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A movimentação das opções de ações existentes no exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 está
apresentada a seguir:
Opções de ações
Opções em circulação em 31 de dezembro de 2019
2.990.407
Exercício de opções no ano de 2020
(314.885)
Opções canceladas no ano de 2020
(1.604.853)
Opções em circulação em 31 de dezembro de 2020
1.070.669
Exercício de opções no ano de 2021
(573.869)
Opções canceladas no ano de 2021
(137.821)
Opções em circulação em 31 de dezembro de 2021
358.979
O intervalo de preços de exercício e a maturidade média das opções em circulação, assim como os intervalos de
preços de exercício para as opções exercíveis no exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021 estão sumarizadas
abaixo:
Opções em circulação
Opções exercíveis
Opções em circulação Maturidade em
Preço de Opções exercíveis Preço de exercício
Plano
em 31/12/2021
anos
exercício
em 31/12/2021
médio (*)
Plano 2016
1.089.164
7
4,88
93.915
5,66
Plano 2015
314.584
7
6,36
314.584
8,13
(*) Atualizado anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (“INPC”). O saldo de plano de opção de
ações nos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 registrado no patrimônio líquido é de R$30.759
e R$30.084, respectivamente. iv. Destinação do lucro. O estatuto social da Companhia prevê a seguinte destinação
do lucro do exercício, ajustado na forma da Lei das Sociedades por Ações:
31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício
1.453.822
134.426
Ajustes de exercícios anteriores
(29.909)
Constituição da reserva legal (5%)
(72.131)
(5.226)
Dividendos mínimos obrigatórios
(41.115)
(1.926)
Dividendos adicionais propostos
(62.278)
Reserva de investimento
(1.268.244)
Reserva de incentivos ﬁscais
(61.131)
(35.090)
Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30 de abril de 2021, foi aprovada a distribuição de dividendos
adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2020, de
R$62.278. O valor foi pago pela Companhia ao acionista no dia 11 de maio de 2021.
► 30. Seguros
Os principais ativos ou interesses cobertos por seguros e os respectivos montantes são demonstrados a seguir:

Modalidade
Riscos de petróleo e operacionais (energy package)
P&L
Patrimonial
D&O
Responsabilidade civil do empregador
Seguro viagem
Total

►

Data de vigência Importâncias Seguradas
Início Vencimento
31/12/2021
30/06/2021
31/12/2022
4.892.613
20/02/2021
20/02/2022
1.116.100
21/07/2021
21/07/2022
16.476
29/03/2021
29/03/2022
140.000
21/02/2021
21/02/2022
11.161
19/02/2021
21/02/2022
2.790
6.179.140

31. Plano de Beneﬁcios de Aposentadoria

A Enauta, possui um plano de previdência privada, por adesão, sendo elegíveis todos os funcionários e administradores. Trata-se de um plano com contribuição deﬁnida, com valor até 12% do salário mensal por parte do funcionário, e contrapartida de até 6,5% por parte da empresa, conforme nível hierárquico. O plano é administrado
pela Bradesco Vida e Previdência com dois tipos de regime de tributação, progressivo e regressivo. Quando os
empregados deixam o plano antes do exercício de carência o valor já pago pela Companhia é depositado em um
fundo inominado que poderá ser utilizado para quitação de faturamentos futuros. A única obrigação da Companhia em relação ao plano de aposentadoria é fazer as contribuições especiﬁcas. A despesa total é reconhecida na
demonstração do resultado consolidada e refere-se a contribuições pagas conforme alíquotas especiﬁcadas pelas
regras desse plano.
Controladora e consolidado
01/01/2021 a 31/12/2021
01/01/2020 a 31/12/2020
Previdência privada
(1.597)
(1.196)
Total
(1.597)
(1.196)

►

32. Informações Adicionais aos Fluxos de Caixa

As movimentações patrimoniais que não afetaram os ﬂuxos de caixa da Companhia, são como segue:
31/12/2021 31/12/2020
Arrendamento assumido em combinação de negócios
328.907
Imobilizado e intangível assumidos em combinação de negócios
821.305
Imposto de renda diferido – incorporação
4.697
Variação cambial sobre provisão de abandono
73.229
Penalidades contratuais – multas
32.524

►

33. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas foram aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração em 22de abril de 2022.

►

34. Eventos Subsequentes

(i) Paralisação preventiva do Campo de Atlanta. Em 13 de janeiro de 2022 ocorreu a paralisação preventiva da produção do Campo de Atlanta para inspeção e reparo de uma linha de produção do FPSO Petrojarl I. Em 24 de janeiro

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Acionistas e à Diretoria da Enauta Energia S.A. Opinião. Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas da Enauta Energia S.A. (“Companhia”),
identiﬁcadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações
do resultado, do resultado abrangente, 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 individuais e consolidadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira, individual e consolidada, da Enauta Energia S.A. em 31 de dezembro de 2021, o
desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos ﬂuxos de caixa individuais e consolidados para o exercício ﬁndo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório ﬁnanceiro (“International Financial Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo
“International Accounting Standards Board - IASB”. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
ﬁnanceiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e a suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Proﬁssional do Contador e nas normas proﬁssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, 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. Outros assuntos. Auditoria
das demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas referentes ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2020. As demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas
referentes ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2020 foram examinadas por outro auditor independente, que emitiu relatório datado de 30 de abril de 2021, sem ressalvas. Responsabilidades da Diretoria pelas demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas. A Diretoria é responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório ﬁnanceiro
(IFRS), emitidas pelo IASB, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações ﬁnanceiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas, a Diretoria é responsável pela
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a não ser que a Diretoria pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras individuais
e consolidadas . Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas, 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 normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam inﬂuenciar,

de 2022 houve a retomada da produção de um dos poços e, em 17 de fevereiro de 2022, a retomada da produção
do segundo poço. (ii) Extensão da duração do Sistema de Produção Antecipada do Campo de Atlanta. Em 19 de
janeiro de 2022 a Enauta assinou com a Petrojarl I Production As. e a Altera Petrojarl I Serviços de Petróleo Ltda. a
extensão dos contratos de afretamento e de O&M do FPSO Petrojarl I para o Sistema de Produção Antecipada do
Campo de Atlanta. Os contratos terão duração adicional de até dois anos, passando seu término de maio de 2023
para maio de 2025. O custo para adequação da unidade será de US$ 30 milhões (equivalentes a R$167.415 em 31
de dezembro de 2021). A extensão está condicionada à obtenção de Certiﬁcado da DNV (Det Norske Veritas), a ser
emitido antes do término do contrato atual. (iii) Compra FPSO. Em 24 de janeiro de 2022 a AFBV celebrou contrato
de compra do FPSO OSX-2 para o Sistema Deﬁnitivo (SD) do Campo de Atlanta por US$80 milhões. O pagamento foi efetuado em duas parcelas, sendo a primeira de US$8 milhões em 24 de janeiro de 2022 (equivalente a
R$43.900 ) e a segunda de US$ 72 milhões em 09 de fevereiro de 2022 (aproximadamente R$380.000). (iv) Sistema
deﬁnitivo de Atlanta. O Conselho de Administração da Companhia aprovou em 21 de fevereiro de 2022 o Sistema
Deﬁnitivo (SD) do Campo de Atlanta. O investimento aprovado é de US$ 1,2 bilhão (equivalente a R$6.697.000 em
31 de dezembro de 2021), já incluídos US$ 100 milhões (equivalentes a R$558.000 em 31 de dezembro de 2021) a
aportar após a entrada em produção e US$ 500 milhões (equivalente a R$2.791.000 em 31 de dezembro de 2021)
referentes à unidade de produção. Caso a Yinson exerça a opção de compra das ações da investida AFPS BV (onde
o FPSO está registrado), passará a vigorar um contrato de afretamento por 15 anos atrelado a um ﬁnanciamento
pelo mesmo período. Neste caso, o investimento do projeto será reduzido em US$ 100 milhões (equivalentes
a R$558.000 em 31 de dezembro de 2021). Como parte deste projeto foram assinados, em fevereiro de 2022,
contratos com subsidiárias da Yinson Holdings Berhad (“Yinson”) para conversão de uma unidade de produção
existente no FPSO para o SD de Atlanta, nos mesmos termos acordados na Carta de Intenções divulgada na Nota
explicativa 1. (v) Ataques à Ucrânia. A Companhia está monitorando o cenário de incerteza e de alta volatilidade
do mercado após os ataques feitos pela Rússia à Ucrânia e os eventuais impactos sobre a sua operação. Na data
de aprovação dessas demonstrações ﬁnanceiras referentes ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021 não
foram identiﬁcados potenciais eventos que causassem ajustes as mesmas. (VI) Conclusão da perfuração do poço 1
EMEB – 3 – SES. A Companhia decidiu pela baixa de poço exploratório no Bloco SEAL-M-428, denominado 1-EMEB3-SES, que após concluída a perfuração, perﬁlagem e avaliação ﬁnal ao ﬁnal do primeiro trimestre de 2022, não
se constatou a ocorrência de hidrocarbonetos. Em 31 de março de 2022 a Companhia baixou o montante total
de R$ 61.244, sendo que desses, R$ 18.133 encontravam-se registrados contabilmente em 31 de dezembro de
2021. O Consórcio realizará estudos complementares, integrando os dados amostrados à sua interpretação geológica regional, de forma a atualizar sua visão quanto ao potencial exploratório dos blocos situados em águas
ultraprofundas na Bacia Sergipe-Alagoas. (VII) Bloco CE-M-661. Em 29 de março de 2022, a Companhia efetuou
pagamento de multa do PEM de R$26.904 referentes a devolução do Bloco CE M 661, dos quais R$26.953 estavam
provisionados em 31 de dezembro de 2021.

►

35. Membros da Administração
Diretoria
Décio Fabricio Oddone da Costa
Paula Vasconcelos da Costa Corte-Real
Carlos Ferraz Mastrangelo

Controller e Contadora responsável
Sabrina de Brito Ramalhoto - CRC / RJ – 112432/O
Leonardo Sodré de Souza - CRC / RJ-127160/O-8

dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações ﬁnanceiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento proﬁssional e mantemos ceticismo proﬁssional ao longo da auditoria. Além
disso: • Identiﬁcamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas, independentemente se causada 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 risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsiﬁcação, omissão ou representações falsas intencionais. • 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 Companhia e de suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
Diretoria. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Diretoria, 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 Companhia e de
suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas ou incluir modiﬁcação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações ﬁnanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações
ﬁnanceiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suﬁciente referente às informações ﬁnanceiras das entidades ou atividades de negócio do Grupo para expressar uma opinião
sobre as demonstrações ﬁnanceiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, pela supervisão e pelo desempenho da auditoria do Grupo e, consequentemente, pela
opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a Diretoria 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. Fornecemos também à Diretoria declaração
de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos
que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Rio de Janeiro, 25 de abril de 2022
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - Auditores Independentes Ltda. - CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” RJ
John Alexander Harold Auton - Contador - CRC nº 1 RJ 078183/O-2
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AXA XL RESSEGUROS S.A.

CNPJ/MF nº 19.323.175/0001-68 - NIRE 35.300.471.377
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022.
Data, Hora e Local: Realizada no dia 23 de fevereiro de 2022, às 12h05, no edifício da sede social
da AXA XL Resseguros S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.600, 15º andar, conjunto comercial nº 152, Vila
Nova Conceição, CEP 04543-000. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos
do item 5.2.3 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros
do Conselho de Administração da Companhia, conforme abaixo indicado. Mesa: Presidente: Sr. Peter
Schmidt; e Secretário: Sr. Renato José Sant’Anna Rosa. Ordem do Dia: (i) apreciar o Relatório da
Administração relativo aos negócios sociais da Companhia em 31 de dezembro de 2021, bem como
as Contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes da
Companhia, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, todos apresentados pelo
Sr. Ivan Paraskevopoulos; (ii) apreciar a atualização do Relatório de Controles Internos pelo Sr. Ivan
Paraskevopoulos; (iii) apreciar a atualização do Relatório da Auditoria Interna pela Sra. Andrea Martins;
(iv) apreciar a atualização do Relatório de Gestão de Riscos pelo Sr. Steven Gloag; (v) apreciar
a atualização dos assuntos jurídicos e de Compliance pelo Sr. Renato Sant’Anna; (vi) apreciar
a contratação do escritório de advocacia Opice Blum, Bruno e Vaizof Advogados Associados como
Encarregado de Proteção de Dados; e (vii) convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
Deliberações: Após a leitura, análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os
conselheiros da Companhia, por unanimidade de votos, e sem qualquer reserva ou ressalva:
(i) manifestaram-se favoravelmente ao Relatório da Administração relativo aos negócios sociais da
Companhia em 31 de dezembro de 2021, bem como às Contas da Diretoria, Demonstrações
Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes da Companhia, relativos ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2021, os quais foram apresentados pelo Sr. Ivan Paraskevopoulos e deverão
ser submetidos à aprovação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária;
(ii) aprovaram a atualização do Relatório de Controles Internos, apresentado pelo Sr. Ivan
Paraskevopoulos; (iii) aprovaram a atualização do Relatório da Auditoria Interna, apresentado pela
Sra. Andrea Martins; (iv) aprovaram as atualizações de Gestão de Riscos, apresentadas pelo
Sr. Steven Gloag; (v) tomaram ciência sobre os assuntos jurídicos e de Compliance, apresentados pelo
Sr. Renato Sant’Anna; (vi) aprovaram a contratação do escritório de advocacia Opice Blum, Bruno e
Vaizof Advogados Associados como Encarregado de Proteção de Dados; e (vii) aprovaram a
convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que será realizada em 31 de março de 2022.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que lida,
conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Conselheiros: Renato Rodrigues
Junior, Thisiani Gisele Matsumura Martins e Peter Schmidt. Certificamos que a presente é cópia fiel
da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 23 de fevereiro de 2022. Renato José Sant’Anna
Rosa - Secretário. JUCESP nº 180.043/22-5 em 06/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Serviço Social do Comércio – Administração Regional no Estado de São Paulo,
nos termos da Resolução nº 1.252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada na
Seção III do Diário Oficial da União – Edição nº 144 de 26/07/2012, alterada pela
Resolução nº 1.501/2022, de 17/01/2022, bem como o que dispõe o art. 2º da
Resolução nº 1438/2020, prorrogada pelas Resoluções nº s 1456/2020, 1468/2021
e 1493/2021, torna pública a abertura das seguintes licitações:
MODALIDADE: Pregão Eletrônico
Objetos:
PE 2022012000055 – Serviços de comissionamento das instalações elétricas,
lógica, BMS, hidráulica e de combate a incêndio da futura Unidade Franca.
Abertura: 13/05/2022 às 10h30.
PE 2022012000108 – Serviços de montagem cenográfica para a Unidade Bom
Retiro. Abertura: 10/05/2022 às 10h30.
PE 2022012000113 – Serviços para a elaboração do projeto de esquadrias e
acompanhamento das obras para a futura Unidade São Miguel Paulista. Abertura:
12/05/2022 às 10h30.
PE 2022012000122 – Fornecimento e instalação de baús isotérmicos refrigerados
para a Administração Central. Abertura: 11/05/2022 às 10h30.
PE 2022012000123 – Serviços para a elaboração de orçamento base para as
Unidades Campinas e São Miguel Paulista. Abertura: 24/05/2022 às 10h30.
A consulta e aquisição dos editais estão disponíveis no endereço eletrônico
portallc.sescsp.org.br mediante inscrição para obtenção de senha de acesso.

SÃO MARTINHO S.A.

CNPJ/MF Nº 51.466.860/0001-56 - NIRE Nº 35.300.010.485
COMPANHIA ABERTA
ATA DA 260ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2022
I. Data, Hora e Local: 25.04.2022, às 9 horas, realizada por videoconferência. II. Presenças: Membros representando a totalidade do Conselho de Administração. III. Convocação: 20.03.2022. IV. Mesa: Presidente: Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos e Secretário: Mauricio Krug Ometto. V. Ordem do Dia: Deliberar sobre:
(1) Renovação e consolidação dos Contratos de Licenciamento para Multiplicação de Variedades (Cultivares)
de Cana-de-Açúcar com a parte relacionada Centro de Tecnologia Canavieira - CTC; (2) Instrução de voto da
controlada São Martinho Terras Imobiliárias S.A. (“SMTI”). VI. Comitês: Os coordenadores dos Comitês Financeiro, de Gestão de Pessoas e de Auditoria reportaram aos demais membros desse Conselho os trabalhos e
discussões que antecederam essa reunião. VII. Deliberações: Abertos os trabalhos e instalada a reunião, o
Presidente colocou em discussão e votação a matéria da ordem do dia. Os conselheiros deliberaram e aprovaram por unanimidade: (1) A renovação e consolidação dos Contratos de Licenciamento para Multiplicação
de Variedades (Cultivares) de Cana-de-Açúcar com a parte relacionada Centro de Tecnologia Canavieira - CTC,
conforme proposta apresentada pela Diretoria. (2) O voto favorável da controlada SMTI na Assembleia Geral
Ordinária da Agropecuária Caieira do Norte S.A., com a seguinte ordem do dia: (1) Contas dos Administradores,
Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021; (2) Reeleição dos membros da Diretoria. VIII. Encerramento: Nada mais havendo, foram
suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, ata foi lida, aprovada e assinada
por todos os presentes. Presidente da Mesa: Murilo César Lemos dos Santos Passos. Secretário da Mesa:
Mauricio Krug Ometto. Conselheiros: Murilo César Lemos dos Santos Passos. Mauricio Krug Ometto. Marcelo Campos Ometto. Nelson Marques Ferreira Ometto. Guilherme Fontes Ribeiro. João Carlos Costa Brega.
Olga Stankevicius Colpo. Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 25 de abril de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO (SP)
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO 19/2022 - TOMADA DE PREÇOS 07/2022
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Sabino-SP, a Tomada de Preços nº 07/2022, do tipo
menor preço global, com fornecimento de material e mão de obra, cujo objeto é, em síntese,
a Contratação de empresa para construção de piscina semiolímpica no Complexo Esportivo,
conformeprocessolicitatórioemepígrafe.OeditaleseusanexospoderãoserobtidosGRATUITAMENTE
através de download no site www.sabino.sp.gov.br. Valor Estimativo: R$ 604.745,44. Data limite para
cadastramento de fornecedores: 13/05/2022 às 12h00min. Apresentação dos envelopes: 16/05/2022
às 08h30min na Sala da Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Sabino, Av. Olavo Bilac, 740,
Centro, Sabino/SP.
Sabino-SP, 25 de abril de 2022.
EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE
Prefeito Municipal

GOVERNDO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022/SETASC
PROCESSO Nº 1032/2022
A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania do Estado de Mato Grosso 
SETASC-MT, por meio de seu pregoeiro oficial, designado pela Portaria nº 059/2021/SETASC, de
09/06/2021, publicada no Diário Oficial do Estado em 10/06/2021, torna público, nos termos da Lei
n° 8.666 de 21 de junho de 1993, c/c a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto 840, de 10
de Fevereiro de 2017, que realizará Procedimento Licitatório, na Modalidade: Pregão Eletrônico, do
TIPO: Menor Preço, cujo OBJETO é a Aquisição de 350.000 cestas básicas para atender as
demandas da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania  SETASC.
LANÇAMENTO E ENVIO DA(S) PROPOSTA(S) NO SIAG: De 26/04/2022 a 09/05/2022, período
integral, exceto no dia da abertura da sessão no qual será permitido o envio somente até às
13h30min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS no dia 09/05/2022 às 14h00min
14h00min,
através
do
endereço
eletrônico
INÍCIO
DA
SESSÃO:
http://aquisicoes.gestao.mt.gov.br
DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: O edital estará disponível a partir do dia 26/04/2022 no
endereço: http://aquisicoes.gestao.mt.gov.br, no menu Edital e no site www.setasc.mt.gov.br,
no menu Aquisições/Pregões/2022
TELEFONES: Informações sobre o pregão: (65) 3613-5716 ou (65) 98462-9666;
Suporte técnico ao SIAG: 0800-7222701 / (67) 3303-2730 / (67) 3303- 2702
SITE DA REALIZAÇÂO: http://aquisicoes.gestao.mt.gov.br/
*Todos os horários deste aviso são referentes ao horário de Cuiabá-MT (-1 hora de Brasília)
Cuiabá-MT, 25 de abril de 2022.
Marcos Alexandre Pereira Stocco
Pregoeiro SETASC

Copersucar S.A.

CNPJ/MF nº 10.265.949/0001-77 - NIRE 3.530.036.040-1
Extrato da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Aos 13/12/2021, às 12h00, na Avenida das Nações Unidas, nº 13.301, sala Aurum, SP/SP, mediante prévia
convocação, reuniram-se extraordinariamente, presencialmente e por meio de videoconferência, os
membros do Conselho de Administração. Presidente: Luis Roberto Pogetti, Secretária: Juliana Montanheiro
Lara. Deliberações Unânimes: (i) a alteração do endereço da sede social da Copersucar, CNPJ/MF nº
10.265.949/0001-77 e na I.E nº 148.248.963.111, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 12º
andar, sala 09, Vila Gertrudes, CEP 04794-000 para a Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, Ala A-1, 12º
andar, sala 01, Vila Gertrudes, cidade de SP/SP, CEP 04794-000; (ii) autorizar os administradores da
Copersucar a tomar todas as providências e a praticar todos os atos necessários para a implementação da
deliberação acima. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário para a
lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida, aprovada e assinada por todos os
presentes. São Paulo, 13/12/2021. São Paulo, 13/12/2021. Mesa: Luis Roberto Pogetti - Presidente do
Conselho de Administração; Juliana Montanheiro Lara - Secretária. JUCESP nº 198.958/22-5 em
13/04/2022. Gisela Simiema Ceshin - Secretária Geral.

Banco MUFG Brasil S.A.

CNPJ/MF nº 60.498.557/0001-26 - NIRE nº 35300012143
Convocação
São convocados os senhores acionistas do Banco MUFG Brasil S.A., a se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária, a ser realizada na sede social na Av. Paulista, nº 1274, nesta Cidade e Estado de
São Paulo, no dia 29/04/2022, às 17:00 horas, a ﬁm de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Eleição de 2 (dois) Diretores sem Denominação Especial; e b) Outros assuntos de interesse social.
São Paulo, 20 de abril de 2022.
Banco MUFG Brasil S.A.
Nobuyoshi Fukumoto
Diretor Presidente

EUCATEX S/A
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Companhia Aberta
CNPJ/MF. 56.643.018/0001-66 - NIRE Nº 35300028015
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Senhores acionistas da Eucatex S/A Indústria e Comércio, (“Companhia”) convocados a
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“Assembleia”) a ser realizada no dia 23
de maio de 2022, às 10:00h, de forma exclusivamente digital, para deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia por meio da plataforma digital “Ten Meetings” a ser disponibilizada pela Companhia:
Em sede de Assembleia Geral Ordinária a) Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras
e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social ﬁndo em 31 de dezembro de
2021; b) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; c)
Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia; d) Eleição dos membros
do Conselho de Administração; e) Instalação do Conselho ﬁscal, e, f) Eleger os membros Efetivos
e Suplentes do Conselho Fiscal. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária a) Deliberar sobre
a consolidação do Estatuto Social; Instruções Gerais 1) Os documentos e informações relativos às
matérias a serem discutidas na Assembleia ora convocada, encontram-se à disposição dos acionistas
para consulta na sede da Companhia e na rede mundial de computadores, na página da Companhia
(www.eucatex.com.br/ri), bem como na página da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.
gov.br), através do sistema IPE, e da B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão, em conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 481/09. 2) Participação e Representação: Os acionistas interessados em participar e/ou votar na Assembleia deverão se cadastrar, exclusivamente, no link
https://www.tenmeetings.com.br/assembleia/portal/?id=66B456CB0F5A, até dia 16 de maio de 2022,
onde, após análise dos documentos anexados ao formulário, será conﬁrmado o cadastramento. No
momento do cadastramento serão solicitados: (a) identiﬁcação do acionista e, se for o caso, de seu representante legal que participará da Assembleia, seus nomes completos e seus CPF ou CNPJ, conforme o caso, e telefone e endereço de e-mail do solicitante; (b) extrato ou comprovante de titularidade de
ações emitido pela B3 S/A – Brasil, Bolsa, Balcão ou pelo Banco Bradesco S/A., instituição prestadora
de serviços de ações escriturais da Companhia; (c) para aqueles que se ﬁzerem representar por procuração, instrumento de mandato com observância das disposições legais aplicáveis (artigo 126 da
Lei nº 6.404/76); (d) se pessoa física, documento de identidade; (e) se pessoa jurídica, estatuto social
ou contrato social, com indicação de eleição dos administradores, com ﬁrma reconhecida em cartório;
(f) No caso de Fundos de Investimentos: (i) último regulamento consolidado do fundo, (ii) estatuto ou
contrato social do administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e
documentos societários que comprovem os poderes de representação (ata da eleição dos diretores,
termo(s) de posse e/ou procuração), e (iii) documento de identiﬁcação do(s) representante(s) legal(is)
do administrador ou gestor com foto. O acionista poderá, se desejar, utilizar-se dos procuradores previamente disponibilizados pela Companhia para votar nas matérias objeto da Assembleia, conforme
material constante do Pedido Público de Procuração realizado pela Companhia, na forma prevista nos
artigos 22 e seguintes da Instrução CVM nº 481/2009. Os documentos referentes ao pedido público de
procuração serão oportunamente divulgados pela Companhia no website de Relações com Investidores (www.eucatex.com.br/ri), no item Governança Corporativa e nos websites da Comissão de Valores
Mobiliários (www.cvm.gov.br), da B3 S/A – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). Os acionistas que
não realizarem o cadastro no link informado e no prazo previstos acima, não estarão aptos a participar
e/ou votar na Assembleia via sistema eletrônico, sem prejuízo do envio do boletim de voto a distância
nos termos e prazos indicados neste Edital de Convocação. Após a veriﬁcação da regularidade dos
documentos enviados para participação na Assembleia, a Companhia enviará a senha de acesso à
plataforma digital “Ten Meetings”. Caso não receba as senhas de acesso em até 24 (vinte e quatro)
horas de antecedência do horário de início da Assembleia, o acionista interessado deverá entrar em
contato com a Diretoria de Relações com Investidores, por meio do e-mail ri@eucatex.com.br, com até
2 (duas) horas de antecedência do horário de início da Assembleia, para que seja prestado o suporte
necessário. Na data da Assembleia, o link de acesso à plataforma digital “Ten Meetings” estará disponível a partir de 30 (trinta) minutos de antecedência ao horário de início da Assembleia, sendo que o
registro da presença dos acionistas via sistema eletrônico somente se dará mediante o acesso via link,
conforme instruções e nos horários aqui indicados. Após 15 (quinze) minutos do início da Assembleia,
não será possível o ingresso de quaisquer pessoas na Assembleia, independentemente da realização
do cadastro prévio. Assim, a Companhia recomenda que os acionistas acessem a plataforma digital
para participação da Assembleia com 30 (trinta) minutos de antecedência. Ressaltamos que o uso da
Plataforma é compatível com tablets e smartphones, porém recomendamos a utilização dos navegadores “Google Chrome” ou “Microsoft Edge”. Nos termos da Instrução CVM nº 481/09, serão considerados presentes à Assembleia os acionistas cujo boletim de voto a distância tenha sido considerado
válido pela Companhia, ou os acionistas que tenham registrado sua presença na plataforma digital
“Ten Meetings”, de acordo com as orientações acima. Ressalta-se que não haverá a possibilidade
de comparecer ﬁsicamente à Assembleia, uma vez que ela será realizada exclusivamente de modo
digital. Eventuais manifestações de voto no decorrer da Assembleia deverão ser feitas exclusivamente
por meio da plataforma digital “Ten Meetings”, conforme instruções detalhadas a serem prestadas
pela mesa no início da Assembleia. A Companhia ressalta que será de responsabilidade exclusiva do acionista assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização da plataforma
digital “Ten Meetings” e com o acesso à teleconferência. A Companhia não se responsabilizará por
quaisquer diﬁculdades de viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização da plataforma
digital que não estejam sob controle da Companhia. 3) Voto a Distância: Nos termos da Instrução
CVM nº 481/09, alterada pela Instrução CVM nº 597/17, a Companhia adotará o sistema de votação
a distância, permitindo que os acionistas participem da Assembleia Geral Ordinária, mediante o preenchimento e entrega do respectivo Boletim de Voto a Distância aos agentes de custódia (corretoras),
ao escriturador, ou, diretamente à Companhia, até o dia 16 de maio de 2022. Conforme previsto na
Instrução CVM nº 481/09, serão desconsideradas todas as instruções de voto recebidas por meio
de boletim de voto a distância para os acionistas que as tenham enviado e optem por manifestar
seu voto durante a Assembleia via plataforma digital “Ten Meetings”. São Paulo, 22 de abril de 2022.
p/ Eucatex S/A - Indústria e Comércio Presidente do Conselho de Administração - Otávio Maluf

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SEDEC - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022/SEDEC - PROCESSO Nº
469328/2015/SEDEC
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso - SEDEC, por
intermédio da Pregoeira, a Sra. ANGELA MARIA DA SILVA BASTOS ZUBA, designada pela
Portaria nº038/2021/GSAAS/SEDEC, de 05 de Outubro de 2021, publicada no Diário Oficial do
Estado de Mato Grosso em 06 de Outubro de 2021, Nº28.099, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados A ABERTURA do Pregão Eletrônico Nº
004/2022/SEDEC, do Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, conforme condições e
especificações detalhadas, constantes no Edital Nº 004/2022/SEDEC e seus anexos.
ABERTURA DA SESSÃO: 09/05/2022, às 9h00min (Horário Local de Cuiabá) e 10h00min
(Horário de Brasília). OBJETO: : Aquisição de um trator agrícola, conforme especificações e
condições técnicas constantes neste edital e em seus anexos, para atender a demanda do
município de Nova Canaã do Norte, do Estado de MT. LANÇAMENTO E ENVIO DA(S)
PROPOSTA(S) NO PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL: Entre os dias
25/04/2022 a 09/05/2022, período integral, exceto quanto ao dia da abertura da sessão
(09/05/2022), quando o horário máximo de aceitação será até às 8h45min (horário local de
Cuiabá)
E
09h45min
(Horário
de
Brasília).
EDITAL
disponibilizado
em
www.comprasgovernamentais.gov.br e no site www.sedec.mt.gov.br/editais
Outras
informações na Coodenadoria de Aquisições e Contratos/SEDEC-MT Avenida Presidente
Getúlio Vargas, nº 1077, Bairro Goiabeiras, CEP 78032-000, Cuiabá-MT ou pelo e-mail
licitacao@sedec.mt.gov.br, de Segunda a Sexta-feira, exceto em feriados, em horário de
expediente local ou pelos telefones (065) 3613-0045 e 3613- 0023.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
THANIA ZANETTE
Coordenadora de Aquisições e Contratos da SEDEC/MT

OPEA SECURITIZADORA S.A.

(atual denominação social da RB SEC Companhia de Securitização)
Companhia Aberta - CNPJ/ME 02.773.542/0001-22 - NIRE 35.300.157.648
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados
de Recebíveis Imobiliários da 79ª Série da 1ª Emissão da OPEA Securitizadora S.A.
(Atual Denominação Social da RB SEC Companhia de Securitização)
OPEA Securitizadora S.A. (anteriormente denominada RB SEC Companhia de Securitização) (“Emissora”),
na qualidade de Emissora dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 79ª série da 1ª Emissão da Emissora - Código B3
11K0025322 (“CRI” e “Emissão”, respectivamente), em atendimento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários
Para Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 79ª série da 1ª Emissão da OPEA Securitizadora S.A. (anteriormente denominada RB SEC Companhia de Securitização), ﬁrmado em 23 de dezembro de 2011 entre a Emissora e Pentágono S.A. Distribuidora deTítulos eValores Mobiliários, conforme aditado (“Agente Fiduciário” e “Termo de Securitização”,
respectivamente), convoca todos os titulares dos CRI (“Titulares de CRI”) a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares
de CRI, que será realizada, em segunda convocação, no dia 04 de maio de 2022, às 11:00 horas, de forma exclusivamente remota e eletrônica (“Assembleia”), através da plataforma digital Microsoft Teams, sendo o acesso
disponibilizado individualmente para os Titulares de CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital, conforme a
Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, (“IN CVM 625”) observado que o voto à distância poderá ser proferido
por meio de participação na Assembleia digital, através da plataforma, sem prejuízo da possibilidade de voto através de
instrução de voto à distância a ser enviado previamente à realização da Assembleia, nos termos das instruções abaixo, a
ﬁm de deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Aprovar a alteração dos percentuais no ﬂuxo nominal unitário dos CRI,
das Parcelas de Amortização e de juros remuneratórios conforme Anexo I do Termo de Securitização, de modo atender à
solicitação realizada pela BRF Brasil Foods S.A., conforme notiﬁcação enviada pela Fibrapar Participações S.A à Emissora
em 17 de fevereiro de 2022. A proposta do novo ﬂuxo está disponível na Proposta de Administração e no Anexo I desse
Edital de Convocação da Emissora divulgada na data da convocação e constará anexa da ata de Assembleia; (ii) alteração
da Data de Vencimento Final dos CRI de 05 de novembro de 2022 para 05 de janeiro de 2023 e a consequente vinculação
do Contrato BTS aos CRI de 05 de novembro de 2022 para 05 de janeiro de 2023; e (iii) Autorização para a Emissora e
Agente Fiduciário praticarem todos os atos necessários e celebrarem todos e quaisquer documentos necessários para a
efetivação dos itens acima, incluindo, mas não se limitando, aos aditamentos ao Termo de Securitização, ao Contrato BTS,
aos Contratos de Cessão e a Escrituras de Emissão. Os termos ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não deﬁnidos
terão os signiﬁcados a eles atribuídos no Termo de Securitização e nos demais Documentos da Operação (conforme deﬁnido no Termo de Securitização). A Assembleia será realizada por meio de plataforma eletrônica, nos termos da IN CVM
625, cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles que enviarem por correio eletrônico para ri@opeacapital.com
e assembleias@pentagonotrustee.com.br, os documentos de representação até o horário da Assembleia. Por documento
de representação, consideramos o recebimento de cópia dos documentos de identidade do titular de CRI e, caso aplicável,
os documentos que comprovem os poderes daqueles que participarão em representação ao titular de CRI. Para os ﬁns
acima, serão aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa física – cópia digitalizada de documento de identidade do titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração
(i) com ﬁrma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do titular do CRI; e b) demais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou contrato social
(ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular do
CRI, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia
digitalizada da respectiva procuração (i) com ﬁrma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos do titular do CRI. Os Titulares de CRI poderão enviar seu voto de forma eletrônica à Emissora e ao Agente Fiduciário nos correios eletrônicos ri@opeacapital.com e assembleias@pentagonotrustee.
com.br, respectivamente, conforme modelo de Instrução de Voto disponibilizado na mesma data da publicação deste
Edital de Convocação pela Emissora em seu website opeacapital.com, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da
data de realização da Assembleia.A Proposta de Administração será divulgada nesta data no website da CVM, bem como
no site da Emissora. Na data da Assembleia, os votos recebidos por meio da Instrução de Voto serão computados como
presença para ﬁns de apuração de quórum e as deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes na plataforma digital e pelos votos encaminhados via Instrução de Voto até a data informada acima, observados os quóruns previstos no
Termo de Securitização. São Paulo, 26 de abril de 2022. OPEA Securitizadora S.A.
Anexo I - Novo Fluxo de Pagamento da Série 79
Data - Pagamento de juros - Taxa de Amortização: 05/mai/22 - Sim - 3,19%; 05/jun/22 - Sim - 11,18%; 05/
jul/22 - Sim - 12,65%; 05/ago/22 - Sim - 14,23%; 05/set/22 - Sim - 16,68%; 05/out/22 - Sim - 25,34%; 05/nov/22 - Sim
- 34,12%; 05/dez/22 - Sim - 46,63%; 05/jan/23 - Sim - 100,00%.

ÂNIMA HOLDING S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 09.288.252/0001-32 - NIRE nº 35.3.00.350.430
Certidão da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas
da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em
Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional,
em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos
Certiﬁco o Registro da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª (Terceira)
Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com
Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em 2 (Duas) Séries, para
Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Ânima Holding S.A., Realizada em
Primeira Convocação em 28 de Março de 2022 às 17:00 Horas na Junta Comercial
do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o nº 173.489/22-9 em 05/04/2022. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
ABREVIS

-

Associação

Brasileira

de

Empresas

de Vigilância

e

Segurança

-

CNPJ nº 62.937.172/0001-43 - Ficam pelo presente Edital, convocadas as Empresas Filiadas a
esta Associação e em gozo de seus direitos para a Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no
dia 29 de abril de 2022, sendo a 1ª convocação às 14:00 horas e a 2ª convocação às 14:30 horas,
na sede da entidade, à Rua Bernardino Fanganiello, 691 - Casa Verde - São Paulo - SP. Ressaltamos
que a participação na Assembleia será realizada exclusivamente por videoconferência, em link
que estará disponível aos associados, com a devida antecedência. Pauta: Apreciação e Aprovação
das Contas da Diretoria relativas ao exercício de 2021. São Paulo, 25 de abril de 2022.
José Jacobson Neto - Presidente

