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Inflação oficial fica em 0,07%
em março, diz IBGE
A inflação oficial, medida
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), ficou em 0,07% em
março deste ano. Este é o menor resultado para um mês de
março desde o início do Plano
Real, em 1994. A taxa também
ficou abaixo da registrada em
fevereiro deste ano (0,25%).
Segundo dados divulgados
na quinta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o IPCA
acumula taxas de 0,53% no
ano e de 3,3% em 12 meses.

Bruno Covas anuncia uso da
cloroquina no tratamento da covid-19
Página 2

Renda mínima emergencial pode
beneficiar mais de 20% da população
Página 3

O senador Bernie Sanders
vai suspender a campanha para
a nomeação presidencial pelos
democratas. Com esta decisão,
Joe Biden, que foi vice-presidente de Barack Obama, fica
com caminho livre para ser o
próximo adversário de Donald
Trump, atual presidente dos
Estados unidos (EUA).
O anúncio desta decisão foi
feito pelo próprio senador, adianta a CNN, numa chamada
para a sua equipa de campanha.
O senador do Vermont termina assim a segunda tentativa
de se tornar no próximo presidente dos EUA, depois de em
2016 ter também falhado a
oportunidade ao perder a nomeação democrata para Hillary Clinton.
Com esta decisão, que vai
ser oficialmente transmitida
aos seus apoiantes esta tarde,
Bernie Sanders abre espaço
para a nomeação de Joe Biden
como candidato pelo partido
Democrata nas próximas presidenciais.
Apesar de ter tido um arranque promissor nesta nomeação
presidencial, Sanders não resistiu às fortes derrotas que sofreu
na Carolina do Sul no final de
fevereiro e noutros Estados cruciais como o Michigan e Florida. (Agencia Brasil)

Distância de
1,5 metro é
pequena para
conter
contágio,
alerta estudo
Um estudo divulgado na
quinta-feira (9) alerta que a distância social de 1,5 metro, recomendada pelas autoridades
de saúde, é insuficiente para
impedir o contágio por covid19 e que essa distância deve ser
de pelo menos quatro metros.
Os valores sugeridos no estudo, feito por pesquisadores
e engenheiros especializados
em dinâmica de fluidos, das
universidades de Leuven, na
Bélgica, e Eindhoven, na Holanda, baseiam-se em simulações de como as partículas de
saliva se soltam quando as pessoas estão paradas, caminhando, correndo ou andando de
bicicleta.
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DÓLAR
Comercial
Compra: 5,08
Venda:
5,09
Turismo
Compra: 5,07
Venda:
5,38

EURO
Compra: 5,57
Venda:
5,57

Planos de saúde manterão
atendimento de inadimplentes

Brasil registra 941 mortes
desde início de pandemia
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Caixa anuncia 6 meses de
carência em novos
financiamentos imobiliários
Foto/ Marcello Casal Jr.-ABR

Bernie
Sanders
desiste da
corrida à
Casa Branca

Vale destacar que o IBGE suspendeu a coleta de preços de
forma presencial no dia 18 de
março, devido à pandemia do
novo coronavírus (covid-19).
A partir dessa data, os preços
passaram a ser coletados pela
internet, telefone e e-mail.
Em março, a maior alta foi
observada no grupo alimentação e bebidas (1,13%), devido
à alta de preços de itens como
ovo de galinha (4,67%), a batata-inglesa (8,16%), o tomate
(15,74%), a cebola (20,31%) e
a cenoura (20,39%). Página 3

Os secretários de Vigilância em Saúde, Wanderson Kleber de Oliveira e executivo do Ministério
da Saúde, João Gabbardo dos Reis
O número de mortes decor- nistério da Saúde na quinta-feira 800 óbitos. São Paulo concenrentes do novo coronavírus (co- (9). O resultado marca um au- tra o maior número, com mais da
vid-19) totalizou 941, segundo mento de 17% em relação a on- metade do número de mortes
atualização divulgada pelo Mi- tem, quando foram registrados (495).
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Dólar fecha abaixo de
R$ 5,10 pela primeira vez
em duas semanas
Em reação à desaceleração de casos do novo coronavírus em
diversos países da Europa e em algumas regiões norte-americanas, o dólar caiu para o menor nível em duas semanas. A bolsa de
valores caiu depois de três altas seguidas, mas fechou a semana
com alta de 12%. Mesmo assim, o dólar comercial encerrou a quinta-feira (9) vendido a R$ 5,091, com recuo de R$ 0,053 (-1,02%).
A moeda chegou a operar em alta nos primeiros minutos de
negociação, mas reverteu a tendência ainda durante a manhã. Na
mínima do dia, por volta das 12h, a cotação chegou a atingir R$
5,05. A cotação está no menor nível desde 26 de março, quando
tinha fechado em R$ 4,996.
O Banco Central (BC) interveio no mercado. A autoridade monetária não vendeu dólares das reservas internacionais na quintafeira, mas leiloou US$ 297 milhões em contratos de swap cambial, que equivalem à venda de dólares no mercado futuro. Em 2020,
o dólar comercial acumula alta de 26,85%. (Agencia Brasil)

Esporte

Pilotos de destaque do kartismo mundial
disputam final de torneio virtual de F3
Torneio virtual internacional de F3 focando nos kartistas do WSK, o SIM Racing
Karters Championship terá
sua final disputada neste domingo (12). Com três etapas
restantes, o campeonato conta com 70 pilotos inscritos de
20 nacionalidades diferentes e
simula corridas em oito dos
principais traçados do automobilismo mundial, inclusive
com Interlagos.
Piloto da Sauber Karting
Team, o jovem Miguel Costa
é o melhor brasileiro na com-

petição até o momento e vem se
destacando por se manter no pelotão da frente nas corridas. Para
o piloto de 11 anos o período de
quarentena tem sido de bastante
aprendizado na competição virtual.
“É um torneio muito importante para todos os pilotos e também é bem divertido. Esse momento que estamos passando é
complicado e um campeonato
como esse ajuda a nos mantermos em ritmo de competição na
quarentena, além de ser uma preparação para os torneios de F3,
um dos carros que pretendo gui-

ar na pista daqui há alguns anos”,
diz Costa.
Campeão Italiano de Kart entre os rookies em 2019, Miguel
acredita que o simulador ajuda
bastante os competidores em
qualquer categoria. O piloto é o
mais jovem representante brasileiro em uma academia internacional ligada com um time da F1
(Alfa Romeo).
“O trabalho nunca pode parar,
estou focado em me preparar ao
máximo enquanto o calendário
de corridas não volta. O simulador é a melhor saída para um piloto que precisa ficar em casa e

Novos índices olímpicos só serão
aceitos a partir de 1º de dezembro
A World Athletics (exIAAF) anunciou que nenhuma
marca obtida no período de 6
de abril a 30 de novembro deste ano será reconhecida como
índice para os Jogos Olímpicos
de Tóquio, marcados para começar em julho de 2021. A decisão foi tomada pela entidade
após consulta à Comissão de
Atletas, presidentes de área e
Conselho Executivo da WA.
Os resultados continuarão
a ser registrados para fins estatísticos, inclusive para registros mundiais. Os resultados
não serão usados, porém, para
estabelecer o status de qualificação de um atleta.
Desta forma, o período de
classificação olímpica reinicia no dia 1º de dezembro e
continuará para o novo prazo
de qualificação em 2021, definido pelo Comitê Olímpico

Internacional (COI). Os atletas
que atingiram as marcas mínimas
desde o início do período de qualificação em 2019 permanecem
qualificados e serão elegíveis
para seleção por suas respectivas Federações e Comitês Olímpicos Nacionais.
O presidente da World Athletics, Sebastian Coe, deu um
depoimento. “Sou grato pelo trabalho detalhado feito pela Comissão e Conselho de Atletas,
que acreditam que a suspensão da
qualificação olímpica durante
esse período oferece mais segurança para o planejamento e a
preparação dos atletas e é a melhor maneira de dar justiça no
que se espera ser a distribuição
desigual de oportunidades de
competição em todo o mundo
para atletas, diante dos desafios
das viagens internacionais e das
restrições de fronteiras dos go-

vernos.”
Os novos e os antigos períodos de obtenção de índice:
Maratona e marcha atlética
50 km: 1º de dezembro de 2020
a 31 de maio de 2021 – de 1º de
janeiro de 2019 a 5 de abril de
2020; 10.000 m, 20 km marcha
atlética e provas combinadas: 1º
de dezembro de 2020 a 29 de
junho de 2021 – de 1º de janeiro
de 2019 a 5 de abril de 2020;
Todas as outras provas: 1º de dezembro de 2020 a 29 de junho
de 2021 – de 1º de maio de 2019
a 5 de abril de 2020.
Os novos prazos divulgados
pela WA serão válidos também
para registros para o Ranking
Mundial. A Caixa é a Patrocinadora Oficial do Atletismo Brasileiro.

depois desse período espero voltar mais forte do que nunca disputando vitórias no kartismo da
Itália”, diz Miguel.
O jovem piloto teve seus primeiros anos no kartismo competindo nos EUA, vencendo diversas competições na Flórida. Miguel também acumulou bons resultados no Mundial ROK de
Kart em 2018 e 2019, ano que
também começou a competir na
Itália.
As três etapas restantes do

SIM Racing Karters Championship estão marcadas para os
próximos dias. Na quinta-feira
(9), a sexta etapa do torneio foi
no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, enquanto
a penúltima etapa acontecerá
no sábado (11) no circuito de
Sebring (EUA). A final será no
domingo (12) em Silverstone.
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Governo de SP apresenta Sistema
de Monitoramento Inteligente
O Governador João Doria
apresentou na quinta-feira (9) o
Simi-SP (Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo)
para prevenção e combate ao
coronavírus. A parceria com as
operadoras de telefonia Vivo,
Claro, Oi e TIM usa dados digitais para medir a adesão à quarentena em todo o Estado e também envia mensagens de alerta
para regiões com maior incidência da COVID-19.
“Com 100% dos usuários de
telefonia celular em São Paulo,
nós podemos identificar os locais onde as pessoas estarão e

onde houver concentração para
analisar o percentual de isolamento e também ações de orientação e advertência, se necessário”, afirmou o Governador.
Doria também fez agradecimentos às direções das quatro operadoras pela parceria sem ônus
ao Estado.
Com o Simi-SP, o Governo
de São Paulo pode consultar informações georreferenciadas de
mobilidade urbana em tempo
real nos municípios paulistas.
Para garantir a privacidade de
cada cidadão, o monitoramento
é feito com base em dados co-
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CÂMARA (SP)
Bancada dos vereadores, das igrejas católicas, protestantes
(evangélicas) e espíritas (mix de mesa branca com ritos afros)
tá bem preocupada com a 1ª Páscoa (cristianizada) na qual a
Pandemia do COVID-19 pode afastar até votos dos fiéis (se
houver eleições)
.
PREFEITURA (SP)
O católico Bruno Covas (PSDB), reza por um milagre (da
Páscoa Cristianizada), porque com o aumento do movimento
que rolou ontem (carros e gente nas periferias e centro expandido) antecipou que usará Cloroquina no tratamento do COVID19 em São Paulo
.
ASSEMBLEIA (SP)
Faleceu - vítima do COVID-19 - o ex-deputado e ex-presidente (1993 - 1995) Vitor Sapienza. Fiscal de Renda (Estado
SP), naquela época Vitor estava no PMDB e contrariando as
lógicas da política era suplente até 1992. Os demais mandatos
foram no PPS (hoje Cidadania)
.
GOVERNO (SP)
O católico João Doria (dono do PSDB ‘liberal de centro’)
não contava com o milagre (da Páscoa Cristianizada) : com COVID-19 e tudo, FHC dizendo que hoje o Doria é ‘o cara’ pra
disputar a Presidência 2022 e que o PT perde. Será um milagre
da queda do velho muro ?
.
CONGRESSO (BR)
Se tem um Poder que realiza ‘milagres terrestres’ todos os
dias - inclusive no recessos e agora pelas votações do ‘VAR’ na
política brasileira - é o Legislativo brasileiro. A pandemia COVID-19 só aumentou os ‘poderes paralelos’ que um dia Bolsonaro foi participante
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Mix de católico familiar com ‘protestante evangélico’ político, a Páscoa do Bolsonaro (ainda sem partido) agregou-lhe
mais um milagre, agora de sobrevida política: O Conselho Federal de Medicina aceitou o uso da Cloroquina desde os casos
leves da COVID-19
.
PARTIDOS (BR)
O PT (ainda do Lula) segue perdendo apoios católicos e não
achando apoios protestantes (evangélicos). Na cidade de São
Paulo, isso fica cada vez mais claro. O COVID-19 não dá margem - nem na Páscoa cristianizada - pra tal milagre. Ele mata
também na política
.
JUSTIÇAS (BR)
Católicos, protestantes (evangélicos) e espíritas no Supremo - que constitucionalmente dizem que “O Estado é Laico” se dão ao luxo de falar enquanto Deuses do Olimpo Jurídico.
Afinal, eles - e elas - estão bem acima do “Teto da Verdade”,
que era do Ministério Público
.
HISTÓRIAS (BR)
Médico (dos Presidentes), que tomou medicações - com
Cloroquina - contra a COVID-19, Roberto Kalil é filho de Guiomar Kalil. Ela foi casada com Adhemarzinho de Barros (falecido), que foi deputado federal (SP), filho do governador (SP)
Adhemar de Barros (falecido)
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letivos coletados em aglomerados a partir de 30 mil pessoas.
O cruzamento dos dados das
operadoras e dos registros de
serviços de saúde permite que o
Governo de São Paulo envie
mensagens de texto para a população. Os alertas informam se a
pessoa está em uma região com
índices elevados de casos da
COVID-19 – por exemplo, a
Grande São Paulo – e um link
com informações sobre a importância de medidas de higienização e da quarentena.
O Simi-SP também identifi-

ca locais com maior concentração de pessoas em pontos estratégicos das cidades. A análise de
isolamento social é mapeada em
municípios com mais de 30 mil
habitantes e também nos bairros
de cidades mais populosas por
meio de um índice de deslocamento populacional.
O monitoramento é feito em
um gabinete de mapeamento digital montado no Palácio dos
Bandeirantes. As informações
serão apresentadas em um modelo de “mapa de calor” que indica mais ou menos concentra-

ção populacional por localidade
e também em diferentes períodos.
A análise estratégica digital
indica tendências de deslocamento e aponta a eficácia da quarentena em vigor desde 24 de
março. A adesão considerada
ideal para controlar a disseminação da COVID-19 é a partir de
70%. Na última quarta (8), o índice estadual era de apenas 49%,
enquanto na capital a taxa só atingiu 51%.
“Nossas taxas estão bem
abaixo das médias dos países que

aplicaram a quarentena, todos
chegam entre 70% e 80% em
algum momento, e a gente nunca passou de 60%”, disse a Secretária de Desenvolvimento
Econômico, Patricia Ellen.
Os dados do isolamento em
todas as regiões de São Paulo
serão divulgados em um boletim
diário. O relatório vai apontar as
cidades e regiões com mais ou
menos adesão à quarentena e reforço em campanhas de conscientização. “Não é hora de relaxar,
é hora de salvar vidas. Não saia
de casa”, concluiu o Governador.

São Paulo deve realocar
enfermeiros de grupo de risco
A juíza Alexandra Fuchs de
Araujo, da 6ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, determinou
que o governo do estado realoque
para funções com menos risco de
contágio por coronavírus enfermeiros que fazem parte dos grupos de risco. A decisão, liminar, é
válida para gestantes, lactantes,
idosos, hipertensos, cardíacos,
asmáticos, doentes renais e com
deficiência respiratória. Todos
que estejam sem os equipamentos de proteção devem trabalhar
em posições de menos exposição.

A juíza da 6ª Vara de Fazenda
Pública determinou ainda que os
enfermeiros que tiveram que
comprar por conta própria equipamentos de proteção individual (EPI) sejam ressarcidos pelo
governo estadual.
A liminar atende a um pedido do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo (Seesp). A entidade entrou com uma
ação alegando que apesar da categoria estar em contato direto
com pacientes com coronavírus,
o governo estadual não tem for-

necido os equipamentos de proteção adequados.
A magistrada reconheceu
que o momento não é de normalidade, porém, ressaltou que os
profissionais do grupo de risco
ao trabalharem diretamente com
os pacientes sem os equipamentos necessários estão expostos
a um perigo excessivo. “Seria o
mesmo que exigir de um ser humano que permaneça na frente
de um carro enquanto o condutor está com vendas nos olhos,
submetendo-se voluntariamente

ao muito provável resultado
morte. Não é uma conduta exigível, do ponto de vista ético”.
Outro lado
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo informou que
os equipamentos de proteção se
esgotaram e que muitos dos materiais estão em falta no mercado devido à crise gerada pela
pandemia. Ainda segundo o governo estadual, não seria adequado nessa situação afastar profissionais, especialmente os mais
experientes. (Agencia Brasil)

Isolamento social em SP é de 50%, aponta
Sistema de Monitoramento Inteligente
O Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP)
do Governo de São Paulo mostra que o percentual de isolamento social no Estado foi de
50% na quarta-feira (8). Segundo o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, o médico infectologista David Uip, a
adesão ideal para controlar a

disseminação da COVID-19 é
de 70%. Dessa forma, o número de leitos disponíveis no sistema de saúde será suficiente
para atender a população.
A central de inteligência
analisa os dados de telefonia
móvel para indicar tendências
de deslocamento e apontar a
eficácia das medidas de isolamento social. Com isso, é pos-

sível apontar em quais regiões
as taxas de adesão à quarentena são maiores e em quais as
campanhas de conscientização
precisam ser intensificadas, inclusive com apoio das prefeituras.
O SIMI-SP é viabilizado por
meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro,
Oi e TIM para que o Estado

possa consultar informações
agregadas sobre deslocamento
nos 645 municípios paulistas.
As informações são reunidas
em aglomerados populacionais, com respeito à privacidade de cada usuário. Os dados de
georreferenciamento servirão
para aprimorar as medidas de
isolamento social no enfrentamento ao coronavírus.

USP: Modelo de viseira de proteção
é produzido por indústrias no combate
à COVID-19
Máscaras do tipo face shield
se tornaram um equipamento de
máxima importância para agentes de saúde que atuam na linha
de frente do combate à COVID19, doença causada pelo novo
coronavírus. Esses dispositivos,
semelhantes às viseiras de capacetes de motociclistas, constituem uma primeira barreira física que protege médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e outros
profissionais do contato com as
gotículas infectadas pelos vírus
exaladas pelos pacientes. Por
baixo delas, é necessário usar as
máscaras convencionais.
A necessidade de produzir
rapidamente máscaras face shield em grande escala mobilizou
vários grupos que trabalham
com manufatura aditiva, que utiliza impressão 3D e técnica denominada FFF (fused filament
fabrication). Conectados pelas
mídias digitais, esses grupos
formaram uma rede mundial nas
duas últimas semanas e já estão
fornecendo máscaras a partir do

modelo “Prusa”, um design de
uso livre criado pelo inventor
tcheco Josef Prusa.
Um dos integrantes dessa
rede é o Grupo de Pesquisa em
Manufatura Aditiva e Design for
Assistive Tecnology, coordenado por Zilda de Castro Silveira,
professora do Departamento de
Engenharia Mecânica da Escola
de Engenharia de São Carlos, da
Universidade de São Paulo
(EESC-USP), e pesquisadora do
Núcleo de Manufatura Avançada
(NUMA).
O NUMA conta com apoio
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(Fapesp), por meio do Projeto
Temático “Estudo, desenvolvimento e aplicação de processo
híbrido: Manufatura Aditiva
(Ma) + High Speed Machining/
Grinding (HSM/G)”, coordenado pelo professor Reginaldo
Teixeira Coelho. O núcleo também participa da iniciativa o
Departamento de Fisioterapia da
Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar).

“Em nossa primeira semana
de trabalho, produzimos 210
máscaras face shield para a Santa Casa de São Carlos. Esse movimento rápido e intensivo impulsionou a indústria de plásticos a adotar o mesmo modelo
de projeto para atender em larga
escala a demanda dos hospitais”,
diz Zilda de Castro Silveira à
Agência Fapesp.
Entrega
Segundo a pesquisadora, empresas de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, filiadas à Associação Brasileira da Indústria de
Ferramentais (Abinfer), começaram a produzir as face shield nesta semana. A expectativa é que
sejam entregues 400 mil máscaras para o Ministério da Saúde na
próxima semana. “Para isso, estamos dando todo o nosso apoio”,
afirma a pesquisadora.
Uma das questões relacionadas a peças impressas por 3D é
a porosidade. “Devido à estruturação física das peças, camada
por camada, os objetos fabrica-

dos por técnicas aditivas possuem porosidade maior do que
aqueles produzidos por técnicas
convencionais. Isso não compromete a função de barreira física da peça, mas a torna mais
vulnerável à contaminação”, ressalta Silveira.
“Para reduzir o problema,
aplicamos acetona, que, por reação química, auxilia na redução
da porosidade superficial. E,
para reforçar a descontaminação, foram conduzidos, junto
com a Santa Casa e a empresa
Sterileno, testes de esterilização
com peróxido de hidrogênio
[H2O 2], que se mostrou eficiente. Dessa forma, esse procedimento de desinfecção foi adotado pela Santa Casa para esterilização das máscaras face shields”, completa.
As instituições que receberem as peças fabricadas pelas
indústrias poderão aplicar esse
mesmo procedimento – a esterilização com peróxido de hidrogênio – para reutilizar as
máscaras após cada uso.

Bruno Covas anuncia uso da
cloroquina no tratamento da covid-19
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou na quinta-feira (9) que a Secretaria Municipal
da Saúde vai incluir a cloroquina
como uma das formas de tratamento para o coronavírus nos
hospitais municipais. No entanto, lembrou que o uso da substância só é autorizado para pacientes internados e sob duas condições, quando houver prescrição
do médico e desde que o uso seja
autorizado formalmente pelo paciente ou por sua família.
“Já determinei à Secretaria de
Saúde para que ela possa adquirir

mais desse material. Temos hoje
6 mil cápsulas à disposição.
Como cada paciente precisa de
seis, já temos medicamentos para
tratar mil pessoas que estejam
internadas”, disse o prefeito.
“Ainda não é possível ser
uma política pública porque não
temos ainda pesquisas concluídas [sobre a eficiência do medicamento]. Mas havendo prescrição do médico e a concordância
do paciente, a secretaria passou
a integrar esse medicamento no
protocolo de atendimento da
covid-19”, disse Covas.

Infectologista
Na quarta-feira (8), em entrevista coletiva, o infectologista
David Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, disse que o
uso da cloroquina deve ser feito
com muito cuidado, já que se trata de um medicamento com efeitos colaterais. “A cloroquina está
indicada para pacientes internados, desde que prescrita pelos
médicos com aceite formal assinado pelo paciente. Temos
enorme experiência com a cloroquina. Ela é usada há muitos

anos no tratamento da malária.
É uma droga importante, mas
com efeitos colaterais, não desprezíveis. Ela deve ser utilizada
sob prescrição e observação
médica”, disse Uip, ressaltando
que sua eficiência ainda foi comprovada cientificamente.
Também na quarta-feira, o
secretário estadual da Saúde,
José Henrique Germann, disse
que São Paulo já recebeu 200
mil comprimidos de cloroquina,
que estão sendo distribuídos para
uso nos hospitais públicos.
(Agencia Brasil)
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Inflação oficial fica em 0,07%
em março, diz IBGE
A inflação oficial, medida
pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA),
ficou em 0,07% em março deste ano. Este é o menor resultado para um mês de março desde o início do Plano Real, em
1994. A taxa também ficou
abaixo da registrada em fevereiro deste ano (0,25%).
Segundo dados divulgados
na quinta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es-

tatística (IBGE), o IPCA acumula taxas de 0,53% no ano e
de 3,3% em 12 meses. Vale destacar que o IBGE suspendeu a
coleta de preços de forma presencial no dia 18 de março, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19). A partir dessa data, os preços passaram a ser
coletados pela internet, telefone e e-mail.
Em março, a maior alta foi
observada no grupo alimentação

e bebidas (1,13%), devido à alta
de preços de itens como ovo de
galinha (4,67%), a batata-inglesa (8,16%), o tomate (15,74%),
a cebola (20,31%) e a cenoura
(20,39%).
Também tiveram inflação os
grupos educação (0,59%), vestuário (0,21%), saúde e cuidados pessoais (0,23%), habitação (0,13%) e comunicação
(0,04%).
Por outro lado, os transpor-

tes tiveram deflação (queda de
preços) de 0,90% e ajudaram a
frear a inflação. O comportamento do grupo foi influenciado pela queda de preços de itens
como passagens aéreas (16,75%), etanol (-2,82%), óleo
diesel (-2,55%), gasolina (1,75%) e gás veicular (-0,78%).
Também tiveram deflação os
artigos de residência (-1,08%)
e as despesas pessoais (0,23%). (Agencia Brasil)

A renda mínima emergencial que será concedida devido aos
efeitos econômicos da pandemia de coronavírus poderá atender 20,4% da população brasileira, segundo estimativa feita
pelo Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). De acordo com o levantamento 42,3
milhões de pessoas podem ser
beneficiadas.
Benefício pago a trabalhadores informais de baixa renda e
inscritos no Bolsa Família, a
renda básica emergencial de R$
600 ou de R$ 1,2 mil para mães
solteiras será depositada de forma automática para quem já está
no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico) a partir
da quinta-feira (9) e tem conta
no Banco do Brasil e na Caixa
Econômica Federal. Os demais
trabalhadores terão de se cadastrar no aplicativo Caixa Auxílio
Emergencial ou no site Auxílio
Caixa e começarão a ser pagos
até o dia 14.

São Paulo
No estado de São Paulo, o
benefício poderá chegar, segundo a estimativa, a 6,6 milhões de
pessoas, ou 14,4% da população
paulista. Sendo que somente na
cidade de São Paulo, 1,6 milhão
podem receber o auxílio, 13,1%
dos que vivem na capital.
Nordeste
No Maranhão, o benefício
poderá chegar a 29,6% de toda a
população do estado, abrangendo 2,1 milhões de pessoas. Na
Bahia, o percentual de atendidos
também é semelhante (29,4%),
com 4,4 milhões de possíveis
beneficiários. Em Alagoas, o
número percentual é de 29,9%,
o que significa 993 mil atendidos.
No Rio de Janeiro, a estimativa é que o dinheiro possa atender 3,3 milhões de pessoas no
estado (19,1% da população). Na
capital fluminense, o auxílio
pode chegar a 949 mil, ou
14,2% dos que vivem na cidade
do Rio de Janeiro.

Foto/ Marcello Casal Jr.-ABR

Renda mínima emergencial pode
beneficiar mais de 20% da população

No Distrito Federal, a renda
emergencial poderá beneficiar
391 mil, o que representa 13,2%
dos habitantes de Brasília e das
cidades satélites.
Exigências
Pelas regras estabelecidas
no projeto de auxílio emergencial aprovado pelo Congresso, os
trabalhadores deverão cumprir
alguns critérios, em conjunto,
para ter direito ao benefício,
como não ter emprego formal;
não receber benefício previden-

ciário ou assistencial, segurodesemprego ou outro programa
de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família; ter renda familiar mensal
per capita (por pessoa) de até
meio salário mínimo (R$
522,50) ou renda familiar mensal total (tudo o que a família
recebe) de até três salários mínimos (R$ 3.135,00); e não ter
recebido rendimentos tributáveis, no ano de 2018, acima de
R$ 28.559,70. (Agencia Brasil)

Auxílio emergencial foi pago para
2,5 milhões de pessoas
Cerca de 2,5 milhões de pessoas receberam na quinta-feira
(9) a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Na
terça-feira (14), será feito o pagamento da primeira parcela
para mais 3,5 milhões de pessoas, informou o presidente da
Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, em transmissão
ao vivo para anunciar novas medidas relacionadas ao crédito

imobiliário. Dos 2,5 milhões
com o crédito na conta hoje, 2
milhões receberam os recursos
na Caixa e cerca de 500 mil no
Banco do Brasil.
A Caixa iniciou o pagamento para quem já está inscrito no
Cadastro Único de Programas
Sociais (CadÚnico) e tem conta
em um dos dois bancos públicos. Os demais trabalhadores
têm que se cadastrar no aplica-

tivo Caixa Auxílio Emergencial
ou no site Auxílio Caixa e começarão a ser pagos até o dia 14.
Segundo Guimarães, já foram feitos 28 milhões de cadastros na última terça-feira e quarta-feira (8).
O auxílio emergencial será
pago a trabalhadores informais
de baixa renda, microempreendedores individuais, contribuintes individuais ou facultativos do

Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) e a beneficiários
do Bolsa Família. A renda básica emergencial será de R$ 600
ou de R$ 1,2 mil para mães solteiras. Quem está no Bolsa Família não precisa se cadastrar e
receberá o auxílio emergencial
no mesmo dia do pagamento do
programa social, que ocorre entre nos últimos dez dias úteis de
cada mês. (Agencia Brasil)

Receita regulariza CPFs com
pendências para pagamento de auxílio
A Receita Federal informou
na quinta-feira (9) que, em razão
do atual estado de calamidade
pública e da necessidade de pagamento do auxilio emergencial, foram alterados os procedimentos internos para regularizar
os CPFs que apresentavam pendências eleitorais.
Segundo a Receita, foi inicia-

do na madrugada de hoje o processamento para regularizar os CPFs
suspensos por pendências eleitorais. A Receita disse que a regularização não está sendo possível
neste momento junto aos cartórios eleitorais pois estão fechados
por conta da pandemia da covid-19.
A previsão é que esse processamento se encerre nesta

sexta-feira (10). A Receita informou que o reconhecimento
pela Caixa da regularização vai
depender do tempo de processamento dos sistemas do banco.
Documento
O número do CPF é obrigatório para os trabalhadores informais, microempreenderores
individuais, autônomos e de-

sempregados que quiserem se
inscrever para receber o auxílio
emergencial do governo federal,
no valor de R$ 600. É com um
CPF ativo que a pessoa é identificada na Receita Federal. O trabalhador deverá se cadastrar no
aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou no site Auxílio Caixa. (Agencia Brasil)

Caixa anuncia 6 meses de carência
em novos financiamentos imobiliários
A Caixa Econômica Federal
anunciou na quinta-feira (9) novas
medidas para o mercado de crédito imobiliário, como carência
para novos financiamentos, aumento do tempo de pausa nos contratos e renegociação de dívidas,
tanto para pessoas físicas quanto
para as construtoras. No total, as
ações representam R$ 43 bilhões
em recursos no mercado imobiliário nos próximos meses. As
medidas serão válidas a partir da
próxima segunda-feira (13).
Em transmissão ao vivo pela
internet, o presidente da Caixa,
Pedro Guimarães, disse que as
medidas poderão beneficiar mais
de 5 milhões de famílias e preservar cerca de 1,2 milhão de
empregos.
Guimarães disse que há um
compromisso das construtoras
de não demitir, ao renegociar os
contratos com o banco. “Não
aceitamos demissão. Queremos
o maior tipo de proteção para os
funcionários. É o equilíbrio entre a questão de preservação de
saúde e a questão econômica, que
evita as demissões”.
A Caixa implementou a pau-

sa de 90 dias no financiamento
habitacional, para clientes adimplentes ou com até duas parcelas em atraso, incluindo os contratos em obra.
Segundo Guimarães, quem já
pediu dois meses de prorrogação
terá a medida ampliada automaticamente para três meses. Ele
acrescentou que, se a crise se
agravar, a Caixa poderá estender o
benefício por mais tempo.
Outra medida é para aqueles
clientes que usam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) para pagar parte das parcelas do financiamento. A partir de
segunda-feira, os clientes do banco poderão pedir a pausa no pagamento da parte não coberta pelo
FGTS da prestação, por 90 dias.
Outra opção para os clientes
é continuar pagando as parcelas,
mas com redução do valor por 90
dias. A medida é válida para clientes adimplentes ou com até duas
parcelas em atraso.
A Caixa também oferece carência de 180 dias para contratos de financiamento de imóveis
novos.
Aos clientes que constroem

com financiamento da Caixa
(construção individual) será permitida a liberação antecipada de
até duas parcelas, sem a vistoria.
A Caixa anunciou ainda a renegociação de contratos com clientes em atraso entre 61 e 180
dias, permitindo pausa ou pagamento parcial das prestações.
A Caixa anunciou a antecipação de até 20% dos recursos do
financiamento à produção de empreendimentos para obras a serem
iniciadas.
Há também a possibilidade
de antecipação da liberação dos
recursos correspondentes a até
três meses, limitado a 10% do
custo financiado, para obras em
andamento e sem atrasos no cronograma.
O banco liberou ainda recursos de financiamento à produção
não utilizados pela empresa nos
meses anteriores, limitados a
10% do custo financiado.
Outra medida é a implementação da pausa nos contratos de
financiamento à produção por 90
dias, para clientes adimplentes ou
com até duas parcelas em atraso,
incluindo os contratos em obra.

As construtoras também poderão fazer o pagamento parcial
da prestação do financiamento,
por até 90 dias, para os clientes
adimplentes ou com até duas parcelas em atraso.
Será permitida ainda a prorrogação de carência por até 180 dias,
para os projetos com obras concluídas e em fase de amortização.
Outra possibilidade é a prorrogação do início das obras por
até 180 dias.
A Caixa também passará a admitir a reformulação do cronograma de obra, nos casos de contingências na execução por questões decorrentes da pandemia de covid-19.
Com o objetivo de reduzir os
riscos de contaminação e exposição dos clientes e empregados à
covid-19, a Caixa ampliou o prazo de vencimento de laudos e avaliações.
O banco recomenda a utilização dos canais digitais, como Internet Banking e App Habitação
Caixa, além dos telefones 30041105 e 0800 726 0505, opção 7,
ou o número 0800 726 8068 para
renegociação de contrato. (Agencia Brasil)

Distância de 1,5 metro
é pequena para
conter contágio,
alerta estudo
Um estudo divulgado na quinta-feira (9) alerta que a distância social de 1,5 metro, recomendada pelas autoridades de
saúde, é insuficiente para impedir o contágio por covid-19 e
que essa distância deve ser de pelo menos quatro metros.
Os valores sugeridos no estudo, feito por pesquisadores e
engenheiros especializados em dinâmica de fluidos, das universidades de Leuven, na Bélgica, e Eindhoven, na Holanda,
baseiam-se em simulações de como as partículas de saliva se
soltam quando as pessoas estão paradas, caminhando, correndo ou andando de bicicleta.
“Se alguém transpira, tosse ou espirra enquanto caminha,
corre ou anda de bicicleta, a maioria das micropartículas permanece numa corrente de ar atrás dessa pessoa, o que faz com
que outra que venha atrás se mova em meio a essa nuvem de
micropartículas”, explica Bert Blocken, professor de engenharia civil nas duas universidades.
O estudo constatou que a distância recomendada de 1,5
metro é “muito eficaz” para aqueles que ficam em ambientes
fechados ou ao ar livre com bom tempo, mas que é insuficiente para situações em que as pessoas caminham ou praticam
esporte.
Segundo os autores do estudo, o risco é maior quando uma
pessoa está atrás da outra e é reduzido se estiver andando ou
correndo lado a lado ou em formação diagonal.
Ainda assim, os especialistas aconselham que, diante dos
cálculos realizados, seja mantida uma distância de 4 ou 5 metros ao andar atrás de outra pessoa, 10 metros ao correr ou
andar de bicicleta devagar e de pelo menos 20 metros ao andar rápido.
O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid19, já infectou mais de 1,5 milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 89 mil.
Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar situação de pandemia. (Agencia
Brasil)

África tem 48 países
com testes e compete
com “mundo
desenvolvido”
A África tem 48 países com testes para covid-19 e compete com o “mundo desenvolvido” no acesso a kits de diagnóstico e material de proteção, disse na quinta-feira (9) o diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União
Africana (África CDC).
John Nkengasong, que falou durante encontro online com
jornalistas a partir de Adis Abeba, na Etiópia, destacou “o feito” que a União Africana alcançou ao conseguir que, em duas
semanas, o número de países com capacidade de testar a covid19 passasse de dois para 43, situando-se atualmente em 48.
“Se tivéssemos começado em janeiro, todos os países já
teriam essa capacidades de diagnóstico”, disse.
Segundo o diretor do África CDC graças à existência desses testes, é possível quantificar hoje o número de infectados
no continente.
Ele informou que a África registra atualmente 11.400 casos em 52 países, com 572 mortos e 1.313 recuperados.
Na entrevista, John Nkengasong disse que o continente
compete atualmente com “o mundo desenvolvido” no acesso
a esses diagnósticos e também a materiais de proteção, como
máscaras.
E deixou um recado: “O inimigo é o vírus e um vírus perigoso. Não podemos politizar essa situação, pois seria devastador para nós”.
“O inimigo é o vírus e não instituições como a Organização Mundial da Saúde (OMS) ou a União Africana”, advertiu.
Virologista de profissão, John Nkengasong admitiu que
nunca imaginou que iria viver para assistir a uma situação tão
devastadora quanto a pandemia de covid-19.
“Quando estudamos virologia, estudamos esses casos nos
livros, como a situação de 1918”, disse, em referência à “gripe espanhola” que, entre 1918 e 1920, infectou 500 milhões
de pessoas.
Os países africanos com mais infecções por covid-19 são
atualmente a África do Sul (1.800), Argélia (1.500), o Egito
(1.500), Marrocos (1.200) e Camarões (650).
Todos os países africanos lusófonos registram casos da
doença, com a Guiné-Bissau sendo o mais afetado, contabilizando 33 pessoas com a infecção.
Angola soma 17 casos confirmados de covid-19 e duas
mortes.
Moçambique mantém dez casos declarados de infecção
pelo novo coronavírus e Cabo Verde totaliza sete casos desde
o início da pandemia, com uma morte.
Na Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, estão confirmados 16 casos de infecção.
O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid19, já infectou mais de 1,5 milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 87 mil.
Dos casos de infecção, cerca de 280 mil são considerados curados. (Agencia Brasil)
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Brasil registra 941 mortes desde
início de pandemia
O número de mortes decorrentes do novo coronavírus (covid-19) totalizou 941, segundo
atualização divulgada pelo Ministério da Saúde na quinta-feira (9). O resultado marca um
aumento de 17% em relação a
ontem, quando foram registrados 800 óbitos.
São Paulo concentra o maior número, com mais da metade
do número de mortes (495). O
estado é seguido por Rio de Janeiro (122), Pernambuco (56),
Ceará (55) e Amazonas (40).
Além disso, foram registradas mortes no Paraná (22),
Bahia (19), Santa Catarina (17),
Minas Gerais (15), Distrito Federal (13), Maranhão (12), Rio
Grande do Sul (12), Rio Grande do Norte (11), Goiás (7),

Pará (7), Paraíba (7), Espírito
Santo (6), Piauí (6), Sergipe
(4), Alagoas (3), Mato Grosso
do Sul (2), Amapá (2), Acre (2),
Mato Grosso (2), Rondônia (2)
e Roraima (1).
Já o total de casos confirmados subiu para 17.857. O número representa um crescimento de
12% em relação a ontem, quando o balanço do Ministério da
Saúde marcou 15.927.
O número de casos novos em
um dia foi de 2.210, novo recorde. O maior resultado até então
havia sido o total acrescido ontem, de 1.661 casos. O Brasil levou 17 dias para sair de 1 a 100
casos e 14 dias para ter mais 10
mil confirmados.
Perfil
No total foram 141 novas
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Acober S/A Administração
de Bens e Condomínios
C.N.P.J./M.F. nº 61.391.314/0001-57 - NIRE 35.3.00064925
Convocação
Convidamos os acionistas para se reunirem em A.G.O.
dia 17.04.2020, às 11:00 hs, à Rua Azevedo Soares
1101, Capital, com a seguinte ordem do dia: i) contas
e demonstrações ﬁnanceiras de 31.12.2019; ii)
destinação do lucro líquido e dividendos; iii) outros
assuntos. São Paulo 06/04/2020. Alexandre Pedro de
Queiroz Ferreira – Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1132361-33.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) GUARU PACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ 12.456.044/0001-00, que lhe foi
proposta uma ação de Monitória por parte de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis após o decurso do prazo
DOªPRESENTEªEDITAL ªEFETUEªOªPAGAMENTOªDAªQUANTIAªESPECIlCADAªNAªINICIALªNOªVALORªDEª2ª ªCENTOªEªVINTEªEªQUATROª
mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos) devidamente atualizada (18/12/2015) e efetue o pagamento
dos honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa ou apresente embargos ao mandado monitório, nos
termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo.
Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo
JUDICIAL ªINDEPENDENTEMENTEªDEªQUALQUERªFORMALIDADEª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de março de 2020.
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Processo Digital nº: 0008651-17.2020.8.26.0100 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Fornecimento de Energia
Elétrica Exequente: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A Executado: Florbras Indústria e Comércio
Ltda. Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0008651-17.2020.8.26.0100) - Processo principal: 100085004.2018.8.26.0100. A Dra. Laura de Mattos Almeida, Juíza de Direito da 29ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber
a Florbras Indústria e Comércio Ltda, CNPJ 50.151.687/0001-34, na pessoa de seu representante legal, que a Ação de
Procedimento Comum, requerida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, foi julgada procedente,
condenando a ré ao pagamento de R$ 92.151,69 (jan/2020), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários
advocatícios e demais cominações. Estando a executada em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15 dias,
AªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªEFETUEªOªPAGAMENTOªVOLUNTÈRIOªDOªDÏBITO ªSOBªPENAªDEªSERªACRESCIDOªDEªMULTAªNOªPERCENTUALªDEª
10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, independente de penhora ou nova intimação, ofereça suas impugnações
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EDITA L DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 101253751.2018.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros,
Estado de São Paulo, Dr(a). Andre Salomon Tudisco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
LUIZ CARLOS DAS NEVES, Brasileiro, Biólogo, RG 12644755, CPF 084.660.658-57, com
endereço à Rua Fradique Coutinho, 97, Ap. 43, Pinheiros, CEP 05416-010, São Paulo - SP, que
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Fundação de
Rotarianos de São Paulo, para execução do valor de R$.32.275,24 (trinta e dois mil e duzentos
e setenta e cinco Reais e vinte e quatro centavos) cujo instrumento particular de confissão de
dívida de jan/2014, não foi adimplido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO do arresto realizado sobre o valor bloqueado de R$ 1.516,35 da
conta bancária de sua titularidade, da conversão do arresto em penhora e de que considerar-seá CITADO, por EDITAL, para que no prazo de 3 (três) dias efetue o pagamento da dívida e no
prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, poderão opor-se à execução por
meio de embargos, a fluir após o prazo de 20 dias supra, sendo certo que os honorários de
advogado importam em 10% sobre o valor do débito e no caso de integral pagamento da
dívida, no prazo de 3 dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 652-A CPC). Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 18 de fevereiro de 2020.
09 e 10/04

mortes entre quarta-feira e
quinta-feira, um novo recorde.
Na quarta-feira, foram 133 novos óbitos, na terça haviam sido
114 e na segunda-feira, 67. No
tocante ao perfil, 41% das vítimas fatais eram mulheres e
59% eram homens.
Quanto à idade, 77% tinham
menos de 60 anos. Na semana
passada, eram 90%. Já em relação às complicações associadas
à morte, 336 dos pacientes tinham alguma cardiopatia, 240
diabetes, 82 apresentavam alguma pneumopatia e 55 apresentavam alguma condição neurológica.
As hospitalizações ficaram
em 3.416. O total de pessoas
internadas com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)
totalizam 31.451. Deste total,
26.644 mil pessoas internadas
com essas síndromes ainda estão em investigação.
Regiões
O MS passou a disponibilizar

a incidência (número de casos
proporcional a 100.000 habitantes) não somente em estados, mas
em regiões. As com índice maior são Fortaleza (43,9), São Paulo (40,4), Manaus e Alto Rio
Negro (28,1), Distrito Federal
(16,9), Área Central, no Amapá
(16,8) e Laguna (SC).
Na comparação por estados,
os com maior incidência por
100.000 habitantes foram Amazonas (19,1), Distrito Federal
(16,7), São Paulo (14,5), Ceará
(14,1), Amapá (12,4) e Rio de
Janeiro (11,2). Todas essas Unidades da Federação pelo menos
50% acima da média nacional,
que ficou em 7,5 pessoas infectadas por 100.000 habitantes.
Testes e máscaras
O secretário de vigilância em
saúde, Wanderson de Oliveira,
afirmou que há 127 mil notificações para a realização de testes.
Até o momento, foram encaminhados 480 mil testes rápidos e
392 mil de laboratório (RT-

PCR). O secretário acrescentou
que foram aplicados 92,9 mil testes para covid-19.
A intenção do governo é adquirir no total 22,9 milhões de
testes. Para esse total, serão
agregados exames doados por
empresas, como a Petrobrás e
a Vale. Enquanto isso, vale o
protocolo já divulgado pelo ministério.
“Não é para testar casos que
não sejam internados ou por
meio de vigilância sentinela. É
importante que estados que estão testando fora desta estratégia evitem fazer fora desta forma”, observou Oliveira.
Já sobre a aquisição de máscaras, o secretário informou que
a chegada de 40 milhões de máscaras de proteção que estava prevista para amanhã não deverá
ocorrer, por problemas de burocracia. O esforço da equipe do
MS é de adquirir 40 milhões por
semana. Um edital será aberto
para que empresas interessadas

em ofertar esses insumos possam se cadastrar.
Distanciamento social
Sobre o distanciamento social, os representantes do Ministério da Saúde voltaram a defender
a recomendação de modelos diferentes, o ampliado para locais
com mais casos e seletivo para
locais com poucos casos e estrutura do sistema de saúde com
pelo menos 50% de ociosidade.
“Locais já com sinal vermelho, que já tem aumento bastante
considerável do número de casos, devemos dar a máxima atenção à questão da mobilidade social. Isso não significa que estados como Rio de Janeiro e São
Paulo tenham que manter todos
os municípios neste mesmo
comportamento. Municípios que,
sentindo-se tranquilos, tendo capacidade instalada e tendo EPIs,
estão preparados para quando aumentar”, declarou o secretário
executivo da pasta, José Gabbardo dos Reis. (Agencia Brasil)

Auxílio de R$ 2 bi para santas
casas vai à sanção presidencial
Em mais uma sessão remota, a Câmara dos Deputados
aprovou em regime de urgência,
na quinta-feira (9), o projeto de
lei 1006/20, que prevê a transferência de R$ 2 bilhões da
União para santas casas e hospitais sem fins lucrativos (filantrópicos).
Os recursos serão destinados à ação coordenada com o
Ministério da Saúde e gestores
estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde (SUS) no
combate à pandemia de covid19. Na prática, os recursos devem ser utilizados para equipar
UTIs que vão receber infectados
pelo novo coronavírus.
Para dar celeridade à pro-

posta, todas as emendas apresentadas foram rejeitadas, fazendo com que o texto, de autoria do senador José Serra
(PSDB-SP), também já aprovado pelos senadores, possa seguir direto à sanção do presidente Jair Bolsonaro.
Pela proposta, o critério de
rateio do valor será definido
pelo Ministério da Saúde, sendo obrigatória a divulgação, com
ampla transparência, dos montantes transferidos a cada entidade de forma direta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ) e a crédito em conta bancária de cada uma delas, via Fundo Nacional de Saúde (FNS). O
crédito em conta bancária deve-

rá ocorrer em até 15 dias da data
de publicação da lei, em razão do
caráter emergencial da decretação de calamidade pública.
O texto estabelece ainda que
o recebimento do auxílio financeiro independe da eventual existência de débitos ou da situação
de adimplência das instituições
filantrópicas e sem fins lucrativos em relação a tributos e contribuições na data do crédito pelo
Fundo Nacional de Saúde.
Estados
Logo no início da sessão,
em meio à falta de consenso
entre deputados, o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia (DEMRJ), decidiu adiar para a próxima segunda-feira (13) a votação

do projeto de socorro aos estados durante a pandemia do novo
coronavírus. A proposta pautada, sem sucesso, na sessão de
quarta-feira (8), estava na pauta
de votação da Câmara de quinta-feira.
“Vamos tratar de projetos
mais simples para que, com calma, a gente trate os projetos
complexos”, justificou Maia.
Um dos pontos de maior divergência entre parlamentares e a
equipe econômica, permite aos
governadores tomar crédito
novo no limite de até 8% de suas
receitas. O texto também suspende o pagamento de parcelas
de dívidas com a União e bancos. (Agencia Brasil)

Cartão Comida Boa vai distribuir um
milhão de cestas de alimentos no PR
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior sancionou a lei
que institui o programa Cartão
Comida Boa. A iniciativa do Governo do Estado, aprovada pela
Assembleia Legislativa nesta
semana, cria um vale para que
famílias em situação de vulnerabilidade possam comprar produtos alimentícios durante a
pandemia do novo coronavírus.
A estimativa é distribuir 1 milhão de cestas de alimentos.
Os beneficiários poderão
usar o cartão nos mercados
credenciados pela Secretaria
da Agricultura e do Abasteci-

mento. Até agora, já são 1.158
estabelecimentos em todo o
Estado, e a adesão pode ser feita por qualquer comércio de
alimentos. O programa será
operacionalizado por meio de
um voucher com QR Code,
para evitar falsificações. O valor de cada vale será R$ 50 e a
distribuição será feita com auxílio das prefeituras.
O programa de auxílio
emergencial terá duração de
três meses, com possibilidade
de prorrogação, e é destinado
a famílias mais vulneráveis. A
base de beneficiários é o Ca-

dastro Único (CadÚnico) dos
programas sociais do País. O
Estado prepara um decreto
para regulamentar a distribuição do benefício, mas a concessão é exclusivamente para
a compra de produtos da cesta
básica e os recursos são do
Fundo Estadual de Combate e
Erradicação à Pobreza.
O governador Ratinho Junior disse que o programa é uma
iniciativa que complementa o
auxílio proposto pelo governo
federal e atende as pessoas
mais humildes do Estado. “Essa
metodologia ajuda o comércio

local e nos dá agilidade. Estamos credenciando mercados,
mercearias e supermercados
para fazer parte do programa”,
destacou.
O programa limita a dois
membros da mesma família o
recebimento do vale e abre espaço para que a pessoa provedora de família monoparental
(apenas um dos pais arca com
as responsabilidades) possa requerer o recebimento de duas
cotas do auxílio emergencial,
independente do sexo, se cumprir os requisitos básicos do
programa. (AENPR)

Onyx defende volta gradual da
atividade econômica após a Páscoa
O ministro da Cidadania,
Onyx Lorenzoni, defendeu uma
volta gradual da atividade econômica no Brasil após o próximo domingo (12). Para ele,
um retorno “responsável” das
pessoas ao trabalho a partir dos
próximos dias dará condições
de o Brasil retomar o crescimento.
“Eu acredito que se nós retornarmos após o feriado da Páscoa de maneira gradual, responsável, à atividade econômica,
vamos sofrer um baque este ano,
sem dúvida, mas vamos ter, sim,
a condição de poder retomar a
atividade econômica e fazer o
Brasil continuar crescendo”, disse o ministro, durante uma live

promovida pelo Grupo Voto,
uma empresa de comunicação
política e institucional, na tarde
de quinta-feira (9).
Atualmente, cada governador
tem determinado uma forma de
isolamento social em seu estado para diminuir a circulação de
pessoas e, com isso, as chances
de propagação do novo coronavírus. O comércio de produtos
não essenciais, além de bares e
restaurantes estão fechados em
várias cidades.
Onyx acredita que o Brasil se
recuperará rápido da crise econômica gerada pela pandemia do
covid-19. Ele entende que as
demandas dos outros países aos
produtos que o Brasil exporta

são peça chave nesse processo.
“A nossa base é minerais e commodities agrícolas e vai ter uma
super demanda. O Brasil deve, no
segundo semestre, recuperar
um perfil de crescimento muito
positivo”.
Ele ponderou, no entanto,
que o Brasil também dependerá da recuperação econômica dos seus compradores
que, assim como grande parte do mundo, está mergulhado na mesma crise. “Nossos
compradores de commodities agrícolas precisam também retomar o seu desenvolvimento e isso está ligado à
demanda que eles vão ter para
fornecer para outros países.

Esse processo não tem como
prever. A gente tem que ir trabalhando para dar condição
para o Brasil responder”.
O ministro ainda estimou
que a duração da epidemia seja
de 12 a 14 semanas, com base,
segundo ele, na duração da maior parte das epidemias ocorridas
no mundo no século 20.
Durante a live, ele ainda
destacou o pagamento do auxílio emergencial, que teve início na quinta-feira. Ele citou o
pagamento feito a pouco mais
de 2 milhões de pessoas. Segundo o ministro, a expectativa é que o auxílio atenda de 30
a 35 milhões de pessoas.
(Agencia Brasil)

Planos de saúde manterão
atendimento de inadimplentes
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informou
na quinta-feira (9) que as operadoras de planos de saúde devem
manter a assistência médica aos
beneficiários inadimplentes dos
contratos individuais, familiares, coletivos por adesão e coletivos com menos de 30 pessoas durante a pandemia do novo
coronavírus (covid-19). De

acordo com a ANS, o atendimento não pode ser interrompido até 30 de junho de 2020, período de vigência do termo de
compromisso que deverá ser assinado pelas empresas com a
agência.
A medida foi tomada em contrapartida à liberação de R$ 15
bilhões de um fundo de reserva
do setor para garantir a continui-

dade dos serviços médicos diante da falta de pagamento das
mensalidades.
Além de garantir o atendimento, as operadoras deverão
oferecer aos beneficiários a renegociação das dívidas e realizar
o pagamento dos prestadores de
serviços, como hospitais e laboratórios de exames, pelos trabalhos realizados entre 4 de março

de 2020 e 30 de junho de 2020.
“As medidas contribuem para
que o setor possa enfrentar a tendência de diminuição da solvência e da liquidez das operadoras,
reflexo do cenário de retração
econômica deflagrado pela pandemia, evitando que a assistência
à saúde dos beneficiários seja
colocada em risco”, declarou a
ANS. (Agencia Brasil)
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Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.
CNPJ nº 69.034.668/0001-56
Relatório da Administração
Senhores Acionistas:%MCUMPRIMENTO¹SDETERMINA¼ÊESLEGAISEESTATUT¶RIAS VIMOSSUBMETER¹APRECIA¼»ODE63AS AS$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRASRELATIVASAOPERÁODOlNDODE 
acompanhadas das respectivas Notas Explicativas que julgamos necessárias para melhor entendimento das presentes Demonstrações Financeiras. Permanecemos à disposição de V.Sas., para
QUAISQUERESCLARECIMENTOSQUESEFA¼AMNECESS¶RIOS
3»O0AULO DEABRILDE
A Administração
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Nota
2019
2018
Ativos
Nota
2019
2018 Passivo
Circulante
Circulante
14


Caixa e equivalentes de caixa
6
41.551
 Fornecedores
!lLIADOSAPAGAR
15 1.095.945 
)NSTRUMENTOSlNANCEIROS
7   Cartões e vouchers em circulação
16  
Contas a receber líquido de provisão
8  1.676.719 Obrigações trabalhistas
19.968
18.136
Estoques
36
610 Impostos e contribuições a recolher
13.954
13.747

47.848
!TIVOlSCALCORRENTE
9.a

43.134 Imposto de renda e contribuição social
659

Outras contas a receber

11.588 Adiantamento de clientes
 
Total do ativo circulante
 4.115.346 Total do passivo circulante
Não
circulante
Não circulante
Provisão para contingências
17

13.938
Realizável a longo prazo
Dividendos a pagar
18.d
4.545
4.447
)NSTRUMENTOSlNANCEIROS
7 
33.000 0ASSIVOlSCALDIFERIDO
9.b


Empréstimos a receber
10
 Total do passivo não circulante
308.999

Depósitos judiciais
17
35.576
30.731 Patrimônio líquido
18.a
760.741
760.741
Outras contas a receber
50
- Capital social
18.b


Total do realizável a longo prazo

 Reservas de capital
Reserva
legal
18.c
90.190
90.190
Outros ativos


Avaliação de ajuste patrimonial
18.f
13.948

Imobilizado

5.734
 Reserva de lucros
18.e 1.093.679 
Intangível
13
986.559
978.087 Total do patrimônio líquido
 
Total do ativo não circulante
 1.049.549 Total do passivo
 3.011.544
Total do ativo
5.093.153 5.164.895 Total do passivo e patrimônio líquido
5.093.153 5.164.895

legais, a Companhia sofreu a retenção e/ou procedeu a antecipações para posterior compensação
DOSSEGUINTESTRIBUTOSECONTRIBUI¼ÊES
31/12/2019 31/12/2018

31.785
4.961

197
7.934
5.898
54.128
43.134
B0ASSIVOlSCALDIFERIDOO imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados para
REmETIROSEFEITOSlSCAISFUTUROSATRIBUÁVEIS¹SDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASENTREABASElSCALEOVALOR
contábil de ativos e passivos. O imposto de renda e a contribuição social diferidos da Companhia
S»ODEMONSTRADOSASEGUIR
ReconheReconhecido no
cido no
31/12/2017 resultado ORA 31/12/2018 resultado
ORA 31/12/2019
Imobilizado
3.404
- 546
3.950
678

Provisão créditos
liquidação duvidosa
909
- 19.633

- (17.976)

Provisão benefícios
a empregados
759
- 
886
- (148)
738
Outras provisões
3.689
- (465)

- (540)

Provisão para
contingências
4.846
- 10.964
15.810
- 
13.457
Intangível (amortiza ¼»OlSCALDO¶GIO

- 
- 
Ajuste a valor justo de
investimentos disponíveis
para venda
Outros
644
644
644
0ASSIVOlSCAL
(301.949)
- 30.805 (271.144)
- (20.339) (291.483)
A Administração considera que os ativos diferidos decorrentes de diferenças temporárias serão
REALIZADOS NA PROPOR¼»O DA RESOLU¼»O lNAL DAS CONTING¾NCIAS E EVENTOS QUE AS ORIGINARAM c.
Imposto de renda e contribuição social no resultado: A conciliação das despesas e receitas de
IMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIALDA#OMPANHIAENORESULTADODOEXERCÁCIO½COMOSEGUE
31/12/2019 31/12/2018
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

616.880
!LÁQUOTAlSCALCOMBINADA


Imposto de renda e da contribuição social pela alíquota combinada
 
Adições permanentes
(5.571)
(5.096)
%XCLUSÊESDElNITIVAS
4.767

Ajuste de exercícios anteriores
43
Despesas não dedutíveis

Total do imposto de renda e contribuição social no resultado
 
!LÁQUOTAlSCALEFETIVA


10. Partes relacionadas: A Companhia tem como principal acionista a Sodexo Pass Internacional
(França), sociedade controlada pelo Grupo Sodexo Alliance (França). Os principais saldos de ativos
EPASSIVOSEMDEDEZEMBRODEEBEMCOMOASTRANSA¼ÊESQUEINmUENCIARAMORESULtado do exercício, relativas a operações com partes relacionadas, decorrem de transações entre a
3ODEXOEASEMPRESASDOGRUPOQUEEST»ORESUMIDASCOMOSEGUE
31/12/2019 31/12/2018
Ativo circulante
Valores a receber referente a funcionários expatriados:
Sodexo Chile
79
36
Valores a receber referente reembolso de despesas
(aluguel, folha de pagamento, viagem, etc)
Sodexo do Brasil Comercial S.A.
38

Sodexo Foco Group S.A
5
Sodexo Frota Ltda.
1
Sodexo Serv. E Com AS
45
41
Mútuos com partes relacionadas
Xpenditure Brasil
50
Sodexo Pass do Brasil Corretora de Seguros Ltda.


Total contas a receber de clientes (Nota 8)

375
Ativo não circulante
Outros investimentos
Ações preferenciais na Sodexo do Brasil Comercial S.A.(Nota 7d)
33.000
33.000
Mútuo com partes relacionadas Sodexo Pass do Brasil Serv. Inovação Ltda (*)

Mútuos com partes relacionadas
Xpenditure Brasil
50
Royalties a pagar
31/12/2019 31/12/2018
Sodexo Alliance S.A

1.660
Sodexo Pass do Brasil Serviços de Inovação Ltda.


Sodexo Pass International - França
604

Licença de uso de Sotware
Sodexo I. S. & T
46
Prestação de serviço
Sodexo Frota Ltda. (serviços de gestão de frotas)

378
Sodexo Pass do Brasil Corretora de Seguros Ltda. (serviço de help desk
e help service)
905
638
Total fornecedores (nota 14)

14.146
Despesa
Prestação de serviços e royalties a pagar
Sodexo Alliance S.A


Sodexo Pass International - França

41.934
Sodexo Pass do Brasil Serviços de Inovação

18.691
Total despesa operacional
87.873

 %MDEDEZEMBRODEA#OMPANHIADELIBEROUUMEMPR½STIMOAEMPRESA3ODEXO0ASS
do Brasil Serv. Inovação Ltda, sem incidência de juros, com o prazo de vencimento ainda não
DElNIDO11. Remuneração do pessoal-chave da Administração: A Companhia considera que seus
diretores estatutários compõem o pessoal-chave da administração, portanto, durante os exercícios
lNDOSEMDEDEZEMBRODEEOSHONOR¶RIOSTOTALIZARAM2E2RESpectivamente, os quais foram apropriados ao resultado na conta de despesas administrativas.
12. Imobilizado: Movimentação do imobilizado
Custo
31/12/2018 Adições Transferências Baixas 31/12/2019
Móveis e utensílios

178
 (57)

Máquinas e equipamentos
905
110
 (93)
984
Instalações
4.733

5.475
Computadores e periféricos
3.351
- 

Benfeitorias
3.331

408
3.999
Imobilizado em andamento
1.613
84
(491)

Total custo
15.857 1.374
- (971)

Depreciação acumulada
31/12/2018 Adições Transferências Baixas 31/12/2019
Móveis e utensílios
(1.495) (355)
50
(1.800)
Máquinas e equipamentos
(638) 
89
(674)
Instalações
(1.967) (498)

Computadores e periféricos
(3.138) (176)
- 

Benfeitorias

(689)
(3.093)
Total depreciação acumulada
 (1.843)
- 959 
Saldo imobilizado líquido
 (469)
- 
5.734
Custo
31/12/2017 Adições Transferências Baixas 31/12/2018
Móveis e utensílios
1.895


Máquinas e equipamentos
896
16
(7)
905
Instalações
4.733
4.733
Computadores e periféricos
3.657
 (330)
3.351
Benfeitorias

63
3.331
Imobilizado em andamento
849
896

1.613
Total custo

896
- (337)
15.857
Depreciação acumulada
31/12/2017 Adições Transferências Baixas 31/12/2018
Móveis e utensílios
(1.144) (351)
(1.495)
Máquinas e equipamentos

(114)
5
(638)
Instalações
(1.496) (471)
(1.967)
Computadores e periféricos
(3.171) 
- 330
(3.138)
Benfeitorias
(1.741) (663)

Total depreciação acumulada
(8.081) (1.896)
- 335

Saldo imobilizado líquido
 (1.000)


O saldo de imobilizado em andamento refere-se a itens que não estão sendo depreciados por ainda
não estarem sendo utilizados pela Companhia.
13. Intangível
Custo
31/12/2018 Adições Transferências Baixas 31/12/2019
GIO
1.035.019
- 1.035.019
Gastos de desenvolvimento
6.484


Gastos de implementação de sistemas

11.087

Marcas e patentes
14
14
Direitos de uso de software
15.840
55

16.015
Ativo de comissões
8.759 7.330
16.089
Estudos e Projetos em andamento
15.543 13.456
(18.450) (68)
10.481
Ativo de cartões
- 

Total custo
1.183.001 
- (68) 
Amortização acumulada
31/12/2018 Adições Transferências Baixas 31/12/2019
GIO
(100.000)
- (100.000)
Gastos de desenvolvimento
(6.105) 
(6.737)
Direitos de uso de software
(13.888) (1.385)
- 
Ativo de comissões
(884) 
(3.400)
Gastos de implementação de sistemas
(84.037) (11.394)
- (95.431)
Ativo de cartões
- (706)
(706)
Total amortização acumulada
 (16.633)
- 
Saldo intangível líquido
978.087 8.540
- (68)
986.559
Custo
31/12/2017 Adições Transferências Baixas 31/12/2018
GIO
1.035.019
- 1.035.019
Gastos de desenvolvimento


6.484
Gastos de implementação de sistemas
85.701
15.641
- 
Marcas e patentes
14
14
Direitos de uso de software
14.958

15.840
Ativo de comissões
- 8.759
8.759
Estudos e Projetos em andamento
 8.080
(16.776)
15.543
Total custo
 16.839
- 1.183.001
Amortização acumulada
31/12/2017 Adições Transferências Baixas 31/12/2018
GIO
(100.000)
- (100.000)
Gastos de
desenvolvimento
(5.849) 
(6.105)
Direitos de uso de
software
 (1.638)
- (13.888)
Ativo de comissões
- (884)
(884)
Gastos de implementação de sistemas
(73.315) 
- (84.037)
Total amortização
acumulada
(191.414) (13.500)
- 
Saldo intangível líquido
974.748 3.339
- 978.087
Gastos de implementação de sistemas: /SALDODEPROJETOSEMANDAMENTONOMONTANTEDE2 
refere-se gastos com implementação de sistemas referem-se a projetos de novos produtos e melhoria
nas ferramentas de trabalho tanto em software como procedimentos, com a expectativa de retorno
lNANCEIROFUTUROATRAV½SDAREDU¼»ODECUSTOSÁgio: /¶GIOGERADONAAQUISI¼»O EMMAR¼ODE 
DAPARTICIPA¼»OSOCIET¶RIADAS%MPRESASh0ARTICIPA¼ÊES,TDAvEh!DMINISTRA¼»OE
Processamento de Benefícios Ltda.”, que por sua vez detinham o negócio de benefícios, no montante de
2TEMASUAORIGEMNARENTABILIDADEFUTURAADVINDADAAQUISI¼»ODACARTEIRADECLIENTES
DESSAEMPRESA!AMORTIZA¼»OACUMULADADO¶GIONOMONTANTEDE2REFERE SEAAMORTIZA¼»O
EFETUADAAOLONGODOANODE/SATIVOSINTANGÁVEISCOMTEMPODEVIDAËTILINDElNIDA BEMCOMOO
ágio decorrente da expectativa de rentabilidade futura, foram testados com relação ao valor recuperáVELNOEXERCÁCIODEE N»OHAVENDOREDU¼ÊESAOVALORRECUPER¶VELASEREMRECONHECIDASSOBRE
os mesmos. O teste de redução ao valor recuperável do ágio da participação societária das Empresas
h0ARTICIPA¼ÊES,TDAvEh!DMINISTRA¼»OE0ROCESSAMENTODE"ENEFÁCIOS,TDAv FOI
determinado através do percentual de representatividade do negócio de benefícios com base no comparativo das receitas operacionais da Companhia antes e depois da aquisição. O cálculo baseou-se
NOFATODAAQUISI¼»ON»OTERTIDOUMAINCORPORA¼»OSIGNIlCATIVADEATIVOSESIMUMAPOSSIBILIDADEDA
exploração do Negócio de Benefícios. As principais premissas utilizadas no cálculo do valor recuperável
S»OATAXADAEVOLU¼»ODARECEITADESCONTADAAINmA¼»OANTESDAAQUISI¼»O  EATAXAM½DIA
DEEVOLU¼»ODONEGÆCIODEBENEFÁCIOS  14. Fornecedores:
Nota
31/12/2019
31/12/2018
Circulante
Contas a pagar - terceiros
48.830
34.417
Contas a pagar- partes relacionadas
10
10.363
14.146
Despesas provisionadas
(a)
46.634
54.708
105.827
103.271
A !SDESPESASPROVISIONADASCONSTITUEM SECONFORMEABAIXO
31/12/2019 31/12/2018
#ORTESIASEBONIlCA¼ÊES

33.038
Provisão participação no resultados
6.715
4.787
Rede adquirente
1.037
4.665
Embossing cartões


Outras provisões

11.198
46.634
54.708
A exposição da Companhia para os riscos de moeda e de risco de liquidez relacionados a fornecedoRES AlLIADOSAPAGAR CARTÊESEVOUCHERSEMCIRCULA¼»OENCONTRA SEDIVULGADANANOTAEXPLICATIVA
)22&SOBREAPLICA¼»OlNANCEIRA
IRRF retido na fonte
0)3#OlNS
Outros

.OTASEXPLICATIVAS¹SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS(Em milhares de Reais)
1. Contexto operacional: A Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A (“Sodexo” ou “Compa- uma entidade separada (Fundo de previdência) e não tem nenhuma obrigação legal ou construtiva
nhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, domiciliada no Brasil controlada pela Sodexo de pagar valores adicionais. As obrigações por contribuições aos planos de pensão de contribuição
Pass Internacional (“Matriz”), sediada na França. A sede social da Companhia está localizada na DElNIDAS»ORECONHECIDASCOMODESPESASDEBENEFÁCIOSAEMPREGADOSNORESULTADONOSEXERCÁCIOS
!LAMEDA!RAGUAIA  "LOCO "ARUERINO%STADODE3»O0AULO!#OMPANHIATEMCOMOPRIN- durante os quais serviços são prestados pelos empregados. Contribuições pagas antecipadamente
CIPALOBJETOSOCIALAPRESTA¼»ODESERVI¼OSNAIMPLANTA¼»O INTERMEDIA¼»O ADMINISTRA¼»OElSCA- são reconhecidas como um ativo mediante a condição de que haja o ressarcimento de caixa ou a
lização de sistemas e/ou contratos de convênio de qualquer natureza, por meio de intermediação e redução em futuros pagamentos esteja disponível. As contribuições para um plano de contribuição
fornecimento, às empresas clientes de cheques, cartões, vales e cupons, impressos em papel ou DElNIDACUJOVENCIMENTO½ESPERADOPARAMESESAPÆSOlNALDOPERÁODONOQUALOEMPREGADO
plástico, oriundos de tecnologia adequada, destinados à aquisição de refeições prontas ou gêneros presta o serviço são descontadas aos seus valores presentes. II "ENEFÁCIOPORTEMPODECASAPlano
alimentícios “in natura”, combustível, vestuário e acessórios em estabelecimentos fornecedores de de premiação e reconhecimento dos funcionários devido a tempo de trabalho ininterrupto de 05, 10,
bens e serviços, como restaurantes, bares, hotéis, supermercados, livrarias, postos de gasolina   EANOSIII 4RANSA¼ÊESDEPAGAMENTOBASEADOEMA¼ÊESO valor justo de benefícios
entre outros, por seus funcionários. Lei nº 12.865 - Regulamentação BACEN: A Administração de pagamento baseado em ações é reconhecido na data de outorga, como despesas de pessoal, com
lançou internamente programa para implantar as adequações necessárias decorrentes da regula- um correspondente aumento no patrimônio líquido, pelo período em que os empregados adquirem
mentação das normas do Conselho Monetário Nacional - CMN e do Banco Central do Brasil - BA- INCONDICIONALMENTEODIREITOAOSBENEFÁCIOS/VALORRECONHECIDOCOMODESPESA½AJUSTADOPARAREmETIR
#%. NOSTERMOSDA,EIN DEDEOUTUBRODE QUEINCLUIOSARRANJOSEASINSTITUI¼ÊES o número de ações para o qual existe a expectativa de que as condições do serviço e de aquisição, e
DEPAGAMENTONO3ISTEMADE0AGAMENTOS"RASILEIROS 30"%MMAR¼ODE O"ANCO#ENTRAL não de mercado, serão atendidas na data em que os direitos ao pagamento são adquiridos (vesting
excluiu da sua supervisão, como Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB), os serviços de pagamen- date). Para benefícios de pagamento baseados em ações com condição não adquirida (non-vesting), o
to exclusivamente decorrentes de programa de benefícios decorrentes de relação de trabalho, de VALORJUSTONADATADEOUTORGADOPAGAMENTOBASEADOEMA¼ÊES½MEDIDOPARAREmETIRTAISCONDI¼ÊESE
prestação de serviços ou similares, instituído por lei ou ato do Poder Executivo federal, estadual e N»OH¶MODIlCA¼»OPARADIFEREN¼ASENTREOSBENEFÁCIOSESPERADOSEREAISh. Provisões: Uma provisão
MUNICIPAL#OMESSAALTERA¼»OECOMPEDIDODEAUTORIZA¼»OPROTOCOLIZADODESDEDENOVEMBRO é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia possui uma obrigação legal ou
DE EMSETEMBRODE A#OMPANHIAREITEROUSEUPEDIDODEAUTORIZA¼»OJUNTOAO"!#%. CONSTRUTIVAQUEPOSSASERESTIMADADEMANEIRACONl¶VEL E½PROV¶VELQUEUMRECURSOECONÇMICO
para manter atuação como Instituição de Pagamento para os produtos não decorrentes destes seja exigido para liquidar a obrigação. Quando a Companhia espera que parte ou toda provisão possa
programas de benefícios. A Sodexo possui um pedido de autorização para funcionamento como ser reembolsada, por exemplo, no âmbito de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido como
Instituição de Pagamento (IP), nas modalidades de emissora de moeda eletrônica e credenciadora. um ativo separado, mas apenas quando a expectativa de reembolso é praticamente certa. i. Receita
A Sodexo é IP exclusivamente no âmbito do arranjo de pagamento instituído por outra empresa do operacional: !#OMPANHIAADOTOUINICIALMENTEO#0#)&23APARTIRDEDEJANEIRODE O
Grupo Sodexo. Em razão de uma reestruturação societária interna, o produto combustível operado QUALESTABELECEOSSEGUINTESPASSOSPARAORECONHECIMENTODEUMARECEITAI )DENTIlCAROCONTRATO
pela Sodexo com seus contratos de clientes e estabelecimentos, foi assumido pela empresa Sodexo COMOCLIENTEII )DENTIlCARASOBRIGA¼ÊESDEDESEMPENHONOCONTRATOIII $ETERMINAROPRE¼ODAS
Pass do Brasil Serviços de Gestão de Despesa e Frota Ltda. Em razão disso, os produtos que não TRANSA¼ÊESIV !LOCAROPRE¼ODATRANSA¼»O¹SOBRIGA¼ÊESDEDESEMPENHOV 2ECONHECERARECEITA
envolvam programas de benefícios que permaneceram na Companhia estão abaixo da volumetria quando cumpridas as obrigações de desempenho. Sendo assim, a receita é mensurada com base
EXIGIDAPARAOPEDIDODEAUTORIZA¼»ODA)0EIREMOSSOLICITARCANCELAMENTODElNITIVODOPEDIDODE NACONTRAPRESTA¼»OESPECIlCADANOCONTRATOCOMOCLIENTEE½RECONHECIDAQUANDOOCLIENTEOBT½M
autorização da. Serão mantidos os produtos Gift e Premium, com acompanhamento da volumetria, o controle dos bens ou serviços. I 0RESTA¼»ODESERVI¼OSComposta pelas comissões recebidas de
mas, por estarem abaixo da volumetria, não exigirão da Companhia o pedido de autorização de CLIENTESEDEAlLIADOSII 2ECEITAlNANCEIRACorresponde aos rendimentos obtidos nas aplicações
Instituição de pagamento. 2. Base de preparação: a. Declaração de conformidade: As demons- lNANCEIRASEEMOUTROSINVESTIMENTOSlNANCEIROSJ2ECEITASlNANCEIRASEDESPESASlNANCEIRAS
TRA¼ÊESlNANCEIRASFORAMPREPARADASDEACORDOCOMLEGISLA¼»OSOCIET¶RIABRASILEIRAEASDIRETRIZES !SRECEITASlNANCEIRASABRANGEMRECEITASDEJUROSRECEBIDOSDEEMPR½STIMOSAPARTESRELACIONADAS 
CONT¶BEISDO#OMIT¾DE0RONUNCIAMENTOS#ONT¶BEIS#0# !EMISS»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEI- DESCONTOSOBTIDOS GANHOSNAALIENA¼»ODEATIVOSlNANCEIROSDISPONÁVEISPARAVENDA!RECEITADE
RASFOIAUTORIZADAPELADIRETORIAEMDEABRILDEb. Base de mensuração: No reconhecimen- juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos.
TOINICIAL A#OMPANHIAMENSURAUMATIVOlNANCEIROAOVALORJUSTOACRESCIDO NOCASODEUMATIVO !SDESPESASlNANCEIRASABRANGEMDESPESASCOMJUROSSOBREEMPR½STIMOS PERDASPORREDU¼»O
lNANCEIRON»OMENSURADOAOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADO DOSCUSTOSDATRANSA¼»ODIRETAMEN- ao valor recuperável (impairment  RECONHECIDAS NOS ATIVOS lNANCEIROS E DESPESAS E COMISSÊES
TEATRIBUÁVEIS¹AQUISI¼»ODOATIVOlNANCEIRO/SCUSTOSDETRANSA¼»ODEATIVOSlNANCEIROSAOVALOR bancárias. k. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social
JUSTOPORMEIODORESULTADOS»OREGISTRADOSCOMODESPESASNORESULTADO/SATIVOSlNANCEIROSCOM DO EXERCÁCIO CORRENTE E DIFERIDO S»O CALCULADOS COM BASE NAS ALÁQUOTAS DE   ACRESCIDAS DO
DERIVATIVOSEMBUTIDOSS»OCONSIDERADOS EMSUATOTALIDADE AODETERMINARSEOSSEUSmUXOSDE ADICIONALDESOBREOLUCROTRIBUT¶VELEXCEDENTEDE2PARAIMPOSTODERENDAESOBRE
caixa consistem apenas em pagamento do principal e de juros. c. Moeda funcional e moeda de o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido. A despesa com imposto de renda
apresentação: !SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASS»OAPRESENTADASEM2EAL QUE½AMOEDAFUNCIONAL e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e diferidos. O imposto corrente é
DA#OMPANHIA4ODASASINFORMA¼ÊESlNANCEIRASAPRESENTADASEM2EALFORAMARREDONDADASPARA o imposto a pagar esperado sobre o lucro tributável, a taxas de impostos decretadas ou substano milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. d. Uso de estimativas e julgamen- TIVAMENTEDECRETADASNADATADEAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASEQUALQUERAJUSTE
tos: .APREPARA¼»ODESTASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS A!DMINISTRA¼»OUTILIZOUJULGAMENTOS EX- aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O imposto diferido é reconhecido com
pectativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos RELA¼»O¹SDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASENTREOSVALORESCONT¶BEISDEATIVOSEPASSIVOSPARAlNSCONT¶ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As BEISEOSCORRESPONDENTESVALORESUSADOSPARAlNSDETRIBUTA¼»O5MATIVODEIMPOSTODERENDAE
estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reco- CONTRIBUI¼»OSOCIALDIFERIDO½RECONHECIDOPORPERDASlSCAIS CR½DITOSlSCAISEDIFEREN¼ASTEMPOnhecidas prospectivamente. e. Julgamentos: As informações sobre julgamentos críticos referentes rárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estarão
às políticas contábeis adotadas pela Companhia que apresentam efeitos sobre os valores reconhe- disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social
CIDOSNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASEST»ODESCRITOSNASSEGUINTESNOTASEXPLICATIVASs Nota 3.j diferido são revisados a cada data de relatório e serão reduzidos na medida em que sua realização
!PRESENTA¼»O DA RECEITA lNANCEIRA DECORRENTE DE OUTROS INVESTIMENTOS lNANCEIROS COMO RECEITA não seja mais provável. Na determinação do imposto de renda corrente e diferido a Companhia leva
OPERACIONALDA#OMPANHIAs Nota 3.d. e 12$ETERMINA¼»ODOSPROJETOSDESENVOLVIDOSINTERNA- EMCONSIDERA¼»OOIMPACTODEINCERTEZASRELATIVASAPOSI¼»OlSCAISTOMADASESEOPAGAMENTO
MENTEs Nota 5 e 7.d$ETERMINA¼»ODOVALORJUSTODOSINSTRUMENTOSPATRIMONIAISEMPARTERELA- adicional de imposto de renda e juros tenha que ser realizado. A Companhia acredita que a provisão
cionadas. f. Incertezas sobre premissas e estimativas: As informações sobre incertezas sobre PARAIMPOSTODERENDANOPASSIVOEST¶ADEQUADACOMRELA¼»OATODOSOSPERÁODOSlSCAISEMABERTO
PREMISSASEESTIMATIVASQUEPOSSUAMUMRISCOSIGNIlCATIVODERESULTAREMUMAJUSTEMATERIAL BASEADAEMSUAAVALIA¼»ODEDIVERSOSFATORES INCLUINDOINTERPRETA¼ÊESDASLEISlSCAISEEXPERIDENTRODOPRÆXIMOEXERCÁCIOlNANCEIROEST»OINCLUÁDASNASSEGUINTESNOTASEXPLICATIVASs Nota 8: ência passada. Essa avaliação é baseada em estimativas e premissas que podem envolver uma
0ROVIS»OPARACR½DITODELIQUIDA¼»ODUVIDOSAs Nota 5 e 7.d$ETERMINA¼»ODOVALORJUSTODOS série de julgamentos sobre eventos futuros. Novas informações podem ser disponibilizadas o que
INSTRUMENTOS PATRIMONIAIS EM PARTE RELACIONADAS s Nota 13: Amortização do ativo intangível. LEVARIAMA#OMPANHIAAMUDAROSEUJULGAMENTOQUANTO¹ADEQUA¼»ODAPROVIS»OEXISTENTETAIS
s Nota 17: Provisão para contingências. 3. Principais políticas contábeis: As políticas contábeis alterações impactarão a despesa com imposto de renda no ano em que forem realizadas. Os ativos
descritas em detalhes a seguir foram aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apre- EPASSIVOSlSCAISDIFERIDOSS»OCOMPENSADOSCASOHAJAUMDIREITOLEGALDECOMPENSARPASSIVOS
SENTADOSNESSASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS a. Moeda estrangeira: As transações em moeda es- EATIVOSlSCAISCORRENTES EELESSERELACIONAMAIMPOSTOSDERENDALAN¼ADOSPELAMESMAAUTOtrangeira são convertidas à taxa de câmbio em vigor na data da transação. Os ativos e passivos ridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. 4. Adoção dos pronunciamentos
monetários expressos em moeda estrangeira são convertidos para Reais à média da Ptax utilizada emitidos pelo CPC: Normas e interpretações novas já emitidas e adotadas em 1º de janeiro de
pela matriz na França, da data do balanço. As diferenças cambiais resultantes desta conversão são 2019: 0ARAOSEXERCÁCIOSINICIADOSAPARTIRDEDEJANEIRODE O#0#INTRODUZUMMODELO
reconhecidas em “resultado de variações cambiais”. B )NSTRUMENTOS lNANCEIROS I  !TIVOS E único para contabilização de contratos de arrendamento mercantil, eliminando a distinção entre
Passivos Financeiros: #LASSIlCA¼»OEMENSURA¼»OAs práticas contábeis adotadas pela Compa- ARRENDAMENTOSOPERACIONAISElNANCEIROS!CONTABILIDADEDOSARRENDADORESPERMANECESUBSTANNHIAPERMITEMQUEINSTRUMENTOSlNANCEIROSSEJAMCLASSIlCADOSSOBASSEGUINTESCATEGORIASI  CIALMENTE INALTERADA E A DISTIN¼»O ENTRE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO OPERACIONAL E lNANCEIRO ½
INSTRUMENTOSlNANCEIROSMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADOII INSTRUMENTOSDEDÁVIDAMENSURADOS MANTIDA!#OMPANHIAAVALIOUOSCONTRATOSDEARRENDAMENTOSATUAISEN»OIDENTIlCOUIMPACTOS
AOVALORJUSTOPORMEIODEOUTROSRESULTADOSABRANGENTES6*/2! INSTRUMENTOSDEDÁVIDA III  SIGNIlCATIVOSDECORRENTESDAADO¼»ODESTEPADR»ONOVONASSUASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASICPC
instrumentos patrimoniais mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 22 - Incerteza sobre Tratamento Tributos sobre o Lucro: A interpretação refere-se às incertezas
6*/2! INSTRUMENTOSPATRIMONIAIS EIV INSTRUMENTOSlNANCEIROSMENSURADOSAOVALORJUSTOPOR no tratamento de impostos sobre a renda. Estabelece aspectos de reconhecimento e mensuraMEIODERESULTADO6*2 !CLASSIlCA¼»ODEPENDEDAORIGEMDOSINSTRUMENTOSOUDAlNALIDADEPARA ção da norma quando existir incertezas sobre o tratamento do imposto de renda relacionados a
AQUALOSINSTRUMENTOSlNANCEIROSS»OADQUIRIDOS!CLASSIlCA¼»ODOSINSTRUMENTOSlNANCEIROS½ impostos ativos ou passivos e correntes ou diferidos, baseados em lucros tributáveis, prejuízos
efetuada no reconhecimento inicial da operação. )NSTRUMENTOSlNANCEIROSMENSURADOSAOCUSTO lSCAIS BASESTRIBUT¶VEIS PERDASlSCAISN»OUTILIZADAS CR½DITOSlSCAISN»OUTILIZADOSEALÁQUOTAS
AMORTIZADO5MATIVOlNANCEIRO½MENSURADOAOCUSTOAMORTIZADOSEATENDERAMBASASCONDI¼ÊES lSCAIS!#OMPANHIAADERIU¹NORMAAPARTIRDOINÁCIODESUAVIG¾NCIAEMDEJANEIRODE.O
ASEGUIREN»OFORDESIGNADOCOMOMENSURADOAO6*2(i) é mantido dentro de um modelo de negó- entanto, com base no entendimento da Administração, não há impacto material na contabilização
CIOSCUJOOBJETIVOSEJAMANTERATIVOSlNANCEIROSPARARECEBERmUXOSDECAIXACONTRATUAISE(ii) seus decorrente de posições incertas relativas a tributos sobre o lucro em razão da adoção deste novo
TERMOSCONTRATUAISGERAM EMDATASESPECÁlCAS mUXOSDECAIXAQUES»ORELATIVOSSOMENTEAOPA- pronunciamento contábil. 5. Determinação do valor justo: Valor justo é o preço que seria recebido
gamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. )NSTRUMENTOSlNANCEIROSMENSU- na venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo em uma transação ordenada entre
RADOSAOVALORJUSTOPORMEIODO2ESULTADO6*2 4ODOSOSATIVOSlNANCEIROSN»OCLASSIlCADOS participantes do mercado na data de mensuração, no mercado principal ou, na sua ausência, no
COMOMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADOOUAO6*/2! S»OCLASSIlCADOSCOMOAO6*2)SSOINCLUITO- mercado mais vantajoso ao qual a Companhia tem acesso nessa data. O valor justo de um passivo
DOS OS ATIVOS lNANCEIROS DERIVATIVOS .O RECONHECIMENTO INICIAL  A 3OCIEDADE PODE DESIGNAR DE REmETEOSEURISCODEDESCUMPRIMENTOnon-performance). O risco de descumprimento inclui, entre
FORMAIRREVOG¶VELUMATIVOlNANCEIROQUEDEOUTRAFORMAATENDAOSREQUISITOSPARASERMENSURADO outros, o próprio risco de crédito da Companhia. Uma série de políticas contábeis e divulgações da
AOCUSTOAMORTIZADOOUAO6*/2!COMOAO6*2SEISSOELIMINAROUREDUZIRSIGNIlCATIVAMENTEUM Companhia requer a mensuração de valores justos. (veja nota explicativa 3(b)). Quando disponível,
descasamento contábil que de outra forma surgiria. )NSTRUMENTOS lNANCEIROS MENSURADOS AO a Companhia mensura o valor justo de um instrumento utilizando o preço cotado num mercado
VALORJUSTOPORMEIODEOUTROSRESULTADOSABRANGENTES6*/2! 5MATIVOlNANCEIRO½MENSURADO ativo para esse instrumento. Um mercado é considerado como “ativo” se as transações para o
a VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR. (i) é ATIVOOUPASSIVOOCORREMCOMFREQU¾NCIAEVOLUMESUlCIENTESPARAFORNECERINFORMA¼ÊESDEPREmantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo reconhecimento de CIlCA¼»ODEFORMACONTÁNUA3EN»OHOUVERUMPRE¼OCOTADOEMUMMERCADOATIVO A#OMPANHIA
mUXOSDECAIXACONTRATUAISQUANTOPELAVENDADEATIVOSlNANCEIROSE(ii) seus termos contratuais utiliza técnicas de avaliação que maximizam o uso de dados observáveis relevantes e minimizam
GERAM EMDATASESPECÁlCAS mUXOSDECAIXAQUES»OAPENASPAGAMENTOSDEPRINCIPALEJUROSSOBRE o uso de dados não observáveis. A técnica de avaliação escolhida incorpora todos os fatores que
OVALORPRINCIPALEMABERTO!COMPANHIAMANTEMEMSEUPORTIFÆLIOOSATIVOSlNANCEIROSABAIXO
OSPARTICIPANTESDOMERCADOLEVARIAMEMCONTANAPRECIlCA¼»ODEUMATRANSA¼»O3EUMATIVOOU
um passivo mensurado ao valor justo tiver um preço de compra e um preço de venda, a Companhia
Ativo/Passivo Financeiro
Mensuração
mensura ativos com base em preços de compra e passivos com base em preços de venda. A melhor
Operações compromissadas
Custo amortizado
EVID¾NCIADOVALORJUSTODEUMINSTRUMENTOlNANCEIRONORECONHECIMENTOINICIAL½NORMALMENTEO
Aplicações em depósitos bancários
Custo amortizado
preço da transação - ou seja, o valor justo da contrapartida dada ou recebida. Se a Companhia
determinar que o valor justo no reconhecimento inicial difere do preço da transação e o valor
Empréstimos e recebíveis
Custo amortizado
justo não é evidenciado nem por um preço cotado num mercado ativo para um ativo ou passivo
Cotas de fundos de investimentos
Valor justo por meio do resultado
idêntico nem baseado numa técnica de avaliação para a qual quaisquer dados não observáveis
Títulos públicos
Valor justo por meio de outros resultados abrangentes S»O JULGADOS COMO INSIGNIlCANTES EM RELA¼»O ¹ MENSURA¼»O  ENT»O O INSTRUMENTO lNANCEIRO ½
Carteira de ações
Valor justo por meio do resultado
mensurado inicialmente pelo valor justo ajustado para diferir a diferença entre o valor justo no
reconhecimento inicial e o preço da transação. Posteriormente, essa diferença é reconhecida no
Passivos Financeiros
Custo Amortizado
resultado numa base adequada ao longo da vida do instrumento, ou até o momento em que a
(ii) Redução ao valor recuperável (IMPAIRMENT  !TIVOSN»OlNANCEIROSOs valores contábeis avaliação é totalmente suportada por dados de mercado observáveis ou a transação é encerrada,
DOSATIVOSN»OlNANCEIROSDA#OMPANHIA QUEN»OOSESTOQUESEIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»O o que ocorrer primeiro. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou
social diferidos, são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no divulgação utilizando-se das informações disponíveis e metodologias apropriadas, procedimento
valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. No caso este que requer considerável julgamento e razoáveis estimativas para se produzir o valor justo mais
DE¶GIOEATIVOSINTANGÁVEISCOMVIDAËTILINDElNIDA OVALORRECUPER¶VEL½ESTIMADOTODOANO/ adequado. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração
valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o valor DOSVALORESJUSTOSS»ODIVULGADASNASNOTASESPECÁlCAS¹QUELEATIVOOUPASSIVO
JUSTOMENOSDESPESASDEVENDA!OAVALIAROVALOREMUSO OSmUXOSDECAIXAFUTUROSESTIMADOSS»O 6. Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2019 31/12/2018
DESCONTADOSAOSSEUSVALORESPRESENTESATRAV½SDATAXADEDESCONTOANTESDEIMPOSTOSQUEREmITA Caixa

39
as condições vigentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos Bancos
41.530

ESPECÁlCOSDOATIVO0ERDASPORREDU¼»ONOVALORRECUPER¶VELS»ORECONHECIDASNORESULTADO5MA
41.551
24.264
perda por redução ao valor recuperável relacionada a ágio não é revertida. Quanto a outros ativos, )NSTRUMENTOSlNANCEIROS
Nota 31/12/2019 31/12/2018
as perdas de valor recuperável é revertida somente na condição em que o valor contábil do ativo !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS #$"S
a
1.079.338
580.689
não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a /PERA¼ÊESlNANCEIRASDERENDAlXAAUTOM¶TICA
b

378.046
perda de valor não tivesse sido reconhecida. (iii) Provisão de Crédito para Liquidação Duvidosa Títulos públicos
c
916.746

- Contas a receber: -ENSALMENTEA#OMPANHIAAVALIASEOSATIVOSlNANCEIROSCONTABILIZADOSPELO Instrumentos patrimoniais de partes relacionadas
d/10
33.000
33.000
CUSTOAMORTIZADOEST»OCOMPROBLEMADERECUPERA¼»O5MATIVOlNANCEIROPOSSUIhPROBLEMASDE


RECUPERA¼»ODECR½DITOvQUANDOOCORREMUMOUMAISEVENTOSCOMIMPACTOPREJUDICIALNOSmUXOS Circulante


DECAIXAFUTUROESTIMADOSNOATIVOlNANCEIRO%VID¾NCIAOBJETIVADEQUEATIVOSlNANCEIROSTIVE- Não circulante

33.000
RAMPROBLEMASDERECUPERA¼»OINCLUIOSSEGUINTESDADOSOBSERV¶VEISs DIlCULDADESlNANCEIRAS A exposição da Companhia a riscos de crédito, moeda e taxa de juros relacionados a outros invesSIGNIlCATIVASDOCLIENTEs QUEBRADECL¶USULASCONTRATUAIS TAISCOMOINADIMPL¾NCIAOUATRASO TIMENTOS½DIVULGADANANOTAEXPLICATIVAN/VALORJUSTODOSINSTRUMENTOSlNANCEIROSFORAM
s REESTRUTURA¼»ODEUMVALORDEVIDO¹#OMPANHIAEMCONDI¼ÊESQUEN»OSERIAMACEITASEMCON- APURADOSCOMBASEEMPRE¼OSETAXASPRATICADOSEMDEDEZEMBRODEE ASSIMPARA
DI¼ÊESNORMAISOUs APROBABILIDADEQUEODEVEDORENTRAR¶EMFAL¾NCIAOUPASSAR¶POROUTROTIPO DATA BASEOVALORCONT¶BILN»ODIFEREDOVALORDEMERCADODOSINVESTIMENTOSlNANCEIROSA !S
DEREORGANIZA¼»OlNANCEIRA!PROVIS»OPARAPERDASPARAATIVOSlNANCEIROSMENSURADOSPELOCUSTO APLICA¼ÊESlNANCEIRASELETRASNOTASDOTESOUROS»ODEALTALIQUIDEZEPRONTAMENTECONVERSÁVEIS
amortizado é deduzida do valor contábil bruto dos ativos. Considerando que os saldos de contas a EMUMMONTANTECONHECIDODECAIXAEQUEEST»OSUJEITASAUMINSIGNIlCANTERISCODEMUDAN¼A
RECEBERN»OPOSSUEMCOMPONENTESIGNIlCATIVODEJUROS A#OMPANHIAREALIZOUAN¶LISESDOSEUMO- DEVALOR!SAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS #$"SS»OREMUNERADASATAXASQUEVARIAMENTREAAE
DELODENEGÆCIOSEDASCARACTERÁSTICASDOSmUXOSDECAIXADOSATIVOS DEACORDOCOMPOLÁTICAINTERNA  AAEM DO#ERTIlCADODE$EPÆSITO)NTERBANC¶RIO$) B /PERA¼ÊESREALIZADASno
desenvolvida em conjunto com a Matriz, dessa forma foi avaliado a probabilidade de recuperação open marketPORPRAZOMÁNIMODEUMDIA RESTRITAS¹SINSTITUI¼ÊESlNANCEIRAS/PERA¼ÊESDETROCA
sobre os saldos de contas a receber nos últimos três anos de acordo com a data de vencimento e de dinheiro por um dia, para resgate no primeiro dia útil seguinte. As operações são remuneradas
COMORESPECTIVORECEBIMENTODOSTÁTULOS CONFORMEOSCRIT½RIOSDESCRITOSABAIXO
A#$)AA#OMPOSI¼»ODOSTÁTULOSPËBLICOS
Faixa de atraso
Percentual Títulos públicos
Emissão Vencimento
Taxa
2019
2018
A vencer
  Letras do tesouro nacional - LTN   0R½ AA
- 37.505
Vencidos de 0 a 3 meses
  Letras do tesouro nacional - LTN   0R½ AA
- 46.879
Vencidos de 3 a 6 meses
  Letras do tesouro nacional - LTN   0R½ AA
- 46.879
6ENCIDOSDEAMESES
  Letras do tesouro nacional - LTN   0R½ AA
- 74.069
6ENCIDOSAMAISDEMESES
  Letras do tesouro nacional - LTN   0R½ AA
- 18.756
Cabe ressaltar que os títulos são baixados para perdas quando vencidos, independente do prazo, Letras do tesouro nacional - LTN   0R½ AA
- 49.703
ONDEANEGOCIA¼»OTENHASEESGOTADOOUSEEVIDENCIEDIlCULDADElNANCEIRAINCONTEST¶VELEFAL¾N- Letras do tesouro nacional - LTN   0R½ AA
- 
cia. c. Imobilizado: I 2ECONHECIMENTOEMENSURA¼»OItens do imobilizado são mensurados pelo Letras do tesouro nacional - LTN   0R½ AA
- 
custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redu- Letras do tesouro nacional - LTN   0R½ AA
- 18.756
ção ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando houver. O custo inclui gastos que são Letras do tesouro nacional - LTN   0R½ AA
- 
diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. Outros gastos são capitalizados apenas quando Letras do tesouro nacional - LTN   0R½ AA
- 
há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto Letras do tesouro nacional - LTN   0R½ AA
- 51.985
é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido. Parte dos ativos imobilizados, são Letras do tesouro nacional - LTN   0R½ AA
- 51.983
IMOBILIZA¼ÊESEMANDAMENTO ESTESS»OTRANSFERIDOSPARAACONTADElNITIVADEIMOBILIZADOQUANDO Letras do tesouro nacional - LTN   0R½ AA
- 141.437
há a conclusão da obra, e iniciada sua utilização, onde começa-se a reconhecer as despesas com Letras do tesouro nacional - LTN   0R½ AA
- 174.439
depreciação. II #USTOSSUBSEQUENTESGastos subsequentes são capitalizados na medida em que Letras do tesouro nacional - LTN   0R½ AA
7.546
seja provável que benefícios futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. Letras do tesouro nacional - LTN   0R½ AA
- 
Gastos de manutenção e reparos recorrentes são registrados no resultado. III $EPRECIA¼»OItens Letras do tesouro nacional - LTN   0R½ AA
- 173.433
do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na Letras do tesouro nacional - LTN   0R½ AA 
vida útil econômica estimada. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que Letras do tesouro nacional - LTN   0R½ AA 
são instalados e estão disponíveis para uso. As vidas úteis estimadas para o exercício corrente e Letras do tesouro nacional - LTN   0R½ AA 365.054
COMPARATIVOS»OASSEGUINTES
Letras do tesouro nacional - LTN   0R½ AA 43.807
Móveis, utensílios e instalações
5 anos Letras do tesouro nacional - LTN   0R½ AA 
Benfeitorias
5 anos Letra Financeira do Tesouro - LFT   0R½ 3ELIC 
Instalações
10 anos Letra Financeira do Tesouro - LFT   0R½ 3ELIC 110.753
Máquinas e equipamentos
5 anos
916.746 
Veículos e computadores
4 anos C )NSTRUMENTOSPATRIMONIAISDEPARTESRELACIONADAS%MDESETEMBRODE A#OMPANHIA
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento ADQUIRIUA¼ÊESPREFERENCIAISCLASSEh!v SEMDIREITOAVOTO DA3ODEXODO"RASIL#ODEEXERCÁCIOlNANCEIROEEVENTUAISAJUSTESS»ORECONHECIDOSCOMOMUDAN¼ADEESTIMATIVASCONT¶- MERCIAL3! TOTALIZANDOOINVESTIMENTODE2 %MDEJANEIRODE A#OMPANHIA
beis. d. Intangível: Os ativos intangíveis compreendem os ativos adquiridos de terceiros, inclusive adquiriu 55.638.077 ações preferenciais classe “A”, sem direito a voto, da Sodexo do Brasil Copor meio de combinação de negócios, e os gerados internamente pela Companhia. Os seguintes MERCIAL 3!  TOTALIZANDO O INVESTIMENTO DE 2  !S A¼ÊES PREFERENCIAIS APRESENTAM OS
CRIT½RIOSS»OAPLICADOS!DQUIRIDOSDETERCEIROSPORMEIODECOMBINA¼»ODENEGÆCIOSGIOAPURADO SEGUINTESDIREITOSEVANTAGENSI PRIORIDADENADISTRIBUI¼»ODEDIVIDENDOS N»OCUMULATIVOPARA
NASAQUISI¼ÊESENVOLVENDOCOMBINA¼ÊESDENEGÆCIOS!TIVOSINTANGÁVEISADQUIRIDOSDETERCEIROSS»O exercícios posteriores, cujo valor agregado corresponderá a, no mínimo, o maior valor entre (a) o
mensurados pelo custo total de aquisição, menos perdas por redução do valor recuperável. Ativos EQUIVALENTESAUMATAXADEDEZPORCENTO AOANO APLICADASOBREOPRE¼ODAEMISS»ODETAIS
INTANGÁVEISGERADOSINTERNAMENTES»ORECONHECIDOSCOMOATIVOSAPENASNAFASEDEDESENVOLVIMENTO ações, e (b) o mesmo dividendo por ação pago às ações ordinárias, multiplicado pelo total de ações
DESDEQUESEJAMDEMONSTRADOSOSSEGUINTESASPECTOSs 6IABILIDADET½CNICAPARACONCLUIROATIVO preferenciais classe “A” em circulação, e (ii) prioridade no reembolso de capital, sem prêmio. Em
INTANGÁVELDEFORMAQUEELESEJADISPONÁVELPARAUSOOUVENDAs )NTEN¼»ODECONCLUIROATIVOINTAN- DESETEMBRODEA#OMPANHIARECEBEUORETORNODEDOPRINCIPALDESSASA¼ÊESNO
GÁVELEDEUS¶ LOOUVEND¾ LOs #APACIDADEPARAUSAROUVENDEROATIVOINTANGÁVELs $EMONSTRAR MONTANTEDE2 AL½MDESSEVALOR TAMB½MRECEBEU2¹TÁTULODEREMUNERA¼»O
AEXIST¾NCIADEMERCADOOUOUTRASFORMASDEAUFERIRBENEFÁCIOSECONÇMICOSs $ISPONIBILIDADEDE PELOVALORDOINVESTIMENTODESDEOINÁCIODOPERÁODOAT½DEJULHODE%MDEABRILDE
RECURSOST½CNICOSlNANCEIROSs #APACIDADEDEMENSURARCOMSEGURAN¼AOSGASTOSATRIBUÁVEISAO A#OMPANHIARECEBEUOVALORDE2MILHÊESATÁTULODERESGATEDEVALORDOINVESTIMENTODAS
ATIVOINTANGÁVELDURANTEOSEUDESENVOLVIMENTO/SATIVOSINTANGÁVEISCOMVIDAËTILINDElNIDAEO¶GIO A¼ÊESDA3ODEXODO"RASIL#OMERCIAL3!A¼ÊESPREFERENCIAISCLASSEh!v %MDE
por expectativa de rentabilidade futura não são amortizados e tem o seu valor recuperável testado, ABRILDEA#OMPANHIARECEBEUOVALORDE2 MILHÊESREFERENTEADISTRIBUI¼»ODEDIVIDENanualmente. A amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação DOS¹SA¼ÊESPREFERENCIAISCLASSEh!v!OSNOVEDIASDENOVEMBRODE A#OMPANHIARECEBEU
as vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, que não ágio, a partir da data em que estes estão OVALORDE2 MILHÊES SENDO2MILHÊESATÁTULODERESGATEDOVALORDOINVESTIMENTODAS
DISPONÁVEISPARAUSO J¶QUEESSEM½TODO½OQUEMAISPERTOREmETEOPADR»ODECONSUMODEBENEFÁCIOS A¼ÊES DA 3ODEXO DO "RASIL #OMERCIAL 3!  A¼ÊES PREFERENCIAIS CLASSE h!v  E 2 
econômicos futuros incorporados no ativo. As vidas úteis estimadas para o exercício corrente e os milhões referente a distribuição de dividendos às ações preferenciais classe “A”.
PERÁODOSCOMPARATIVOSS»OASSEGUINTES#USTODEDESENVOLVIMENTOCAPITALIZADOSANOSe. Arrenda- 8. Contas a receber líquido de provisão
Nota 31/12/2019
31/12/2018
mento mercantil operacional: Pagamentos efetuados sob um contrato de arrendamento operacional Contas a receber - terceiros

1.835.015
são reconhecidos como despesas no demonstrativo de resultados em bases lineares pelo prazo do Contas a receber - partes relacionadas
10

375
contrato de arrendamento. f. Estoques: Os estoques são avaliados com base no custo histórico de Provisão para crédito de liquidação duvidosa

(158.671)
aquisição, acrescido de gastos relativos a transportes, armazenagem e impostos não recuperáveis.
1.652.480
1.676.719
g. Benefícios a empregados: I 0LANOSDECONTRIBUI¼»ODElNIDA5MPLANODECONTRIBUI¼»ODElNI- A exposição da Companhia a riscos de crédito relacionados a contas a receber é divulgada na nota
DA½UMPLANODEBENEFÁCIOSPÆS EMPREGOSOBOQUALUMAENTIDADEPAGACONTRIBUI¼ÊESlXASPARA EXPLICATIVAN!TIVOSEPASSIVOSlSCAISA!TIVOlSCALCORRENTEPor força de determinações

N!lLIADOSAPAGAR/SALDODEAlLIADOSAPAGARREFERE SEAOVALORDEVIDO¹REDECREDENciada de estabelecimentos comerciais, relativo aos cartões apresentados para reembolso, cujo
PAGAMENTO½REALIZADONOPRAZOCONTRATUAL DEDUZIDODARECEITAESPERADA OMONTANTEDOSAlLIADOS
½DE22EM 16. Cartões e vouchers em circulação: Os cartões e
vouchers em circulação referem-se ao valor facial de emissão dos cartões colocados em circulação
e ainda não apresentados para reembolso pelos estabelecimentos comerciais credenciados, o monTANTEEMCARTÊESEVOUCHERSEMCIRCULA¼»O½DE22EM 17. Provisão para contingências: A Companhia é parte processos judiciais, de natureza trabalhista, civil e
tributária, decorrentes do curso normal de suas atividades. A Companhia mantem um sistema de
ACOMPANHAMENTOPARATODOSOSPROCESSOSADMINISTRATIVOSEJUDICIAISEMQUEAEMPRESACONlGURA
COMOhR½vOUhAUTORAvE AMPARADANAOPINI»ODOSASSESSORESJURÁDICOS CLASSIlCAASA¼ÊESDE
acordo com a expectativa de perda. A Administração, com base em informações de seus assessores
jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base na
experiência anterior referente às quantias reivindicadas, constituiu provisão em montante consideRADOSUlCIENTEPARACOBRIRASPROV¶VEISPERDASESTIMADASCOMASA¼ÊESEMCURSO COMOSESEGUE
31/12/2018 Adições Baixa com pagamentos Reversões 31/12/2019
Trabalhista
6.017



Tributário
7.006



Cível
915
1.654

110

13.938

(3.556)
(1.618)

31/12/2018 Adições
Pagamento Reversões 31/12/2019
Depósito judicial
(30.731) (4.845)
(35.576)
!S ADI¼ÊES NO MONTANTE DE 2  REPRESENTAM NOVOS PROCESSOS E ATUALIZA¼»O DE PROCESSOS
EMANDAMENTO%MA#OMPANHIAINTERPÇSUMAA¼»OCONTRAO%STADODE0ERNAMBUCOEO
órgão Fusam (Fundação de Saúde Amaury de Medeiros) para revisão de contrato de prestação
de serviço e reconhecimento de crédito a seu favor pela aplicação de correção monetária pelo
atraso no pagamento de serviços prestados pela Companhia. A ação está em transito em julgado,
a favor da Companhia, que aguarda decisão sobre a data de pagamento, tendo uma expectativa
DEGERA¼»ODERECEITADEAPROXIMADAMENTE2LÁQUIDOSDEHONOR¶RIOSECUSTASJUDICIAIS 
A Companhia mantém ainda em andamento outros processos cuja materialização, na avaliação
de seus consultores jurídicos, é possível de perda, mas não provável (143 processos). Para estes
processos abaixo demonstrados, a administração da Companhia entende não ser necessária a
CONSTITUI¼»ODEPROVIS»OPARAEVENTUALPERDA
31/12/2019 31/12/2018
Trabalhista
3.843
3.845
4RIBUT¶RIO DEDUTIBILIDADElSCALDE¶GIOI

501.141
Tributária


Cível

5.199
560.044
535.487
(i) Auto de infração - IRPJ e CSLL - processo administrativo nº 16561.720130/2016-12: Em 05
DEDEZEMBRODE A3ECRETARIADA2ECEITA&EDERALDO"RASILLAVROUUMAUTODEINFRA¼»OCONTRA
A3ODEXO EMQUESEDISCUTEADEDUTIBILIDADElSCAL REFERENTEAOSEXERCÁCIOSDE E 
da amortização do ágio pago pela Sodexo na compra de sociedade que explorava o negócio de
BENEFÁCIOSDA62EM/MONTANTEDOAUTODEINFRA¼»O½DE2EMDEDEZEMBRO
DE2EMDEDEZEMBRODE COMPONDOPRINCIPAL)20* #3, MULTAEJUROS
%M O2ECURSO6OLUNT¶RIOAO#ONSELHO!DMINISTRATIVODE2ECURSOS&ISCAIS #!2&DA
SODEXO foi incluído em pauta de julgamento e restou integralmente provido, por maioria de votos,
cancelando-se a autuação em sua totalidade. Com isso, foi afastada em segunda instância a
exigência de IRPJ e CSLL, assim como as multas lançadas pela Fiscalização. Aguarda-se nesse
momento análise de admissibilidade de recurso especial interposto pela Fazenda Federal. Diante
DADECIS»OEMINST·NCIAADMINISTRATIVAFAVOR¶VEL¹COMPANHIA CONlRMA SEOPOSICIONAMENTO
de não ser constituída provisão para contingências, uma vez que em seu entendimento e de seus
consultores jurídicos externos a probabilidade de perda para esse processo permanece remota.
.O DIA  FOI DISPONIBILIZADO A CONTRARRAZÊES DO 2ECURSO %SPECIAL DA &AZENDA NO %#!#
18. Patrimônio líquido: a. Capital social: O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado
EM   ½ DE 2  EM MOEDA CORRENTE DO PAÁS DIVIDIDO EM  A¼ÊES  TODAS
ORDIN¶RIAS NOMINATIVASESEMVALORNOMINAL2A¼ÊESORDIN¶RIASSEMVALORNOMINAL
EM ASSIMDISTRIBUÁDASENTREOSSÆCIOS
31/12/2019
31/12/2018
Sodexo Pass International


Sodexo Pass do Brasil Serviços de Inovação Ltda.


Outra pessoa física
1
1
O número médio de ações usado para o cálculo do resultado e do dividendo por ação e o total de
A¼ÊESNOlNALDOEXERCÁCIOS»OOSSEGUINTES
31/12/2019
31/12/2018
Número médio de ações ordinárias
764.880.355
764.880.355
4OTALDEA¼ÊESORDIN¶RIASNOlNALDOEXERCÁCIO
764.880.355
764.880.355
b. Reserva de capital: Refere-se ao ágio na emissão de ações por preço superior ao valor nominal
DESTINADAS¹FORMA¼»ODERESERVADECAPITAL/MONTANTEDERESERVADECAPITALEM½DE2
2EM c. Reserva legal: £CONSTITUÁDA¹RAZ»ODEDOLUCROLÁQUIDO
APURADOEMCADAEXERCÁCIONOSTERMOSDOARTIGODA,EI AT½OLIMITEDEDOCAPITAL
SOCIAL OUAT½ATINGIROLIMITEDESOMADOARESERVADECAPITAL/MONTANTEDERESERVALEGALEM
½DE22EM  d. Distribuição de dividendos: !OLONGODOANODE
A#OMPANHIAEFETUOUOSSEGUINTESPAGAMENTOSDEDIVIDENDO

Página 6

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

continuação
LIQUIDEZA gestão prudente do risco de liquidez implica manter caixa, títulos e valores mobiliários
SUlCIENTES DISPONIBILIDADESDECAPTA¼»OPORMEIODELINHASDECR½DITOBANC¶RIASECAPACIDADEDE
liquidar posições de mercado. A Administração monitora o nível de liquidez da Companhia, consiDERANDOOmUXODECAIXAESPERADOECAIXAEEQUIVALENTESDECAIXA!L½MDISSO APOLÁTICADEGEST»O
DELIQUIDEZDA#OMPANHIAENVOLVEAPROJE¼»ODEmUXOSDECAIXAEACONSIDERA¼»ODONÁVELDEATIVOS
líquidos necessários para alcançar essas projeções e o monitoramento dos índices de liquidez do
balanço patrimonial em relação às exigências reguladoras internas e externas. A seguir, estão as
MATURIDADESCONTRATUAISDEPASSIVOSlNANCEIROS
Valor 6 meses Vencimento não Maior que
contábil ou menos
determinado
1 ano
Fornecedores (Nota 14)
 
Cartões e vouchers em circulação (Nota 16) 

!lLIADOSAPAGAR.OTA
1.095.945 1.095.945
Total
 

O montante com vencimento não determinado refere-se aos saldos de cartões e vouchers colocados em circulação e ainda não apresentados para reembolso pelos estabelecimentos comerciais
credenciados. O vencimento é determinado somente após apresentação dos vouchers e das transações dos cartões por parte dos estabelecimentos, ocorrendo assim a transferência do saldo para
AlLIADOSAPAGAR2ISCODEMOEDADecorre da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio
SOBREOSVALORESAPAGAREARECEBEREMMOEDASESTRANGEIRAS%MA#OMPANHIAN»O
POSSUIVALORESSIGNIlCATIVOSATRELADOSATAXASDEC·MBIO
31/12/2019 31/12/2018
Euro
Euro
Contas a pagar - partes relacionadas
679

Exposição líquida no balanço
679

2ISCODETAXASDEJUROSDecorre da possibilidade da Companhia sofrer ganhos ou perdas decorRENTESDEOSCILA¼ÊESDETAXASDEJUROSINCIDENTESSOBRESEUSATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROS6ISANDO
¹MITIGA¼»ODESSETIPODERISCO A#OMPANHIABUSCADIVERSIlCARACAPTA¼»ODERECURSOSEMTERMOS
DETAXASPRElXADASOUPÆS lXADAS0ERlLDOSINSTRUMENTOSlNANCEIROS/PERlLDOSINSTRUMENTOS
Geraldo França Sobreira - Diretor Presidente
Aos Acionistas e ao Conselho de Administração da Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio
S.A. Barueri - SP. Opinião: %XAMINAMOS AS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS DA 3ODEXO 0ASS DO "RAsil Serviços e Comércio S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
DEZEMBRO DE  E AS RESPECTIVAS DEMONSTRA¼ÊES DO RESULTADO  DO RESULTADO ABRANGENTE  DAS
MUTA¼ÊESDOPATRIMÇNIOLÁQUIDOEDOSmUXOSDECAIXAPARAOEXERCÁCIOlNDONESSADATA BEMCOMO
ASCORRESPONDENTESNOTASEXPLICATIVAS COMPREENDENDOASPOLÁTICASCONT¶BEISSIGNIlCATIVASEOUTRASINFORMA¼ÊESELUCIDATIVAS%MNOSSAOPINI»O ASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASACIMAREFERIDAS
APRESENTAMADEQUADAMENTE EMTODOSOSASPECTOSRELEVANTES APOSI¼»OPATRIMONIALElNANCEIRA
DA3ODEXO0ASSDO"RASIL3ERVI¼OSE#OM½RCIO3!EMDEDEZEMBRODE ODESEMPENHO
DE SUAS OPERA¼ÊES E OS SEUS mUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÁCIO lNDO NESSA DATA  DE ACORDO COM
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades
DOSAUDITORESPELAAUDITORIADASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASv3OMOSINDEPENDENTESEMRELA¼»O¹
#OMPANHIA DEACORDOCOMOSPRINCÁPIOS½TICOSRELEVANTESPREVISTOSNO#ÆDIGODE£TICA0ROlSSIONALDO#ONTADORENASNORMASPROlSSIONAISEMITIDASPELO#ONSELHO&EDERALDE#ONTABILIDADE E
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos

Jornal O DIA SP

SEXTA-FEIRA A SEGUNDA-FEIRA, 10, 11, 12 e 13 DE ABRIL DE 2020

Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. - CNPJ Nº 69.034.668/0001-56
lNANCEIROSREMUNERADOSPORJUROSDA#OMPANHIANADATADASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASERA
em um mercado ativo, ou na ausência deles, com o valor presente líquido ajustado com base na
)NSTRUMENTOSDETAXAlXA
Rendimento/Taxa 31/12/2019 31/12/2018 taxa vigente de juros no mercado, se aproximam, substancialmente, de seus correspondentes
!TIVOSlNANCEIROS
VALORESDEMERCADO$URANTEOEXERCÁCIODEEN»OFORAMREALIZADASOPERA¼ÊESCOM
Títulos públicos (Nota 7)
 A AA
916.746  INSTRUMENTOSlNANCEIROSDERIVATIVOS
916.746  /UTROSINVESTIMENTOSlNANCEIROS CLASSIlCADOSCOMODISPONÁVEISPARAAVENDA S»OREGISTRADOS
Instrumentos de taxa variável
de acordo com sua natureza, podendo ser mensurados pelo custo amortizado, pelo valor justo por
!TIVOSlNANCEIROS
meio de resultados abrangentes ou valor justo por meio do resutlado. Os demais instrumentos
 !PLICA¼»OlNANCEIRA #$"S.OTA
CDI 1.079.339
580.689
/PERA¼ÊESlNANCEIRASDERENDAlXAAUTOM¶TICA.OTA

378.046 lNANCEIROSCAIXAEEQUIVALENTESDECAIXA CONTASARECEBERDECLIENTES ADIANTAMENTOSAFORNE1.344.778
958.735 CEDORES PARTESRELACIONADAS FORNECEDORES CR½DITOSEVOUCHERSEMCIRCULA¼»OEAlLIADOSAPAGAR 
A Companhia está exposta, principalmente, às variações nas taxas de juros CDI e SELIC nos seus S»OREGISTRADOSPELOCUSTOAMORTIZADO!!DMINISTRA¼»OESTIMAQUEESSEINSTRUMENTOSlNANCEIROS
investimentos e empréstimos a partes relacionadas respectivamente. !N¶LISEDESENSIBILIDADE possuem valor justo próximo do valor contábil. #LASSIlCA¼ÊESCONT¶BEISEVALORESJUSTOSValor
DE mUXO DE CAIXA PARA INSTRUMENTOS DE TAXA VARI¶VEL 5MA ALTERA¼»O DE   NAS TAXAS justo contra valor contábil: / VALOR JUSTO DOS ATIVOS E PASSIVOS lNANCEIROS  JUNTAMENTE COM OS
DE JUROS #$) E 3%,)#  NA DATA DAS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS  TERIA AUMENTADO REDUZIDO  O VALORESCONT¶BEISAPRESENTADOSNADEMONSTRA¼»OlNANCEIRA S»OOSSEGUINTES
patrimônio e o resultado do exercício de acordo com os montantes mostrados abaixo. A aná2019
2018
lise considera que todas as outras variáveis, especialmente quanto a moeda estrangeira, são
Hierarquia
Valor
Valor
Valor
Valor
mantidas constantes.
valor justo contábil
justo contábil
justo
Lucro
Lucro Patrimônio líqui- Patrimônio líquido !TIVOSlNANCEIROSMENSURADOSPELO
aumento Diminuição
do aumento
diminuição valor justo por meio do resultado
!TIVOSlNANCEIROSATAXAVARI¶VEL
40
(40)
40
(40) /UTROSINSTRUMENTOSlNANCEIROS
 1.344.778 1.344.778 958.735 958.735
2ISCODEMERCADOPara a Companhia participar de concorrência pública é necessário o cum- Ativos e Passivos Financeiros PRIMENTODEÁNDICESlNANCEIROSIGUAISOUSUPERIORESA DECAPITALCIRCULANTELÁQUIDO2ISCO Custo Amortizado
DECAPITALO objetivo da gestão de capital da Companhia é assegurar uma relação de capital Contas a receber de clientes
    
ElCIENTE AlMDESUPORTAROSNEGÆCIOSEMAXIMIZAROVALORAOSACIONISTAS!#OMPANHIACON- Fornecedores
    
trola sua estrutura de capital, adequando a mesma às condições econômicas, podendo efetuar !lLIADOSAPAGAR
 1.095.945 1.095.945  
pagamentos de dividendos, redução de capital aos acionistas, recompra e alienação de ações Créditos e vouchers em circulação
    
DESUAPRÆPRIAEMISS»O CAPTA¼»ODEEMPR½STIMOSElNANCIAMENTOSECONTRATA¼»ODEOPERA¼ÊES /UTROSINSTRUMENTOSlNANCEIROS 
com derivativos. b. Valor justo versus valor contábil: Os valores contábeis de ativos e passivos ações preferenciais

33.000 33.000
33.00
33.00
lNANCEIROS QUANDOCOMPARADOSCOMOSVALORESQUEPODERIAMSEROBTIDOSNASUANEGOCIA¼»O Emprestimos partes relacionadas



Bernarda Briceño Ramirez - Diretora Financeira
2ELATÆRIODOSAUDITORESINDEPENDENTESSOBREASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
QUEAEVID¾NCIADEAUDITORIAOBTIDA½SUlCIENTEEAPROPRIADAPARAFUNDAMENTARNOSSAOPINI»O ERROES»OCONSIDERADASRELEVANTESQUANDO INDIVIDUALMENTEOUEMCONJUNTO POSSAMINmUENCIAR 
2ESPONSABILIDADES DA ADMINISTRA¼»O PELAS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS A administração é dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
RESPONS¶VELPELAELABORA¼»OEADEQUADAAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDEACORDO NAS REFERIDAS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS #OMO PARTE DA AUDITORIA REALIZADA DE ACORDO COM AS
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como NORMASBRASILEIRASEINTERNACIONAISDEAUDITORIA EXERCEMOSJULGAMENTOPROlSSIONALEMANTEMOS
NECESS¶RIOSPARAPERMITIRAELABORA¼»ODEDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASLIVRESDEDISTOR¼»ORELEVANTE  CETICISMOPROlSSIONALAOLONGODAAUDITORIA!L½MDISSO)DENTIlCAMOSEAVALIAMOSOSRISCOSDE
INDEPENDENTEMENTESECAUSADAPORFRAUDEOUERRO.AELABORA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS  DISTOR¼»ORELEVANTENASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS INDEPENDENTEMENTESECAUSADAPORFRAUDEOU
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e OBTEMOSEVID¾NCIADEAUDITORIAAPROPRIADAESUlCIENTEPARAFUNDAMENTARNOSSAOPINI»O/RISCODE
O USO DESSA BASE CONT¶BIL NA ELABORA¼»O DAS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS  A N»O SER QUE A AD- não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
ministração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma QUEAFRAUDEPODEENVOLVEROATODEBURLAROSCONTROLESINTERNOS CONLUIO FALSIlCA¼»O OMISS»OOU
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores representações falsas intencionais. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para
PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS Nossos objetivos são obter segurança razoável a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não,
DEQUEASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS TOMADASEMCONJUNTO EST»OLIVRESDEDISTOR¼»ORELEVANTE  COM O OBJETIVO DE EXPRESSARMOS OPINI»O SOBRE A ElC¶CIA DOS CONTROLES INTERNOS DA #OMPANHIA
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas conopinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a audito- tábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação do uso,
ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam

Ventura Holding S.A.

TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício
Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Demonstração do Resultado
Notas
2019
2018
Receita Operacional Líquida
17
468.483
479.277
Custos das Mercadorias Vendidas
(403.165)
(408.820)
Resultado Operacional Bruto
65.318
70.457
(Despesas) Receitas Operacionais:
(69.187)
(58.624)
Despesas de Pessoal
(34.042)
(34.870)
Despesas Comerciais
(2.043)
(1.326)
Despesas Administrativas
18
(31.777)
(21.072)
Despesas Tributárias
(2.959)
(2.162)
Outras Receitas/Despesas
1.634
806
Resultado Operacional Antes do
Resultado Financeiro
(3.869)
11.833
Resultado Financeiro Líquido
19
9.562
(477)
Lucro Antes do Imposto de Renda e da
Contribuição Social
5.693
11.356
Imposto de Renda e Contribuição Social
Sobre o Lucro
(1.984)
(3.141)
Lucro Líquido do Exercício
3.709
8.215
Lucro Líquido por Quota – Em Reais
0,24
0,82

MOINHO PROGRESSO S/A

Companhia Aberta
CNPJ/MF 15.115.504/0001-24 - NIRE 29.300.010.065

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas convocados para a Assembleia Geral Ordinária da Tronox Pigmentos
do Brasil S.A. (“Companhia”) a ser realizada no dia 29 de abril de 2020, às 10:00 horas, na sede social
da Companhia, localizada no Km 20 da BA-099, Distrito de Abrantes, Município de Camaçari, Estado da
Bahia, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) examinar,
GLVFXWLUHYRWDUDVFRQWDVGRVDGPLQLVWUDGRUHVHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDV
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) examinar, discutir e votar a proposta de
destinação dos resultados relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e
(iii) HOHJHURVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH¿[DURVKRQRUiULRVGRVDGPLQLVWUDGRUHVSDUDR
ano vigente. Instruções Gerais: 1. Para que sejam admitidos na Assembleia Geral Ordinária os acionistas
deverão portar os seguintes documentos: (i) documento de identidade, (ii) instrumento de mandato em
caso de acionista representado por procurador, (iii) extrato contendo a respectiva participação acionária,
emitido pelo órgão competente, (iv) prova de poderes de representação, no caso das pessoas jurídicas e
fundos de investimento. Os instrumentos de mandato outorgados por acionistas deverão ser depositados
na sede social até 24 (vinte e quatro) horas antes do horário previsto para a realização da Assembleia Geral
Ordinária. 2. Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na Assembleia Geral Ordinária
encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data na sede da Companhia, no endereço eletrônico
da Companhia em www.tronox-al.com.br da Comissão de Valores Mobiliários - CVM em www.cvm.gov.br e
da BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores e Mercadorias de São Paulo, em www.bmfbovespa.com.br.
3. O percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição do voto múltiplo, na forma
da Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, é, nesta data, de 5% (cinco por cento).
Os percentuais mínimos de ações com e sem direito voto, para a instalação do Conselho Fiscal, consoante
o previsto na Instrução CVM nº 324/00, são, respectivamente, de 2% e 1%. Camaçari, 09 de abril de 2020.
Paulo Roberto Dantas Oliveira - Presidente do Conselho de Administração.

CNPJ Nº 60.866.688/0001-19
2ª Convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Reforma do Estatuto e
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 22 de abril de 2020 - CONVOCAÇÃO
A diretoria da sociedade convida os Srs.(as) Acionistas da Moinho Progresso S/A, a se reunirem em segunda convocação
para Assembleia Geral Extraordinária para Reforma do Estatuto Social e para Assembleia Geral Ordinária, na sede
VRFLDOUXD(PLOLR*RHOGLQDUHDOL]DUVHjVKVGRGLDGHDEULOGHD¿PGHGHOLEHUDUHPVREUHDVHJXLQWH
ordem do dia: Assembleia Geral Extraordinária: Leitura, discussão e votação da proposta de reforma do Estatuto Social
e posterior consolidação do Novo Estatuto, contando com as seguintes alterações: Criação e regulamentação do Conselho
de Administração; reformulação das competências e funcionamento da Diretoria; Alteração na forma de convocação e
FRPSHWrQFLDVGD$VVHPEOHLD*HUDO$GHTXDomRGHWRGRR(VWDWXWRjVPRGL¿FDo}HVLQWURGX]LGDVFRPUHJUDVHVSHFt¿FDV
GHFRPSHWrQFLDHUHPXQHUDomRGRVyUJmRV)LFDPLQDOWHUDGRVR2EMHWR6RFLDOHD3ROtWLFDGH'LYLGHQGRVAssembleia
Ordinária: /HLWXUD GLVFXVVmR H YRWDomR GR UHODWyULR GD 'LUHWRULD EDODQoR SDWULPRQLDO H GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GR
H[HUFtFLR ¿QGR HP  GHVWLQDomR GR OXFUR GR H[HUFtFLR HOHLomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR ¿[DomR GRV
KRQRUiULRVGRVyUJmRVGH$GPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGHSURYLGHQFLDVSDUDDSHUVSHFWLYDHFRQ{PLFDGH
AVISOS GERAIS (COVID 19): 2(VWDWXWRFRPSLODGRDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHDSURSRVWDLQWHJUDOGHUHIRUPDGR
Estatuto encontram-se à disposição dos acionistas, para consulta, na sede da companhia, podendo ser retirados por terceiros
GHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRVHPGRFXPHQWRDVVLQDGRHGDWDGR2VUHODWyULRV¿QDQFHLURVIRUDPSXEOLFDGRVQR'2(HQR-RUQDO
O Dia- SP no dia 22 de fevereiro de 2020. Levando-se em consideração a situação de Emergência de Saúde Pública e o
decreto 64.881/2020 do Estado de São Paulo, os documentos também poderão ser requeridos e obtidos pelos acionistas
através de e-mail EDVWDQGR D LGHQWL¿FDomR GR DFLRQLVWD UHTXHUHQWH H LQGLFDomR GR e-mail para resposta. A requisição
deverá ser endereçada a moprosa@uol.com.br aos cuidados da Sra. Adriane. Os acionistas podem ser representados
por procuradores devidamente mandatados, atendendo os critérios legais e em especial o art. 126 da Lei 6404/76, com
SRGHUHVHVSHFt¿FRVSDUDYRWDUDSDXWDFRQYRFDWyULD6mR3DXORGHDEULOGHRenato Ragazzini, Diretor Presidente,
Rodrigo Goestchi Gentil, Diretor.
(09, 10 e 14)

FUGINI ALIMENTOS LTDA

CNPJ nº 00.588.458/0001-03
Demonstrações Financeiras
Balanços Patrimoniais combinados em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Ativo
2019
2018 Passivo
Circulante
206.584 196.508 Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
15.998 11.321 Fornecedores

Contas a receber
68.684 50.072 (PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Estoques
105.928 128.193 Passivo de arrendamento
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV

Tributos a recuperar
13.545
4.444
Obrigações sociais
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV


 Obrigações tributárias
Demais contas a receber
2.429
2.324 Adiantamentos de clientes
Não circulante
194.038 146.192 Outras provisões
Relizável a longo prazo
54.494
3.382 Demais contas a pagar
Tributos a recuperar
48.057
2.830 Não circulante

Impostos diferidos
5.707
- (PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Depósitos judiciais
730
552 Passivo de arrendamento
Imobilizado
133.744 141.622 Obrigações tributárias
Intangível
1.153
1.188 Impostos diferidos
Outras provisões
Direito de Uso
4.647
Provisão para contingências
Total do ativo
400.622 342.700 Patrimônio líquido
Demonstrações do resultados abrangentes combinados - Exercícios Capital social
¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH(Em milhares de Reais)
Reserva de subvenção para investimentos
2019
2018 Ajustes de avaliação patrimonial
Resultado do exercício
44.291
3.032 Reserva de lucros
Outros resultados abrangentes
- Total do passivo
Resultado abrangente do exercício
44.291
3.032 Total do passivo e do patrimônio líquido

'HPRQVWUDo}HVGRVÀX[RVGHFDL[DVFRPELQDGRV Exercícios
¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH(Em milhares de Reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2019
2018
Resultado antes do IR e da contribuição social
44.076
4.354
Ajustes sobre o resultado do exercício
Depreciações e amortizações
11.978 11.906
Amortização CPC 06
1.772
Provisão para perdas de crédito esperadas
1.308
811
Provisão para contingênicas
12.973
(833)
Outras provisões
4.892
Valor líquido do ativo imobilizado vendido/baixado
860
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV

  
6XEYHQomR¿VFDO3URGX]LU
     
Juros provisionados - CPC 06
506
*DQKRH[FOXVmRGR,&06GDEDVHGR3,6H&R¿QV    

Provisões juros sobre empréstimos
17.114 19.148
(Aumento) redução nos ativos
Contas a receber de clientes
(19.920) 24.748
Estoques
22.265 (23.207)
Impostos a recuperar
(17.093) (3.355)
Outras contas a receber
(106)
869
Depósitos judiciais
(178)
64
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores
10.192 (3.664)
Obrigações sociais
1.603 (1.241)
Impostos e contribuições a recolher
8.868
73
'HPRQVWUDo}HVGRVUHVXOWDGRVFRPELQDGRV([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH(Em milhares de Reais)
Outras contas a pagar
123 (2.017)
(1.033) (1.407)
2019
2018 Imposto de renda e contribuição social pago
2019
2018
Juros pagos
(16.508) (15.337)
Receita operacional líquida
395.356
380.601 Resultado antes das receitas (despesas)
   Fluxo de caixa decorrente atividades operacionais 36.462
1.130
Custo dos produtos vendidos
(229.670) (228.421) ¿QDQFHLUDVHLPSRVWRV
 
 Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Lucro bruto
165.686
152.180 5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
      Aquisições do ativo imobilizado
(4.311) (12.620)
Despesas operacionais
5HVXOWDGR¿QDQFHLUROtTXLGR
(22.024) (40.036) Caixa líquido aplicado nas atividades investimentos (4.311) (12.620)
Com vendas e comerciais
(84.747) (84.983) Resultado antes dos impostos
44.076
4.354 )OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Gerais e administrativas
(47.771) (36.317) Imposto de renda e contribuição social correntes
(5.685)
(1.407) Dividendos pagos
(7.934) (7.652)
Outras receitas operacionais
53.902
14.356 Imposto de renda e contribuição social diferidos
5.900
85 $PRUWL]Do}HVGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
   
Outras despesas operacionais
(20.970)
(846) Resultado do exercício
44.291
3.032 Pagamento de passivo de arrendamento
(2.084)
&DSWDo}HVGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
 
'HPRQVWUDo}HVGDVPXWDo}HVGRVSDWULP{QLRVOtTXLGRVFRPELQDGRV([HUFtFLRV¿QGRVHPH(Em milhares de Reais)
Caixa
líquido
aplicado
nas
atividades
Capital Reserva de subvenção
Ajustes de Reserva de
Total do
GH¿QDQFLDPHQWRV
     
social
para investimentos
avaliação patrimonial
lucros patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2017
1.600
46.074
21.031
20.866
89.571 $XPHQWR UHGXomR OtTXLGRGRFDL[DH
equivalentes caixa
4.677 (23.704)
Distribuição de dividendos conforme AGO
(7.652)
(7.652)
11.321 35.025
Resultado do exercício
3.032
3.032 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Realização dos ajustes de avaliação patrimonial
(885)
885
- &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿QDOGRH[HUFtFLR   
Reserva de subvenção para investimento
616
(616)
5HGXomR DXPHQWROtTXLGRGRFDL[DH
Ajuste exercício anterior
(2.007)
(2.007)
equivalentes de caixa
4.677 (23.704)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
1.600
46.690
20.146
14.508
82.944
O parecer dos auditores independentes e as demonstrações
Distribuição de dividendos conforme AGO
(7.934)
(7.934)
¿QDQFHLUDVFRPSOHWDVDFRPSDQKDGDVGDVQRWDVH[SOLFDWLYDV
Resultado do exercício
44.291
44.291
estão disponíveis na sede da empresa.
Realização dos ajustes de avaliação patrimonial
(878)
878
Reserva de subvenção para investimento
12.102
(12.102)
- DIRETORIA
Regiane Cristina Sechirolli da Silva - Contadora
Saldos em 31 de dezembro de 2019
1.600
58.792
19.268
39.641
119.301
CRC 1SP241538/O-3
2019
2018
169.530 197.492
54.410 44.217

1.905


10.234
8.631
8.979
5.222
1.779
1.618
1.624
364
403
111.791 62.264
 
2.936
2.465
2.080
194
3.110
14.122
1.148
119.301 82.944
1.600
1.600
58.702 46.690
19.268 20.146
39.641 14.508
281.321 259.756
400.622 342.700

KPMG Auditores Independentes
#2#30/ 

Marco Antonio Pontieri
#ONTADOR#2#/1SP153569/O-0

CNPJ nº 05.676.017/0001-87

Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Relatório da Diretoria: Senhores acionistas, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, sendo que as notas explicativas encontram-se disponíveis na
sede da Sociedade.
Demonstração do Fluxo de Caixa
2019
2018
Demonstração do Resultados
Balanço Patrimonial
2019
2018
–
–
2019
2018 Atividades Operacionais
Ativo
60.348
60.664
Variações Ativos e Passivos Operacionais
–
–
3.462
3.219 Receitas e Despesas Operacionais
Ativo Circulante
(9)
224
(65)
(67) Impostos a Recuperar
Caixa e Bancos
58
74 Despesas Gerais e Administrativas
141
129
–
– Outros Créditos
Aplicações Financeiras
1.109
961 Despesas Financeiras
(49)
(52)
64
60 Fornecedores
Valores a Receber
3
3 Receitas Financeiras
Obrigações
Sociais
e
Tributárias
(5)
(5)
Despesas
Tributárias
(15)
(14)
Impostos a Recuperar
112
109
104
102 Caixa Líquido Proveniente das (utilizado nas)
Adiantamento a Fornecedores
980
980 Outras Receitas Operacionais
78
296
(366)
(2.306) Atividades Operacionais
Outros Créditos
1.200
1.092 Outras Despesas Operacionais
(278)
(2.225) Atividades de Investimento
Ativo não Circulante
–
– Resultado Operacional antes dos Tributos
(6)
(7)
–
– Imóveis a Comercializar
Realizável a Longo Prazo
45.497
45.598 Provisão de I.R. e C.S.
Aquisição de Ativos Imobilizados e Intangíveis
–
(1)
(278)
(2.225)
Lucro
Líquido
do
Exercício
Outros Créditos
23.297
23.404
Baixas
de
Ativos
Imobilizados
9
11
Demonstração
das
Mutações
do
Patrimônio
Líquido
Imóveis a Comercializar
22.200
22.194
Baixas de Ativos Diferidos
51
–
AdianInvestimentos
11.382
11.488
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de
Total tamento
Imobilizado
7
9
Investimento
54
3
Capital Prejuído
para
Diferido
–
350
Atividades
de
Financiamento
–
–
Social
zos Patrifuturo
Intangível
–
–
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalente
Capital
à
InteAcumumônio
aumento
Passivo
60.348 60.664
132
299
Em 31 de dezem- social gralizar lados Líquido de capital Total de Caixa
2
40
Passivo Circulante
–
–
bro de 2018
85.643
(73) (24.946) 60.624
– 60.624 Disponibilidades
Obrigações Tributarias
1
40 Prejuízo do
No Início do Exercício
1.034
735
Outras Contas a Pagar
1
– Período de 2019
1.166
1.034
–
– (278) (278)
– (278) No Fim do Exercício
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalente
Passivo não Circulante
–
– Em 31 de dezem132
299
60.346 60.624 bro de 2019
Patrimônio Líquido
85.643
(73) (25.224) 60.346
– 60.346 de Caixa
A Diretoria
Capital Social
85.570 85.570
Francisco de Assis Franchi - Contador - CRC 1SP117.850/O-8
Prejuízos Acumualdos
(25.224) (24.946)

Daitan Comércio de Veículos Ltda.

CNPJ (MF) Nº 67.375.899/0001-06
Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)
Ativo
Notas
2019
2018 Passivo
Notas
2019
2018
Ativo Circulante
58.704
50.091 Passivo Circulante
50.300
20.575
Caixa e Equivalentes de Caixa
3
10.387
10.060 Fornecedores
9
24.002
10.616
Contas a Receber de Clientes
4
10.515
10.215 Obrigações Trabalhistas e Sociais
10
2.152
2.229
Estoques
5
36.926
29.068 Provisões Trabalhistas
11
2.364
2.553
Adiantamentos
308
316 Impostos, Taxas e Contribuições
12
1.200
930
Tributos a Recuperar
6
409
328 Adiantamentos de Clientes
226
103
Despesas de Exercício Seguinte
159
104 Juros S/ Capital Próprio a Pagar
16.d
3.614
3.614
Ativo não Circulante
37.285
23.833 Outras Contas a Pagar
13
9.998
194
Realizável a Longo Prazo
12.517
6.412 Passivo de Arrendamento
14
6.696
Depósitos Caucionados
73
28 Lucros a Distribuir – Pessoa Física
48
336
Capitalização Fundo FIDC
7
12.444
6.384 Passivo não Circulante
25.335
41.790
Imobilizado
8
17.949
17.300 Passivos Contingentes
15
203
9.583
Direitos de Uso - CPC 06
14
6.696
- Parcelamento
12
251
241
Intangível
123
121 Lucros a Distribuir - Pessoa Física
16.b
24.881
31.966
Patrimônio Líquido
20.354
11.559
Capital Social
16.a
15.155
10.070
Reservas
5.199
1.489
Total do Ativo
95.989
73.924 Total do Passivo
95.989
73.924
IDEVALDO RUBENS MAMPRIN - Sócio-Diretor
ENILSON ZANINOTTO - Sócio-Diretor
EDSON FERNANDES BALTAR - CT - CRC - 1SP 173966/O-7
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e estão a disposição na sede da empresa.

Paloma Andrade - #2#30 / 
LEVANTARDËVIDASIGNIlCATIVAEMRELA¼»O¹CAPACIDADEDECONTINUIDADEOPERACIONALDA#OMPANHIA
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
AUDITORIAPARAASRESPECTIVASDIVULGA¼ÊESNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASOUINCLUIRMODIlCA¼»O
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 a não mais se manter em continuidade operacional. AvaliaMOSAAPRESENTA¼»OGERAL AESTRUTURAEOCONTEËDODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS INCLUSIVEAS
DIVULGA¼ÊESESEASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASREPRESENTAMASCORRESPONDENTESTRANSA¼ÊESEOS
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com
a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e
DASCONSTATA¼ÊESSIGNIlCATIVASDEAUDITORIA INCLUSIVEASEVENTUAISDElCI¾NCIASSIGNIlCATIVASNOS
CONTROLESINTERNOSQUEIDENTIlCAMOSDURANTENOSSOSTRABALHOS
3»O0AULO DEMAR¼ODE

Raix Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A.

CNPJ nº 02.265.631/0001-68

Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Senhores acionistas, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, sendo
Controladora
Consolidado
A Diretoria
que as notas explicativas encontram-se disponíveis na sede da Sociedade.
2019 2018 2019 2018
Atividades operacionais
Balanço Patrimonial
(34.451) (35.698) (34.451) (35.698)
Controladora
Consolidado Prejuízo do exercício
Controladora Consolidado
2019
2018
2019
2018 Ajustes por: Atualização dos
Ativo
2019 2018 2019 2018 Passivo
(2)
(45)
(2)
(45)
2.009 2.854 2.012 2.898 impostos a recuperar
Ativo circulante
2.918 4.674 5.185 6.805 Passivo circulante
107
208
145
231
147
272 Resultado na equivalência patrimonial 282 2.239
Caixa e equivalentes de caixa
1.365 2.147 2.538 3.186 Obrigações fiscais
3.083 8.451 3.085 8.451
Obrigações trabalhistas
177
206
177
206 Depreciação e amortização
Contas a receber
168
486
171
489
Férias a pagar
741
815
741
815 Resultado na alienação
Adiantamento a fornecedores
1.209 1.397 2.190 2.378 Provisão para participação nos lucros 856
437 130.352
437 130.352
759
856
759 de ativo imobilizado
Impostos a recuperar
48
183
160
292 Contas a pagar
3.518 (45.695) 3.518 (45.695)
90
843
91
846 Avaliação impairment
Outras contas a receber
128
461
128
461 Passivo não circulante
–
260 2.099
3.975 76.082 4.369 76.478 Amortização e baixas do ativo diferido –
Ativo não circulante
75.113 81.646 73.242 79.956 Empréstimos e financiamentos
759
856
759
– 46.498
– 46.498 Provisão para participação nos lucros 856
3.102
30 3.102
30
Realizável a longo prazo
145
218 23.838 24.019 Juros sobre o capital próprio
– 9.290
– 9.290 Provisão para contingência
–
206
–
206
– 19.421
– 19.421 Juros com arrendamento mercantil
Depósitos judiciais
10
16
406
414 Dividendos a pagar
1.954 20.652 1.954 20.652
–
–
394
396 Variação cambial de empréstimo
Contas a receber
–
– 23.297 23.404 Obrigações fiscais
(21.221) 81.251 (21.135) 81.319
3.975
873 3.975
873
Empréstimos a funcionários
135
201
135
201 Provisão para contingência
21.646 (15.115) 21.646 (15.115) Variações ativos e passivos operacionais
Demais investimentos
16
16
16
16 Patrimônio líquido
318 (287)
425
(63)
Capital social
169.582 98.370 169.582 98.370 Contas a receber
Propriedades para investimento
–
– 22.201 22.194
188 1.260
188 1.259
Reserva de capital
15.489 15.489 15.489 15.489 Adiantamento a fornecedor
Investimentos em coligadas
137
530
134
758
Prejuízos acumulados
(163.426) (128.975) (163.426) (128.975) Impostos a recuperar
66.484 66.756 12.582 12.581 Adiantamento para futuro
e controladas
Outras contas a receber
333 (358)
333 (357)
Ganho proveniente de
66 (201)
66 (201)
50.400 22.500 50.400 22.500 Empréstimos a funcionários
aumento de capital
(34.541) (34.541) (34.541) (34.541) Total do patrimônio líquido
compra vantajosa
Depósitos judiciais
6
18
8
17
Imobilizado
43.006 49.195 43.013 49.203 e adiantamento para
Fornecedores
–
–
–
(3)
Intangível
2
2 6.133 6.133 futuro aumento de capital
(86)
54 (37)
54
72.046 7.385 72.046 7.385 Obrigações fiscais
Obrigações trabalhistas
(29) (174) (29) (173)
Diferido
–
–
–
350 Total do passivo e
(74)
51 (74)
51
78.030 86.321 78.427 86.761 Férias a pagar e encargos
78.030 86.321 78.427 86.761 patrimônio líquido
Total ativo
Pagamento de participação nos lucros(759) (754) (759) (754)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
(753)
177 (756)
180
Outras contas a pagar
Reserva de lucros
Caixa líquido proveniente das (utilizado
Reserva para Reserva para
Total do Adiantamento para
nas) atividades operacionais (21.873) 81.567 (21.635) 82.087
Capital Reserva
fundo retenção de Prejuízos patrimônio futuro aumento
social legal
especial
lucros acumulados líquido
de capital Total Atividades de investimento
Saldo em 31/12/2017
74.370 1.015
1.015
13.459
(93.277)
(3.418)
24.000 20.582 Investimentos permanentes
(10)
(5) (107) (224)
Adiantamento para futuro aumento de capital
–
–
–
–
–
–
22.500 22.500 em controladas e coligadas
Aumento de capital
24.000
–
–
–
–
24.000
(24.000)
– Aquisição de ativo imobilizado
(848) (4.528) (848) (4.527)
–
–
–
–
(35.698) (35.698)
– (35.698) e intangível
Prejuízo do exercício
98.370 1.015
1.015
13.459 (128.975) (15.115)
22.500 7.385 Aquisição de propriedade
Saldo em 31/12/2018
para
investimento
–
–
(8)
(8)
Adiantamento para futuro aumento de capital
–
–
–
–
–
–
57.400 57.400
57.400 22.500 57.400 22.500
Aumento de capital
71.211
–
–
–
–
71.211
(29.500) 41.711 AFAC
Prejuízo do exercício
–
–
–
–
(34.451) (34.451)
– (34.451) Caixa líquido proveniente
56.542 17.967 56.436 17.741
169.582 1.015
1.015
13.459 (163.426)
21.646
50.400 72.046 das atividades investimento
Saldo em 31/12/2019
Atividades de financiamento
Demonstração do Resultado
Controladora
Consolidado Pagamento de empréstimo
(48.450) (100.892) (48.450) (100.892)
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019 2018
13.000
– 13.000
–
Aumento de capital social
2019
2018
2019 2018 Resultado antes das despesas
Caixa líquido utilizado nas
Receita operacional líquida
1.142
702 1.142
702 e receitas financeiras
(32.730) (15.254) (32.794) (15.315) atividades de financiamento (35.450) (100.892) (35.450) (100.892)
Despesas administrativas
Receitas financeiras
245
427
309
487 Redução de caixa e
Despesas administrativas
(27.153) (32.684) (27.238) (32.773) Despesas financeiras
(1.966) (20.870) (1.966) (20.870) equivalentes de caixa
(782) (1.358) (648) (1.064)
Equivalência patrimonial
(282) (2.239)
(107) (208) Prejuízo do exercício
(34.451) (35.698) (34.451) (35.698) Caixa e equivalentes de caixa
Resultado na alienação de
No início do exercício
2.147 3.505 3.186 4.250
Demonstração do Resultado Abrangente
ativo imobilizado
177 (26.698)
177 (26.698)
1.365 2.147 2.538 3.186
Controladora
Consolidado No fim do exercício
Desvalorização de imobilizado
(3.518) 45.695 (3.518) 45.695
2019
2018
2019 2018 Redução de caixa e
Outras despesas e receitas
(782) (1.358) (648) (1.064)
Prejuízo do exercício
(34.451) (35.698) (34.451) (35.698) equivalentes de caixa
operacionais
(3.096)
(30) (3.251) (2.034) Outros resultados abrangentes
–
–
–
–
A Diretoria
Despesas administrativas
(33.872) (15.956) (33.936) (16.017) Resultado abrangente total
(34.451) (35.698) (34.451) (35.698)
Alexandre Alves dos Santos Contador - CRC 1SP274394/O-6

2019
2018
Hierarquia
Valor
Valor
Valor
Valor
valor justo contábil
justo contábil
justo
!TIVOSlNANCEIROSMENSURADOSPELO
valor justo por meio de outros
resultados abrangentes
/UTROSINSTRUMENTOSlNANCEIROS 
títulos públicos
 916.746 916.746  
(IERARQUIA DE VALOR JUSTO /S DIFERENTES NÁVEIS DE HIERARQUIA DE VALOR JUSTO FORAM DElNIDOS
COMO A SEGUIR s Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos
E PASSIVOS E ID¾NTICOS s Nível 2: inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que
são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de
PRE¼OS s Nível 3: premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). 26. Outros assuntos: s %MALINHAMENTODOS
NEGÆCIOSDOGRUPO3/$%8/ EM-AR¼ODE A#OMPANHIAREALIZOUUMAREESTRUTURA¼»O
societária onde houve a migração de um de seus produtos para uma outra empresa do grupo.
O produto migrado, representa um percentual muito pequeno dentro da carteira de produtos
DA#OMPANHIA DEMODOQUEN»OHAVER¶IMPACTOSSIGNIlCATIVOSEMSEUSRESULTADOSs !CRISE
lNANCEIRAGLOBALMOTIVADAPELOh#ORONA6ÁRUSv#/6)$  VEMAFETANDOSUBSTANCIALMENTE
OSSISTEMASlNANCEIROSNACIONALEINTERNACIONAL INCLUINDOAECONOMIAEOMERCADODEVALORES
mobiliários. As principais bolsas de valores mobiliários do mundo caíram a níveis históricos.
Na data de emissão destas Demonstrações Financeiras a Administração da Companhia enTENDEQUEN»OTEMIMPACTOSlNANCEIROSNAS$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRASDEDEDEZEMBRO
DECOMORESULTADODEEVENTOSSUBSEQUENTES!DICIONALMENTE COMOOBJETIVODEDElNIR
ações para mitigar eventuais riscos e/ou impactos, a Administração acionou o BCP (Business
Continuity Plan), monitorando diariamente a operação bem como os acontecimentos relacionados a epidemia do COVID-19.

TIMPEL S.A. - CNPJ/MF: 06.370.174/0001-22 - NIRE: 35.300.315.952
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. acionistas da Timpel S.A. (“Companhia”), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária
a ser realizada no próximo dia 24.04.2020, às 9h30, na sede social da Companhia, localizada na Rua Simão Alvares, nº 356,
Conjuntos 51, 41 e 42, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05417-020, a ﬁm de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a
homologação do aumento de capital social da Companhia aprovado na AGE realizada em 21.02.2020; (ii) alteração da
redação do Artigo 5º; (iii) ratiﬁcação da criação de subsidiária da Companhia no exterior; e (iv) a alteração e a consolidação
do Estatuto Social da Companhia. São Paulo, 06.04.2020. Marcelo Britto Passos Amato - Conselheiro de Administração
APSEN Farmacêutica S/A

CNPJ/MF nº 62.462.015/0001-29 - NIRE 35300159632
Edital de Cancelamento de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam os Senhores Acionistas da APSEN Farmacêutica S/A, informados do Cancelamento da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
que estava prevista para ocorrer às 14h00 do dia 24 de abril de 2019 na sede da Companhia, por prudência e precaução, visando colaborar
com as autoridades públicas quanto à necessidade de proteção da sociedade, face as ameaças de transmissão do vírus Covid-19. A decisão foi
tomada com fundamento no previsto na Medida Provisória nº 931/2020, que autorizou a extensão do prazo para realização das assembleias
gerais das companhias. Os acionistas serão informados oportunamente acerca de nova data para realização de referida assembleia. São Paulo/
SP, 23 de março de 2020. Renato Spallicci - Diretor Presidente; Renata Farias Spallicci - Diretora de Assuntos Corporativos.

ISEC SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
Imobiliários da 31ª Série da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. (SUCESSORA POR
INCORPORAÇÃO DA ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A. A PARTIR DE 01/09/2017).
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 31ª Série da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA
S.A. (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 14.2, em especial a cláusula 14.15, do Termo de
Securitização dos Créditos Imobiliários de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 29ª, 30ª e 31ª Séries, celebrado em 28 de
dezembro de 2016, conforme aditado (“TS”), a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a
realizar-se no dia 29/04/2020, às 10:00h, de forma remota através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams,
de conexão via internet, observada a Deliberação CVM n° 848 de 25 de março de 2020 e o Ofício-Circular n° 6/2020/CVM/SIN
datado de 26 de março de 2020, mediante envio de link para a participação da conferência pela Securitizadora, para deliberar
sobre: (i) Medidas a serem tomadas em razão do término do prazo concedido na ata de Assembleia Geral dos Titulares de
CRI realizada em 19 de setembro de 2019 (“AGT 19/09/2019”), para que (i) a Devedora sanasse o inadimplemento junto ao
Banco Santander S.A. em montante superior à R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), de modo a declarar, ou não, o vencimento
antecipado dos CRI, conforme cláusula 6.1 alínea “(h)” do Instrumento Particular de Contrato de Financiamento Imobiliário
(“Contrato de Financiamento”), e, em caso de não declaração do vencimento antecipado dos CRI, deliberar pela concessão
de prazo adicional, para que a Devedora sane o referido descumprimento (ii) a Devedora reenquadrasse a Razão de Garantia
de Direitos Creditórios e a Razão no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da AGT 19/09/2019; (ii) Em decorrência de
solicitação formal da Ginco Urbanismo Ltda. (“Devedora”) datada de 12 de fevereiro de 2020, das medidas a serem tomadas
em razão do descumprimento, pela Devedora, da Razão de Direitos Creditórios, conforme disposto na cláusula 1.1 do TS,
de modo a declarar, ou não, o vencimento antecipado dos CRI, conforme cláusula 6.1 “(b)” do Contrato de Financiamento,
bem como pela concessão de prazo adicional de 01 (um) ano, a contar da aprovação em assembleia, para que a Devedora
sane o referido inadimplemento; e (iii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos
os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado nos itens (i) e
(ii) acima. A Securitizadora deixa registrado, para ﬁns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em
primeira convocação é de titulares do CRI que representem pelo menos, 2/3 (dois terços) do valor total dos CRI em circulação
e, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, sendo que o quórum de deliberação é de maioria absoluta
(50% mais um) dos CRI presentes. Reforçamos que o link para a participação da conferência será enviado a cada um dos
titulares que se cadastrarem diretamente com o Agente Fiduciário e com a Securitizadora, mediante o envio de documentos de
representação (contrato/estatuto social, atas de eleição, procurações, documentos de identiﬁcação - RG e CPF - dos signatários)
para os e-mails: assembleias@pentagonotrustee.com.br e gestao@isecbrasil.com.br. Os titulares dos CRI poderão se fazer
representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento
de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a veriﬁcação dos poderes, inclusive,
mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem
ser apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma ou abono bancário do signatário e, caso não seja possível em razão do
cenário de pandemia, apresentar juntamente à procuração cópia do documento de identidade do outorgante. Para que seja
garantida a participação na assembleia, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e voto
na referida assembleia sejam encaminhados à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”)
e à Securitizadora por e-mail, para assembleias@pentagonotrustee.com.br e gestao@isecbrasil.com.br.
São Paulo, 08 de abril de 2020. ISEC SECURITIZADORA S.A.
RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis dest a Capital, República Federativa do Brasil, a
requerimento do BANCO INTER S/A, FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou interessar possa
que, DANIEL LOURENÇO RIBEIRO MEDEIROS, brasileiro, divorciado, piloto de aeronave, RG nº
30.050.761-6-SSP/SP, CPF nº 215.821.848-79, domiciliado nesta Capital, residente na Rua Tenente Rocha,
nº 101, apartamento nº 21, Santana, fica intimado a purgar a mora mediante o pagamento referente a 30 (trinta)
prestações em atraso, vencidas de 10/09/2017 a 10/02/2020, no valor de R$234.169,53 (duzentos e trinta e
quatro mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos), e respectivos encargos atualizado na
data de hoje no valor de R$247.129,26 (duzentos e quarenta e sete mil, cento e vinte e nove reais e vinte e seis
centavos), que atualizado até 21/05/2020, perfaz o valor de R$266.743,06 (duzentos e sessenta e seis mil,
setecentos e quarenta e três reais e seis centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de
mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo BANCO INTER S/A, para aquisição do imóvel
localizado na Rua Nossa Senhora da Saúde, nº 1330, apartamento tipo nº 114B, localizado no 11º andar ou
11º pavimento daTorre B ouTorre 02 (Jacarandá), integrante do Condomínio Edifício You, Saúde, na Saúde
– 21° Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força de
Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 8 na matrícula nº 213.050. O pagamento haverá de ser feito
no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no
horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última
publicação deste. Fica o devedor desde já advertido de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a
purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento,
pelo fiduciário, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da propriedade do citado
imóvel em nome do fiduciário, BANCO INTER S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o
mesmo imóvel será levado a público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei.
São Paulo, 07 de abril de 2020. O Oficial.
08,09 e 10/04
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Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1116851-72.2018.8.26.0100. ADra. Flavia Poyares Miranda,
Juíza de Direito da 28ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Seong Mi Sung
Hong CPF: 214.888.448-44, que Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social CNPJ: 33.544.370/
0014-63 (entidade mantenedora do Colégio São Luis) ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial,
objetivando o recebimento de R$ 46.094,12 (Novembro/2018), representada pelo instrumento particular de
confissão de dívida firmado entre as partes em 28/01/2016. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida
a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias
embargue a execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em caso de pagamento integral da dívida, os honorários
advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive
custas e honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês. Será o presente edital, afixado e publicado na forma
da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de março de 2020.
09 e 10/04
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Infra SP Participações e Concessões S.A.
CNPJ/MF nº 29.209.677/0001-16
Relatório da Administração
1. Sobre a Companhia: 1.1. Aos acionistas: 3UBMETEMOS¹APRECIA¼»ODE63ASAS$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRASACOMPANHADASDO2ELATÆRIODOSAUDITORESINDEPENDENTESSOBREASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA)NFRA300ARTICIPA¼ÊESE#ONCESSÊES3! ELABORADASDEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASIL EEXPRESSANDOOSRESULTADOSALCAN¼ADOSNOEXERCÁCIOSOCIALENCERRADOEM
31 de dezembro de 2019. 3»O0AULO DEABRILDE
A Administração
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
$EMONSTRA¼»ODORESULTADOPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE
$EMONSTRA¼»ODOSmUXOSDECAIXA -½TODOINDIRETOPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEM
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Nota
2019
2018 Passivo
Nota
2019
2018
Ativo
Circulante
Circulante
Nota
2019
2018 Fluxos de caixa das atividades operacionais
2019
2018
Despesas operacionais
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
6
2.130
1 Fornecedores
211
- Despesas gerais e administrativas
Lucro do exercício
1.283.152 358.428
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
6
20.317
- Obrigações sociais e trabalhistas
6.170
3ERVI¼OS
(6.689)
!JUSTESPOR
Tributos a recuperar
7.754
- )MPOSTOSECONTRIBUI¼ÊESARECOLHER
4.539
Despesas com pessoal
(18.079)
%QUIVAL¾NCIAPATRIMONIAL
(1.310.882) (358.429)
$IVIDENDOSARECEBER
26.713 #ONTASAPAGAR PARTESRELACIONADAS
8
20
22.680
-ATERIAIS EQUIPAMENTOSEVEÁCULOS
(36)
'ANHOPORVARIA¼»OPATRIMONIALDEINVESTIMENTOS
(58)
Despesas antecipadas e outras
66
- $IVIDENDOSAPAGAR
89.607
#AMPANHASPUBLICIT¶RIASEEVENTOS FEIRASEINFORMATIVOS
(188)
(27.788)
(1)
4OTALDOATIVOCIRCULANTE
30.267
26.714 Outras contas a pagar
2
GUA LUZ TELEFONE INTERNETEG¶S
(1)
- Variações nos ativos e passivos
4OTALDOPASSIVOCIRCULANTE
10.942
112.287
#ONTRIBUI¼ÊESASINDICATOSEASSOCIA¼ÊESDECLASSE
(15)
(Aumento) redução dos ativos
Não circulante
'ASTOSCOMVIAGENSEESTADIAS
(145)
Tributos a recuperar
(7.754)
Obrigações sociais e trabalhistas
1.337
)MPOSTOS TAXASEDESPESASCOMCARTÆRIO
(2)
(1)
Despesas antecipadas e outras
(66)
Não circulante
4OTALDOPASSIVON»OCIRCULANTE
1.337
Editais e publicações
(99)
$IVIDENDOSEJUROSSOBRECAPITALPRÆPRIORECEBIDO
1.341.269
4.000
Realizável a longo prazo
Patrimônio líquido
Despesas legais e judiciais
(49)
Aumento (redução) dos passivos
!&!# PARTESRELACIONADAS
742.862 #APITALSOCIAL
10a
1.627.444
1.621.444
Outros
(100)
Fornecedores
211
Investimentos
9
2.432.248
1.693.002 Transação de capital entre acionistas
10d
(26.409)
(26.409)
(25.403)
(1)
Fornecedores - partes relacionadas
(22.660) (3.999)
4OTALDOATIVON»OCIRCULANTE
2.432.248
2.435.864 2ESERVADECAPITAL
10c
486.435
486.435 Outros resultados operacionais
58
Obrigações sociais e trabalhistas
7.507
2ESERVALUCROS
10b
1.798
- Resultado de equivalência patrimonial
9 1.310.882 358.429
)MPOSTOSECONTRIBUI¼ÊESARECOLHER
4.539
$IVIDENDOSADICIONAISPROPOSTOS
10e
360.968
268.821 2ESULTADOANTESDORESULTADOlNANCEIRO
1.285.537 358.428
Outras contas a pagar
2
4OTALDOPATRIMÇNIOLÁQUIDO
2.450.236
2.350.291 2ESULTADOlNANCEIRO
(2.385)
- Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
1.295.260
4OTALDOATIVO
2.462.515
2.462.578 4OTALDOPASSIVOEPATRIMÇNIOLÁQUIDO
2.462.515
2.462.578 Lucro do exercício
1.283.152 358.428 Fluxo de caixa das atividades de investimento
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
!PLICA¼ÊESlNANCEIRASLÁQUIDASDERESGATE
(20.317)
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
Caixa líquido usado nas atividades de investimento
(20.317)
$EMONSTRA¼»ODORESULTADOABRANGENTEPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEM
$EMONSTRA¼»ODASMUTA¼ÊESDOPATRIMÇNIOLÁQUIDOPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE(Em milhares de Reais)
&LUXODECAIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Reserva de Reservas
$IVIDENDOSPAGOS
(1.278.814)
2019
2018
Capital Social Transação
Capital de lucros
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITAL
6.000
Lucro do exercício
1.283.152
358.428 #AIXALÁQUIDOUSADONASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
de capital
Ágio na
Dividendos
(1.272.814)
Outros resultados abrangentes
- Aumento do caixa e equivalentes de caixa
entre subscrição
adicionais
Lucros
2.129
1.283.152
358.428 Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
Nota Subscrito A Integralizar acionistas de ações
Legal propostos Acumulados
Total Total do resultado abrangente do exercício
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
Saldos em 1° de janeiro de 2018
10
(9)
1
.OINÁCIODOEXERCÁCIO
1
1
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALMEDIANTEATRANSFER¾NCIADEQUOTASEMDEOUTUBRODE
9
9 !S APLICA¼ÊES lNANCEIRAS FORAM REMUNERADAS ¹ TAXA M½DIA DE   DO #$)  EQUIVALENTE A .OlNALDOEXERCÁCIO
2.130
1
!UMENTODECAPITALMEDIANTEATRANSFER¾NCIADEA¼ÊESEMDEOUTUBRODE
1.621.434
- (26.409)
486.435
- 2.081.460  AOANO7. Imposto de renda e contribuição social: a) Conciliação do imposto de renda
2.129
Subscrição de capital em 21 de dezembro de 2018
6.000
(6.000)
- EDACONTRIBUI¼»OSOCIAL CORRENTES!CONCILIA¼»ODOIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
,UCRODOEXERCÁCIO
358.428 358.428 REGISTRADASNORESULTADO½DEMONSTRADAASEGUIR
2019
2018
Destinações:
2019
2018  /UTROSAJUSTESTRIBUT¶RIOS
20
$IVIDENDOMÁNIMOOBRIGATÆRIO
(89.607) (89.607) Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
1.283.152 358.428 Despesa de imposto de renda e contribuição social
$IVIDENDOSADICIONAISPROPOSTOS
- 268.821 (268.821)
- !LÁQUOTANOMINAL

 !LÁQUOTAEFETIVADEIMPOSTOS
 
 
Saldos em 31 de dezembro de 2018
1.627.444
(6.000) (26.409)
486.435
- 268.821
- 2.350.291 )MPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL¹ALÁQUOTANOMINAL
(436.272) (121.866) A $IFEREN¼ASTEMPOR¶RIASN»OCONSTITUÁDASPORFALTADEEXPECTATIVADEREALIZA¼»O!#OMPANHIA
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALEMDEJANEIRODE
10a
6.000
6.000 %FEITOTRIBUT¶RIODASADI¼ÊESEEXCLUSÊESPERMANENTES
N»OREGISTROUOATIVOlSCALDIFERIDOSOBREOSALDODEPREJUÁZOSlSCAISDE2EBASESNEGATIVASDE
$ISTRIBUI¼»ODEDIVIDENDOSEMDEABRILDE
10e
- (263.822)
- (263.822)  %QUIVAL¾NCIAPATRIMONIAL
445.700 121.866 2  PORN»OHAVEREXPECTATIVADEGERA¼»ODELUCROTRIBUT¶VELNOFUTURO#ASOFOSSEREGISTRADO 
$ISTRIBUI¼»ODEDIVIDENDOSINTERMEDI¶RIOSEMDEOUTUBRODE
10e
(4.999)
- (4.999)  $ESPESASINDEDUTÁVEIS
(32)
- OSALDODOATIVOlSCALDIFERIDODE)20*#3,, SERIADE2EMDEDEZEMBRODE
,UCRODOEXERCÁCIO
- 1.283.152 1.283.152  2EMUNERA¼»OVARI¶VELDEDIRIGENTESESTATUT¶RIOS
(208)
- 8. Partes relacionadas: /S SALDOS DE ATIVOS E PASSIVOS EM  DE DEZEMBRO DE  E  
Destinações:
Juros sobre capital próprio
(7.336)
- RELATIVOS¹SOPERA¼ÊESCOMPARTESRELACIONADAS DECORREMDETRANSA¼ÊESENTREA#OMPANHIA CON2ESERVALEGAL
10b
1.798
(1.798)
-  )MPOSTODIFERIDON»OCONSTITUÁDOA
(1.872)
TROLADORA CONTROLADASEOUTRASPARTESRELACIONADAS
$ISTRIBUI¼»ODEDIVIDENDOSINTERMEDI¶RIOSEMDEOUTUBRODE
10e
- (893.576) (893.576)
2019
2018
Juros sobre capital próprio
F
(26.810) (26.810)
Saldos
Saldos
$IVIDENDOADICIONALPROPOSTO
10e
- 360.968 (360.968)
Passivo
Ativo
Passivo
Saldos em 31 de dezembro de 2019
1.627.444
- (26.409)
486.435
1.798 360.968
- 2.450.236
Fornecedores e contas a pagar
AFAC
Dividendos a receber
Contas a pagar
Dividendos a pagar
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
.OTASEXPLICATIVAS¹SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) Controladora
##2
8 (e)
89.607 (c)
1. Contexto operacional: !#OMPANHIA)NFRA300ARTICIPA¼ÊESE#ONCESSÊES3!FOICONSTITUÁDAEM RECONHECIMENTOINICIALEAOESTIMARASPERDASDECR½DITOESPERADAS A#OMPANHIACONSIDERAINFOR- Controlada
DENOVEMBRODE COMOUMASOCIEDADEPORA¼ÊESDECAPITALFECHADO TENDOCOMOOBJETIVO MA¼ÊESRAZO¶VEISEPASSÁVEISDESUPORTEQUES»ORELEVANTESEDISPONÁVEISSEMCUSTOOUESFOR¼O 2ODO!NEL/ESTE
742.862 (a)
APRESTA¼»ODESERVI¼OSDEADMINISTRA¼»OEMGERAL¹SDEMAISEMPRESASDO'RUPO##2 DEACORDO EXCESSIVO)SSOINCLUIINFORMA¼ÊESEAN¶LISESQUANTITATIVASEQUALITATIVAS COMBASENAEXPERI¾NCIA 306IAS
26.713 (d)
COMSEUOBJETOSOCIAL AL½MDEPARTICIPAREMOUTRASSOCIEDADES!#OMPANHIAEST¶DOMICILIADA HISTÆRICA DA #OMPANHIA  NA AVALIA¼»O DE CR½DITO E CONSIDERANDO INFORMA¼ÊES PROSPECTIVAS Outras partes relacionadas
NA!VENIDA#HEDID*AFET N "LOCO" ANDAR SALA 6ILA/LÁMPIA -UNICÁPIODE3»O0AULO  (forward-looking  ! #OMPANHIA CONSIDERA UM ATIVO lNANCEIRO COMO INADIMPLENTE QUANDO  £ #0#
22.680 (b)
%STADODE3»O0AULO!#OMPANHIA½ACIONISTADASSEGUINTESEMPRESASConcessionária do Siste POUCOPROV¶VELQUEODEVEDORPAGUEINTEGRALMENTESUASOBRIGA¼ÊESDECR½DITOA#OMPANHIA!S -OBILIDADE0ARTICIPA¼ÊESE#ONCESSÊES3!
12 (e)
MA!NHANGUERA "ANDEIRANTES3!##2!UTO"!N 3ISTEMA!NHANGUERA "ANDEIRANTES COMPOSTO PERDASDECR½DITOESPERADASS»OESTIMATIVASPONDERADASPELAPROBABILIDADEDEPERDASDECR½DITO Total circulante
20
22.680
PELASRODOVIAS30 E30  ENTRE3»O0AULOE,IMEIRA SENDORESPONS¶VELPELAADMINISTRA¼»O 1UANDOAPLIC¶VEL ASPERDASDECR½DITOS»OMENSURADASAVALORPRESENTE PELADIFEREN¼AENTREOS Total não circulante
742.862
26.713
89.607
OPERA¼»O  CONSERVA¼»O E MANUTEN¼»O  DE   QUILÇMETROS  E MANUTEN¼»O E CONSERVA¼»O DE mUXOSDECAIXAARECEBERDEVIDOSA#OMPANHIADEACORDOCOMOCONTRATOEOSmUXOSDECAIXAQUEA Total
20
742.862
26.713
22.680
89.607
OUTROS QUILÇMETROS/PRAZODOCONTRATODECONCESS»OVAIAT½DEABRILDEConcessio #OMPANHIAESPERARECEBER!SPERDASDECR½DITOESPERADASS»ODESCONTADASPELATAXADEJUROS $ESPESASCOMPROlSSIONAIS CHAVEDAADMINISTRA¼»O
2019
2018
nária de Rodovias do Oeste de São Paulo (CCR ViaOeste):2ODOVIAS#ASTELLO"RANCO30   EFETIVADOATIVOlNANCEIRO/VALORCONT¶BILBRUTODEUMATIVOlNANCEIRO½BAIXADOQUANDOA#OM- 2EMUNERA¼»OF
2APOSO4AVARES30  3ENADOR*OSE%RMÁRIODE-ORAES30  E$R#ELSO#HARURI30   PANHIA N»O TEM EXPECTATIVA RAZO¶VEL DE RECUPERAR O ATIVO lNANCEIRO EM SUA TOTALIDADE OU EM "ENEFÁCIOSDECURTOPRAZO REMUNERA¼»OlXA
4.012
LIGANDOACAPITALPAULISTAAOOESTEDO%STADO!CONCESSION¶RIA½RESPONS¶VELPELAADMINISTRA¼»O PARTE.OENTANTO OSATIVOSlNANCEIROSBAIXADOSPODEMAINDAESTARSUJEITOS¹EXECU¼»ODECR½DITO /UTROSBENEFÁCIOS
DE QUILÇMETROSEPELAMANUTEN¼»OECONSERVA¼»ODEOUTROS QUILÇMETROS/CONTRATO PARAOCUMPRIMENTODOSPROCEDIMENTOSDA#OMPANHIAPARAARECUPERA¼»ODOSVALORESDEVIDOS! 0ROVIS»ODEPARTICIPA¼»ONORESULTADO
DE CONCESS»O VAI AT½  DE DEZEMBRO DE  Concessionária do RodoAnel Oeste S.A. (CCR PROVIS»OPARAPERDASPARAATIVOSlNANCEIROSMENSURADOSPELOCUSTOAMORTIZADO½DEDUZIDADO 0ROVIS»OPARAREMUNERA¼»OVARI¶VELDOANOAPAGARNOANOSEGUINTE
606
RodoAnel Oeste): 4RECHOOESTEDO2ODOANEL-¶RIO#OVAS NUMAEXTENS»OTOTALDEQUILÇMETROS  VALORCONT¶BILBRUTODOSATIVOSEDEBITADANORESULTADOs!TIVOSN»OlNANCEIROS/SVALORESCONT¶#OMPLEMENTODE002DOANOANTERIORPAGONOANO
257
INTERLIGANDOOSCORREDORESDEACESSO¹CIDADEDE3»O0AULO30  30  30  30 E BEISDOSATIVOSN»OlNANCEIROSS»OREVISTOSACADADATADEAPRESENTA¼»OPARAAPURARSEH¶INDI0REVID¾NCIAPRIVADA
91
"2  EOSCONECTANDOAOTRECHOSULEMDIRE¼»OAO0ORTODE3ANTOS/PRAZODOCONTRATODE CA¼»ODEPERDANOVALORRECUPER¶VELE CASOSEJACONSTATADOQUEOATIVOEST¶impaired UMNOVO 3EGURODEVIDA
4
CONCESS»OVAIAT½DEJUNHODERodovias Integradas do Oeste S.A. (CCR SPVias): 2ODOVIAS VALORDOATIVO½DETERMINADO!#OMPANHIADETERMINAOVALOREMUSODOATIVOTENDOCOMOREFER¾N4.970
#ASTELLO"RANCO30  2APOSO4AVARES30  &RANCISCODA3ILVA0ONTESE!NTONIO2OMANO CIAOVALORPRESENTEDASPROJE¼ÊESDOSmUXOSDECAIXAESPERADOS COMBASENOSOR¼AMENTOSAPRO- 3ALDOSAPAGARAOSPROlSSIONAIS CHAVEDAADMINISTRA¼»O
2019
2018
Schincariol AMBAS30  &RANCISCO!LVES.EGR»O30  E*O»O-ELL»O30  NUMTOTAL VADOSPELA!DMINISTRA¼»O NADATADAAVALIA¼»OAT½ADATAlNALDOPRAZODECONCESS»O CONSIDE- 2EMUNERA¼»ODOSADMINISTRADORESF
805
DE QUILÇMETROSDEEXTENS»O/PRAZODACONCESS»OVAIAT½DESETEMBRODEReno RANDOTAXASDEDESCONTOSQUEREmITAMOSRISCOSESPECÁlCOSRELACIONADOSACADAUNIDADEGERADORA .A!SSEMBLEIA'ERAL/RDIN¶RIA!'/ REALIZADAEMDEABRILDE FOIlXADAAREMUNERA¼»OANUALDOSMEMBROSDOCONSELHODEADMINISTRA¼»OEDIRETORIADA#OMPANHIANOMONTANTEDE2 
vias Concessionária S.A. (Renovias):2ODOVIAS30  30  30  30 E30  ENTRE DECAIXA5MAPERDAPORREDU¼»OAOVALORRECUPER¶VEL½RECONHECIDANORESULTADOCASOOVALOR INCLUINDOSAL¶RIOS BENEFÁCIOS REMUNERA¼»OVARI¶VELECONTRIBUI¼»OPARASEGURIDADESOCIALA !DIANTAMENTOPARAFUTUROAUMENTODECAPITALNO2ODO!NELCONSTITUÁDOANTERIORMENTEPELAANTIGAACIONISTA
#AMPINAS E O SUL DE -INAS 'ERAIS  COM EXTENS»O DE   QUILÇMETROS / PRAZO DE CONCESS»O CONT¶BILDEUMATIVOEXCEDASEUVALORRECUPER¶VELESTIMADO/VALORRECUPER¶VELDEUMATIVO½O B !CORDOlRMADOCOMAANTIGAACIONISTADA306IASE2ENOVIASREFERENTEAOREPASSEDEDIVIDENDOSQUEFORAMAPURADOSANTESDAAQUISI¼»ODASCONTROLADASC 6ALORADISTRIBUIRREFERENTEADIVIDENDOS
VIGORAAT½DEJUNHODEInovap 5: 4EMPOROBJETIVOAPRESTA¼»ODESERVI¼OSRELACIONADOS MAIORENTREOSEUVALOREMUSOEOSEUVALORJUSTOMENOSCUSTOSPARAVENDER/VALOREMUSO½ MÁNIMOSOBRIGATÆRIODOEXERCÁCIODED 6ALORARECEBERDACONTROLADA306IASREFERENTEADIVIDENDOSMÁNIMOSOBRIGATÆRIOSDOEXERCÁCIODEE 2EFERE SEAENCARGOSDEFOLHADEPAGAMENTORELATIVO
¹OPERA¼»ODERODOVIAS!TUALMENTE A3OCIEDADEN»OTEMOPERA¼ÊES1.1. Processo de investi BASEADOEMmUXOSDECAIXAFUTUROSESTIMADOS DESCONTADOSAVALORPRESENTEUSANDOUMATAXADE ¹TRANSFER¾NCIADECOLABORADORESEF #ONTEMPLAOVALORTOTALDEREMUNERA¼»OlXAEVARI¶VELATRIBUÁVELAOSMEMBROSDAADMINISTRA¼»OEDIRETORIA9. Investimentos a) Investimentos em controladas:
gação: %MDENOVEMBRODE ACONTROLADORA##23!CELEBROU4ERMODE!UTOCOMPOSI¼»O  DESCONTOANTESDOSIMPOSTOSQUEREmITAASAVALIA¼ÊESATUAISDEMERCADODOVALORDODINHEIRONO
Percentual de participação
DOQUALA#OMPANHIA½PARTEINTEGRANTE COMO-INIST½RIO0ËBLICODO%STADODE3»O0AULO PARA TEMPOEOSRISCOSESPECÁlCOSDOATIVO5MAPERDAPORREDU¼»OAOVALORRECUPER¶VELRELACIONADAA Controladas
Atividade principal
Local de constituição e operação
2019
2018
POSTERIORHOMOLOGA¼»OJUDICIAL PELOQUAL A#ONTROLADORA##23!SECOMPROMETEUAPAGAR A ¶GION»O½REVERTIDA1UANTOAOSDEMAISATIVOS ASPERDASDEVALORRECUPER¶VELRECONHECIDASEM !UTO"!N
#ONCESS»ORODOVI¶RIA
"RASIL30
 
 
QUANTIADE2  DOSQUAIS2 PARAO%STADODE3»O0AULOE2 ATÁTULO PERÁODOSANTERIORESS»OAVALIADASACADADATADEAPRESENTA¼»OPARAQUAISQUERINDICA¼ÊESDEQUE ViaOeste
#ONCESS»ORODOVI¶RIA
"RASIL30
 
 
DEDOA¼»O PARAA&ACULDADEDE$IREITODA5304AISVALORESFORAMINTEGRALMENTEPROVISIONADOS  APERDATENHAAUMENTADO DIMINUÁDOOUN»OMAISEXISTA5MAPERDADEVALOR½REVERTIDACASOTE- 2ODO!NEL/ESTE
#ONCESS»ORODOVI¶RIA
"RASIL30
 
(a)
 
PELA#ONTROLADORA##23! NOEXERCÁCIODE COMVENCIMENTOEMDUASPARCELAS APRIMEIRA NHAHAVIDOUMAMUDAN¼ANASESTIMATIVASUSADASPARADETERMINAROVALORRECUPER¶VEL SOMENTE 306IAS
#ONCESS»ORODOVI¶RIA
"RASIL30
 
 
NOVALORDE2 PAGAEMDEMAR¼ODE EOSALDOREMANESCENTESER¶PAGOEMDE NACONDI¼»OEMQUEOVALORCONT¶BILDOATIVON»OEXCEDAOVALORCONT¶BILQUETERIASIDOAPURADO  )NOVAP
3ERVI¼OS
"RASIL30
 
 
MAR¼ODE4AISVALORESS»OCORRIGIDOSPELA3ELIC APARTIRDADATADEASSINATURADO4ERMO%M LÁQUIDO DE DEPRECIA¼»O OU AMORTIZA¼»O  CASO A PERDA DE VALOR N»O TIVESSE SIDO RECONHECIDA f) 2ENOVIAS
#ONCESS»ORODOVI¶RIA
"RASIL30
 
 
DEJULHODE O%STADODE3»O0AULOINTERPÇSRECURSOCONTRAAHOMOLOGA¼»ODO4ERMODE 2ECEITASEDESPESASlNANCEIRAS2ECEITASlNANCEIRASCOMPREENDEMBASICAMENTEOSJUROSPROVE- A %MDENOVEMBRODE HOUVEAUMENTODECAPITALDACONTROLADA2ODO!NEL/ESTE MEDIANTEACAPITALIZA¼»ODECR½DITOSORIUNDOSDE!DIANTAMENTOPARA&UTURO!UMENTODE#APITAL3OCIAL
!UTOCOMPOSI¼»O OCORRIDAEMDEMAIODE SUSTENTANDOAIMPOSSIBILIDADEDECELEBRA¼»O NIENTESDEAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS!SDESPESASlNANCEIRASCOMPREENDEMBASICAMENTEOSJUROS !&!#S b) Composição dos investimentos em controladas
DEACORDOEMMAT½RIADEIMPROBIDADEECOMAlNALIDADEDEQUETODACONTRAPRESTA¼»OIMPOSTA SOBREPASSIVOSlNANCEIROSg) Benefícios a empregados: s0LANOSDECONTRIBUI¼»ODElNIDA5M
Patrimônio líquido das investidas
Investimentos
Resultado líquido do exercício das investidas Resultado de equivalência patrimonial
¹#ONTROLADORA##23!PORFOR¼ADO4ERMOREVERTAEXCLUSIVAMENTEEMFAVORDO%STADODE3»O PLANODECONTRIBUI¼»ODElNIDA½UMPLANODEBENEFÁCIOSPÆS EMPREGOSOBOQUALUMAENTIDADE
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
0AULO!#ONTROLADORA##23!REITERAQUEO4ERMODE!UTOCOMPOSI¼»OFOICELEBRADOSEGUINDOOS PAGACONTRIBUI¼ÊESlXASPARAUMAENTIDADESEPARADAFUNDODEPREVID¾NCIA EN»OTER¶NENHUMA !UTO"!N
499.485
474.668
499.484
474.667
765.599
687.523
765.599
178.567
PAR·METROSESTIPULADOSCOMO-INIST½RIO0ËBLICODO%STADODE3»O0AULO%MDEFEVEREIRODE OBRIGA¼»ODEPAGARVALORESADICIONAIS!SOBRIGA¼ÊESPORCONTRIBUI¼ÊESAOSPLANOSDEPENS»ODE ViaOeste
246.862
245.399
246.862
245.399
316.734
301.585
316.734
75.006
 O4RIBUNALDE*USTI¼ADO%STADODE3»O0AULONEGOUORECURSOINTERPOSTOPELO%STADODE3»O CONTRIBUI¼»ODElNIDAS»ORECONHECIDASCOMODESPESASDEBENEFÁCIOSAEMPREGADOSNORESULTADO 2ODO!NEL/ESTE
1.310.495
560.570 1.305.080
555.185
16.063
(7.171)
15.938
(5.649)
0AULO MANTENDOINTEGRALMENTEASENTEN¼ADEPRIMEIRAINST·NCIA!SINVESTIGA¼ÊESDASAUTORIDA- NOSPERÁODOSDURANTEOSQUAISSERVI¼OSS»OPRESTADOSPELOSEMPREGADOSs"ENEFÁCIOSDECURTO 306IAS
267.165
290.988
267.165
290.987
161.059
140.377
161.059
98.736
DESPËBLICASN»OFORAMCONCLUÁDASE DESSAFORMA NOVASINFORMA¼ÊESPODEMSERREVELADASNO PRAZOAEMPREGADOS/BRIGA¼ÊESDEBENEFÁCIOSDECURTOPRAZOAEMPREGADOSS»OMENSURADASEM 306IASGIO
26.247
28.690
(2.443)
(410)
FUTURO SENDOCERTOQUETAISINVESTIGA¼ÊESCORREMEMSEGREDODEJUSTI¼A N»OTENDOACONTROLADORA BASEN»ODESCONTADAES»OINCORRIDASCOMODESPESASCONFORMEOSERVI¼ORELACIONADOSEJAPRESTA- )NOVAP
680
840
681
840
(159)
(96)
(159)
(26)
##2 E A #OMPANHIA  CONSEQUENTEMENTE  ACESSO ¹ DOCUMENTA¼»O E INFORMA¼ÊES CORRELATAS .O do. h) Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do 2ENOVIAS
94.172
73.400
37.668
29.358
182.423
165.110
72.969
16.939
MOMENTO  N»O ½ PRATIC¶VEL DETERMINAR SE H¶ PERDA PROV¶VEL DECORRENTE DE OBRIGA¼»O PRESENTE EXERCÁCIOCORRENTEEDIFERIDOS»OCALCULADOSCOMBASENASALÁQUOTASDE ACRESCIDASDOADICIO- 2ENOVIASGIO
49.061
67.876
(18.815)
(4.734)
EM VISTA DE EVENTO PASSADO E NEM FAZER UMA MENSURA¼»O RAZO¶VEL QUANTO A EVENTUAIS NOVAS NALDESOBREOLUCROTRIBUT¶VELEXCEDENTEA2BASEANUAL PARAIMPOSTODERENDAE 4OTALDEINVESTIMENTO
2.418.859
1.645.865 2.432.248 1.693.002
1.441.719
1.287.328
1.310.882
358.429
PROVISÊES PASSIVAS SOBRE ESTE ASSUNTO NESTAS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS ! #OMPANHIA E SUA SOBREOLUCROTRIBUT¶VELPARACONTRIBUI¼»OSOCIALSOBREOLUCROLÁQUIDO CONSIDERANDOACOMPENSA- c) Movimentação dos investimentos
CONTROLADORA##23!CONTINUAR»OCONTRIBUINDOCOMASAUTORIDADESPËBLICASEMANTER»OOSSEUS ¼»ODEPREJUÁZOSlSCAISEBASENEGATIVADECONTRIBUI¼»OSOCIAL LIMITADAADOLUCROREAL/
Saldo inicial Aumento de capital Aquisição de Participação Resultado de equivalência patrimonial
Dividendos e JCP 3ALDOlNAL
ACIONISTASEOMERCADOEMGERALDEVIDAMENTEINFORMADOS
IMPOSTOCORRENTEEOIMPOSTODIFERIDOS»ORECONHECIDOSNORESULTADOAMENOSQUEESTEJAMRELACIO2018
2019
2. Principais práticas contábeis: !SPOLÁTICASEPR¶TICASCONT¶BEISDESCRITAS
NADOSAITENSRECONHECIDOSDIRETAMENTENOPATRIMÇNIOLÁQUIDO/IMPOSTOCORRENTE½OIMPOSTOA !UTO"!N
474.667
765.599
(740.782)
499.484
ABAIXOT¾MSIDOAPLICADASCONSISTENTEMENTENOSEXERCÁCIOSAPRESENTADOSNASDEMONSTRA¼ÊESl- PAGARSOBREOLUCROTRIBUT¶VELDOEXERCÁCIO ¹STAXASVIGENTESNADATADOBALAN¼O.ADETERMINA¼»O ViaOeste
245.399
316.734
(315.271)
246.862
nanceiras. a) Investimentos: /SINVESTIMENTOSDA#OMPANHIAEMENTIDADESCONTABILIZADASPELO DOIMPOSTODERENDACORRENTE A#OMPANHIALEVAEMCONSIDERA¼»OOIMPACTODEINCERTEZASRELATI- 2ODO!NEL/ESTE
555.185
742.862
58
15.938
(8.963) 1.305.080
M½TODODAEQUIVAL¾NCIAPATRIMONIALCOMPREENDEMSUASPARTICIPA¼ÊESEMCONTROLADASEEMPREEN- VAS¹SPOSI¼ÊESlSCAISTOMADASESEOPAGAMENTOADICIONALDEIMPOSTODERENDAEJUROSDEVESER 306IAS
290.987
161.059
(184.881)
267.165
dimentos controlados em conjunto (joint ventures) s #ONTROLADAS ! #OMPANHIA CONTROLA UMA REALIZADO!#OMPANHIAACREDITAQUEAPROVIS»OPARAIMPOSTODERENDANOPASSIVOEST¶ADEQUADA 306IASGIO
28.690
(2.443)
26.247
ENTIDADEQUANDOEST¶EXPOSTOA OUTEMDIREITOSOBRE OSRETORNOSVARI¶VEISADVINDOSDESEUENVOL- EMRELA¼»OATODOSOSEXERCÁCIOSlSCAISEMABERTOBASEADAEMSUAAVALIA¼»ODEDIVERSOSFATORES  )NOVAP
840
(159)
681
VIMENTOCOMAENTIDADEETEMAHABILIDADEDEAFETARESSESRETORNOSEXERCENDOSEUPODERSOBREA INCLUINDOINTERPRETA¼ÊESDASLEISlSCAISEEXPERI¾NCIAPASSADA%SSAAVALIA¼»O½BASEADAEMES- 2ENOVIAS
29.358
72.969
(64.659)
37.668
ENTIDADE!SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDECONTROLADASS»OINCLUÁDASNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEI- TIMATIVASEPREMISSASQUEPODEMENVOLVERUMAS½RIEDEJULGAMENTOSSOBREEVENTOSFUTUROS.OVAS 2ENOVIASGIO
67.876
(18.815)
49.061
RASAPARTIRDADATAEMQUEA#OMPANHIAOBTIVEROCONTROLEAT½ADATAEMQUEOCONTROLEDEIXADE INFORMA¼ÊESPODEMSERDISPONIBILIZADAS QUELEVARIAMA#OMPANHIAAMUDAROSEUJULGAMENTO Total
1.693.002
742.862
58
1.310.882
(1.314.556) 2.432.248
EXISTIRs#ONTROLADASEMCONJUNTO0ARASERCLASSIlCADACOMOUMAENTIDADECONTROLADAEMCON- QUANTO¹ADEQUA¼»ODAPROVIS»OEXISTENTE TAISALTERA¼ÊESIMPACTAR»OADESPESACOMIMPOSTODE d) )NFORMA¼ÊESlNANCEIRASRESUMIDASDASCONTROLADAS
JUNTO DEVEEXISTIRUMACORDOCONTRATUALQUEPERMITEA#OMPANHIACONTROLECOMPARTILHADODAEN- RENDANOANOEMQUEFOREMREALIZADASi) Adoção inicial de normas e interpretações novas e
2019
2018
TIDADEED¶A#OMPANHIADIREITOAOSATIVOSLÁQUIDOSDAENTIDADECONTROLADAEMCONJUNTO EN»O revisadas: /'RUPO##2ADOTOUINICIALMENTE APARTIRDEDEJANEIRODE ASSEGUINTESNORTotal do passivo circulante Total das receitas
Lucro (prejuízo)
Total do passivo circulante Total das receitas
Lucro (prejuízo)
DIREITOAOSSEUSATIVOSEPASSIVOSESPECÁlCOS4AISINVESTIMENTOSS»ORECONHECIDOSINICIALMENTE MAS s #0#  2   !RRENDAMENTOS / #0#  2  SUBSTITUIU AS NORMAS DE ARRENDAMENTO
Total do ativo
e não circulante brutas do exercício líquido do exercício Total do ativo
e não circulante brutas do exercício líquido do exercício
PELOCUSTO OQUALINCLUIOSGASTOSCOMATRANSA¼»O!PÆSORECONHECIMENTOINICIAL ASDEMONSTRA- EXISTENTES INCLUINDOO#0#/PERA¼ÊESDE!RRENDAMENTO-ERCANTILEO)#0#!SPECTOS#OM- !UTO"!N
3.562.571
3.063.086
2.307.620
765.599
3.668.683
3.194.015
2.254.132
687.523
¼ÊESlNANCEIRASINCLUEMAPARTICIPA¼»ODA#OMPANHIANOLUCROOUPREJUÁZOLÁQUIDODOEXERCÁCIOE PLEMENTARES DAS /PERA¼ÊES DE !RRENDAMENTO -ERCANTIL / #0#  2  INTRODUZIU UM MODELO )NOVAP
861
181
(159)
874
35
(96)
OUTROSRESULTADOSABRANGENTESDAINVESTIDAAT½ADATAEMQUEOCONTROLECONJUNTODEIXADEEXISTIR ËNICODECONTABILIZA¼»ODEARRENDAMENTOSNOBALAN¼OPATRIMONIALPARAARRENDAT¶RIOS5MARREN- 2ODO!NEL/ESTE
2.263.535
953.040
327.747
16.063
2.250.455
1.689.885
291.732
(7.171)
b) Combinação de negócios: #OMBINA¼ÊES DE NEGÆCIO S»O REGISTRADAS UTILIZANDO O M½TODO DE DAT¶RIORECONHECEUMATIVODEDIREITODEUSOQUEREPRESENTAOSEUDIREITODEUTILIZAROATIVOARREN- 306IAS
1.812.874
1.545.709
703.870
161.059
1.936.963
1.645.975
681.096
140.377
AQUISI¼»OQUANDOOCONTROLE½TRANSFERIDOPARAOGRUPO!#OMPANHIAMENSURAO¶GIOCOMOSENDO DADOEUMPASSIVODEARRENDAMENTOQUEREPRESENTAASUAOBRIGA¼»ODEEFETUARPAGAMENTOSDO ViaOeste
1.014.395
767.533
1.051.573
316.734
1.250.425
1.005.027
1.033.952
301.585
OVALORJUSTODACONTRAPRESTA¼»OTRANSFERIDAINCLUINDOOVALORRECONHECIDODEQUALQUERPARTICIPA- ARRENDAMENTO )SEN¼ÊES EST»O DISPONÁVEIS PARA ARRENDAMENTOS DE CURTO PRAZO E ITENS DE BAIXO 2ENOVIAS
256.865
105.244
466.142
182.423
206.693
133.293
452.570
165.110
¼»ON»OCONTROLADORANACOMPANHIAADQUIRIDA DEDUZIDODOVALORJUSTODOSATIVOSEPASSIVOSAS- VALOR!#OMPANHIAN»OIDENTIlCOUIMPACTOSEMSUASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASREFERENTESAO
8.911.101
6.434.793
4.856.952
1.441.719
9.314.093
7.668.230
4.713.482
1.287.328
SUMIDOSIDENTIlC¶VEIS TODOSMENSURADOSNADATADAAQUISI¼»O3EOEXCEDENTE½NEGATIVO UM EXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODEEMFUN¼»ODAADO¼»ODO#0#2 s)#0#  10. Patrimônio líquido: a. Capital social: %MDEJANEIRODE FOIREALIZADAAINTEGRALIZA¼»ODE
GANHODECORRENTEDOACORDODACOMPRA½RECONHECIDOIMEDIATAMENTENORESULTADODOEXERCÁCIO.O Incerteza sobre Tratamentos de Impostos sobre o Lucro: %SCLARECECOMOAPLICAROSREQUISITOSDE CAPITALSOCIALNOMONTANTEDE2/CAPITALSOCIALSUBSCRITOEINTEGRALIZADODA#OMPANHIA½DE
CASODEAQUISI¼ÊESDECONTROLEEMNEGÆCIOSRELACIONADOS¹SATIVIDADESDECONCESS»OCOMPRAZOS RECONHECIMENTOEMENSURA¼»ODO#0# 4RIBUTOSSOBREA2ENDA QUANDOH¶INCERTEZASOBREA 2 COMPOSTOSPORA¼ÊESORDIN¶RIASESEMVALORNOMINAL%M 2 
DElNIDOS OS¶GIOSOUVALORESRESIDUAISS»OGERALMENTEALOCADOSAODIREITODEEXPLORA¼»ODACON- ACEITA¼»ODOSTRATAMENTOSDEIMPOSTOSSOBREOLUCROPELAAUTORIDADETRIBUT¶RIA%STAINTERPRETA¼»O COMPOSTOPORA¼ÊESORDIN¶RIASESEMVALORNOMINALb. Reserva lucros: Reserva legal: £
CESS»OEAMORTIZADOSCOMBASENAEXPECTATIVADEBENEFÁCIOSECONÇMICOSDECADANEGÆCIOADQUI- ½EFETIVAPARAEXERCÁCIOSINICIADOSEMDEJANEIRODE.AAVALIA¼»ODA!DMINISTRA¼»ODA
RIDO/SCUSTOSDETRANSA¼»O QUEN»OSEJAMAQUELESASSOCIADOSCOMAEMISS»ODETÁTULOSDEDÁVI- #OMPANHIA N»OEXISTIRAMIMPACTOSSIGNIlCATIVOSEMDECORR¾NCIADAINTERPRETA¼»O UMAVEZQUE CONSTITUÁDA¹RAZ»ODEDOLUCROLÁQUIDOAPURADOEMCADAEXERCÁCIOSOCIAL NOSTERMOSDOARTIGO
DAOUDEPARTICIPA¼»OACION¶RIA INCORRIDOSEMUMACOMBINA¼»ODENEGÆCIOS S»ORECONHECIDOS os procedimentos adotados para a apuração e recolhimento de tributos sobre o lucro estão ampa- DA,EIN AT½OLIMITEDEDOCAPITALSOCIAL#ONTUDOA,EIPERMITEDEIXARDECONSTITUIRA
COMODESPESAS¹MEDIDAQUEINCORRIDOS3EACONTABILIZA¼»OINICIALDEUMACOMBINA¼»ODENEGÆ- RADOSNALEGISLA¼»OEPRECEDENTESDE4RIBUNAIS!DMINISTRATIVOSE*UDICIAIS j) Novas normas e RESERVALEGALNOEXERCÁCIOEMQUEOSALDODESSARESERVA ACRESCIDODOMONTANTEDASRESERVASDECAPITAL 
CIOSESTIVERINCOMPLETANOENCERRAMENTODOEXERCÁCIONOQUALESSACOMBINA¼»OOCORREU S»OREGIS- interpretações ainda não efetivas: 5MA S½RIE DE NOVASNORMAS SER»O EFETIVASPARA EXERCÁCIOS EXCEDERDETRINTAPORCENTO DOCAPITALSOCIALc. Reserva de capital: Ágio subscrição de ações:
TRADOSOSVALORESJUSTOSPROVISÆRIOSCONHECIDOSAT½ENT»O%SSESVALORESPROVISÆRIOSS»OAJUSTADOS INICIADOSAPÆSDEJANEIRODE!#OMPANHIAN»OADOTOUESSASNORMASNAPREPARA¼»ODESTAS %MDEOUTUBRODE FOICONSTITUÁDARESERVADECAPITALNOVALORDE2EMPERCENTUAL
DURANTEOPERÁODODEMENSURA¼»OANO OUATIVOSEPASSIVOSADICIONAISS»ORECONHECIDOSPARA DEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS!SSEGUINTESNORMASALTERADASEINTERPRETA¼ÊESN»ODEVER»OTERUM EQUIVALENTEADOAUMENTODECAPITALREALIZADO CONFORMEPREVIS»OLEGALCONTIDANOPAR¶GRAFOËNICO
REmETIRASNOVASINFORMA¼ÊESOBTIDASRELACIONADASAFATOSECIRCUNST·NCIASEXISTENTESNADATADE IMPACTOSIGNIlCATIVONASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIA $ElNI¼»ODEUMNEGÆCIO DOARTIGONENAALÁNEAhAvDOPAR¶GRAFODOARTIGON DA,EI,EIDAS3! d. Tran
sação de capital entre acionistas: %MDEOUTUBRODEA#OMPANHIARECEBEUVIATRANSFER¾NCIA
AQUISI¼»OQUE SECONHECIDOS TERIAMAFETADOOSVALORESRECONHECIDOSNAQUELADATAc) Instrumen- ALTERA¼ÊESAO#0#  $ElNI¼»ODEMATERIALIDADEEMENDASAO#0#E#0# 
TOSlNANCEIROSs#LASSIlCA¼»O!CLASSIlCA¼»OEMENSURA¼»ODOSATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROS 3. !PRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS$ECLARA¼»ODECONFORMIDADECOMRELA¼»O O¶GIOEMTRANSA¼»ODECAPITALNOVALORDE2RELATIVOAO¶GIODO2ODO!NELe. Dividendos: Os
REmETEMOMODELODENEGÆCIOSEMQUEOSATIVOSS»OADMINISTRADOSESUASCARACTERÁSTICASDEmUXO às normas do CPC): !SPRESENTESDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASFORAMELABORADASDEACORDOCOMAS DIVIDENDOSS»OCALCULADOSEMCONFORMIDADECOMOESTATUTOSOCIALEDEACORDOCOMA,EIDAS3OCIEDADES
DECAIXA!SDUASPRINCIPAISCATEGORIASDECLASSIlCA¼»OPARAATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSS»O PR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASIL"2'!!0 !!DMINISTRA¼»OAlRMAQUETODASASINFORMA- POR!¼ÊES,EIN %MDEABRILDE FOIAPROVADOATRAV½SDA!SSEMBLEIA'ERAL/RDIN¶RIA
MENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADOEAO6ALOR*USTOPORMEIODO2ESULTADO6*2 /SATIVOSlNANCEI- ¼ÊESRELEVANTESPRÆPRIASDAS$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRASEST»ODIVULGADAS ESOMENTEELAS EST»O !'/ OPAGAMENTODEDIVIDENDOS¹CONTADEDIVIDENDOSINTERMEDI¶RIOSDOEXERCÁCIODENOMONTANTEDE2/PAGAMENTOFOIREALIZADOEMDEABRILDE%MDEOUTUBRODE
FOI
ROSS»OCLASSIlCADOSCOMOMENSURADOAOCUSTOAMORTIZADOSEATENDEREMAMBASASCONDI¼ÊESA SENDOEVIDENCIADAS ECORRESPONDEM¹SUTILIZADASPORELANASUAGEST»O!S$EMONSTRA¼ÊESlNANSEGUIRESEN»OFOREMDESIGNADOSCOMOMENSURADOSAO6*2s3»OMANTIDOSDENTRODEMODELODE CEIRASCONSOLIDADASN»OEST»OSENDOAPRESENTADASPELA#OMPANHIADEACORDOCOMOSREQUISITOS APROVADOATRAV½SDA2EUNI»ODO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»O!2#! OPAGAMENTODEDIVIDENDOSINTERNEGÆCIOSCUJOOBJETIVOSEJAMANTERATIVOSlNANCEIROSCOMOlMDERECEBERmUXOSDECAIXACONTRA- DO0RONUNCIAMENTO4½CNICO#0#2  $EMONSTRA¼ÊES#ONSOLIDADASPORENQUADRAR SENOITEM MEDI¶RIOSNOVALORDE2E2¹TOTALIDADEDOSLUCROSAPURADOSENTREDEJANEIROE
TUAISEs/STERMOSCONTRATUAISDOSATIVOSlNANCEIROSDEREMORIGEM EMDATASESPECIlCADAS A !DESSE0RONUNCIAMENTO!L½MDISSO SUACONTROLADORADIRETA##23!J¶APRESENTADEMONS- DESETEMBRODE!!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIAPROPÊEADISTRIBUI¼»ODEDIVIDENDOSADICIONAIS
mUXOSDECAIXAQUECONSTITUAM EXCLUSIVAMENTE PAGAMENTOSDEPRINCIPALEJUROSSOBREOVALORDO TRA¼ÊESCONSOLIDADAS%MDEABRILDE FOIAUTORIZADAPELA!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA
PRINCIPAL EM ABERTO 4ODOS OS ATIVOS lNANCEIROS N»O CLASSIlCADOS COMO MENSURADOS AO CUSTO AEMISS»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASBase de mensuração: !SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
AMORTIZADO  S»O CLASSIlCADOS COMO AO 6*2 /S PASSIVOS lNANCEIROS S»O CLASSIlCADOS COMO AO FORAMPREPARADASCOMBASENOCUSTOHISTÆRICO COMEXCE¼»ODOS)NSTRUMENTOSlNANCEIROSMENCUSTOAMORTIZADOOU6*25MPASSIVOlNANCEIRO½CLASSIlCADOCOMOMENSURADOAO6*2CASOFOR SURADOSPELOVALORJUSTOATRAV½SDORESULTADOMoeda funcional e moeda de apresentação: !S
CLASSIlCADOCOMOMANTIDOPARANEGOCIA¼»O FORUMDERIVATIVOOUFORDESIGNADOCOMOTALNORECO- DEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASS»OAPRESENTADASEM2EAIS QUE½AMOEDAFUNCIONALDA#OMPANHIA
NHECIMENTOINICIAL/UTROSPASSIVOSlNANCEIROSN»OCLASSIlCADOSAO6*2 S»OMENSURADOSPELO 4ODOSOSSALDOSAPRESENTADOSEM2EAISNESTASDEMONSTRA¼ÊESFORAMARREDONDADOSPARAOMICUSTOAMORTIZADO.ORECONHECIMENTOINICIAL A#OMPANHIAPODEDESIGNARDEFORMAIRREVOG¶VEL LHARMAISPRÆXIMO EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMAUso de estimativas e julgamentos:
COMO 6*2  UM ATIVO OU PASSIVO lNANCEIRO QUE  DE OUTRA FORMA  ATENDA AOS REQUISITOS PARA SER !PREPARA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIAEXIGEQUEA!DMINISTRA¼»OFA¼AJULMENSURADOAOCUSTOAMORTIZADO SEISSOELIMINAROUREDUZIRSIGNIlCATIVAMENTEUMDESCASAMENTO GAMENTOS ESTIMATIVASEPREMISSASQUEAFETAMAAPLICA¼»ODEPOLÁTICASCONT¶BEISEOSVALORES
CONT¶BILQUEDEOUTRAFORMASURGIRIAs-ENSURA¼»OEDESRECONHECIMENTO!TIVOSlNANCEIROSMEN- REPORTADOSDEATIVOS PASSIVOS RECEITASEDESPESAS/SRESULTADOSREAISPODEMDIVERGIRDESSAS
surados ao custo amortizado: 3»ORECONHECIDOSINICIALMENTENADATADANEGOCIA¼»O NAQUALA ESTIMATIVAS !S ESTIMATIVAS E PREMISSAS S»O REVISADAS PERIODICAMENTE PELA !DMINISTRA¼»O DA
#OMPANHIASETORNAUMADASPARTESDASDISPOSI¼ÊESCONTRATUAISDOINSTRUMENTOEMENSURADOS #OMPANHIA SENDOASALTERA¼ÊESRECONHECIDASNOPERÁODOEMQUEASESTIMATIVASS»OREVISADASE
PELOVALORJUSTO DEDUZIDOSDEQUAISQUERCUSTOSDETRANSA¼»ODIRETAMENTEATRIBUÁVEISAELES!PÆS EMQUAISQUERPERÁODOSFUTUROSAFETADOS!SINFORMA¼ÊESSOBREJULGAMENTOSCRÁTICOSREFERENTES¹S
ORECONHECIMENTOINICIAL S»OMENSURADOSPELOCUSTOAMORTIZADOUTILIZANDOOM½TODODOSJUROS POLÁTICASCONT¶BEISADOTADASEOUINCERTEZASSOBREASPREMISSASEESTIMATIVASRELEVANTES EST¶
EFETIVOS!SCONTASARECEBERDECLIENTESSEMUMCOMPONENTESIGNIlCATIVODElNANCIAMENTOS»O INCLUÁDANANOTAEXPLICATIVA)NSTRUMENTOSlNANCEIROS
MENSURADASINICIALMENTEAOPRE¼ODAOPERA¼»O0ARAlNSDEAVALIA¼»ODOSmUXOSDECAIXACONTRA- 4. Determinação dos valores justos: $IVERSASPOLÁTICASEDIVULGA¼ÊESCONT¶BEISDA#OMPANHIA
TUAIS QUETEMCOMOCOMPOSI¼»OSOMENTEPAGAMENTODEPRINCIPALEJUROS OPRINCIPAL½DElNIDO EXIGEMADETERMINA¼»ODOVALORJUSTO TANTOPARAOSATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSCOMOPARAOSN»O
COMOOVALORJUSTODOATIVOlNANCEIRONORECONHECIMENTOINICIALE OSJUROSS»ODElNIDOSCOMOI  lNANCEIROS/SVALORESJUSTOST¾MSIDOAPURADOSPARAPROPÆSITOSDEMENSURA¼»OEOUDIVULGA¼»O
UMACONTRAPRESTA¼»OPELOVALORDODINHEIRONOTEMPOII PELORISCODECR½DITOASSOCIADOAOVALOR BASEADOSNOSM½TODOSASEGUIR1UANDOAPLIC¶VEL ASINFORMA¼ÊESADICIONAISSOBREASPREMISSAS
PRINCIPALEMABERTODURANTEUMDETERMINADOPERÁODODETEMPOEIII POROUTROSRISCOSECUSTOS UTILIZADASNAAPURA¼»ODOSVALORESJUSTOSS»ODIVULGADASNASNOTASESPECÁlCAS¹QUELEATIVOOU
B¶SICOS COMOPOREXEMPLO RISCODELIQUIDEZECUSTOSADMINISTRATIVOS ASSIMCOMOUMAMARGEM PASSIVO s #AIXA E BANCOS /S VALORES JUSTOS DESSES ATIVOS lNANCEIROS S»O IGUAIS AOS VALORES
DELUCRO SEHOUVER!#OMPANHIADESRECONHECEUMATIVOlNANCEIROQUANDOOSDIREITOSCONTRATUAIS CONT¶BEIS DADASUALIQUIDEZIMEDIATAs!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS/VALORJUSTODEATIVOSlNANCEIROS
AOSmUXOSDECAIXADOATIVOEXPIRAM OUQUANDOA#OMPANHIATRANSFEREOSDIREITOSAORECEBIMENTO MENSURADOSPELOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADO½APURADOPORREFER¾NCIAAOSSEUSPRE¼OSDE
DOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISSOBREUMATIVOlNANCEIRO EMUMATRANSA¼»ONAQUAL SUBSTANCIAL- FECHAMENTONADATADEAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASs0ASSIVOSlNANCEIROSN»O
MENTE TODOSOSRISCOSEBENEFÁCIOSDATITULARIDADEDOATIVOlNANCEIROS»OTRANSFERIDOSOUNAQUAL DERIVATIVOS/VALORJUSTODETERMINADOPARAlNSDEREGISTROCONT¶BILEOUDIVULGA¼»O½CALCULADO
A#OMPANHIANEMTRANSFERENEMMANT½MSUBSTANCIALMENTETODOSOSRISCOSEBENEFÁCIOSDATITULA- BASEANDO SE NO VALOR PRESENTE DOS mUXOS DE CAIXA FUTUROS PROJETADOS !S TAXAS UTILIZADAS NOS
RIDADEDOATIVOlNANCEIROETAMB½MN»ORET½MOCONTROLESOBREOATIVOlNANCEIRO!RECEITADEJUROS C¶LCULOSFORAMOBTIDASDEFONTESPËBLICAS"E"LOOMBERG 
APURADANAMENSURA¼»OSUBSEQUENTEOUNODESRECONHECIMENTODESSESATIVOSlNANCEIROSS»ORE- 5. 'ERENCIAMENTO DE RISCOS lNANCEIROS 6IS»O GERAL ! #OMPANHIA APRESENTA EXPOSI¼»O AOS
conhecidos no resultado. 0ASSIVOSlNANCEIROSMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADO: !#OMPANHIARE- SEGUINTESRISCOSADVINDOSDOUSODEINSTRUMENTOSlNANCEIROSA 2ISCODECR½DITOB 2ISCODE
CONHECEINICIALMENTETÁTULOSDEDÁVIDAEMITIDOS NADATAEMQUES»OORIGINADOS4ODOSOSOUTROS ESTRUTURADECAPITALOURISCOlNANCEIRO ELIQUIDEZ!SEGUIREST»OAPRESENTADASASINFORMA¼ÊES
PASSIVOSlNANCEIROSMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADOS»ORECONHECIDOSINICIALMENTENADATADE SOBREAEXPOSI¼»ODA#OMPANHIAACADAUMDOSRISCOSSUPRAMENCIONADOSEOSOBJETIVOS POLÁTICAS
NEGOCIA¼»O NAQUALSETORNAUMAPARTEDASDISPOSI¼ÊESCONTRATUAISDOINSTRUMENTO3»OMENSU- E PROCESSOS PARA A MENSURA¼»O E GERENCIAMENTO DE RISCO E CAPITAL $IVULGA¼ÊES QUANTITATIVAS
RADOS INICIALMENTE PELO VALOR JUSTO  DEDUZIDOS DE QUAISQUER CUSTOS DE TRANSA¼»O DIRETAMENTE ADICIONAISS»OINCLUÁDASAOLONGODESTASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASa) 2ISCODECR½DITODecorre
ATRIBUÁVEISAELES!PÆSORECONHECIMENTOINICIAL S»OMENSURADOSPELOCUSTOAMORTIZADOUTILIZANDO DAPOSSIBILIDADEDEA#OMPANHIAESUASINVESTIDASSOFREREMPERDASDECORRENTESDEINADIMPL¾NCIA
OM½TODODOSJUROSEFETIVOS!#OMPANHIABAIXAUMPASSIVOlNANCEIROQUANDOTEMSUASOBRIGA- DESUASCONTRAPARTESOUDEINSTITUI¼ÊESlNANCEIRASDEPOSIT¶RIASDERECURSOSOUDEINVESTIMENTOS
¼ÊESCONTRATUAISRETIRADAS CANCELADASOULIQUIDADAS!#OMPANHIADESRECONHECEUMPASSIVOl- lNANCEIROS0ARAMITIGARESSESRISCOS ADOTA SECOMOPR¶TICAAAN¶LISEDASSITUA¼ÊESlNANCEIRA
NANCEIROQUANDOOSTERMOSS»OMODIlCADOSEOSmUXOSDECAIXADOPASSIVOMODIlCADOS»OSUBS- EPATRIMONIALDASCONTRAPARTES ASSIMCOMOADElNI¼»ODELIMITESDECR½DITOEACOMPANHAMENTO
TANCIALMENTEDIFERENTES CASOEMQUEUMNOVOPASSIVOlNANCEIROBASEADONOSTERMOSMODIlCADOS PERMANENTEDASPOSI¼ÊESEMABERTO QUEPOTENCIALMENTESUJEITAA#OMPANHIA¹CONCENTRA¼»ODE
½RECONHECIDOAVALORJUSTO!DIFEREN¼AENTREOVALORJUSTODONOVOPASSIVOlNANCEIROEABAIXADO RISCODECR½DITO.OQUETANGE¹SINSTITUI¼ÊESlNANCEIRAS SOMENTES»OREALIZADASOPERA¼ÊESCOM
ANTERIOR  MODIlCADO  ½ RECONHECIDA NO RESULTADO ! DESPESA DE JUROS APURADA NA MENSURA¼»O INSTITUI¼ÊESlNANCEIRASDEBAIXORISCO AVALIADASPORAG¾NCIASDERATING. b) Risco de estrutura de
SUBSEQUENTEOUNODESRECONHECIMENTODESSESPASSIVOSlNANCEIROSS»ORECONHECIDOSNORESULTADO CAPITALOURISCOlNANCEIRO ELIQUIDEZDecorre da escolha entre capital próprio (aportes de capi!TIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSMENSURADOSPELO6*2: !TIVOSOUPASSIVOSlNANCEIROSS»OCLASSIlCA- TALERETEN¼»ODELUCROS ECAPITALDETERCEIROSQUEA#OMPANHIAFAZPARAlNANCIARSUASOPERA¼ÊES
DOSPELO6*2CASOTENHAMSIDOCLASSIlCADOSCOMOTALNOMOMENTODORECONHECIMENTOINICIAL/S 0ARAMITIGAROSRISCOSDELIQUIDEZEOTIMIZAROCUSTOM½DIOPONDERADODOCAPITAL S»OMONITORADOS
CUSTOSDETRANSA¼»O BEMCOMOAMENSURA¼»OPOSTERIORDOVALORJUSTO APÆSORECONHECIMENTO PERMANENTEMENTEOSNÁVEISDEENDIVIDAMENTODEACORDOCOMOSPADRÊESDEMERCADO!!DMINISINICIAL S»ORECONHECIDOSNORESULTADO#OMPENSA¼»O/SATIVOSOUPASSIVOSlNANCEIROSS»OCOM- TRA¼»OAVALIAQUEA#OMPANHIAESUASINVESTIDASGOZAMDECAPACIDADEPARAMANTERACONTINUIDAPENSADOS E O VALOR LÁQUIDO APRESENTADO NO BALAN¼O PATRIMONIAL QUANDO  E SOMENTE QUANDO  A DEOPERACIONALDOSNEGÆCIOS EMCONDI¼ÊESDENORMALIDADE)NFORMA¼ÊESSOBREOSVENCIMENTOSDOS
#OMPANHIATENHAATUALMENTEUMDIREITOLEGALMENTEEXECUT¶VELDECOMPENSAROSVALORESETENHA INSTRUMENTOSlNANCEIROSPASSIVOSPODEMSEROBTIDASNASRESPECTIVASNOTASEXPLICATIVAS/QUADRO
AINTEN¼»ODELIQUID¶ LOSEMUMABASELÁQUIDAOUDEREALIZAROATIVOELIQUIDAROPASSIVOSIMULTA- SEGUINTEAPRESENTAOSPASSIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOS PORFAIXASDEVENCIMENTO CORRESPONneamente. d) #AIXAEEQUIVALENTESDECAIXAEAPLICA¼ÊESlNANCEIRASs#AIXAEEQUIVALENTESDE DENTES AO PERÁODO REMANESCENTE NO BALAN¼O PATRIMONIAL AT½ A DATA CONTRATUAL DE VENCIMENTO
CAIXA#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXAABRANGEMSALDOSDECAIXAEINVESTIMENTOSlNANCEIROSCOM %SSESVALORESS»OBRUTOSEN»ODESCONTADOS EINCLUEMPAGAMENTODEJUROSCONTRATUAIS
VENCIMENTOORIGINALDETR¾SMESESOUMENOSAPARTIRDADATADACONTRATA¼»O OSQUAISS»OSUJEITOS
-ENOSDEANO
AUMRISCOINSIGNIlCANTEDEALTERA¼»ODEVALORs!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS2EFERE SEAINVESTIMEN- #ONTASAPAGAR PARTESRELACIONADAS
20
TOSlNANCEIROSCOMVENCIMENTOORIGINALSUPERIORATR¾SMESESOUCOMVENCIMENTOINFERIORAESSE Fornecedores e outras contas a pagar
213
PRAZO POR½MSEMPREVIS»ODEUTILIZA¼»ONESSEPERÁODOe) Redução ao valor recuperável de ati- 6. #AIXAEEQUIVALENTESDECAIXAEAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS
vos (impairment): s!TIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOS!#OMPANHIARECONHECEPROVISÊESPARA
2019
2018
PERDASESPERADASDECR½DITOSOBREATIVOSlNANCEIROSMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADO!SPROVI- #AIXAEBANCOS
13
1
SÊESPARAPERDASCOMCONTASARECEBERDECLIENTESSEMCOMPONENTESIGNIlCATIVODElNANCIAMEN- &UNDOSDEINVESTIMENTOS
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Importados

Novo Mercedes-Benz GLE
O conforto, alto desempenho e esportividade da família GLE ganha uma nova geração, com motorização a diesel e nova versão
AMG para os apaixonados pela linha SUV
da Mercedes-Benz. O modelo passa a contar com sete lugares e se destaca por ser o
primeiro SUV no mercado brasileiro a oferecer ajuste elétrico nos bancos da segunda fileira, garantindo ainda mais conforto aos seus
passageiros. A versão AMG, que inaugura a
motorização 53 entre os SUVs da marca,
conta com a tecnologia EQ Boost, proporcionando mais eficiência e potência.
O conceito Modern Luxury da MercedesBenz dentro e fora da estrada. Esta é a principal mensagem trazida pelo design do novo
GLE. Um sistema de tração integral totalmente
variável (torque sob demanda) é oferecido pela
primeira vez para veículos com motores de
seis cilindros. Isso torna o novo GLE ainda
mais ágil e seguro nas estradas.
O novo GLE tem coeficiente aerodinâmico começando em 0,29, o melhor no seu
segmento. A excelente aerodinâmica do modelo é uma contribuição fundamental para o
baixo consumo de combustível no dia a dia.
Uma série de detalhes foi otimizada com o
auxílio de vários circuitos computacionais, simulações CAE (engenharia auxiliada por
computador, sigla em Português) e medições
realizadas em um túnel de vento em Sindelfingen, na Alemanha.
O interior do novo GLE ressalta o contraste entre o ambiente luxuoso e elegante
de um sedã Mercedes-Benz e os recursos
robustos e progressivos de um SUV da marca. O elemento central no design do painel é
uma unidade esportiva e elegante do cockpit
incorporada a um impressionante suporte para
o painel, que flui para os painéis das portas e
o elemento de acabamento integral também
se estende pelas áreas do motorista e do passageiro da frente, indo de encontro às portas.
O console central se destaca e cria um
contraste robusto com a aparência flutuante
do painel. Como uma característica típica dos
off-road, o modelo traz duas alças de destaque no console central. Além da boa ergonomia, as superfícies de couro criam um aspecto moderno e luxuoso no interior do veículo. Todos os controles e telas apresentam
um novo design. O novo volante esportivo,
com seu impressionante design de raio esculpido, acentua a aparência robusta e elegante do interior do SUV.
Ainda mais espaço: o novo GLE 400 d
tem uma distância entre eixos consideravelmente mais longa que seu antecessor, o que
garante significativamente mais espaço, especialmente para os passageiros na fila traseira. O espaço para as pernas na segunda
fila de bancos aumentou 69 mm em comparação com seu antecessor, contando agora

com 1045 mm. Com isso, o espaço e o conforto de entrada na primeira fila foram melhorados.
O modelo passa a contar com uma terceira fileira de bancos, o que permite o veículo ter sua ocupação ampliada para sete
passageiros, característica inédita na família
GLE. Outra novidade do modelo é o ajuste
elétrico para os assentos da segunda fileira
de bancos, função inédita no mercado de
SUVs no País.
Teto solar ampliado que traz o dia para o
interior do veículo: seja aberto ou fechado, o
teto solar panorâmico do novo GLE proporciona uma maravilhosa sensação de liberdade, que permite os ocupantes desfrutarem de
um ambiente naturalmente iluminado. Quando visto de fora, o grande teto solar deslizante também causa uma impressão visual única, que garante elegância, leveza e exclusividade ao modelo.
Máximo da potência em um sistema de
som que impressiona: a experiência de viajar
no novo GLE aguça todos os seus sentidos.
O modelo está equipado com o sistema de
som surround Burmester, contando com 13
speakers e um total de 590 watts, que proporcionam aos amantes de música uma sensação acústica incomparável.
MBUX agora com o Interior Assistant:
O GLE está equipado com a última geração do sistema multimídia MBUX - Mercedes-Benz User Experience, que permite uma
ampla gama de funções no interior do veículo,
trazendo mais conforto e conectividade ao
condutor. As melhorias em relação às versões
anteriores da tecnologia incluem duas grandes
telas de 12,3" como padrão, dispostas lado a
lado para uma aparência impressionante em
tela ampla. As informações do painel de instrumentos e da exibição da mídia são facilmente legíveis nos visores grandes e de alta
resolução. A exibição de elementos de maneira atraente ressalta a compreensibilidade da
estrutura de controle intuitiva e impressiona
com a qualidade de imagem.
O sistema de navegação do novo GLE
pode ser acessado de forma mais realística.
Agora, o modelo conta com realidade ampliada durante a navegação de mapas. Uma câmera localizada na região frontal do automóvel interpreta as direções indicadas no mapa
e orienta o condutor a partir da imagem real
das ruas projetadas na tela do interior do veículo.
Para trazer ainda mais conforto e praticidade aos ocupantes do novo GLE, o modelo conta com o inovador interior assistant, que
proporciona, entre outras funções, o acendimento das luzes internas do veículo a partir
do reconhecimento de gestos em determinadas direções, sendo capaz de diferenciar con-

dutor e passageiro.
O novo GLE está equipado com o Headup display, que permite que o condutor mantenha uma visão geral das principais informações do painel de instrumentos sem tirar os
olhos da estrada. Ele projeta uma imagem virtual no campo de visão do motorista, que parece flutuar cerca de 2 metros à sua frente do
veículo, acima do capô do motor.
O pacote de estacionamento conta com
uma câmera 360° que oferece dinamismo e
praticidade nas manobras de estacionamento, principalmente por se tratar de um SUV
grande. O assistente de saída também se destaca neste modelo. Nele, o radar do veículo
identifica a movimentação de motocicletas e
bicicletas que se aproximam da região das
portas no momento da sua abertura. Um alerta anuncia a presença no momento em que o
condutor aciona a aberutra das poras, impedindo a colisão.
Para ampliar o conforto ao acessar o
veículo, a tecnologia KEYLESS-GO dispensa o contato da chave do novo GLE para o
destravamento das portas e até mesmo no
momento da partida do automóvel. Além disso, a função hands-free permite a abertura
do porta malas a partir do posicionamento de
um dos pés na parte inferior traseira do veículo. Para seu fechamento completo, o cliente conta ainda com o EASY-PACK que a
partir de um unico toque é possível acionar o
fechamento da porta traseira do automóvel.
Novo Mercedes-AMG GLE 53
4MATIC+
Outra novidade no portfólio da marca
neste primeiro trimestre de 2020 é o Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+. O modelo
inaugura uma nova motorização na família

Novo Range Rover Velar
SVAutobiography

A Land Rover anuncia a chegada ao Brasil da versão exclusiva do Range Rover Velar, a SVAutobiography. A nova configuração traz mais performance, luxo e exclusividade ao SUV mais bonito do mundo, mantendo a elegância da linha Range Rover, pelo
preço sugerido de R$ 565.000.
Desenhada para ser o topo de linha do
Velar , o SVAutobiography foi desenvolvido
pela Land Rover Special Vehicle Operation
e é impulsionado pelo motor 5.0l V8 sobrealimentado, produzindo 550 cv e 68 kgfm de
torque, além de uma série de aprimoramentos ao design.
O Velar ganhou o prêmio World Car
Design of the Year no World Car Awards de
2018 e é o segundo modelo da família Range
Rover a receber tal reconhecimento, ao lado
do Range Rover SVAutobiography, lançado
em 2017.
Com motor superalimentado de oito cilindros, o Velar mais potente da linha vai de
0-100 km/h em 4,5 segundos e atinge os 274
km/h, mantendo seus ocupantes com conforto.
Os novos freios e componentes da suspensão, aliados à configuração do trem de
força e aos sistemas de segurança, fazem do
SVAutobiography um carro de performance
com a capacidade de ir para qualquer lugar e
superar qualquer terreno.
No exterior , o SUV médio premiado
inclui novo para-choque dianteiro com entradas de ar maiores para alimentar o motor V8 e resfriar o novo sistema de frenagem. A nova grade dianteira e as molduras laterais combinam com o para-choque traseiro revisado, que abriga as qua-

tro saídas de escape esportivas.
As mudanças no exterior continuam na
parte inferior do carro, com o túnel de transmissão coberto, permitindo que o Velar alcance velocidades mais altas, cortando o ar
com mais eficiência.
As novas rodas de alumínio forjado de
22 polegadas reforçam o posicionamento voltado para o desempenho do Velar, aumentando o contato com o asfalto e acomodando
os discos de freio maiores. São 395 mm para
os discos dianteiros e 396 mm para os traseiros, todos construídos em duas peças, otimizando o peso. O novo design também auxilia
na dissipação do calor produzido pelo conjunto de frenagem, principalmente em situações de condução em pista ou em altas velocidades.
O exterior do Velar combina com a sensação de luxuosidade dentro da cabine, concebida cuidadosamente com uma combinação de acabamentos e estofados exclusivos.
O couro Windsor, com costura dupla, perfurado e acolchoado, é único para o SVAutobiography e realça o luxo e requinte do interior.
Estão disponíveis quatro combinações de cor
para os assentos (Ebony, Cirrus, Vintage Tan
e Pimento) e a versão conta, de série, com
bancos elétricos com 20 ajustes de posição,
função de massagem, aquecimento, resfriamento e memória.
Os toques especiais no interior se estendem ao volante esportivo, que conta com borda costurada e paddle shifts em alumínio. Na
parte inferior do painel, o seletor de marcha
rotativo e circular está integrado com o sistema de entretenimento Touch Pro Duo. O
pacote opcional de fibra de carbono acres-

centa uma sensação mais contemporânea à
cabine, com uma trama em aço diferenciada,
além de pedaleiras em aço e soleiras em alumínio retroiluminadas com inscrição Range
Rover.
O trabalho da Special Vehicle Operations ficou focado em entregar um desempenho maior, mantendo a renomada capacidade dos modelos da Land Rover de superar
qualquer terreno. Além da reprogramação
eletrônica profunda, foram adicionadas novas barras estabilizadoras, para reduzir o rolamento em curvas, e conjunto de suspensão
revisado com amortecedores de ajuste variável, trabalhando com novas molas mais firmes, entregando o melhor em equilíbrio, postura e conforto.
O sistema de tração nas quatro rodas
foi remodelado com uma nova caixa de
transferência capaz de suportar as cargas
maiores produzidas pelo motor 5.0l V8 superalimentado. O sistema avançado de Intelligent Driveline Dynamics distribui precisamente – e de forma imperceptível – o torque do motor para se adaptar às condições
adversas. A configuração pode enviar até
100% da potência para o eixo traseiro, dependendo da ocasião. Os engenheiros da
Land Rover Special Vehicle Operations passaram 63.900 horas configurando a calibragem única do Velar SVAutobiography, otimizando a dirigibilidade, a dinâmica e o tempo de resposta.
O caráter único do Velar SVAutobiography também é refletido no sistema de escape, que promove uma trilha sonora que combina perfeitamente com o desempenho do
modelo. O sistema da SV de escape variável
ativo conta com válvulas para otimizar as
notas de som, variando de acordo com as
condições de direção e promovendo um ronco do V8 inconfundível. O conjunto de exaustão do SVAutobiography é 7,1 kg mais leve
que o utilizado na linha e o seu fluxo de ar é
maior, ajudando nas melhorias de performance do modelo.
O Velar SVAutobiography é diferenciado, como nenhum outro SUV, mas esta versão, focada em desempenho, é tão prática
quanto as outras disponíveis na linha. A capacidade generosa do porta-malas não foi
alterada, assim como a flexibilidade de divisão do banco traseiro, na configuração
40:20:20, permitindo que os ocupantes alterem a capacidade de carga, de acordo com
necessidade.
O novo Range Rover Velar SVAutobiography está disponível em seis cores externas: Firenze Red, Santorini Black, Eiger Grey,
Fuji White, Indus Silver e Byron Blue, cor
com acabamento fosco.

dos SUVs no Brasil. O veículo combina um
motor 53 de seis cilindros em linha com a
esportividade, elegância e toda a tecnologia
típica dos automóveis Mercedes-Benz.
O visual do novo Mercedes-AMG GLE
53 4MATIC+ impressiona pela sua exclusividade, esportividade e aparência progressiva. Graças à grade do radiador específica da
AMG, é imediatamente identificado como
parte da linha de esportivos da marca.
O novo Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ está equipado com tração integral totalmente variável. A direção inteligente liga
de maneira variável o eixo traseiro acionado
permanentemente ao eixo dianteiro e calcula
continuamente a distribuição ideal de torque,
dependendo da situação de direção e dos
desejos do condutor. A tração nas quatro ro-

das melhora, assim, a dinâmica longitudinal,
bem como a dinâmica de tração e lateral. O
resultado é uma aceleração ainda mais potente.
A direção hidráulica eletromecânica sensível à velocidade tem uma proporção variável no novo GLE 53. Além disso, a assistência ao volante é ajustada nos dois estágios
“Comfort” ou “Sport”. A configuração é ativada automaticamente com base no programa do inversor AMG DYNAMIC SELECT
escolhido. Opcionalmente, eles podem ser
personalizados a qualquer momento no programa de acionamento “Individual”.
Discos de freio integrais perfurados e
ventilados internamente de 400 x 36 mm são
usados no eixo dianteiro, além de pinças fixas de 2 pistões pintadas em prata com letras AMG pretas. Na traseira, os discos de
freio integrais com ventilação interna medem
345 x 25 mm e possuem uma pinça flutuante
de um pistão.
O GLE 53 4MATIC+ possui diferentes
programas de acionamento, como Comfort”,
“Sport”, “Sport+” e “Individual”. O AMG
DYNAMIC SELECT adapta parâmetros
importantes, como a capacidade de resposta
do motor e da transmissão, a curva característica do acelerador e da direção, o amortecimento da suspensão ou mesmo o som do
veículo. Selecionados usando o botão de rolagem no console central ou os botões do
volante AMG, os programas são visualizados
no painel de instrumentos e no visor multimídia.
Os modelos Mercedes-Benz GLE 400 d
e Mercedes-AMG 53 4MATIC+ podem ser
encontrados em toda rede de concessionários do Brasil com preços sugeridos de R$
465.900 e R$ 544.900, respectivamente.

Nacionais

SUV Volvo
blindado
A Volvo Car Brasil passa a oferecer ainda mais facilidades para o cliente no momento da compra do veículo. O cliente poderá
adquirir o veículo blindado diretamente na concessionária, com todos os documentos e certificações inclusos.
O projeto foi desenvolvido em uma parceria realizada pela Volvo Cars, EDAG e
Carbon Blindados, considerada uma das maiores blindadoras de veículos civis e líder de
mercado no Brasil, que será a responsável
pela aplicação da blindagem.
Para tornar o processo ainda mais eficiente, foram realizadas melhorias na aplicação de materiais selecionados com novo posicionamento e sobreposição, redimensionamento dos vidros, instalação de molduras de
aço balístico reforçando as portas, proteção
extra contra disparos em diferentes ângulos,
reforço nos mecanismos de levantamento de
vidros e tampa do porta-malas para garantir
a funcionalidade, entre outros.
Para atender às novas demandas, a Carbon
Blindados criou uma linha de produção dedicada
exclusivamente para a Volvo e investiu em treinamento específico para seus operadores.
Com cobertura completa de todos os componentes durante todo o período de garantia
do veículo, a blindagem é certificada no Brasil e os modelos XC40, XC60 e XC90 blindados já estão disponíveis para compra em todas as concessionárias do país.

Para garantir a segurança dos veículos
após a blindagem, foram feitos diversos testes para garantir que a performance e funcionalidade do carro não sofressem alterações.
Todo o processo demandou mais de
15.000 horas de desenvolvimento e 960 horas de testes balísticos. Foram realizados mais
de 1.500 disparos, conforme norma ABNT
15000-2 com controle de velocidade e posição do projetil para garantir a máxima quantidade de energia no momento do impacto com
o veículo. A parte balística foi certificada pela
Beschussamt Ulm, autoridade alemã em testes balísticos, comprovando a eficiência da
blindagem em todos os calibres homologados
para o nível III-A da norma NIJ 0108.01 em
conjunto com a norma VPAM BR 2009 (regulamentação para o mercado europeu).
Para garantir a máxima qualidade dos
veículos após a blindagem, foram realizados
testes em campos de prova para atestar a
dinâmica e performance do veículo com a
blindagem, testes de ciclagem dos vidros e
tampa do porta-malas elétrica para atestar a
durabilidade, testes de ruído e câmara fria e
testes dos principais dispositivos de segurança, como disparo dos airbags.
A blindagem de aço de alta resistência
que reveste o carro tem entre 2,5 mm e 3
mm de espessura; já a espessura do vidro
pode ser de até 20 mm.

Fiat apresenta Nova
Strada

A Fiat Strada é um veículo tão emblemático no mercado brasileiro que há meses
vem movimentando a internet em torno das
imagens divulgadas pela marca da nova geração da picape.
Com a expectativa criada pelo lançamento do modelo, previsto para o segundo
semestre no País, a Fiat aproxima ainda mais
o consumidor do campeão de vendas em um
site exclusivo para apresentar as inovações
que, mais uma vez, vão revolucionar o segmento.
A página oficial (www.fiat.com.br/
novastrada.html) leva mais informações,
por exemplo, sobre a primeira picape

compacta do mundo com quatro portas e
cinco lugares. O modelo apresenta faróis
em LED e quatro airbags de série na configuração cabine dupla, além de E-Locker
- Controle de Tração Avançado (TC+),
controle de estabilidade e assistente de
partida em rampa em todas as versões na
nova picape, para citar apenas alguns dos
equipamentos.
Os clientes que tiverem interesse em receber mais informações sobre a Nova Strada poderão se cadastrar no site para, periodicamente, receber novidades do modelo. Eles
poderão ser os primeiros a reservá-la para
compra nos próximos meses.

