional 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 Entidade. 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 inadequadas. Nossas conclusões es-
tão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avalia-
mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações financeiras 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 identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 07 de março de 2022.
Padrão Auditoria S.S.
CRC-2SP 016.650/0-7

Yukio Funada
Contador CRC-1SP 043.351/0-8
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Parecer do Conselho Fiscal nº 01/2022
Senhores membros do Conselho Curador da Fundação Oswaldo Ramos, O Conselho Fiscal da Funda-
ção Oswaldo Ramos, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, no dia 4 de abril de 2022, em reu-
nião presencial realizada na sede da Fundação, procedeu ao exame das demonstrações financeiras rela-
tivas ao exercício de 2021. Os documentos submetidos à apreciação do conselheiros fiscais foram: 1)
Relatório de Demonstrações Financeiras acompanhado de notas explicativas elaborado pela SOMED
Contabilidade Especializada em 23/03/2022; 2) Certificado do CEBAS deferido em 28/10/2021 e com va-
lidade até 20/12/2024; 3) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) obtido em 21/03/2022; 4) Certidão
Positiva com Efeito de Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União emi-
tida em 02/03/2022; 5) Certidão Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado
de São Paulo emitida em 11/03/2022; 6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas expedida em 11/03/2022;
7) Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários da Fazenda do município de São Paulo liberada
em 11/03/2022; 8) Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários da Fazenda do município de São
Paulo liberada em 11/03/2022; 9) Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de
São Paulo emitida em 11/03/2022; 10) Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
financeiras (PA 19.029/22) elaborado pela Padrão Auditoria S.S. de 07/03/2022; e 11) Apresentação das
realizações pelo Superintendente e pelo responsável contábil. Considerou este Conselho em sua análise
os elementos acima mencionados que retratam os atos praticados pela entidade no exercício financeiro
de 2021 bem como as informações de natureza administrativa, contábil e financeira neles consignadas
que passam a integrar o presente parecer. O Conselho Fiscal, atendendo ao disposto no art. 34 do Esta-
tuto Social da Fundação Oswaldo Ramos, por unanimidade apresenta parecer favorável com base nas
demonstrações financeiras e nas operações patrimoniais realizadas no exercício financeiro de 2021, por
demonstrarem a segurança contábil e jurídica exigidas na legislação vigente, merecem APROVAÇÃO do

Conselho Curador da Fundação Oswaldo Ramos. Em vista do déficit operacional registrado no exercício
de 2021, o Conselho Fiscal externa, novamente, preocupação com o índice de liquidez da Fundação.
Compreende-se, por sua vez, conforme detalhado na apresentação da Direção do Hospital do Rim, que a
significativa variação do déficit operacional entre os exercícios financeiros dos anos 2020 e 2021, decorre
do aumento do estoque de insumos realizado estrategicamente com a tentativa e o objetivo de amenizar
os impactos das contingências mundiais com efeitos, entre outros, em logística e inflação. O Conselho
Fiscal, por sua vez, entende digno de registro o destacado empenho de gestão do Hospital do Rim nos
últimos dois exercícios financeiros, período de maior impacto da Situação de Emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus e as
implicações decorrentes das medidas para o enfrentamento da citada emergência. Isto porque entende
compreendida dentro de suas atribuições de opinar sobre o desempenho financeiro e contábil da Funda-
ção, previstas no art. 34 do Estatuto da Fundação, o dever de manifestar-se sobre as medidas de gestão
adotadas pela administração da Fundação. Neste sentido, a apresentação do Superintendente do Hospital
durante a Reunião Clínica da Disciplina de Nefrologia da Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP), publicada no Canal do Hospital do Rim na plataforma de vídeos Youtube, intitulada “Im-
pacto de 2 anos de pandemia no transplante de órgãos”, bem ilustra os excepcionais desafios enfrenta-
dos pela Fundação durante o período de pandemia. Apesar das contingências derivadas da ESPIN o
Hospital do Rim superou a marca de 1000 (mil) transplantes renais anuais e manteve-se como a insti-
tuição líder mundial em transplantes de rim. Os resultados clínicos foram ainda acompanhados de um
incremento na produção científica institucional por intermédio de publicações acadêmicas e realização
de pesquisas, inclusive relacionadas às vacinas contra o Novo Coronavírus. O Conselho Fiscal enten-
de que estes resultados institucionais positivos do Hospital do Rim decorrem de um modelo de negó-

cio que prioriza os conceitos de proposta de valor, uso dos recursos e processos. A proposta de valor
mostra-se retratada na qualidade e na quantidade de transplantes e pesquisas com fortalecimento da
aprendizagem coletiva. Os processos pré-existentes foram adaptados e expandidos e foi efetuada a ar-
ticulação com outros atores institucionais da área da saúde, em especial o Hospital São Paulo, a co-
munidade científica e as secretarias de saúde de outros estados. O uso dos recursos com austeridade
e eficiência, em uma operação de larga escala e ao mesmo tempo humanizada, acompanhados da ca-
pacidade adaptativa de uma equipe competente e engajada coordenada por uma liderança
transformadora, propiciou uma melhor utilização proativa dos insumos e o apoio ao Hospital São Pau-
lo. Sobretudo, o reconhecimento por parte da classe médica do protagonismo do Hospital do Rim na
manutenção dos transplantes renais brasileiro, acolhendo a realização de transplante de outros hospi-
tais e estados que suspenderam essa atividade durante o período da ESPIN, é uma verdadeira certifi-
cação pública do cumprimento da finalidade social da Fundação. Diante da abrangência das realiza-
ções nem sempre visualizadas pelo conjunto de números financeiros, o Conselho Fiscal sugere a ela-
boração de um balanço social com a finalidade de transmitir à sociedade o significado das contribui-
ções do Hospital do Rim. Ao final, para o exercício de 2022, recomenda a busca de um resultado
superavitário como ocorrido nos exercícios anteriores ao de 2020. O Conselho Fiscal esteve e coloca-
se à disposição da Administração do Hospital do Rim para eventuais consultas relativas aos ajustes
orçamentários e financeiros que entenderem necessários para a gestão do Hospital.

São Paulo , 4 de abril de 2022.
Hélio Janny Teixeira - Conselheiro Fiscal

Fabiano de Holanda Cavalcanti Calil - Conselheiro Fiscal
Thomas Augusto Ferreira de Almeida - Conselheiro Fiscal

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Em 31 de Dezembro de 2021 / 2020 - (Valores expressos em Reais)

estabelecimento das estratégias, direcionadas a identificar eventos em potencial que podem vir a afetá-
las, até a administração dos riscos de modo a mantê-los compatíveis ao apetite a risco da Entidade. Em
função das características e da forma de atividades, bem como da posição patrimonial e financeira em
31 de dezembro de 2021, a Entidade está sujeita aos fatores de: a) Risco de Crédito - O risco de crédito
é o risco de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Entidade a incor-
rer em perdas financeiras. O risco de crédito da Entidade é atribuído ao seu Contas a Receber e para
reduzir esse risco é feito acompanhamento constante da análise de crédito e da constituição de provisão

para perdas em créditos duvidosos. Para fazer face a possíveis perdas com créditos de liquidação duvi-
dosa, quando aplicáveis, são constituídas provisões em montantes considerados suficientes pela Entida-
de para a cobertura de eventuais perdas com a realização. b) Risco de Mercado - Risco de mercado é
o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de juros, têm nos ganhos da Entidade,
no valor de suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de
mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e
ao mesmo tempo otimizar o retorno. Com relação às taxas de juros, visando à mitigação deste tipo de

risco, a Entidade centraliza seus investimentos em operações com taxas de rentabilidade que acompa-
nham a variação do mercado. c) Risco de Liquidez - É o risco em que a Entidade irá encontrar em
cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com paga-
mentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Entidade na administração de liquidez é de
garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao
vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de preju-
dicar a reputação da Entidade.

Artur Beltrame Ribeiro - Diretor Presidente                                Edeno Teodoro Tostes - Técnico Contábil - TC-CRC-1SP100317/O-0

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)

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. 

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)

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação Ordinária

Conselho Deliberativo
Nos termos do Estatuto Social da Associação Portuguesa de Desportos, do
regimento interno aplicável e, da liberação da Diretoria Executiva da Associação
Portuguesa de Desportos para a realização de Reunião Ordinária do Egrégio
Conselho Deliberativo ficam os senhores membros do Conselho Deliberativo,
convocados para a Reunião a ser realizada no Salão Nobre do clube, localizado à
Rua Comendador Nestor Pereira número 33, Canindé, no dia 28 de abril de 2022,
com início às 19:30h, em primeira convocação, com a maioria dos seus membros,
ou, em segunda chamada, meia hora depois, com a presença mínima de 50
(cinquenta) conselheiros. Será observada a seguinte Ordem do Dia: 1. Leitura,
discussão e a apreciação da ata da reunião anterior; 2. Conhecimento do parecer do
COF a respeito dos resultados da administração econômico-financeira do exercício
2021; 3. Apreciar o relatório do Presidente da Diretoria e julgar os resultados da
administração econômico-financeira do exercício 2021; 4. Tomar conhecimento da
vida administrativa da Associação e deliberar sobe pedidos de suplementação de
verbas, títulos patrimoniais e cadeiras cativas; 5. Várias, incluindo oportunidade
específica e extraordinária para manifestação do Sr. Alexandre de Barros conforme
parecer prévio do departamento jurídico do clube. Será autorizada exclusivamente a
entrada de conselheiros com mandato em vigor.
Atenção: Nos termos estatutários, as ausências dos conselheiros deverão ser
OBRIGATÓRIAMENTE justificadas por escrito, inclusive por e-mail para
conselho@portuguesa.com.br
Cordialmente;

Dr. Leandro Teixeira Duarte - Presidente Conselho Deliberativo
Marcos Rogério Lico - Vice Presidente Conselho Deliberativo
Artur Monteiro Vieira - 1º Secretário Conselho Deliberativo

Rodrigo Mendes Barreto Neto - 2º Secretário Conselho Deliberativo

C.N.P.J.  nº 16.577.631/0002-99
ConectCar Instituição de Pagamento e Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.

Atendendo às disposições legais e societárias, temos a satisfação de 
submeter à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras rela-
tivas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, sendo os valo-
res apresentados em milhares de reais, exceto quando de outra for-
ma indicada neste relatório e/ou nas demonstrações financeiras. No 
exercício de 2021, a ConectCar Instituição de Pagamento e Soluções 
de Mobilidade Eletrônica S.A. registrou um prejuízo líquido de R$ 
47.222 (prejuízo de R$ 43.275 em 2020), patrimônio líquido de R$ 
164.138 (R$ 162.360 em 2020) e ativos totais de R$ 388.084 (R$ 
331.214 em 2020). A sociedade tem como atividade principal a ges-
tão e prestação de serviços de intermediação de pagamento automá-

tico de pedágios e estacionamentos. Como parte do plano de negó-
cios para reversão do prejuízo, a administração da Sociedade tem 
como principais ações os itens abaixo: Volume: • Aumento do volume 
de vendas de serviço definidos pelos canais ConectCar, Itaú, Porto e 
Parcerias Atacado. Receita: • Crescente em função do foco em produ-
tos com recorrência de mensalidade e parcerias. Custos Variáveis: • 
Maior eficiência dos custos de call center, fruto da melhor experiência 
dos clientes; • Eficiência fiscal em função da mudança no modelo de 
distribuição dos adesivos; • Redução na PDD e Chargeback decor-
rente da melhor gestão de riscos e fraudes; e • Iniciativas para redu-
ção de custos das recargas em cartão de crédito; Custos Fixos: • 

Manutenção do patamar dos custos fixos, com eficiência na relação 
de despesas vs receitas; Em 31 de dezembro de 2021, a Sociedade 
estava em operação nos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito 
Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Para-
ná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, além do Distrito Federal. 
Ao encerrarmos o exercício social, registramos os agradecimentos da 
Administração aos funcionários, pela dedicação e empenho, e aos 
nossos clientes, fornecedores e acionistas pelo apoio e confiança 
que nos foram dispensados. Colocamo-nos à disposição para quais-
quer esclarecimentos que se façam necessários. A Administração

PASSIVOATIVO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. CONTEXTO OPERACIONAL - A ConectCar Instituição de Paga-
mento e Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A. (“ConectCar” ou 
“Sociedade”) está domiciliada no Brasil com sede na Av. Presidente 
Juscelino Kubitschek, 1.830, 6º andar, Vila Nova Conceição, na cida-
de de São Paulo – SP e tem como atividade principal a gestão e 
prestação de serviços de intermediação de pagamento automático 
de pedágios e estacionamentos, com possibilidade de utilização de 
créditos na compra de serviços e produtos. A Sociedade foi constitu-
ída em 2012 através de uma parceria entre a Odebrecht TransPort 
S.A. (“OTP”), controlada da Odebrecht S.A. (“Odebrecht”) e a Ipiran-
ga Produtos de Petróleo S.A. (“Ipiranga”), controlada da Ultrapar 
Participações S.A. (“Ultrapar”). Em outubro de 2015, o Itaú Unibanco 
Holding S.A. (“Itaú Unibanco”), através da sua controlada Redecard 
S.A. (“Redecard”), assinou Contrato de Compra e Venda e Outras 
Avenças para adquirir a participação da OTP na Sociedade. A efetiva 
aquisição da participação acionária ocorreu em janeiro de 2016. 
Essa operação tem proporcionado à Sociedade a oportunidade de 
ampliar os seus serviços para novos mercados, continuando com o 
seu propósito de entregar ao usuário mobilidade, comodidade, flexi-
bilidade e sobretudo benefícios diferenciados. Em 01 de outubro de 
2021, a Ipiranga realizou a venda de sua participação na ConectCar 
para a Portoseg S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, subsi-
diária da Porto Seguro S.A. Em conformidade com a Resolução nú-
mero 28, de 23 de outubro de 2020, do Banco Central do Brasil, em 
15 de dezembro de 2021 foi realizada AGE para aprovação da nova 
denominação social da ConectCar, incluindo o termo “Instituição de 
Pagamento”, passando de “Conectcar Soluções de Mobilidade Ele-
trônica S.A” para “Conectcar Instituição de Pagamento e Soluções 
de Mobilidade Eletrônica S.A”.  O registro da AGE na Jucesp ocorreu 
em  03 de fevereiro de 2022. Em 31 de dezembro de 2021, a Socie-
dade estava em operação nos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, 
Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Ge-
rais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, além do Distri-
to Federal. A Sociedade apresentou prejuízo líquido de R$ 47.222 
em 2021 (R$ 43.275 em 2020) e caixa utilizado nas operações de R$ 
9.492 em 2021 (R$ 26.682 em 2020). Adicionalmente a Sociedade 
possui prejuízos acumulados de R$ 382.398 em 2021 (R$ 335.176 
em 2020). Com base no atual plano de negócios a administração da 
Sociedade avalia que esta situação será revertida nos próximos 
anos por meio das seguintes ações: Volume: • Aumento do volume 
de vendas de serviços definidos pelos canais ConectCar, Ipiranga, 
Itaú, Porto e Parcerias Atacado, e; • Ações focadas na redução de 
cancelamento da base de clientes; Receita: • Crescente em função 
do foco em produtos com recorrência de mensalidade e parcerias. 
Custos Variáveis: • Maior eficiência dos custos de call center, fruto da 
melhor experiência dos clientes; • Eficiência fiscal em função da mu-
dança no modelo de distribuição dos adesivos; • Redução na PDD e 
Chargeback decorrente da melhor gestão de riscos e fraudes; e • 
Iniciativas para redução de custos das recargas em cartão de crédi-
to; Custos Fixos: • Manutenção do patamar dos custos fixos, com 
eficiência na relação de despesas vs receitas; O plano de negócios 
da ConectCar, aprovado pela Diretoria e pelo Conselho de Adminis-
tração, evidencia a expectativa de rentabilidade de suas operações, 
a qual está pautada, substancialmente, na crescente adesão de no-
vos clientes advindos principalmente do canal de vendas do Itaú 
Unibanco e nos programas internos de eficiência operacional. O 
cumprimento do plano de negócios dependerá do sucesso na imple-
mentação das ações acima listadas pela administração da Socieda-
de e das condições macroeconômicas e de mercado futuras. a. Es-
clarecimentos sobre os impactos da COVID-19 - A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia do coronavírus (CO-
VID-19) em 11 de março de 2020. Para conter a disseminação do 
vírus no Brasil, o Ministério da Saúde (MS) e os governos estaduais 
e municipais anunciaram diversas medidas para reduzir a aglomera-
ção e movimentação de pessoas, incluindo o fechamento de estabe-
lecimentos comerciais, parques e áreas comuns. Diante desse cená-
rio, a Sociedade constituiu Comitê de Crise para acompanhamento e 
monitoramento dos principais riscos e potenciais impactos e adoção 
de medidas preventivas e emergenciais para mitigar os efeitos da 
pandemia. Desde o início da pandemia do coronavírus, a Sociedade 
atuou em inúmeras frentes para garantir a saúde e segurança de 
seus colaboradores e parceiros, a estabilidade e a continuidade de 
suas operações e a solidez financeira. Todas as atividades da em-
presa são classificadas como essenciais no contexto das medidas 
adotadas para o enfrentamento da pandemia. A Sociedade adotou 
com agilidade o regime de home office para o público administrativo, 
com todo o suporte necessário para a continuidade operacional. 
Além das preocupações básicas de segurança com os colaborado-
res, a empresa praticou diversas iniciativas voltadas ao bem-estar, 
como lives direcionadas, apoio psicológico e preocupação com a 
ergonomia, seguindo o princípio de valorização das pessoas. As me-
didas emergenciais e rapidez na resposta aos primeiros efeitos da 

crise, bem como as iniciativas de apoio à cadeia de suprimentos, 
foram efetivas para manterem as atividades da ConectCar em ope-
ração, garantindo a entrega dos serviços essenciais para a popula-
ção e preservando a saúde e segurança dos colaboradores e parcei-
ros. Permanece incerto até que ponto as informações financeiras, 
após 31 de dezembro de 2021, ainda possam ser afetadas pelos 
impactos comerciais, operacionais e financeiros da pandemia, pois 
dependerá de sua duração e dos impactos nas atividades econômi-
cas, bem como das ações governamentais, empresariais e individu-
ais em resposta à crise. Nesse contexto, algumas avaliações de ris-
cos financeiros, projeções e testes de redução ao valor recuperável, 
em conexão com a preparação dessas demonstrações financeiras, 
podem ser impactadas pela pandemia e podem afetar adversamente 
a posição financeira da Sociedade. Impactos operacionais - As me-
didas implementadas de isolamento social, restrições à movimenta-
ção de pessoas e à operação de certos negócios devido à pandemia 
do COVID-19 afetaram a atividade econômica no Brasil nos últimos 
dois anos, contudo, com o avanço da vacinação os impactos negati-
vos foram reduzidos nos últimos meses. Não foram observados efei-
tos significativos nas operações da Sociedade e suas controladas no 
exercício de 2021. Principais riscos e medidas associadas - Risco 
de crédito – as ações tomadas pela Sociedade ao longo de 2020 e 
2021 amenizaram os impactos da pandemia sobre a condição finan-
ceira de seus clientes, no entanto, houveram efeitos sobre as taxas 
de inadimplência, que se encontram em patamares superiores aos 
de 2020, no entanto, não apresentam efeitos significativos nas ope-
rações da Sociedade no exercício de 2021. Risco de realização de 
ativos fiscais diferidos – a Sociedade realiza anualmente o estudo 
técnico de viabilidade de realização de créditos fiscais diferidos, con-
siderando as projeções mais recentes aprovadas pelo Conselho de 
Administração (“CA”) para cada segmento de negócios e não identi-
ficaram necessidade de baixas para o exercício findo em 31 de de-
zembro de 2021. Riscos em instrumentos financeiros – o aumento da 
volatilidade nos mercados financeiros poderá impactar os resultados 
financeiros conforme análises de sensibilidades apresentadas em 
nota explicativa. Risco de liquidez – a Sociedade apresentará varia-
ções em sua posição de endividamento líquido compatíveis com os 
resultados e com a sazonalidade de seus negócios. A administração 
da Sociedade continua mantendo a disciplina no controle de custos 
e despesas para preservação de caixa em todos os negócios e a 
seletividade na alocação de capital sem comprometer o crescimento 
sustentável dos negócios. 
2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - As demons-
trações financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem as normas emiti-
das pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e são aprovados 
pelo Conselho Federal de Contabilidade. As demonstrações finan-
ceiras são apresentadas em Reais (“R$”), que é a moeda funcional 
da Sociedade. As principais práticas contábeis descritas a seguir fo-
ram aplicadas pela Sociedade de maneira consistente em todos os 
exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras: a) O 
resultado é apurado pelo princípio da competência de exercícios. b) 
Os estoques são demonstrados pelo valor de custo ou valor realizá-
vel líquido, dos dois o menor. c) O imobilizado é registrado ao custo 
de aquisição e as depreciações são calculadas pelo método linear, 
levando em consideração a vida útil dos bens e são revisados anual-
mente. d) Os demais ativos e passivos são demonstrados pelos va-
lores realizáveis e exigíveis, acrescido, quando aplicável, dos rendi-
mentos ou encargos e variações monetárias e incorridas. A 
autorização para a emissão destas demonstrações financeiras foi 
dada pelo Conselho de Administração da Sociedade em 20 de abril 
de 2022. 
3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - a. Capital social - O capital social em 
31 de dezembro de 2021 é composto por 546.536.000 ações ordiná-
rias, nominativas e sem valor nominal, sendo que a Redecard e 
Portoseg S.A. detêm 273.268.000 ações cada. Em 31 de dezembro 
de 2020 o capital social era composto por 497.536.000 ações ordi-
nárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que a Redecard e 
Ipiranga detinham 248.728.000 ações cada. Em 2021, houve au-
mento de capital em dinheiro no montante de R$ 49.000, sendo R$ 
30.000 deliberado em ata de assembleia geral extraordinária, reali-
zada em 04 de janeiro de 2021, e, R$ 19.000 deliberado em ata de 
assembleia geral extraordinária, realizada em 01 de outubro de 
2021. Com essa movimentação, o capital social em 31 de dezembro 
de 2021 passou a ser R$ 546.536 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 
497.536 em 31 de dezembro de 2020). Em 01 de outubro de 2021, 
a Ipiranga realizou a venda de sua participação na ConectCar para 
a Portoseg S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, subsidiá-
ria da Porto Seguro S.A. O valor de venda da participação de 50% 
da Ipiranga foi de R$ 165 milhões, e, após os ajustes decorrentes de 
variações de capital de giro e da posição de dívida líquida, totalizou 
R$ 158 milhões.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

Bruno Campos Garfinkel 
Presidente do Conselho de Administração 

Alexandre Grossmann Zancani
 Vice Presidente do Conselho de Administração 

Ricardo Kaoru Inada - Conselheiro Titular
Rodnei Bernardino de Souza - Conselheiro Titular

Marcos Roberto Loução - Conselheiro Titular
Renato da Silva Carvalho - Conselheiro Titular

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Luís Felix Cardamone Neto - Diretor Superintendente
Valdir Nemesio Cesario - Diretor Administrativo Financeiro 

José Carlos Layber de Oliveira - Contador - CRC 1SP185528/O-7 

DIRETORIA

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS -  EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 

(Em milhares de reais, exceto o prejuízo líquido por lote de mil ações)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020  
(Em milhares de Reais, exceto o valor dos dividendos por ação)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES - 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 

2020 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO 
INDIRETO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 

2021 E DE 2020 - (Em milhares de Reais)

31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  101.730 87.597
Contas a receber  85.923 59.747
Estoques  9.041 933
Tributos a recuperar  1.194 4.751
Outros créditos  4.424 1.277
Despesas antecipadas  3.985 7.067

Total do ativo circulante 206.297 161.372
Não circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos  116.714 116.714
Tributos a recuperar  - -
Outros créditos  2 6
Despesas antecipadas  5.305 533

122.021 117.253
Investimentos  1.000 1.000
Ativos de direito de Uso  973 866
Imobilizado  10.230 9.983
Intangível  47.563 40.740

Total do ativo não circulante 181.787 169.842
Total do ativo 388.084 331.214

31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido dos exercícios (47.222) (43.275)
Ajustes para reconciliar o prejuízo 
  líquido ao caixa gerado pelas 
    atividades operacionais
Depreciações e amortizações 17.272 14.878
Juros de arrendamentos 101 75
Perdas estimadas em créditos de 
  liquidação duvidosa 3.958 1.286
Amortização de ativos de direito de uso 867 698
Demais provisões e ajustes 18 17

(25.006) (26.321)
(Aumento) diminuição no ativo circulante
Contas a receber de clientes (30.134) (11.278)
Estoques (8.110) 338
Tributos a recuperar 3.558 (4.144)
Outros créditos (3.147) 2.648
Despesas antecipadas 3.081 (970)

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores 1.519 3.783
Repasse às concessionárias e aos 
  estacionamentos 15.275 610
Salários e encargos sociais 8 3.517
Obrigações tributárias 320 (1.141)
Provisão para contingências 230 (45)
Adiantamento de clientes - recarga 34.531 6.227

(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Tributos a recuperar - 1.812
Depósitos judiciais 2 1
Outros créditos - -
Despesas antecipadas (4.772) 87

Aumento (diminuição) no passivo não 
  circulante
Demais contas a pagar 3.153 -

Caixa líquido utilizado nas atividades 
  operacionais (9.492) (24.876)
Fluxo de caixa das atividades de 
  investimentos
Aquisição de imobilizado (3.580) (4.512)
Aquisição de intangível (20.785) (20.581)
Receita com a venda de imobilizado 5 - 

Caixa líquido utilizado nas atividades de 
  investimentos (24.360) (25.093)
Fluxo de caixa das atividades de 
  financiamentos
Integralização de capital em dinheiro 49.000 40.000
Contraprestação de arrendamento 
  mercantil (1.015) (751)

Caixa líquido gerado pelas atividades de 
  financiamentos 47.985 39.249
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 14.133 (10.720)
Caixa e equivalentes de caixa no início 
  do exercício 87.597 98.317
Caixa e equivalentes de caixa no fim do 
  exercício 101.730 87.597

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras

Capital social Prejuízos acumulados Patrimônio líquido total
Saldo em 31 de dezembro de 2019  457.536  (291.901)  165.635
Aumento de capital em dinheiro 40.000 - 40.000
Prejuízo líquido do exercício -  (43.275)  (43.275)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 497.536  (335.176) 162.360
Aumento de capital em dinheiro 49.000 - 49.000
Prejuízo líquido do exercício - (47.222) (47.222)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 546.536 (382.398) 164.138

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2021 31/12/2020
Prejuízo líquido do exercício (47.222) (43.275)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente dos exercícios (47.222) (43.275)

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras

31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida de prestação de serviços 91.340 91.096
Custos dos serviços prestados (71.122) (68.145)

Lucro bruto 20.218 22.951
Receitas (despesas) operacionais
Com prestação de serviços (14.528) (31.493)
Perdas estimadas de créditos de 
  liquidação duvidosa (3.958) (1.287)
Gerais e administrativas (49.973) (38.942)
Outros resultados operacionais, líquidos (29) 4.907

Receitas (despesas) não operacionais
Outros resultados não operacionais, líquidos         (19) -

Prejuízo operacional (48.289) (43.864)
Receitas financeiras  3.299 1.872
Despesas financeiras  (2.232) (1.283)
Resultado financeiro líquido 1.067 589

Prejuízo líquido do exercício (47.222) (43.275)
Prejuízo líquido por lote de mil ações do 
  capital social - R$ (0,0864) (0,0869)

As notas explicativas são parte integrante  
das demonstrações financeiras.

31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Fornecedores  22.661 21.142
Repasses às concessionárias  78.922 73.135
Repasses aos estacionamentos  15.555 6.067
Adiantamentos de clientes - recarga  90.289 55.758
Salários e encargos sociais  11.184 11.176
Obrigações tributárias  966 647
Arrendamento a pagar  986 929
Passivos contingentes cíveis 230 -

Total do passivo circulante 220.793 168.854
Não circulante
Demais contas a pagar 3.153 -

Total do passivo não circulante 3.153 -
Patrimônio líquido
Capital social 546.536 497.536
Prejuízos acumulados (382.398) (335.176)

Total do Patrimônio Líquido 164.138 162.360
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 388.084 331.214

4 Eventos Subsequentes - a. Aumento no Capital Social - Em 
reunião realizada no dia 24 de março de 2022, o Conselho de Admi-
nistração aprovou aumento de capital, no valor de R$ 40.000 a ser 
realizado em maio de 2022, na proporção da participação societária 
detida por cada acionista.

As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Au-
ditores Independentes, devidamente acompanhadas de parecer 
sem ressalva, encontram-se à disposição na sede da sociedade.

A DIRETORIA
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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/69EF-A140-CBAB-6F07 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: 69EF-A140-CBAB-6F07

Hash do Documento 

3861122F7BD992419A9AB19903D10000EC5B3D7B98921B3D12886F5C82A8D110

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2022 é(são) :

Jornal Empresas & Negócios Ltda - 008.007.358-11 em 25/04/2022 20:19 UTC-03:00 

Tipo: Assinatura Eletrônica 

Identificaçao: Autenticação de conta

 

Evidências 

 

Client Timestamp Mon Apr 25 2022 20:19:01 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) 

Geolocation Latitude: -23.5032417 Longitude: -46.7030678 Accuracy: 11.472 

IP 179.228.90.232

Hash Evidências: 
 4950CE1B67BA45A35507A7F32A82E8E20D8F963A014281D789D8B4BF4CCB1A97


