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STF destina R$ 153 milhões da
Lava Jato para combater pandemia
Índices de confiança se acomodam
depois de queda em abril
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Coronavírus alcança 70% do
território do estado de São Paulo
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México bate
recorde com
2.049 novos
casos de covid19 em 24 horas
O México tem 42.595 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus
e 4.477 mortes. Enquanto o
país se prepara para retomar
as atividades com a “nova normalidade”, anunciada pelo
presidente Andrés Manuel
López Obrador, um número
recorde de contágios é registrado em 24 horas. Foram
anunciados no início da noite de quinta-feira, (14) 2.049
novos casos identificados e
257 mortes.
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Previsão do Tempo
Sábado: Dia de sol
com algumas nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Manhã

Tarde

Domingo: Sol o
dia todo sem nuvens no céu. Noite
de tempo aberto
ainda sem nuvens.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol o dia
todo sem nuvens no
céu, com aumento
de nebulosidade à
noite. Não chove.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,84
Venda:
5,84
Turismo
Compra: 5,82
Venda:
6,17

EURO
Compra: 6,31
Venda:
6,31

22º C
13º C

Noite

25º C
11º C

Noite

25º C
12º C

Noite

Foto/Marcello Casal Jr/ABr

O primeiro-ministro do Japão, Abe Shinzo, renovou seu
pedido à população para que
sejam mantidas as medidas em
vigor de modo a evitar a disseminação do novo coronavírus,
após a suspensão do estado de
emergência em 39 províncias.
Abe fez esta declaração em
uma sessão plenária da câmara
alta do Parlamento na sexta-feira (15), em Tóquio. Página 3

Dataprev aprova auxílio
emergencial para 8,3 milhões
de brasileiros

Cerca de 8,3 milhões de brasileiros que haviam pedido o auxílio emergencial de R$ 600 (R$
1,2 mil para mães solteiras) tiveram o benefício aprovado nesta
madrugada, informou há pouco o
presidente da Dataprev, Gustavo
Canuto. A lista de novos beneficiários foi repassada à Caixa Econômica Federal, que liberará cerca de
R$ 5,3 bilhões nos próximos dias.
O pagamento da primeira par-

cela para esse contingente ocorrerá gradualmente entre os dias
19 e 29 de maio, conforme o
mês de nascimento do beneficiário. Segundo o presidente da
Caixa, Pedro Guimarães, a liberação será gradual para evitar filas e aglomerações nas agências. A partir das 18h, quem estava
com o benefício em análise receberá a confirmação no aplicativo Caixa Emergencial ou no

site auxilio.caixa.gov.br se teve
o auxílio liberado.
Esses 8,3 milhões de cidadãos
receberão o benefício em espécie
nas seguintes datas: 19 de maio
(terça-feira) para nascidos em janeiro, 20 de maio (quarta-feira)
para nascidos em fevereiro, 21 de
maio (quinta-feira) para nascidos
em março, 22 de maio (sexta-feira) para nascidos em abril e 23 de
maio (sábado) para nascidos em
maio, abril e junho.
O pagamento da primeira parcela continua na semana seguinte:
25 de maio (segunda-feira) para nascidos em agosto, 26 de maio (terçafeira) para nascidos em setembro, 27
de maio (quarta-feira) para nascidos
em outubro, 28 de maio (quinta-feira) para nascidos em novembro e 29
de maio (sexta-feira) para nascidos
em dezembro. Segundo Guimarães,
beneficiários que nasceram em um
mês superior ao da data de saque não
poderá retirar o dinheiro num dia
anterior.
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deverão comprovar a utilização
dos recursos nas ações de prevenção, contenção e combate
à covid-19.
“A emergência causada pela
pandemia da covid-19 exige das
autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a
efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a
adoção de todas as medidas
possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde”, afirmou na decisão.
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Governo lança campanha e
pede atenção aos casos de
violência doméstica
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Veja como será o pagamento
da 2ª parcela do auxílio
emergencial
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São Paulo assina maior
contrato de concessão de
rodovias do país,
entre Piracicaba e Panorama
Página 2

Brasil tem 15,3 mil novos
casos da Covid-19
O balanço diário do Ministério da Saúde sobre covid-19
registrou 15.305 novos casos
confirmados,
totalizando
218.223. Foi o maior número
registrado em 24 horas desde

o início da pandemia no país. O
resultado marcou um acréscimo de 7,5% em relação a quinta-feira, (14), quando o número de pessoas infectadas estava
em 202.918. (Agência Brasil)

Esporte

Ana Patrícia/Rebecca celebra
primeiro título brasileiro e
destaca regularidade
A oficialização do encerramento da temporada 19/20 do
Circuito Brasileiro Open de
vôlei de praia, na última quarta-feira, confirmou o primeiro
título nacional da carreia para
a dupla Ana Patrícia e Rebecca
(MG/CE). A parceria comandada pelo técnico Reis Castro e
classificada para os Jogos em
Tóquio liderava com larga vantagem a classificação geral, e
garantiu o título com destaque
para a regularidade.
Ana e Rebecca precisavam
apenas entrar em quadra na última parada Open, no Rio de
Janeiro (RJ), que foi transferida para a temporada 20/21 por
conta da pandemia da Covid19. Com o título garantido após
o encerramento da temporada,
Rebecca celebrou e destacou
que a constância foi fundamental na conquista, no ano mais
especial da carreira.
“Estou muito feliz. Claro
que foi uma pena não conquistarmos o título jogando, na etapa que seria realizada no Rio
de Janeiro, mas por conta da
pandemia é algo muito necessário no momento essa precaução. E bastava entrarmos
em quadra, garantiríamos mesmo com derrota. Foi um título bastante difícil, pois emendamos junto do Circuito Mundial, que valia pontos para a
corrida olímpica, e mesmo

desgastadas, fizemos questão de
jogar os torneios brasileiros para
não perder a oportunidade”, disse Rebecca, que completou.
“Foi uma temporada incrível,
de conquista da vaga olímpica e,
na sequência, abrindo caminho à
conquista nacional. É meu primeiro título brasileiro, já vinha batendo na trave duas ou três vezes e agora fico muito feliz de concretizar
esse sonho. Espero que seja o primeiro de muitos, vamos trabalhar
forte, fazer de tudo para continuar
brigando pelo título brasileiro nas
próximas temporadas, temos esse
objetivo”, destacou a defensora cearense de 27 anos.
Ana Patrícia e Rebecca disputaram cinco das seis etapas realizadas na temporada 19/20, sendo campeãs de três – Cuiabá
(MT), João Pessoa (PB) e Aracaju (SE) - e ficando com a prata em
um dos torneios – Vila Velha
(ES). Foram 30 jogos disputados,
com 27 vitórias e apenas três derrotas nas cinco paradas, aproveitamento de 90%. O técnico Reis
Castro comentou o título.
“Iniciar um trabalho e, com
tão pouco tempo, ser campeão
brasileiro, é muito gratificante.
É o torneio nacional mais forte
do mundo. Acho que nossa regularidade foi a chave. Fizemos a
temporada voltada à corrida
olímpica, nas etapas do Mundial, mas ao mesmo tempo focamos neste título brasileiro, sabí-
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Japão alerta que
população deve
evitar nova onda
da covid-19

O ministro Alexandre de
Moraes, do Supremo Tribunal
Federal (STF), determinou na
sexta-feira, (15) que R$ 153
milhões recuperados pela Operação Lava-Jato sejam destinados para ações de combate ao
novo coronavírus. Com a decisão do ministro, serão destinados R$ 44,2 milhões para o
Maranhão, R$ 79,4 milhões
para o Mato Grosso e R$ 29,6
milhões ao Tocantins. Os valores totalizam R$ 153 milhões.
Pela decisão, os estados

Rebecca (esq) e Ana Patrícia celebram ouro durante a
temporada 19/20
amos que era importante paraAna
e Rebecca. São meninas novas, e
que agora vão carregar esse currículo de campeãs brasileiras. É meu
10° título de campeão brasileiro,
fico feliz de poder estar comandando-as. Temos outros sonhos grandes, vamos trabalhar duro, ajustar,
para buscar um título de temporada
do Circuito Mundial e uma medalha olímpica”, analisou Reis Castro, que já havia vencido cinco
temporadas com a dupla Juliana/
Larissa, uma com Vivian/Larissa
e três com Talita/Larissa.
Ana Patrícia, de apenas 22
anos, comemorou o primeiro título brasileiro da carreira, destacando a superação da dupla e lembrando da forte união da equipe.
“Tenho que agradecer demais

a Rebecca e ao Reis Castro. Jogamos muitos torneios por conta da corrida olímpica, e muitas
vezes chegávamos no Brasil para
atuar e estávamos bastante cansadas, mas sempre motivadas. Ela
me ajudava em quadra, uma sempre apoiando a outra. A superação
e união foi o segredo desse título, como vem acontecendo desde o início da nossa dupla”, destacou a mineira, jogadora mais
alta do tour com 1,94 m.
A abertura da temporada 19/
20 aconteceu em Vila Velha

(ES), em setembro, com ouro
para Ágatha/Duda (PR/SE) e
André Stein/George (ES/PB).
Em Cuiabá, no mês de outubro,
os títulos ficaram com Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE) e Alison/Álvaro Filho (ES/PB).
Ribeirão Preto (SP) sediou
a etapa de novembro, com ouro
para Talita/Taiana (AL/CE) e
Evandro/Bruno Schmidt (RJ/
DF). A parada de João Pessoa
(PB), em janeiro, contou com
títulos para Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE) e André Stein/
George (ES/PB). Em Maceió
(AL), no mês de fevereiro, ouro
para Ágatha/Duda (PR/SE) e
Evandro/Bruno Schmidt (RJ/
DF). E em março, em Aracaju
(SE), Ana Patrícia/Rebecca
(MG/CE) e Hevaldo/Vinícius
(CE/ES) ficaram com o ouro.
Além das duplas campeãs
de cada etapa, também existem
os campeões gerais da temporada, somando a pontuação obtida
nos sete eventos. Cada etapa do
Circuito Brasileiro distribui R$
46 mil às duplas campeãs dos
dois naipes, e todos os times na
fase de grupos são premiados. Ao
todo, são distribuídos mais de R$
500 mil por etapa.
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Coronavírus alcança 70% do
território do estado de São Paulo
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
Jornalista desde 1990, CESAR NETO tem sua coluna (diária) de política publicada desde 1993 na imprensa de São Paulo
(Brasil). Foi se tornando referência na Internet, desde 1996, pelo
site www.cesarneto.com ... No Twitter @cesarnetoreal ...
*
CÂMARA (SP)
Sugiro que os leitores (eleitores) comecem a acompanhar o
site - no qual tem os links pros sites e redes sociais dos vereadores de São Paulo, porque a vida como ela era tá longe de voltar a
ser, com a pandemia COVID-19. O endereço do site do maior
Parlamento municipal do Brasil é www.saopaulo.sp.leg.br
*
PREFEITURA (SP)
Bruno Covas (PSDB) tá trabalhando normalmente, após ter
sido internado com uma colite (inflamação). O mais jovem prefeito de São Paulo (no Século 21) - 30 anos - tá em plena campanha pela sua reeleição, embora o mega rodízio esteja sendo muito criticado. Se preciso for, ele poderá decretar ‘cidade fechada’
*
ASSEMBLEIA (SP)
Sugiro que os leitores (eleitores) comecem a acompanhar o
site - no qual tem os links com os sites e redes sociais dos deputados do Estado (SP) - porque a vida como ela era tá longe de
voltar a ser, com a pandemia COVID-19. O endereço do site do
maior Parlamento estadual do Brasil é www.al.sp.gov.br
*
GOVERNO (SP)
João Doria (dono do novo PSDB ‘liberal de centro’) comemora - politicamente - cada um dos ataques que Bolsonaro faz ao
seu governo, por conta do “Fique em Casa” em relação a pandemia COVID-19. Ao bater reiteradamente, o Presidente da República tá elegendo o Doria seu grande antagonista
*
CONGRESSO (BR)
Ministro (Economia) Paulo Guedes começa a se articular com
deputados do ‘centrão’ - dentre os quais um será eleito presidente da Câmara Federal - no sentido de retomar a Economia antes
que as quarentenas de governadores e prefeitos comecem a matar tanto quanto a virulência da COVID-19
*
PRESIDÊNCIA (BR)
O agora ex-ministro (Saúde) Nelson Teich não saiu um dia
antes de completar o 1º mês. Ele foi saído - tanto quanto o Mandetta - por Bolsonaro, pela falta de firmeza quanto ao uso da cloroquina já no início da COVID-19, conforme o Conselho de
Medicina já tinha liberado o uso sob orientação dos médicos
*
PARTIDOS (BR)
o PT (ainda do Lulismo) terá mesmo candidatura meia-boca
pra prefeitura de São Paulo. Assim como o dono nacional ‘unge’
quem presidirá o partido, os diretórios estaduais e municipais
tem seus donos, que acabam dominando a estrutura partidária. É
o caso da Pauliceia Desvairada
*
JUSTIÇAS (BR)
Enquanto o vídeo (do que Bolsonaro disse em relação a Polícia Federal em reunião com a presença do então ministro - Justiça - Moro) não vem, ou editado ou integral pelo relator Celso de
Mello, o agora ex-ministro segue definindo se vai seguir dando
aulas de Direito e talvez escrevendo livros
*
HISTÓRIAS (BR)
Após 500 dias de governo do Presidente Jair Bolsonaro (eleito
pelo PSL e hoje sem partido ... tentando o registro definitivo do
seu ALIANÇA na Justiça Eleitoral), uma das suas marcas é que a
última palavra é sempre dele e que - sem ser o vice Mourão qualquer ministro pode ser demitido
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O novo coronavírus já está
em 70,5% das cidades do estado de São Paulo e provocou
4.494 mortes até o momento,
conforme balanço de sexta-feira (15). Em decorrência da expansão da doença no território, hoje,
mais de 40% dos casos e óbitos
por COVID-19 referem-se a pessoas que residiam no interior, litoral e Grande São Paulo.
Essas regiões totalizam, na
sexta (15), 1.824 mortes e
24.386 pessoas infectadas, entre um total de 58.378 casos
confirmados em todo o estado.
Houve um ou mais infectados
em 455 municípios, dos 645 que
integram o estado, e 209 deles
têm registro de pelo menos uma
vítima fatal da doença.
Nesta sexta, há 10,1 mil pa-

cientes internados em São Paulo, sendo 3.904 em UTI e 6.205
em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para atendimento a COVID19 é de 68,8% no estado de São
Paulo e 84,4% na Grande São
Paulo. “Nós já totalizamos 70
mil testes que foram liberados
em relação à COVID-19”, afirmou o Secretário de Estado da
Saúde, José Henrique Germann,
durante coletiva de imprensa
desta sexta (15).
“Desde o dia 9 de abril, nós
fizemos 55 mil testes de PCR.
Pacientes leves e com sintomas
gripais, a partir da semana que
vem, serão incluídos na testagem
RT-PCR”, destacou o Coordenador do Centro de Contingência
do Coronavírus de São Paulo e

diretor do Instituto Butantan,
Dimas Tadeu Covas, também
durante a entrevista coletiva.
Perfil da mortalidade
Entre as vítimas fatais, estão
2.673 homens e 1.828 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60
anos ou mais, totalizando 73%
das mortes. Observando faixas
etárias subdividas a cada dez
anos, nota-se que a mortalidade
é maior entre 70 e 79 anos
(1.089 do total), seguida por 6069 anos (1.029) e 80-89 (873).
Também faleceram 293 pessoas com mais de 90 anos. Fora
desse grupo de idosos, há também alta mortalidade entre pessoas de 50 a 59 anos (643 do
total), seguida pelas faixas de 40

a 49 (330), 30 a 39 (188), 20 a
29 (39) e 10 a 19 (12), e cinco
com menos de dez anos.
Os principais fatores de risco associados à mortalidade são
cardiopatia (58,7% dos óbitos),
diabetes mellitus (43,7%), doença neurológica (11,4%), doença renal (10,8%) e pneumopatia (9,7%). Outros fatores
identificados são imunodepressão, obesidade, asma e doenças
hematológica e hepática.
Esses fatores de risco foram
identificados em risco: 3.636
pessoas que faleceram por COVID-19 (80,8%) do total. A relação de casos e óbitos confirmados por cidade pode ser consultada
em:
https://
www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/.

Prefeitura doa 100 mil máscaras para
a população se proteger do coronavírus
A Prefeitura entregou na sexta-feira (15) as primeiras 100
mil máscaras produzidas pelo
programa Costurando pela Vida,
por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Duas ações intersecretariais ocorreram nesta
manhã. A primeira, no Complexo Prates, localizado no Centro,
e a segunda no Parque das Flores, Extremo Leste da capital.
“Esse programa de produção
de máscaras tem como objetivo
ajudar os empreendedores, costureiras e artesãs a gerarem renda neste momento de pandemia
em que muitas pessoas perderam
seu trabalho, além de aumentar
a proteção da população mais
carente contra o coronavírus”,
explicou a secretária municipal
de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.
No Complexo Prates, equipamento da Prefeitura que atende dependentes químicos em si-

tuação de rua e vulnerabilidade
social, foram distribuídas quatro
máscaras por pessoa.
De acordo com a secretária
municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Berenice
Giannella, “a iniciativa é uma
forma de garantir a proteção das
pessoas, para que elas possam
conviver respeitando o distanciamento social e interagindo sem
risco”.
Durante a ação que ajuda a
prevenir o contágio do coronavírus, agentes da Prefeitura entregaram máscaras para a população que também está sem moradia, atendida pela Secretaria
Municipal de Direitos Humanos
e Cidadania.
Já no Parque das Flores, no
extremo Leste de São Paulo, a
Secretaria Municipal de Habitação realizou ação do programa
Cidade Solidária junto às famílias da região. Foram entregues
para a comunidade local 750

cestas básicas e mais 20 mil
máscaras.
“As máscaras são barreiras
eficientes de proteção contra o
vírus. Desta forma, a prefeitura
vem fazendo a distribuição das
máscaras, priorizando também
comunidades carentes e conjuntos habitacionais com alto número de moradores “, comentou
o secretário municipal de habitação, João Farias.
Costurando pela Vida
A Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, abriu em 30 de abril
edital no valor de até R$ 3
milhões para selecionar microempresas, empresas de
pequeno porte, microempreendedores individuais e cooperativas para a confecção
de 1 milhão de máscaras de
algodão, seguindo o padrão adotado pela Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (Anvisa). Os
equipamentos serão distribuídos
para servidores municipais que
estão na linha de frente e a população em situação de vulnerabilidade.
As empresas selecionadas
estão cadastradas no banco de
dados da pasta para a aquisição
dos equipamentos, podendo ser
contratadas por outras secretarias e órgãos municipais. As primeiras 100 mil máscaras foram
pagas com recursos da Prefeitura, por meio da Secretaria
Municipal de Direitos Humanos
e Cidadania.
Para participar, é necessário
enviar os documentos solicitados no edital para o e-mail
trabalhosp@prefeitura.sp.gov.br
. Os pedidos de credenciamento
e os documentos de habilitação
serão analisados pela Coordenadoria do Trabalho e a lista dos
credenciados é publicada semanalmente no Diário Oficial.

SP assina maior contrato de
concessão de rodovias do país,
entre Piracicaba e Panorama
O Governador João Doria
anunciou, na sexta-feira (15), a
assinatura do contrato de concessão para a operação do Lote
PiPa (Piracicaba – Panorama)
entre a Artesp (Agência de
Transporte do Estado de São Paulo) e a concessionária Eixo SP.
O consórcio venceu o certame com ágio histórico de
7.209% sobre a outorga mínima
ao apresentar a oferta de R$ 1,1
bilhão pela concessão do lote de
rodovias, no leilão realizado em
janeiro de 2020.
“O consórcio vencedor, sob
liderança do Banco Pátria, fará
um investimento de R$ 14 bilhões e vai gerar sete mil novos
empregos diretos e indiretos já
nos primeiros dois anos de contrato. Vai levar renda, oportunidade e dignidade para a população do Estado de São Paulo. Isso
demonstra confiança na nossa
economia, no nosso governo, e
estimula a economia do estado
como um todo”, disse Doria.
Com a assinatura do contrato, a nova concessionária assume em junho os 1.273 quilômetros, maior malha rodoviária já
licitada no Brasil, por um período de 30 anos. A extensão abrange 12 rodovias, passando por 62
municípios do estado. Parte da
quilometragem (1.055) estava
sob a responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).
“A assinatura deste contrato
em meio à pandemia do coronavírus mostra a segurança jurídica do estado e a confiança dos
investidores, que cumpriram o
cronograma estipulado ainda em
fevereiro de 2019, quando iniciamos esse projeto”, afirmou o
Vice-Governador e Presidente
do Conselho Gestor de Concessões e PPPs, Rodrigo Garcia.
Estão previstos investimen-

tos que somam R$ 14 bilhões
para a infraestrutura rodoviária
que atravessa São Paulo, desde
a região de Campinas até o extremo oeste do Estado, na divisa com o Mato Grosso do Sul.
Do total de investimentos previstos ao longo do período contratual, cerca de R$ 1,5 bilhão
serão aportados já nos dois primeiros anos da concessão.
A nova concessão soma-se a
outras 20 concessionárias das
rodovias paulistas sob gestão da
Artesp. “A agência trabalha para
assegurar o alto padrão de qualidade do pacote de serviços oferecidos aos usuários nas estradas, sobretudo no quesito segurança. Por isso, é fundamental o
investimento em obras, manutenção e melhorias constante nas
rodovias paulistas”, destacou a
Diretora Geral interina da Artesp, Renata Perez Dantas.
O projeto de concessão contou com a assessoria técnica da
International Finance Corporation (IFC), organismo multilateral do Grupo Banco Mundial,
para a realização dos estudos e
acreditação do projeto. A assessoria da IFC se dá no âmbito do
Programa de Fomento à Participação Privada, uma parceria técnica e financeira entre IFC, BNDES e BID para o desenvolvimento e promoção de projetos
de concessão e PPP no Brasil.
Piracicaba – Panorama
A concessão abrange 1.273
quilômetros de rodovias que serão modernizadas e ampliadas. O
lote Piracicaba-Panorama é
composto pela malha de 218
quilômetros até então operada
pela concessionária Centrovias,
do Grupo Arteris, além do trecho operado pelo DER, que passará a receber todas as modernizações do Programa de Con-

cessões Rodoviárias do Governo de São Paulo. Receberão investimentos trechos das rodovias SP-304, SP-308, SP-191, SP197, SP-310, SP-225, SP-261,
SP-293, SP-331, SP-294, SP284 e SP-425.
O plano de modernização e
obras inclui a construção de 600
quilômetros de duplicações e
novas pistas (contornos urbanos). Também haverá faixas adicionais e vias marginais, obras
que melhoram a fluidez, o escoamento da produção regional e
a segurança viária. Serão implantados, ainda, acostamentos, novos acessos e retornos, recuperação de pavimento, passarelas
e ciclovias.
O projeto estabelece que a
cada quatro anos sejam realizadas revisões que possam adequar
novos investimentos nas pistas.
Assim, poderão ser antecipados
ou feitos novos investimentos,
como duplicações e faixas adicionais de acordo com a avaliação de novas demandas.
Inovações tarifárias
A concessão também prevê
inovações do ponto de vista econômico, tecnológico e de segurança viária. O modelo considera uma tarifa quilométrica 23%
menor em comparação à praticada atualmente. Haverá desconto de 5% para os usuários do
pagamento automático.
Além disso, a grande inovação tarifária da nova concessão
é o Desconto de Usuário Frequente (DUF), modelo inédito
no Brasil e que irá beneficiar os
motoristas que utilizam o trecho
rodoviário com mais frequência,
principalmente moradores de
pequenas cidades que usam as
rodovias para acessar a rede de
comércio e serviços de municípios vizinhos.

Segurança viária
A concessão será a primeira
do país a contar com a metodologia iRAP (Programa Internacional de Avaliação de Rodovias),
que tem como objetivo permitir
que vias sejam projetadas para
limitar a probabilidade de acidentes, assim como minimizar a
gravidade das ocorrências. A
metodologia já foi aplicada com
sucesso em mais de um milhão
de quilômetros de rodovias em
mais de 80 países.
Geração de empregos
A estimativa é de geração de
mais de sete mil empregos diretos e indiretos nos primeiros
dois anos de concessão, com
base na demanda por obras e
ampliações. O número leva em
consideração a contratação das
equipes administrativa, de operação e de manutenção das rodovias, de ambulâncias, guinchos
e atendimento aos usuários.
Considera também a contratação de empresas terceirizadas
que executarão serviços, como
construção de 16 praças de pedágio e reforma de outras cinco, bem como a contratação de
empresas que fornecerão produtos, insumos e serviços. No início da operação, está prevista a
geração imediata de 2.031 empregos.
Benefícios regionais
A previsão é de que as 62
prefeituras dos municípios desse novo lote recebam cerca de
R$ 2 bilhões em repasses de ISSQN ao longo da concessão. O
repasse, do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo de
São Paulo, pode ser utilizado pelas prefeituras em suas prioridades, como na expansão de infraestrutura de transporte.
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Índices de confiança se acomodam
depois de queda em abril
Os índices de confiança dos
empresários e dos consumidores tiveram altas em suas prévias de maio deste ano, depois das
fortes quedas ocorridas em abril.
Segundo a Fundação Getulio
Vargas (FGV), o resultado mostra uma acomodação dos indicadores, que sofreram forte impacto no mês passado, com a
pandemia do novo coronavírus
(covid-19).

Em outras palavras, seria
uma redução do pessimismo
em relação ao mês anterior.
“Com a deterioração do cenário já em curso, uma parcela
dos agentes econômicos calibrou expectativas ao migrar
de respostas pessimistas para
opções mais neutras. Em outras palavras, pode estar
ocorrendo uma adaptação das
expectativas ao ‘novo normal’

do período de crise” afirma a
pesquisadora da FGV Viviane
Seda Bittencourt.
O Índice de Confiança Empresarial teve alta de 7,7 pontos
na prévia de maio, na comparação com o número consolidado
de abril, chegando a 63,5 pontos em uma escala de zero a 200
pontos.
A indústria é o único setor
em que a confiança continuou

caindo na prévia de maio (-1,2
ponto). Os serviços subiram 9
pontos em maio. O comércio
subiu 4,7 pontos e a construção,
2 pontos.
Já o Índice de Confiança do
Consumidor subiu 6,5 pontos na
comparação da prévia de maio
com o dado consolidado de abril
e chegou a 64,7 pontos, em uma
escala de zero a 200 pontos.
(Agência Brasil)

Tesouro paga R$ 963,62 milhões
em dívidas garantidas pela União
A União pagou R$ 963,62
milhões em dívidas garantidas
dos estados e municípios em
abril. Na comparação com abril
do ano passado, quando foram
honrados R$ 401,02 milhões, o
crescimento foi de 140,3%.
Do total bancado pelo Tesouro em abril de 2020, os maiores valores foram R$ 226,35
milhões relativos a inadimplências do Estado do Rio de Janeiro, R$ 251,04 milhões de Minas Gerais, R$ 239,80 milhões
da Bahia, R$ 89,25 milhões de
Pernambuco e R$ 76,26 milhões de Goiás. Os dados estão
no Relatório de Garantias Honradas pela União em operações
de crédito, divulgado na sextafeira, (15), em Brasília, pelo
Tesouro Nacional.

No acumulado do ano, a
União honrou R$ 2,88 bilhões
em dívidas garantidas dos estados e municípios, um crescimento de 25,9% quando comparado ao total do mesmo período
em 2019 (R$ 2,29 bilhões).
De janeiro a abril de 2020,
quatro estados foram responsáveis por 91,9% do valor honrado pela União: Minas Gerais
(R$ 1,25 bilhão, ou 43,3% do
total), Rio de Janeiro (R$
680,24 milhões ou 23,6% do
total), Goiás (R$ 477,91 milhões, ou 16,6%) e Bahia (R$
239,80 milhões, ou 8,3% do
total).
Segundo o Tesouro Nacional, pelo fato de a União estar
impedida de executar as contragarantias de diversos esta-

dos que obtiveram liminares
judiciais suspendendo a execução das contragarantias, e
também as relativas ao Estado
do Rio de Janeiro, que está
sob o Regime de Recuperação
Fiscal (RRF), os valores honrados no ano aumentaram a
necessidade de financiamento
da dívida pública federal.
Honra de garantias
Como garantidora de operações de crédito, a União, representada pelo Tesouro Nacional,
é comunicada pelos credores de
que o estado ou município não
realizou a quitação de determinada parcela do contrato.
Diante dessa notificação, o
Tesouro Nacional informa o
mutuário da dívida para que se

manifeste quanto aos atrasos nos
pagamentos. Caso o ente não
cumpra suas obrigações no prazo estipulado, a União paga os
valores inadimplidos.
Após essa quitação, exceto
nos casos em que houver bloqueio na execução das contragarantias, a União inicia o processo de recuperação de crédito na forma prevista contratualmente, ou seja, pela execução das contragarantias indicadas pelos estados e municípios quando da assinatura
dos contratos. Sobre as obrigações em atraso incidem juros, mora e outros custos operacionais referentes ao período
entre o vencimento da dívida e a
efetiva honra dos valores pela
União. (Agência Brasil)

IBGE: taxa de desemprego de jovens
atinge 27,1% no primeiro trimestre
A taxa de desemprego entre
os jovens de 18 a 24 anos de idade brasileiros ficou em 27,1%
no primeiro trimestre de 2020,
bem acima da média geral de
12,2% do país no período. Este
comportamento foi verificado
nas cinco grandes regiões, com
destaque para o Nordeste, onde
a estimativa foi de 34,1% de desempregados nesta faixa etária.
Os dados são da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua (Pnad Contínua), divulgada na sexta-feira,
(15) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
O desemprego entre os jovens cresceu em relação ao úl-

timo trimestre de 2019, quando
a taxa era de 23,8%. Segundo a
pesquisadora do IBGE Adriana
Beringuy, o crescimento é esperado devido às dispensas de trabalhadores temporários contratados para o período de final do
ano. “A maior parte dos temporários dispensados no início do
ano são jovens, o que faz com
que a queda no nível de ocupação seja maior nesta faixa”, explica Adriana.
Outro dado da pesquisa é que
a taxa entre as mulheres brasileiras ficou em 14,5% no primeiro trimestre deste ano, 4,1
pontos percentuais acima da taxa
observada entre os homens no

mesmo período (10,4%). Os
dados também mostram disparidade entre as pessoas que autodeclararam sua cor para o IBGE.
A taxa entre os brancos ficou em
9,8%, bem abaixo das pessoas
pardas (14%) e pretas (15,2%).
Para o contingente de pessoas com ensino médio incompleto, a taxa ficou em 20,4%, superior à verificada para os demais
níveis de instrução. Aqueles com
nível superior completo registraram uma taxa de 6,3%.
Estados
As maiores taxas de desemprego no primeiro trimestre deste ano foram registradas na

Bahia (18,7%), Amapá (17,2%),
Alagoas e Roraima (16,5%). Já
as menores ficaram com Santa
Catarina (5,7%), Mato Grosso
do Sul (7,6%) e Paraná (7,9%).
Na comparação com o último trimestre de 2019, a taxa de
desemprego cresceu em 12 locais, permanecendo estável nas
outras 15 unidades da federação.
Os estados com maiores altas
foram Maranhão (3,9 pontos
percentuais, chegando a 16,1%
no primeiro trimestre), Alagoas
(2,9 pontos percentuais, chegando a 16,5%) e Rio Grande do
Norte (2,7 pontos percentuais,
chegando a 15,4%). (Agência
Brasil)

BNDES tem lucro líquido de
R$ 5,5 bilhões no primeiro trimestre
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) teve lucro líquido
de R$ 5,5 bilhões no primeiro
trimestre deste ano, resultado
4,6 vezes maior em relação ao
último trimestre, quando teve
lucro de R$ 1,2 bilhão. Os resultados foram apresentados na
sexta-feira, (15).
Segundo o banco de fomento, o desempenho é atribuído
principalmente ao resultado de
R$ 8,5 bilhões com participações societárias, dos quais R$
8,1 bilhões decorreram dos desinvestimentos realizados no
período, com destaque para a
oferta pública de ações da Petrobras em fevereiro. De acordo com o BNDES, esse efeito
foi atenuado pela constituição
de provisão para risco de crédito de R$ 1,7 bilhão, influenciada pela revisão das classificações de risco de empresas dos
setores mais afetados pela pandemia de covid-19.
O lucro com intermediação
financeira, ou seja, com os financiamentos feitos pelo BNDES, atingiu R$ 4,1 bilhões, o
que equivale a um aumento de
10,1% em comparação com o

primeiro trimestre de 2019. A
carteira de crédito somou R$
442,1 bilhões.
Segundo o BNDES, a carteira
de crédito líquida somou R$ 442,1
bilhões no encerramento do trimestre, representando 61,6% dos
ativos totais e apresentando variação positiva de 0,7% em relação
ao fechamento de 2019, quando
totalizava R$ 441,8 bilhões.
Os ativos do sistema BNDES totalizaram R$ 718,3 bilhões em 31 de março, apresentando queda de R$ 9,9 bilhões
(-1,4%) no trimestre.
De acordo com o banco, a redução da carteira de participações
societárias para R$ 59,2 bilhões,
ante R$ 111,9 bilhões no fechamento de 2019, reflete em parte
a estratégia de desinvestimento
(vendas de R$ 23,8 bilhões) e também os movimentos recentes do
mercado, que levaram à desvalorização dos investimentos, uma
redução de R$ 28,8 bilhões.
Para o presidente do banco,
Gustavo Montezano, o BNDES
teve performance relativamente
estável no segmento de crédito.
“É uma carteira relativamente
conservadora, focada em grandes
clientes e instituições financei-

ras. Já no segmento de investimentos em participações societárias, a gente observou grande
volatilidade da carteira”, disse,
em uma transmissão online.
Empresas aéreas
Montezano informou que as
empresas aéreas Latam, Gol e
Azul aderiram ontem (14) à proposta de crédito estabelecida
pelo BNDES e pelo sindicato
dos bancos. O setor enfrenta uma
grave crise, com a queda no número de passageiros por causa
da pandemia de covid-19. “Agora entramos na fase de execução
das propostas”.
De acordo com o executivo, a
atuação vai ser focada nas operações brasileiras das empresas - os
recursos não devem ser usados
para pagar credores financeiros e
as condições serão isonômicas
para as companhias aéreas.
Covid-19
O BNDES também apresentou um balanço de suas ações
emergenciais de combate à covid19, anunciadas em 22 de março.
As iniciativas buscam preservar as
atividades econômicas das empresas durante esse período. O ban-

co informou que já soma R$ 13
bilhões em aprovações, apoiando empresas que empregam 2,2
milhões de pessoas.
Em menos de dois meses, 19
mil clientes já solicitaram a suspensão temporária de pagamento de financiamentos no BNDES, totalizando R$ 8,7 bilhões.
“Estima-se que essas empresas
empreguem 1,62 milhão de pessoas”, diz o banco.
A linha de capital de giro para
micro, pequenas e médias empresas totaliza R$ 2,3 bilhões
em aprovações. O programa para
financiamento da folha de pagamento de pequenas e médias
empresas contabiliza 73 mil operações aprovadas, alcançando R$
1,6 bilhão. O banco estima que
o apoio dessa linha tenha contribuído para o pagamento do
salário de 460,5 mil pessoas.
Até o momento, o programa
emergencial que tem como foco
a ampliação imediata de leitos,
além de materiais e equipamentos médicos, aprovou R$ 198,2
milhões, que, segundo o banco,
viabilizarão a entrega de 3.126
leitos, 500 mil testes rápidos de
covid-19 e 1,5 mil novos monitores. (Agência Brasil)

Veja como será o pagamento da
2ª parcela do auxílio emergencial
A Caixa Econômica Federal
começará a pagar a segunda parcela do auxílio emergencial de R$
600 a partir da próxima segundafeira (18), informou o presidente

do banco estatal, Pedro Guimarães.
Ao todo, cerca de 50 milhões de pessoas estão inscritas
no programa. O benefício é pago
para trabalhadores informais e

pessoas de baixa renda, inscritos do cadastro social do governo e no Bolsa Família.
O vice-presidente da Rede
de Varejo da CAIXA, Paulo Hen-

rique Angelo, divulgou na sextafeira, (15) informações técnicas
sobre o crédito do benefício e
também tirou dúvida dos internautas. (Agência Brasil)
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Japão alerta que população
deve evitar nova onda
da covid-19
O primeiro-ministro do Japão, Abe Shinzo, renovou seu pedido à população para que sejam mantidas as medidas em vigor
de modo a evitar a disseminação do novo coronavírus, após a
suspensão do estado de emergência em 39 províncias.
Abe fez esta declaração em uma sessão plenária da câmara
alta do Parlamento na sexta-feira (15), em Tóquio.
Ele disse que o país precisa se preparar para uma longa batalha contra o vírus até que tratamentos e vacinas eficazes sejam
desenvolvidos.
Acrescentou que o vírus ainda é uma ameaça, apesar de o estado de emergência ter sido reduzido.
Advertiu que a população necessita estar preparada para possíveis segunda e terceira ondas de infecções.
Abe disse que, caso haja um grande aumento no número de
infecções, é possível que o estado de emergência tenha que ser
novamente declarado para as áreas afetadas.
Exortou a população a adotar um novo estilo de vida que incorpore o distanciamento social e seguir as diretrizes emitidas
por cada setor industrial. (Agência Brasil)

México bate recorde com
2.049 novos casos de
covid-19 em 24 horas
O México tem 42.595 casos confirmados de contaminação
pelo novo coronavírus e 4.477 mortes. Enquanto o país se prepara para retomar as atividades com a “nova normalidade”, anunciada pelo presidente Andrés Manuel López Obrador, um número recorde de contágios é registrado em 24 horas. Foram anunciados no início da noite de quinta-feira, (14) 2.049 novos casos
identificados e 257 mortes.
Na sexta-feira, (15), em entrevista no Palácio Nacional, o
presidente mexicano disse que o país já está chegando ao fim da
pandemia e que, a partir da próxima semana, deve começar a descer a curva de contágios.
“Vai passar, não apenas porque nós queremos, mas tudo indica que estamos já no pico dos afetados pela pandemia e já vamos
iniciar a descida. Agora falta pouco, muitos dias se passaram e já
estamos vendo a luz no fim do túnel”, afirmou López Obrador.
O México tem 126 milhões de habitantes. As 4.477 mortes
no país representam 3,55 mortes para cada 100 mil habitantes.
No ranking do número de contágios nas Américas, o país está
atrás apenas de Estados Unidos (1.417.889), Brasil (203.165) e
Peru (80.604).
Retomada de atividades econômicas
Há dois dias, na última quarta-feira (13), o presidente anunciou um plano de retomada das atividades econômicas em direção ao que chamou de “nova normalidade”. O plano traça uma
reabertura por etapas e com um semáforo com quatro cores para
indicar maiores e menores restrições.
Vermelho, laranja, amarelo e verde, onde o vermelho significa maiores restrições e o verde, a volta de todas as atividades. A
ideia é implementar os semáforos no dia 1º de junho, com um
período de adequação entre 18 e 31 de maio.
“Este é um plano progressivo para o reinício das atividades
sociais, econômicas e escolares, sob os princípios de clareza,
segurança e certeza. Saúde e vida sempre serão privilegiadas.
Vamos para uma nova normalidade”, disse o secretário da Saúde,
Jorge Alcocer.
A cor vermelha indica que poderão funcionar somente atividades essenciais, além de mineração, construção e transporte. O
laranja diz que, além das essenciais, algumas outras atividades
podem ser realizadas. O amarelo sinaliza que todas as atividades
essenciais e não essenciais podem voltar, com algumas restrições. E o verde é a liberação total de retorno.
O subsecretario de Prevenção e Promoção da Saúde, LópezGatell, afirmou que grande parte do território não tem casos da
covid-19, o que permite que as medidas nacionais sejam suspensas. “Elas (as medidas) terão que ser direcionadas de acordo com
a intensidade da transmissão”.
Ainda de acordo com o plano de retomada, as regiões do país
que não tenham casos confirmados poderão voltar às atividades
escolares e de laborais no dia 18 de maio.
O presidente mexicano afirmou que a implementação do plano é voluntária e não haverá problemas caso os estados e municípios optem por não adotá-lo.
“Estamos em um momento estelar da democracia no México,
ou seja, medidas coercitivas não serão aplicadas, nada à força, tudo
pela razão e pela lei”, finalizou Obrador. (Agência Brasil)

Atividade econômica tem
queda de 1,95% no 1º trimestre
Com os efeitos da pandemia
de covid-19, a atividade econômica registrou queda no
primeiro trimestre neste ano.
É o que mostra o Índice de Atividade Econômica do Banco
Central (IBC-Br), divulgado
na sexta-feira, (15) pelo Banco Central (BC).
No primeiro trimestre, comparado ao período anterior (outubro, novembro, dezembro de
2019), o índice apresentou queda de 1,95%, segundo dados
dessazonalizados (ajustados
para o período). Já na comparação do primeiro trimestre deste
ano com o mesmo período de
2019, a queda ficou em 0,28%.
Em março, mês do início de
medidas de isolamento social
necessárias para o enfrentamento da pandemia, houve recuo de
5,90%, na comparação com fevereiro. Esse foi o pior resultado mensal desde o início da sé-

rie histórica, em janeiro de
2003. Em relação a março de
2019, a queda chegou a 1,52%.
Em 12 meses terminados
em março de 2020, houve expansão de 0,75%.
O IBC-Br é uma forma de
avaliar a evolução da atividade
econômica brasileira e ajuda o
BC a tomar suas decisões sobre
a taxa básica de juros, a Selic. O
índice incorpora informações
sobre o nível de atividade dos
três setores da economia: indústria, comércio e serviços e agropecuária, além do volume de
impostos.
O índice foi criado pelo BC
para tentar antecipar, por aproximação, a evolução da atividade econômica. Mas o indicador
oficial da economia é o Produto Interno Bruto (PIB), calculado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
(Agência Brasil)
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Dataprev aprova auxílio emergencial
para 8,3 milhões de brasileiros
STF destina
R$ 153 milhões da
Lava Jato para
combater pandemia
O ministro Alexandre de
Moraes, do Supremo Tribunal
Federal (STF), determinou na
sexta-feira, (15) que R$ 153
milhões recuperados pela Operação Lava-Jato sejam destinados para ações de combate ao
novo coronavírus. Com a decisão do ministro, serão destinados R$ 44,2 milhões para o
Maranhão, R$ 79,4 milhões
para o Mato Grosso e R$ 29,6
milhões ao Tocantins. Os valores totalizam R$ 153 milhões.
Pela decisão, os estados
deverão comprovar a utilização
dos recursos nas ações de prevenção, contenção e combate
à covid-19.
“A emergência causada pela
pandemia da covid-19 exige das
autoridades brasileiras, em to-

dos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à
saúde pública, com a adoção de
todas as medidas possíveis para
o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de
Saúde”, afirmou na decisão.
Incialmente, os recursos
estavam previstos para o combate ao desmatamento e aos
incêndios florestais nos três
estados, no entanto, as verbas
ainda não tinham sido liberadas. Dessa forma, os governos
locais pediram a realocação
dos recursos.
Em março, Moraes determinou que R$ 1,6 bilhão também
recuperados Lava Jato fossem
destinados ao Ministério da Saúde para o combate ao novo coronavírus. (Agência Brasil)

Teich diz que deixa
pronto plano de
trabalho para
auxiliar estados
O médico Nelson Teich, que
deixou o cargo de ministro da
Saúde na sexta-feira, (15), fez
um pronunciamento de despedida, no qual fez um balanço da sua
curta atuação à frente da pasta.
Ele assumiu há cerca de um mês,
no lugar de Luiz Henrique Mandetta. O substituto ainda não foi
anunciado pelo governo federal.
Teich disse que escolheu sair,
que “deu o melhor” de si e que
aceitou o convite “não pelo cargo”, mas “porque queria tentar ajudar as pessoas”. Ele não entrou em
detalhes sobre as razões da saída.
Havia divergências entre ele e o
presidente Jair Bolsonaro sobre
temas como o distanciamento social e o uso da cloroquina para o
tratamento da covid-19.
Ele agradeceu à sua equipe,
que “sempre o apoiou”, e destacou a importância do trabalho
conjunto do governo federal
com os conselhos de secretários estaduais e municipais de
Saúde, lembrando que o Sistema
Único de Saúde (SUS) é “tripartite”. Terminou defendendo o
Sistema SUS, observando que é
“cria do sistema público”.
O agora ex-ministro fez um
balanço da sua curta gestão. Começou destacando que “não é
simples estar à frente de ministério como este num momento
difícil”. Mas ressaltou as ações
que realizou, como o plano de
diretrizes para o distanciamento, o plano de testagem e as medidaas de apoios aos locais mais
afetados.
“Deixo um plano de trabalho
pronto para auxiliar os secretários estaduais e municipais a tentar entender o que está acontecendo e pensar próximos passos.

Quais são os pontos que precisam ser avaliados, os pontos críticos para considerar na tomada
de decisão”, declarou.
Teich elencou também o programa de testagem, que está “pronto para ser implementado”. “Isso
vai ser importante para entender a
situação da covid-19, o que é fundamental para definir estratégias
e ações”, acrescentou.
O ex-ministro enfatizou a
importância da ida a locais muito afetados pela pandemia. “É
fundamental estar na ponta, entender o que acontece no dia a
dia, ver o que está sendo feito.
Este entendimento foi importante para desenho de ações implementadas em seguida. Cada cidade que a gente vai a gente está
melhor preparado para o desafio”, disse.
Ele lembrou que, para além
das respostas à pandemia, atuou
também em outros temas. “Traçamos aqui um plano estratégico. As ações foram iniciadas e
[isso] deve ser seguido. É importante lembrar que durante este
período temos foco total na covid-19, mas temos um sistema
que envolve várias outras doenças. Em todo tempo que a gente
trabalhou e passou por este momento, todo o sistema é pensado em paralelo.”
Ele terminou agradecendo o
presidente Jair Bolsonaro pela
oportunidade à frente do Ministério da Saúde e também aos
profissionais da área. “Agradeço os profissionais de saúde
mais uma vez. Quando você vê
o dia a dia das pessoas, você se
impressiona. Ao lado dos pacientes, correndo risco”, pontuou. (Agência Brasil)

Cerca de 8,3 milhões de brasileiros que haviam pedido o auxílio emergencial de R$ 600
(R$ 1,2 mil para mães solteiras)
tiveram o benefício aprovado
nesta madrugada, informou há
pouco o presidente da Dataprev,
Gustavo Canuto. A lista de novos beneficiários foi repassada
à Caixa Econômica Federal, que
liberará cerca de R$ 5,3 bilhões
nos próximos dias.
O pagamento da primeira parcela para esse contingente ocorrerá gradualmente entre os dias
19 e 29 de maio, conforme o
mês de nascimento do beneficiário. Segundo o presidente da
Caixa, Pedro Guimarães, a liberação será gradual para evitar filas e aglomerações nas agências. A partir das 18h, quem estava
com o benefício em análise receberá a confirmação no aplicativo Caixa Emergencial ou no
site auxilio.caixa.gov.br se teve
o auxílio liberado.
Esses 8,3 milhões de cidadãos receberão o benefício em
espécie nas seguintes datas: 19
de maio (terça-feira) para nascidos em janeiro, 20 de maio
(quarta-feira) para nascidos em
fevereiro, 21 de maio (quintafeira) para nascidos em março,
22 de maio (sexta-feira) para
nascidos em abril e 23 de maio
(sábado) para nascidos em maio,

abril e junho.
O pagamento da primeira parcela continua na semana seguinte: 25 de maio (segunda-feira)
para nascidos em agosto, 26 de
maio (terça-feira) para nascidos
em setembro, 27 de maio (quarta-feira) para nascidos em outubro, 28 de maio (quinta-feira)
para nascidos em novembro e 29
de maio (sexta-feira) para nascidos em dezembro. Segundo Guimarães, beneficiários que nasceram em um mês superior ao da
data de saque não poderá retirar
o dinheiro num dia anterior.
Uma parcela adicional de
beneficiários começará a receber a primeira parcela amanhã
(16). O banco pagará R$ 246
milhões do auxílio emergencial
a 405.163, dos quais 311.637
créditos em contas da Caixa e
93.526 em contas de outros bancos. Todo o dinheiro será creditado de forma eletrônica. Diferentemente das últimas semanas,
a Caixa não abrirá parte das agências neste sábado (16).
A segunda parcela será depositada entre os dias 20 e 26 de
maio exclusivamente nas contas
poupanças digitais abertas pela
Caixa. Inclusive quem tem conta bancária receberá pela conta
digital e terá de movimentar o
dinheiro por meio do aplicativo
Caixa Tem.

Segundo Guimarães, a Caixa
optou pelo pagamento virtual para
evitar que as filas de saques em
espécie da segunda parcela coincidam com a fila de pagamento
da primeira parcela para os 8,3
milhões que tiveram o benefício
aprovado apenas agora.
O saque em dinheiro da segunda parcela ocorrerá entre 30
de maio e 13 de junho, conforme o mês de nascimento do beneficiário. Os beneficiários do
Bolsa Família receberão a segunda parcela normalmente, nos
dez últimos dias úteis de maio
(entre os dias 18 e 29), conforme o dígito final no Número de
Inscrição Social (NIS).

conclusivo (com necessidade de
correção de informações).
Canuto apresentou as estatísticas de processamento do
auxílio emergencial. Desde o
início do programa, em 7 de
abril, a Dataprev recebeu
118.291.454 requerimentos,
dos
quais
processou
112.559.202 (95,2%). Do total
processado, 59.291.753 benefícios
foram
liberados,
36.858.102 foram negados e
16.409.347 foram considerados
inconclusivos. A empresa está
processando 1.535.126 (1,3%)
de requerimentos e começará a
processar 4.197.126 (3,5%) de
pedidos nos próximos dias.

Justificativa
Segundo o presidente da Dataprev, a demora para liberar os
benefícios decorreu do fato de
a estatal de tecnologia ter de
checar os pedidos em 17 bases
de dados do governo, que incluem Receita Federal, Secretaria
de Trabalho do Ministério da
Economia e Poder Judiciário. Ele
disse que a liberação do auxílio
para 8,3 milhões de brasileiros
resultou do processamento de
14,6 milhões de pedidos nos últimos dias. A diferença de 6,3
milhões corresponde ao total de
brasileiros que tiveram o benefício negado ou considerado in-

Bancarização
O ministro da Cidadania,
Onyx Lorenzoni, disse que o
Brasil conseguiu pôr em funcionamento, em menos de um
mês, o maior programa de bancarização e de transferência de
renda da América Latina e do
hemisfério sul. “O aplicativo
evoluiu para um produto que
desperta atenção. Tivemos preocupação tanto do Banco Mundial como de organismos da
ONU [Organização das Nações
Unidas] de como o Brasil fez
tanto e com tanta segurança em
pouco tempo”, declarou. (Agência Brasil)

Governo lança campanha e pede
atenção aos casos de violência doméstica
O governo federal lançou, na
sexta-feira, (15), a Campanha de
Conscientização e Enfrentamento à Violência Doméstica e
alertou que esse tipo de violência tem crescido em meio à pandemia da covid-19, em razão das
medidas de isolamento social.
Com o lema Denuncie a Violência Doméstica - Para Algumas
Famílias, O Isolamento Está
Sendo Ainda Mais Difícil, a campanha aborda não somente a violência contra a mulher, mas
também contra idosos, pessoas
com deficiência, crianças e adolescentes.
“Nossa campanha é para dizer para todo mundo denunciar,
nós garantimos o anonimato. O
objetivo é de despertar a urgência em exercitar o dever cívico
de informar às autoridades sobre as situações de violência
dentro dos lares. O objetivo é
incentivar os vizinhos. Vizinhos,
por favor, enfiem a colher em
briga de marido e mulher. Comecem a denunciar”, disse a ministra da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos, Damares Alves, durante cerimônia no Palácio do Planalto.
O governo disponibiliza os
canais de atendimento da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o Disque 100, o Ligue
180 e o aplicativo Direitos Hu-

manos Brasil, responsáveis por
receber, ouvir e encaminhar denúncias de violações aos direitos humanos. Pelo aplicativo é
possível, inclusive, enviar fotos
e vídeos que, segundo Damares,
já antecipam a prova do crime.
Todos esses canais também estão acessíveis em Libras, para
pessoas surdas ou com deficiência auditiva.
O Ligue 180 está disponível
24 horas por dia, todos os dias,
inclusive finais de semanas e
feriados, e pode ser acionado de
qualquer lugar do Brasil. Vítimas
residentes do exterior também
podem utilizar o serviço, sendo
que cada país tem um número de
telefone correspondente, que
pode ser conferido na página do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
Esta semana, a Agência Brasil preparou um material que
explica onde mulheres agredidas podem encontrar ajuda.
De acordo com a ministra
Damares, em abril o Ligue 180
registrou aumento de 35% no
número de denúncias de violência contra a mulher. Já no Disque 100, segundo ela, caiu em
18% as denúncias de violência
contra crianças. A preocupação
do governo é com a subnotificação.
“A maioria da violência con-

tra as crianças a gente descobre
na escola ou na creche, quando
o cuidador está dando um banho.
Essas crianças não estão na creche e não estão na escola. Quando a pandemia passar, o que nós
vamos descobrir em relação à
criança quando ela voltar para a
escola? A criança não liga, não
fala, não vai denunciar, não usa
aplicativo. Estamos apavorados
com o que vamos descobrir póspandemia”, disse a ministra, apelando para que vizinhos e parentes fiquem atentos aos sinais de
violência, como o choro constante de crianças.
De acordo com Damares, o
Ministério da Justiça e Segurança Pública também trabalha para
que todos os estados tenham
boletim de ocorrência online
para violência doméstica. A ferramenta, segundo ela, já está disponível em 14 estados.
Violência patrimonial
A ministra também manifestou preocupação com a violência contra o idoso e disse que,
além da violência física, nesse
caso, há também a violência patrimonial. Segundo ela, há denúncias de que parentes e pessoas próximas de idosos estão
utilizando procurações para fazer antecipação de herança ou
venda de imóveis.

De acordo com Damares, na
próxima segunda-feira (18) o
governo vai apresentar um projeto de lei, em caráter de urgência, ao Congresso Nacional,
para que cartórios só homologuem transferências de imóveis
de idosos com o testemunho
presencial do idoso e, preferencialmente, após o fim do isolamento social.
“[Será possível transferir] só
no caso extremo, se for mesmo
necessário a venda do imóvel
para os cuidados de saúde do idoso ou se era uma negociação anterior à pandemia, mas com a
presença do idoso, nada com procuração porque as denúncias
que estão chegando é que há
fraudes. Estão delapidando o patrimônio de idosos no Brasil”,
explicou.
Além disso, segundo Damares, o governo dará uma atenção
especial aos idosos durante a
pandemia da covid-19, por isso,
ampliou o número de atendentes do Disque 100. Segundo ela,
o canal de denúncias passou a
receber muitas ligações de idosos que querem apenas conversar. “Os idosos que quiserem
conversar, que estiverem se sentindo sozinho, com medo, podem ligar no Disque 100 para
bater papo conosco”, disse.
(Agência Brasil)

Bolsonaro sanciona com 11 vetos
lei que altera auxílio emergencial
O presidente Jair Bolsonaro
vetou a inclusão de categorias
profissionais para o recebimento do auxílio emergencial de R$
600, o socorro financeiro pago
pelo governo aos trabalhadores
informais afetados pelas medidas de combate à pandemia de
covid-19 no país. A lei com mudanças no auxílio emergencial
foi sancionada com 11 vetos e
publicada na sexta-feira, (15) no
Diário Oficial da União.
A medida aprovada pelo Congresso Nacional previa a inclusão de mais de 20 categorias na
lista do benefício, entre eles extrativistas, assentados da reforma agrária, artesãos, profissionais da beleza (como cabeleireiros), ambulantes que comercializem alimentos, diaristas, garçons, guias de turismo, babás,
motoristas de aplicativos, taxistas e catadores de recicláveis.

Ao vetar o dispositivo, Bolsonaro justifica que, ao especificar determinadas categorias
para o recebimento do auxílio
em detrimento de outras, a medida ofende o princípio da isonomia ou igualdade material previsto na Constituição, além de
excluir da lei em vigor, os trabalhadores informais em situação
de vulnerabilidade social em função da covid-19. Para o presidente, ao ampliar as hipóteses de
beneficiários, os parlamentares
também criaram despesa obrigatória ao Executivo, sem apontar
a fonte dos recursos e o impacto orçamentário da medida.
Entre as mudanças feitas
pelo Congresso na Lei 13.982/
2020, que instituiu o auxílio
emergencial, Bolsonaro manteve o artigo que proíbe que instituições financeiras façam descontos ou compensações sobre

o valor do auxílio emergencial,
mesmo que o beneficiário esteja em débito com a Caixa Econômica Federal ou outra instituição responsável pelo pagamento do auxílio. Essa medida havia
sido anunciada pelo governo,
mas não estava prevista na lei.
O presidente também vetou
a ampliação do pagamento do
Benefício de Prestação Continuada (BPC) para família cuja
renda mensal per capita seja
igual ou inferior a meio salário
mínimo. Hoje, de acordo com a
lei em vigor, tem direito ao BPC
idosos e pessoas com deficiência cuja renda familiar é igual ou
inferior a um quarto do salário
mínimo.
Os artigos vetados e as razões apresentadas pelo presidente também foram publicadas
no Diário Oficial da União e encaminhados ao Congresso Naci-

onal. A partir de agora, os parlamentares tem 30 dias para deliberar sobre os vetos.
Pagamento do Fies
O texto sancionado nesta
sexta-feira prevê a suspensão
dos pagamentos devidos pelos
estudantes ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A medida vale para os contratos que
estavam em dia antes da decretação do estado de calamidade
pública em razão da pandemia de
covid-19.
Está permitida a suspensão
de duas parcelas para os contratos em fase de utilização ou carência e de quatro parcelas para
s contratos em fase de amortização, dos estudantes que já concluíram seus cursos. De acordo
com a lei, o governo federal poderá prorrogar esses prazos.
(Agência Brasil)
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A Petrobras tem capacidade
de atravessar a atual crise econômica mundial ainda que o preço do barril do petróleo caia a US$
15. A afirmação é do presidente
da estatal, Roberto Castello Branco, que participou de coletiva de
imprensa pela internet na sextafeira (15). Ele disse que, na sua
visão, pelos próximos meses o
cenário será de dificuldades. Na
quinta-feira (14), a companhia divulgou os resultados financeiros
do primeiro trimestre do ano, que
apontaram para um prejuízo de R$
48,5 bilhões.
“Nós traçamos vários cenários. O mais provável é de uma
recuperação lenta, de uma recessão profunda. Têm vários fatores que contribuem para isso. O
desemprego em massa, que está
acontecendo no mundo, o aumento rápido da alavancagem financeira de famílias, empresas e
governos. As incertezas geradas pela própria covid [novo coronavírus (covid-19)], que desaparecerão somente quando se
tiver uma vacina. Existe sempre
a probabilidade de haver uma se-
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Petrobras pode sobreviver com
barril a US$ 15, diz Castello Branco

gunda onda, tal como aconteceu
com a gripe espanhola, e isso limita a atividade econômica”,
disse Castello Branco.
Segundo ele, o período de
quarentena imposto a quase todos os países do mundo vai gerar mudanças de comportamento
profundas, o que acabará impactando, direta ou indiretamente,
nos resultados da companhia.
“Adicionalmente, nós temos
que considerar que este período de quarentena que as pessoas estão passando, em vários
países do mundo, contribuirá
para mudanças de hábitos. Por

exemplo, a utilização mais intensiva da digitalização em detrimento da maior mobilidade. As
empresas precisarão de menos
viagens, de menos áreas de escritórios. E não podemos deixar
de considerar a tendência anterior, que era de estímulos a inovações para a substituição de
combustíveis fósseis no mundo”, disse.
Preço do petróleo
Para o presidente da Petrobras, essas mudanças poderão
levar o mercado a trabalhar com
valores ainda menores do barril

de petróleo, da média praticada
atualmente, de US$ 32 o barril
do tipo Brent.
“Se já levarmos isso em conta, então esse novo cenário nos
fez rever a posição anterior e
consequentemente prever preços mais baixos. A Petrobras
pode sobreviver hoje com preços de petróleo tão baixos como
US$ 15 [o barril]. Nós temos
musculatura para fazer isso, temos caixa, temos custos baixos.
Mas nós queremos gerar muito
mais valor. E acreditamos que
com a aceleração da execução da
estratégia traçada em janeiro de
2019, com a aceleração da transformação digital, nós seremos
capazes de, com a dedicação de
nossos profissionais e com os
nossos ativos de classe mundial, gerar muito valor no futuro.”
Castello Branco foi questionado sobre o planejamento da
venda de refinarias e disse que,
até o momento, não houve nenhuma desistência por parte dos
potenciais compradores. “Eu
vejo este projeto de forma otimista. Ele está de pé. Nenhum

interessado veio a nós dizer que
estava desistindo. E nós estamos confiantes que, pelo menos
até o final do ano, alguns acordo de compra e venda sejam fechados, ficando a conclusão da
transação para 2021. Nós continuamos trabalhando, nossa
equipe de gestão de portfólio
continua muito ocupada, não
está de férias. Ainda este ano
teremos boas notícias para dar”,
adiantou.
Segundo Castello Branco,
não houve qualquer mudança
no plano estratégico da Petrobras. Ele fez questão de dizer que
não haverá demissões em massa na companhia.
“Quero reafirmar que demissões em massa não existiram, não
existem e não existirão. Não houve hibernação de campos terrestres, outra mentira que vem sendo divulgada. Continuamos a
seguir a paridade de preços de
importação, com respeito à precificação de combustíveis. Estamos de pé e graças ao empenho
de nossas equipes estamos trabalhando ativamente para a re-

siliência da Petrobras e sua recuperação saudável após a essa
crise”, concluiu.
Distribuição de dividendos
A diretora Financeira e de
Relacionamento com Investidores, Andréa Marques de Almeida, disse que é uma possiblidade o investidor não contar com
distribuição de dividendos relativos a 2020.
“Falando em dividendos, é
difícil falar sobre os resultados
de 2020 como um todo, dado que
estamos no primeiro trimestre.
Mas se o cenário continuar semelhante ao que a gente está vivendo agora, provavelmente a
gente não vai ter dividendos, se
tudo continuar como está atualmente. Porque de fato é difícil
recuperar esse impacto que a
gente teve agora, no primeiro trimestre. Se o cenário mudar, a
gente vai avaliar”, disse Andrea.
O relatório completo com os
resultados do primeiro trimestre
de 2020 pode ser acessado na
página da companhia na internet. (Agência Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista S.A.
CNPJ 62.285.390/0001-40
Errata do Balanço Patrimonial 30/06/2019 e 2018
Retiﬁcar a data do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis da
SOCOPA, publicada no jornal O DIA no dia 15/5/20, Onde se lê: “14 de maio 2020” Leia-se:
“15 de maio 2020”.

Banco Paulista S.A.
CNPJ 61.820.817/0001-09
Errata do Balanço Patrimonial 30/06/2019 e 2018
Retiﬁcar a data do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis do
Banco Paulista, publicada no jornal O DIA no dia 15/5/20, Onde se lê: “14 de maio 2020”
Leia-se: “15 de maio 2020”.

Pedreira Cachoeira S.A. – CNPJ/MF nº 62.310.644/0001-33 – NIRE 35.300.052.421
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Ficam convidados os senhores acionistas desta Companhia a reunirem-se em AGO, no dia 25/05/2020, às 11:00h, na sede
social, Rua Cel. Sezefredo Fagundes, 7.901, São Paulo-SP, para deliberarem sobre a ordem do dia: (i) Exame, discussão e
votação das Demonstrações Financeiras e Contábeis, suas Notas Explicativas e do Relatório da Administração relativos ao
exercício social findo em 31/12/2019; (ii) Destinação do Resultado do Exercício findo em 31/12/2019; (iii) Correção Monetária
do Capital Social; (iv) Eleição da Diretoria para o período 2020-2023; (v) Aprovação da verba anual e global destinada a
remuneração da Diretoria; e (vi) Outros assuntos de interesse social. SP, 15/05/2020. A Diretoria. (15, 16 e 19/05/2020)
EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0014776-98.2020.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniela Dejuste de
Paula, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Ana Maria Oviedo, RG 8080234-5, CPF 012.542.158-32, que por
este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Unificada Paulista de Ensino
Renovado Objetivo – Supero Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513,
§ 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 13.197,69 (fevereiro/2020), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de março de 2020.
EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1008673-60.2018.8.26.0704. A MM. Juíza de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Luciane Cristina Silva Tavares,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FÁTIMA ADRIANA VIEIRA MENDONÇA SA- TO, RG 98.482.336, CPF
155.657.798-20, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Editora Cered Centro de Recursos
Educacionais Ltda, objetivando a cobrança de R$ 2.883,93 (agosto/2017), oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais, prestados nos anos letivos de 2014 e 2015. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios
de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Não se manifestando, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de março de 2020.
16 e 19.05
EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1065825-38.2018.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE
BATISTAALVES, na forma da Lei, etc. FAZ SABERa(o) CLÁUDIO ROBERTO BRIQUET BIGHETTI, Brasileiro,
RG 5.636.256, CPF 625.797.388-00, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por Sociedade Educacional Bricor Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos
do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 36.819,10 (fev./
2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525
do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de abril de 2020.
16 e 19.05
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1018214-76.2015.8.26.0008. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de
Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Vanildo Santos da Silva, CPF 814.315.385-15,
que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Itaú Unibanco
S.A, relativa ao veículo marca Nissan, modelo TIIDA Sedan, cor preta, ano 2011, placa ATY9762, chassi
3N1BC1AS1CL350642, apreendido em 03.10.2016, haja vista o inadimplemento da cédula de crédito nº
30427-233881838. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo
de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 29 de abril de 2020.
16 e 19.05
EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0006282-18.2019.8.26.0704.A MM. Juíza
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Luciane Cristina Silva
Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ELIAS EDMOND GHATTAS, Brasileiro, RG 67267920, CPF
666.100.108-97, que por este Juízo tramita uma Ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade
Educacional Bricor Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §
2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 35.945,32 (09/2019), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de março de 2020.
16 e 19.05
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1125396-34.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina de Figueiredo
Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FLÁVIA DINIZ ROQUETTE, RG 3.402.422, CPF
791.952.021-53, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura
Sinec Ltda., objetivando a cobrança de R$ 40.894,92 (agosto/2017), oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais prestados no ano letivo de 2014. 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, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de
5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 14 de abril de 2020.
16 e 19.05

Saraiva Livreiros S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 60.500.139/0001-26 – Companhia Aberta
Assembleia Geral Ordinária – Edital de Convocação
Convocamos os Senhores Acionistas a comparecer à Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 29 de maio de
2020, às 15 horas, por meio exclusivamente digital, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas
dos Administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019; e (ii) aprovar a destinação do resultado (prejuízo) do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019 (“AGO/2020”). As informações completas e detalhadas a respeito da AGO/2020 estão disponíveis
na sede da Companhia e no endereço eletrônico da Companhia (www.saraivari.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), para consulta dos acionistas. São Paulo, 12 de maio de 2020.
Jorge Saraiva Neto – Presidente do Conselho de Administração
(14, 15 e 16/05/2020)

Living Empreendimentos Imobiliários S.A.
NIRE 35.300.470.192 - CNPJ/MF 08.281.952/0001-32
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, hora, local: 06.05.2020, as 14hs, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 2º andar, Sala 01 - parte, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: 100% capital social votante. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: (i.) Redução do capital social em R$
50.000.000,00, considerado excessivo em relação ao objeto social, com o cancelamento de 50.000.000 de ações ordinárias, sem valor nominal, todas da Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, com a expressa anuência da Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., que receberá a restituição do valor das ações canceladas a título de capital excessivo em moeda corrente nacional. (ii.) Autorizar os administradores a assinar todos os
documentos necessários. (iii.) O capital social passa de R$ 467.212.909,00 para R$ 417.212.909,00 sendo
417.212.909 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, alterando-se o caput do Artigo 5º do Estatuto Social:
“Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R$
417.212.909,00 sendo 417.212.909 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Encerramento: Nada mais.
São Paulo, 06.05.2020. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum

(',7$/ 3$5$ &21+(&,0(172 '( 7(5&(,526 (;3(','2 126 $8726 '( ,17(5',d®2 '( 0$5,$
*8,/+(50,1$.2/,0%52:6.(<5(48(5,'2325/8,=.2/,0%52:6.(<-Ó1,25352&(6621
               !" 
#$  "     %    &  % )$=6$%(5 ' (   
!    )   !' (  * (& +,-.-.+/&    ,17(5',d®2 
0$5,$*8,/+(50,1$.2/,0%52:6.(<$+,0,++12+   2  3     (  4
(    !  !   566 7"898:8/XL].ROLPEURZVNH\
-~QLRU(   7( 3  (;!  !      & 4  &   1$'$
0$,6 (    
 #$  .<  * .+.++11-+=-.+
FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 11ª VARA CÍVEL - EDITAL de INTIMAÇÃO Prazo de 20 dias - Processo nº 0007376-36.2020.8.26.0002. O MM. Juiz de Direito da
11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr. ANTONIO
CARLOS SANTORO FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MANOEL PEDRO DA
COSTA FILHO - ESPÓLIO, na pessoa da inventariante ANA PAULA ALVES DA SILVA
(RG. 18.691.992, CPF. 136.189.568-35) que por este Juízo, tramita de uma ação de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por AVANT - MOTORS CENTRO AUTOMOTIVO
LTDA. ME. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo
513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague
a quantia de R$282.328,35 (março/2020), devidamente atualizada, SOB PENA de multa
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
IMPUGNAÇÃO. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de maio de 2020.

FOROS REGIONAIS VARAS CIVEIS - IV-LAPA, 1ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa São Paulo SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30
DIAS. PROCESSO Nº 1005275-13.2014.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo,
Dr(a). LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Geraldo de Oliveira, CPF 327.257.288-00, que Banco Bradesco
S/A ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 53.232,42 (dez/2015), referente ao saldo devedor da Cédula de
#RÏDITOª"ANCÈRIOªNªª%STANDOªOªEXECUTADOªEMªLOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASª
SUPRA ªPAGUEªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALª
DOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEª
ªDIAS ªAªAmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAªEMBARGOS ªFACULTANDOªAOªEXECUTADOªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQUENTEªEª
COMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªREQUERERªOªPAGAMENTOªDOªSALDOªEMªªSEIS ªPARCELASªMENSAIS ª
ACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª
PRESUMINDO SEªVERDADEIRASªASªALEGAÎÜESªDEªFATOªFORMULADASªPELOªEXEQUENTEª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEª
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de maio de 2020.
B - 15 e 16
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1043518-53.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Lúcia Caninéo
Campanhã, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUCIANA GUIMARÃES MAIA, CPF nº 074.694.298-24, que
ASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ nº 33.544.370/0014-63
(entidade mantenedora do Colégio São Luis) ajuizou-lhe Ação de Cobrança, pelo Procedimento Comum,
objetivando o recebimento de R$ 4.914,55 (Abril/2019), representada pelo inadimplemento das mensalidades
de compreendidas entre os meses de agosto e outubro de 2016, decorrentes do Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se EDITAL
para que, no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, CONTESTE a ação, sob pena de serem aceitos
verdadeiros os fatos narrados pela autora, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital,
afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de abril
de 2020.
15 e 16/05
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0029473-64.2019.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana
Barrea, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GD LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ 10.321.590/
0001-08, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Mercabenco
Mercantil eAdministradora de Bens e Consórcios LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ R$
83.601,21 (em novembro/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda,
que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16
de abril de 2020
15 e 16/05

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Prazo de 20 dias. Processo nº 0008809-06.2019.8.26.0004. O Dr. RODRIGO DE
CASTRO CARVALHO, Juiz de Direito 2ª Vara Cível do Foro Regional da Lap a /SP, etc... Faz saber a Marcio
Freire Bina (CPF: 399.641.548-60) que Espólio de Felício Roberto Francki (representado pela sua inventariante
Kátia Russo Francki, CPF. Nº 275.628.148-48) lhes ajuizou uma Ação Monitória ora em fase de Cumprimento
de Sentença, referente ao não pagamento de 2 cheques, devolvidos por insuficiência. Encontrando-se o
executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que efetue
o pagamento do débito de R$ 10.007,64 - 06/2019), devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias,
inclusive advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento)
e de hon orários de advogado de 10%, Nos termos dos artigos 513, § 2º, inc. IV e 523 do CPC). Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 04/02/20.
16 e 19/05

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1005636-91.2017.8.26.0564 Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Direitos / Deveres do Condômino Requerente: CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL
TIRADENTES Requerido: Candida Cristina Saturnino Silva EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1005636-91.2017.8.26.0564 Ordem 403/2017 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível,
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Patricia Svartman Poyares Ribeiro, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CANDIDACRISTINA SATURNINO SILVA, Brasileiro, Solteira, Coordenadora,
RG 293390800, CPF 172.029.318-00, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte
de CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIALTIRADENTES, alegando em síntese: cobrança de débito, no
valor de R$ 2.956,01, referente a débitos condominiais. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada
a ação, a ré será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do
Campo, aos 31 de março de 2020.
15 e 16/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009400-49.2018.8.26.0053 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes, Estado de
São Paulo, Dr(a). CYNTHIA THOME, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARILISA SIMÕES DANTAS
CHARTUNI, Brasileiro, CPF 065.646.318-04, com endereço à Rua Doutor Jose de Moura Resende, 52,
Caxingui, CEP05517-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração
de Personalidade Jurídica por parte de FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FDE, objetivando a desconsideração da personalidade jurídica da executada Tecnocomercial Engex Ltda.,
CNPJ n. 04.207.607/0001-06, possibilitando, assim, o alcance de bens das sócias, Macahico Tisaka e Marilisa
Simões Dantas Chartuni, os quais garantirão o débito em litígio, no importe de R$3.396,38 (três mil, trezentos
e noventa e seis reais e trinta e oito centavos), para maio de 2017. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, em 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, requeira as provas que entender cabíveis. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de abril
de 2020.
16 e 19/05

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1000808-06.2015.8.26.0020 Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Prestação de Serviços Requerente: Serviço Social da Indústria do Papel Papelão e Cortiça
do Estado de São Paulo - SEPACO Requerido: Brasilina FerreiraThomaz EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000808-06.2015.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do
Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Flavia Bezerra Tone Xavier, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a BRASILINA FERREIRA THOMAZ, CPF 007.365.348-90 que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Serviço Social da Indústria do Papel Papelão e Cortiça do
Estado de São Paulo – SEPACO, CNPJ 60.961.422/0001-55, objetivando a cobrança da quantia de R$
76.576,00, referente ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares. Encontrando-se a ré em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 19 de fevereiro de 2020.
15 e 16/05
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17ª Vara Cível - Foro Central Cível. Citação e Intimação - Prazo 20 dias - Proc. 1005967-20.2016.8.26.0011. O Dr. Aléssio Martins Gonçalves, Juiz de
Direito da 17ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP. Faz Saber a Giorgio Petroni, CPF 011.100.108-00, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma ação
de Execução de Título Extrajudicial, tendo como corréus Luccapelli Comercial Importação e Exportação Ltda e outro, para cobrança de R$ 479.887,79
(maio/2016), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 0451000002160290153. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a
citação por edital, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exeqüente, comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas,
PRAZOSªESTESªQUEªCOMEÎARÍOªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªSOBªPENAªNÍOªOªFAZENDO ªSERªCONVERTIDOªEMªPENHORAªOªARRESTOªEFETUADOªSOBREªOªVALORªDEª
2ª  ªPRESUMINDO SEªACEITOSªOSªFATOS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªAlXADOª
e publicado. São Paulo, 18 de fevereiro de 2020. Eu escrevente, digitei. Eu Coordenador(a), subscrevi. Aléssio Martins Gonçalves - Juiz de Direito. B - 15 e 16
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010759-75.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA REGINA SCHEMPF CATTAN, na forma da Lei, etc. Faz Saber a
ALERTA UNIDADE DE RESGATE LTDA. CNPJ/CPF n° 00.878.759/0001-71 na pessoa de seu representante legal que SAMTRONIC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA. ajuizou ação de Obrigação de Fazer, objetivando a a devolução de doze bombas de infusão ou no pagamento de
indenização substitutiva, as quais foram objeto do contrato de comodato celebrado entre as partes, valor da causa R$30.000,00 (Fevereiro/2015).
%STANDOªAªRÏªEMªLOCALªIGNORADO ªEXPEDIU SEªOªPRESENTEªEDITALªDEª#)4!±°/ ªPARAªQUEªNOªPRAZOªDEªªDIASªÞTEIS ªAPØSªmUIRªOªPRAZOªDEªªDIASªÞTEISª
supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos
ALEGADOSªNAªINICIALªlCANDOªADVERTIDOSªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªNOSªTERMOSªDOªARTIGOª ª)6ª3ERÈªOªPRESENTEª
EDITALªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªAGOSTOªDEªªªªªªªªªª"ª ªªEª
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033171-35.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional
I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei. FAZ SABER a(o) JOEL DO VALLE BANDEIRA, RG 15518370,
#0&ª  ªQUEª!BIGAILª'ULlERª"ANDEIRAªEª-ARCOSª,UISªDOª6ALLEª"ANDEIRA ªAJUIZARAMªUMAª!ÎÍOªDEª2EINTEGRAÎÍOªDEª0OSSEª0ØSª.OTIlCAÎÍOª*UDICIALª
2EALIZADAªAª-ENOSªDEª!NOªEª$IAªCCª#OMINAÎÍOªDEª0ENA ªOBJETIVANDOªAªREINTEGRAÎÍOªDOSª!UTORESªNAªPOSSEªDOªIMØVELªSITUADOªNAª!Vª«GUAª&RIA ªNª ª
CONDENANDO OªAOªPAGAMENTOªDEªCUSTASªHONORÈRIOSªEªDEMAISªCOMINAÎÜESª3ENDOªDEFERIDAªAªLIMINARªDEªREINTEGRAÎÍOªDEªPOSSEªDOSªAUTORESªCOMªRELAÎÍOªAOª
IMØVELªSUPRAª%STANDOªOªREQUERIDOªEMªLUGARªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTESTE ªSOBª
PENAªDEªSERªCONSIDERADOªREVELªEªPRESUMIR SE ÍOªVERDADEIRASªASªALEGAÎÜESªDEªFATOªFORMULADASªPELOSªAUTORESª!RTªªDOª.#0# ªSENDOªNOMEADOªCURADORª
ESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTªªe ª)6 ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ª ªªEª
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, expedido nos autos da CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº
0057013-55.1969.4.03.6100, movido por PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS em face de JOÃO RODRIGUES DE ABREU e OUTROS, com
prazo de 10 dias. A Doutora DIANA BRUNSTEIN, JUÍZA FEDERAL TITULAR desta Sétima Vara Cível da Justiça Federal da 1ª Subseção da Seção
Judiciária de São Paulo, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Intimação virem, ou dele tiverem conhecimento, expedido
nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0057013-55.1969.4.03.6100 (AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO), movida por PETROLEO
BRASILEIRO S.A. PETROBRAS, CNPJ 33.000.167/0108-40 em face de JOÃO RODRIGUES DE ABREU e OUTROS, por força da qual pugnou-se pela
desapropriação de uma área de 2.960 ha. situada nos municípios de Taubaté e Tremembé, Estado de São Paulo, declarada de utilidade pública por força
DOª$ECRETOª&EDERALªNª ªDEª ªCOMªFUNDAMENTOªNOª$ECRETO LEIªNª ªDEª ªPARAªlNSªDEªDEªINDUSTRIALIZAÎÍOªDEªXISTOªBETUMINOSOª
das jazidas existentes do Vale do Rio Paraíba, nos municípios de Taubaté e Tremembé. PROPRIETÁRIO: JOÃO RODRIGUES DE ABREU e OUTROS
SITUAÇÃO: Região: VALE DO RIO PARAÍBA. Municípios: TAUBATÉ E TREMEMBÉ Estado: SÃO PAULO - ÁREA: aproximadamente 2.960 ha. (dois
mil e novecentos e sessenta hectares). CARACTERÍSTICAS: “Área aproximada de 2.960 ha. de terras nos municípios de Taubaté e Tremembé, situada
na margem direita do rio Paraíba, a partir de 15 m. (quinze metros) do ponto médio das enchentes ordinárias e excluída a parte urbana da cidade de
Tremembé e delimitada pelos rios Paraíba, Uma e Ribeirão do Moinho e uma reta unindo as duas pontes da nova estrada de rodagem Rio-São Paulo
SOBREªOªRIOª5MAªEª2IBEIRÍOªDOª-OINHOª!ªlMªDEªVIABILIZARªAªEXPEDIÎÍOª#ARTAªDEª!DJUDICAÎÍOªEMªFAVORªDAªEXPROPRIANTE ªEXPEDIU SEªOªPRESENTEªEDITAL ªCOMª
OªPRAZOªDEªDEZª ªDIAS ªPELOªQUALªlCAMªTERCEIROSªINTERESSADOSª).4)-!$/3ªPARAªVIREMªAª*UÓZO ªNOªPRAZOªDEªªDEZ ªDIAS ªEªQUEªOCORRERÈªAPØSªOªDECURSOª
do prazo acima referido e será contado da publicação deste, pela imprensa, na forma da lei, prosseguindo-se nos demais termos e atos do processo,
ATÏªlNALª% ªPARAªSEUSªCONHECIMENTOS ªEªOªDEªTODOSªOSªINTERESSADOS ªEXPEDIU SEªESTE ªQUEªVAIªAlXADOªNOªLUGARªDEªCOSTUMEªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª
Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, aos vinte e três dias do mês de abril de 2020. São Paulo, 23 de abril de 2020.
B - 15 e 16

EDITAL Processo Digital nº: 1009669-78.2015.8.26.0020 Classe:Assunto: Interpelação - Inadimplemento
Requerente: Central Park Empreendimentos Imobiliários Ltda. Requerido: Tania Aparecida Pereira dos
Santos EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1009669-78.2015.8.26.0020 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo,
Dr(a). Flavia Bezerra Tone Xavier, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TANIAAPARECIDA PEREIRADOS
SANTOS, CPF 106.408.408-76 que CENTRAL PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIMITADA,
lhe ajuizou uma ação de INTERPELAÇÃO JUDICIAL representado pelo instrumento de compromisso de
compra e venda de lote 01 da Quadra “N” do loteamento denominado “Vale dos Coqueiros”, estando atualmente
inadimplente com as parcelas 020/144 a 058/144, no total de R$ R$ 21.733,59. Estando a interpelada em lugar
ignorado, expede-se edital de Notificação para que no prazo de 15 dias, a fluir os 30 dias supra, pague as
parcelas vencidas e vincendas, atualizadas, sob pena de rescisão do contrato. Fica a interpelada Notificada
para os termos da ação, bem como cientificada de que após o cumprimento, pagas as custas e observadas
as formalidades legais, e decorridas as 48 horas os autos serão entregues a requerente. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
13 de março de 2020.
15 e 16/05
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1009825-89.2016.8.26.0001 Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro Requerente: Comunidade Religiosa João XXIII
Requerido: Paulo Rogerio D elia EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100982589.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São
Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei. FAZ SABER a(o) PAULO ROGERIO D ELIA,
RG 16.343.484-0, CPF 366.430.171-49, que COMUNIDADE RELIGIOSA JOÃO XXIII lhe ajuizou uma ação
de Rescisão Contratual pelo rito Ordinário alegando que foi firmado com o réu o Contrato de Concessão
Onerosa do Jazigo, outorgando-lhe o direito de uso do jazigo 716, quadra VIII/7, contrato nº 3583. Deixou o
réu de quitar as taxas de manutenção e administração do Cemitério Morumby. Atribuiu-se a causa o valor de
R$ 2.508,79. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de Maio de 2020. Eu, Ricardo
Ramon Rivarolli, Coordenador conferi.
15 e 16/05
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0000176-78.2020.8.26.0001 Classe:Assunto: Cumprimento de
Sentença - Prestação de Serviços Exequente: Instituto de Ensino Piaget Executado: Ivalmeiry da Rocha Silva
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000176-78.2020.8.26.0001 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). José Carlos
de França Carvalho Neto, na forma da Lei, etc. Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 000017678.2020.8.26.0001. O Dr. José Carlos de França Carvalho Neto, Juiz de Direito 2ª Vara Cível da Comarca
de São Bernardo do Campo/SP, etc... Faz saber a Ivalmeiry da Rocha Silva, CPF - 269.008.708-13 e RG 34.254.427-5 que por parte de INSTITUTO DE ENSINO PIAGET LTDA, foi ajuizada ação Monitória, referente
as mensalidades vencidas e não pagas, nos meses de Janeiro a Dezembro de 2012, na Prestação de Serviços
Educacionais celebrado entre as partes. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua Intimação por Edital, para que efetue o pagamento do débito de (R$ 37.414,00, atualizado
até outubro de 2019, devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir dos 20 dias supra, inclusive
advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de
honorários de advogado de 10%, nos termos do artigo NCPC, art. 513 e § 2º IV). Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 28/01/2020. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 20 de fevereiro de 2020.
15 e 16/05
EDITA L DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 000134242.2020.8.26.0003 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Serviços Profissionais Exequente: Liceu 27
de Março Ensino Fundamental Ltda Executado: José Luis Freitas dos Santos EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001342-42.2020.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Botto Muscari, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ LUIS FREITAS DOS SANTOS, RG 28.068.757-6, CPF 441.133.585- 91,
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por LICEU 27 DE MARÇO
ENSINO FUNDAMENTAL LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$45.822,32, devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523
e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de março de 2020.
15 e 16/05
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Mobi All Tecnologia S.A.
CNPJ nº 11.272.329/0001-28
Demonstrações Contábeis dos Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais
Demonstração dos ﬂuxos de caixa
2019
2018 Fluxo de caixa das atividades operacionais
2019
2018 Passivo e patrimônio líquido
2019 2018
5.862 3.710 Prejuízo do exercício
6.907 7.633 Passivo circulante
(1.953) (102)
1.375
948 Empréstimos e ﬁnanciamentos
1.538
147 Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa
4.541 5.760 Arrendamento a pagar
305
gerado pelas atividades operacionais
808
553 Fornecedores
1.412
653 Provisão para demandas judiciais
(65)
145
307 Obrigações trabalhistas
1.157 1.557 Estimativa para créditos de liquidação duvidosa
167 (205)
38
65 Obrigações tributárias
496
412 Valor residual do imobilizado e intangível
1 (112)
13.510 11.620 Outros passivos
954
941 Juros sobre arrendamentos
136
38 Passivo não circulante
2.476
265 Depreciação sobre direito de uso
272
27
11 Empréstimos e ﬁnanciamentos
1.091
265 Depreciação e amortização
2.840 2.677
27
49 Arrendamento a pagar
1.385
1.463 2.193
Imobilizado
978 1.253 Patrimônio líquido
12.079 15.278 (Aumento)/redução nos ativos operacionais
Intangível
10.903 10.318 Capital social
17.938 17.938 Contas a receber de clientes
1.090 (490)
Direito de uso
1.602
- Ações em tesouraria
(1.469) (223) Tributos a recuperar
(255) 747
13.483 11.571 Prejuízos acumulados
(4.390) (2.437) Outros créditos
162 (115)
Total do ativo
20.417 19.253 Total do passivo e do patrimônio líquido
20.417 19.253 Despesas antecipadas
11
(27)
Demonstração do resultado
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Depósito judicial
60
Ações Reser- Prejuízos
2019
2018
Aumento/(redução) nos passivos operacionais
Capital em te- vas de acumuReceita operacional líquida
22.188 24.272
Fornecedores
759
216
social souraria lucros
lados Total Obrigações trabalhistas
(400) 178
Custos dos serviços prestados
(16.754) (16.167)
Saldos em 31/12/2017
17.938
(223) 1.847
(4.182) 15.380 Obrigações tributárias
84
(65)
Lucro bruto
5.434 8.105
Prejuízo do exercício
(102) (102) Outros passivos
13
87
Receitas/(despesas) operacionais
Absorção dos prejuízos
Fluxo de caixa gerado nas atividades operacionais
2.927 2.784
Despesas gerais e administrativas
(7.683) (8.262) acumulados
- (1.847)
1.847
- Fluxo de caixa das atividades de investimento
Outras despesas / receitas operacionais
777
(24) Saldos em 31/12/2018
17.938
(223)
(2.437) 15.278 Aquisição de ativo imobilizado e intangível
(3.151) (4.485)
Resultando operacional antes do resultado ﬁnanceiro (1.472) (181) Aquisição de ações
Fluxo caixa consumido nas atividades de investimento (3.151) (4.485)
em tesouraria
(1.246)
- (1.246) Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamento
Resultado ﬁnanceiro
(481)
79
(1.953) (1.953) Aquisição de ações em tesouraria
Receitas ﬁnanceiras
82
308 Prejuízo do exercício
(1.246)
17.938
(1.469)
(4.390) 12.079 Empréstimos e ﬁnanciamentos
Despesas ﬁnanceiras
(563) (229) Saldos em 31/12/2019
2.217 (625)
Dionaldo Arnoldo dos Passos - Diretor Presidente
Prejuízo do exercício
(1.953) (102)
Pagamento de arrendamento
(320)
José Luiz Mendes de Almeida Fleury - Diretor Financeiro
Fluxo caixa gerado/(consumido)atividades ﬁnanciamento 651 (625)
Demonstração do Resultado Abrangente
Wellington Rodrigo Bezerra - Contador - CRC SP 248319 O9
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
948 3.274
2019
2018
Caixa e equivalentes de caixa no ﬁnal do exercício
1.375
948
As notas explicativas estão em seu inteiro teor
Prejuízo do exercício
(1.953) (102)
na sede da Companhia
Aumento/(redução)líquido de caixa e equivalentes caixa 427 (2.326)
Total do resultado abrangente do exercício
(1.953) (102)
Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Tributos a recuperar
Outros créditos
Despesas antecipadas
Ativo não circulante
Contas a receber de clientes
Despesas antecipadas

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2020
ISEC SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DA 5ª e 6ª SÉRIES DA 2ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 5ª e 6ª Séries da 2ª Emissão da ISEC
Securitizadora S.A. (“Emissora”), GDC Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
(“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária
dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação, em 08 de junho de 2020, às 10:00 horas, de
forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser
enviado o link para conexão gerado pela Emissora, 2 (duas) horas antes da reunião, conforme prerrogativa do OfícioCircular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020 e Deliberação CVM n° 848 de 25 de março de 2020, a ﬁm de, nos
termos dos itens 16.1 e 16.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 5ª e 6ª Séries da 2ª Emissão da Emissora
(“Termo de Securitização”), discutir e/ou deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Aprovar a contratação de assessor
legal para representar os interesses dos Titulares de CRI na Recuperação Judicial da Esser Holding Ltda (“Devedora”),
processo nº 1035200-47.2020.8.26.0100, cujo processamento foi deferido pelo Juiz da 1ª Vara de Falências e Recuperações
Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, conforme fato relevante divulgado no dia 30 de abril de 2020 no site
da Comissão de Valores Mobiliários - CVM; 2. Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, realizar
todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado no item
acima. Quórum de instalação em primeira convocação: a presença de titulares de CRI que representem 50% mais um dos
CRI em circulação. Quórum de deliberação, caso instalada a assembleia: maioria simples dos presentes. Reforçamos que o
link para a participação da conferência será enviado apenas aos titulares que se cadastrarem prévia e diretamente com o
Agente Fiduciário e com a Emissora, mediante o envio de documentos de representação (contrato/estatuto social, atas de
eleição, procurações, documentos de identiﬁcação - RG e CPF - dos signatários), em até 02 (dois) dias úteis antecedentes à
realização da assembleia geral, ora convocada, para os e-mails: gdc@gdcdtvm.com.br e gestão@isecbrasil.com.br e
jurídico@isecbrasil.com.br e no dia da realização a via original dos mesmos. 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.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
ISEC SECURITIZADORA S.A
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TALUDE CONSTRUÇÕES S.A.
CNPJ 14.914.786/0001-67
Demonstrações Contábeis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Valores expressos em reais)
Balanços patrimoniais
Consolidado
Controladora
31/12/2019 31/12/2018 Passivo e Patrimônio Líquido
Notas 31/12/2019 31/12/2018
11.002.505 10.512.712 Passivo circulante
142.468
164.274
121.643
11.258 Fornecedores de bens e serviços
10
17.144
7.132
978.009
1.001.896 Obrigações trabalhistas, salários e encargos
11
27.607
75.707
428.539
473.495 Obrigações fiscais
12
15.458
27.554
42.506
46.995 Partes relacionadas
6
12.407
53.882
5.525.377
5.012.086 Demais contas a pagar
69.852
3.906.431
3.966.982
Partes relacionadas
7.025.054 5.848.091
11.499.781 11.387.000
7.025.054 5.848.091
750.000
750.000
Patrimônio líquido
14.933.911 14.651.185
31.391
32.597
Capital social
13.1 10.211.660 10.211.660
Adiantamento para futuro aumento de capital
4.200.000 4.200.000
233.323
119.336
10.485.067 10.485.067 Prejuízos acumulados
522.251
239.525
22.502.287 21.899.712 Reserva de lucros
Total do patrimônio líquido
Demonstrações do resultado
Controladora
Consolidado
Participação dos acionistas não controladores
Notas 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 Total do patrimônio líquido consolidado
Receita operacional liquida
15 1.292.818 2.289.879
6.324.492 11.355.750 Total do passivo e patrimônio líquido
22.101.433 20.663.550
Custos dos serviços pretados
16 (558.430) (512.789) (4.370.489) (9.937.822)
Demonstrações do resultado abrangente
Controladora
Lucro Bruto
734.388 1.777.089
1.954.002
1.417.928
31/12/2019 31/12/2018
Receitas/(despesas)operacionais:
282.726
475.031
Administrativas e gerais
17 (652.557) (977.501)
(623.811) (1.188.037) Lucro liquido antes das participações
Pessoal
18 (895.848) (914.678)
(895.848)
(914.678) Outros resultados abrangentes
282.726
475.031
Resultado de equiv al ncia patr imonial
7
740.196
322.582
- Resultado abrangente do exercício
Outras receitas (despesas) operacionais, liquidas 20
403.087
337.140
403.087
1.678.265
Demonstrações dos fluxos de caixa
Controladora
(405.122) (1.232.457) (1.116.573)
(424.450)
31/12/2019 31/12/2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Resultado operacional antes do resultado financeiro
329.266
544.633
837.429
993.478
Lucro/prejuízo do exercício
282.726,16
475.031
Resultado financeiro
Ajustes para reconciliar o superávit do exercício com o caixa
Despesas financeiras
19
(8.134)
(7.355)
(13.277)
(20.237)
líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:
Receitas financeiras
15
4.003
900
4.388
Depreciação e amortização
10.821,85
4.298
(8.119)
(3.351)
(12.377)
(15.849)
Participação de quotista não controladores
Lucro antes do IR e da CS
321.147
541.281
825.052
977.630
Outras movimentações
Imposto de renda e contribuição social corrente 12.1
(38.421)
(66.250)
(187.739)
(376.689)
Aumento (redução) nos ativos operacionais:
Lucro antes da participação de não controladores
282.726
475.031
637.313
600.941
Contas a receber
54.210
(382.747)
267.254
142.073
Participação de não controladores
Adiantamentos
(379.437)
(31.101)
282.726
475.031
370.059
458.869
Lucro liquido (prejuizo) do exercicio
Impostos a recuperar
(8.792)
Demonstrações das mutações
Valores a receber
(28.789)
(2.601)
AdiantaTotal
Total
do patrimônio líquido
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Prejumento atribuído
atribuído
Fornecedores de bens e serviços
10.013
(21.398)
ízos para futuro aos quo- aos quotisObrigações trabalhistas, salários e encargos
(48.100)
(9.198)
Capital Reserva acumu- aumento tistas con- tas não con36.707
81.214
Total Obrigações fiscais
social de lucros lados de capital troladores troladores
Saldos em 31/12/2017
10.211.660 1.223.051
- 11.434.711
2.278.039 13.712.750 Demais contras a pagar
(48.803)
(66.250)
Lucro do exercício
- 600.941
472.895
164.735 637.630 Imposto de Renda e Contribuição Social pagos
(119.443)
47.248
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Compensação de prejuízos
anteriores
- (233.370) 233.370
- Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de investimentos
(50.805)
(88.295)
Efeito reflexo da distribuição
Adições de bens do ativo imobilizado e intangível
(114.879) (100.500)
de lucros realizados em
- (128.046)
- AFAC - Aumento futuro aumento de capital
controladas
Saldos em 31/12/2018
10.211.660 239.525
- 4.200.000 14.651.185
(35.224)14.615.961 Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (165.684) (188.795)
Lucro do exercício
- 637.313
370.059
267.254 637.313 Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Distribuição de lucros
Efeito reflexo da distribuição
331.805
133.233
Partes
relacionadas
de lucros realizados em
133.233
- (354.587)
(87.333)
(181.508) (268.841) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos 331.805
controladas
46.678
(8.314)
10.211.660 522.251
- 4.200.000 14.933.911
50.522 14.984.433 Aumento (redução) de Caixa e equivalentes de caixa
Saldos em 31/12/2019
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
5.169
13.483
As Demonstrações Contábeis auditadas e na íntegra, estão disponíveis na sede da Companhia.
51.847
5.169
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
46.678
(8.314)
Aumento (redução) de Caixa e equivalentes de caixa
Paulo Arthur Borges - Diretor | José Pinheiro Custódio Landim - Contador - CRC 1 SP 327.072/O-0

Balanços patrimoniais
Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Adiantamentos
Impostos a recuperar
Partes relacionadas
Valores a receber
Ativo não circulante
Valores a receber
Depósitos judiciais
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo

Controladora
Notas 31/12/2019 31/12/2018
10.280.623 9.096.243
3
51.847
5.169
4
328.537
382.747
424.566
45.129
5
40.855
32.062
6 5.984.818 5.181.135
- 3.450.000 3.450.000
11.820.810 11.567.307
750.000
750.000
31.391
2.601
7
330.959
210.302
8
223.394
119.336
9 10.485.067 10.485.067
22.101.433 20.663.550

ENGIBRAS ENGENHARIA S.A.

NIRE 35.300.496.540 - CNPJ/MF Nº 26.381.989/0001-14
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11 de Março de 2020
Data e horário: 11 de março de 2020, às 10h00min. Local: Sede social da companhia na Capital do estado de São Paulo,
na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 01º andar, Conjunto 12, Sala 03, Vila Olímpia, CEP: 04547-005. Presença: Acionistas
representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 125 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença
da totalidade dos acionistas, em conformidade com o artigo 124, § 4º da Lei das Sociedades por Ações. Mesa: Mário
de Queiroz Galvão, como Presidente; e José Gilberto de Azevedo Branco Valentim, como Secretário. Ordem do Dia:
Deliberar sobre: (i) a destituição de membros da diretoria da Companhia; (ii) eleição dos novos membros da diretoria da
&RPSDQKLD LLL UDWL¿FDomRGRVGHPDLVPHPEURVGDGLUHWRULDDeliberações: Os acionistas resolveram, por unanimidade,
e atendendo às necessidades atuais da Companhia: 1. 'HVWLWXLURVVHJXLQWHVPHPEURVGDGLUHWRULDGD&RPSDQKLD
Raimundo Maurílio Freitas, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n° 98002456347
663&(LQVFULWRQR&3)0)VRERQFRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQDFDSLWDOGRHVWDGRGH6mR3DXOR
QD 5XD *RPHV GH &DUYDOKR   DQGDU &RQMXQWR  9LOD 2OtPSLD &(3    Paulo Eugenio Chaves
Façanha, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 38.850.564-3; inscrito no CPF/
0)VRERQFRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQDFDSLWDOGRHVWDGRGH6mR3DXORQD5XD*RPHVGH&DUYDOKR
1510, 1º andar, Conjunto 12, Vila Olímpia, CEP: 04547-005; 2. Eleger os seguintes membros para compor a diretoria da
Companhia, cujo mandato vigorará até 08 de agosto de 2022, sendo: 'LUHWRU5HJLRQDO: Waldemar Roberto Biselli
Júnior, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 75155771 SSP/SP, inscrito no CPF/
0)VRERQFRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQDFDSLWDOGRHVWDGRGH6mR3DXORQD5XD*RPHVGH&DUYDOKR
  DQGDU &RQMXQWR  9LOD 2OtPSLD &(3  H  Diretor Regional: Flavio Henrique Cunha Lobato,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG 17963345-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob
RQFRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQDFDSLWDOGRHVWDGRGH6mR3DXORFRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQDFDSLWDO
do estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 1º andar, Conjunto 12, Vila Olímpia, CEP: 04547-005; e 2.1.
Os membros da Diretoria ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração
da Companhia: (a) por lei especial; (b) em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; (c)
em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (d) por crime falimentar, de
SUHYDULFDomRSHLWDRXVXERUQRFRQFXVVmRSHFXODWRRXFRQWUDDHFRQRPLDSRSXODUFRQWUDRVLVWHPD¿QDQFHLURQDFLRQDO
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade; 3. 5DWL¿FDUR
PDQGDWRGRVGHPDLVPHPEURVGDGLUHWRULDWRGRVFRPYLJrQFLDDWpGHDJRVWRGHDVDEHUDiretor Presidente:
José Gilberto de Azevedo Branco Valentim, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG
Q,)35-LQVFULWRQR&3)0)VRERQFRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQDFDSLWDOGRHVWDGRGH6mR
3DXORQD5XD*RPHVGH&DUYDOKRDQGDU&RQMXQWR9LOD2OtPSLD&(3Diretor Corporativo:
Edison Martins, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9.732.139 SSP/
63LQVFULWRQR&3)0)VRERQFRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQDFDSLWDOGRHVWDGRGH6mR3DXORQD5XD
*RPHVGH&DUYDOKRDQGDU&RQMXQWR9LOD2OtPSLD&(3Diretora Superintendente: Elaine
Cristina Ferreira, brasileira, solteira, engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº 19.207.435-0, inscrita no CPF/
0)VRERQFRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQDFDSLWDOGRHVWDGRGH6mR3DXORQD5XD*RPHVGH&DUYDOKR
DQGDUFRQMXQWR9LOD2OtPSLD&(3Diretor Regional: Jarbas Matias dos Reis, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº M1.742.016 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 451.768.096FRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQDFDSLWDOGRHVWDGRGH6mR3DXORQD5XD*RPHVGH&DUYDOKRDQGDU&RQMXQWR
12, Vila Olímpia, CEP: 04547-005; 4. As respectivas declarações de desimpedimento constam devidamente arquivadas
na sede da Companhia, registradas no respectivo livro de Reuniões da Diretoria. Encerramento e lavratura da ata: Nada
mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se
manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, esta Ata foi lida, conferida, aprovada e assinada pelo Secretário e pelo Presidente. Acionista presente:
*DOYmR3DUWLFLSDo}HV6$HPUHFXSHUDomRMXGLFLDO S0iULRGH4XHLUR]*DOYmRHS(GLVRQ0DUWLQV &HUWL¿FDPRVTXH
DSUHVHQWHpFySLD¿HOGD$WDRULJLQDOODYUDGDHPOLYURSUySULR6mR3DXORGHPDUoRGHMesa: Mário de Queiroz
Galvão - Presidente, José Gilberto de Azevedo Branco Valentim - Secretário. JUCESP nº 153.336/20-1 em 19/03/2020.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0037684-23.2018.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando José
Cúnico, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SHIRLEI SIOLARI, RG 186078821, CPF 094.456.518-20, com
endereço à Rua Fernando Falcao, 1298, Vila Claudia, CEP 03180-002, São Paulo - SP, que, nos autos da ação
Cumprimento de Sentença, apresentada por parte de Liu Jiapei Epp, onde procedeu-se a penhora realizada
sobre um veículo bloqueado pelo Sistema RenaJud. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a(s) respectiva(s) INTIMAÇÃO(ÕES) DA(S) PENHORA(S)/BLOQUEIO(S),
por EDITAL, para que em 15 dias úteis, a fluir após o prazo deste edital, ofereça(m) as respectiva(s)
impugnação(ões) ao ato praticado (artigos 513, caput e 917. § 1º do 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 05 de maio
de 2020.
15 e 16/05

NOTIFICAÇÃO. PRAZO 20 DIAS. PROC. 1008698-58.2018.8.26.0127. A Dra. Rossana Luiza Mazzoni de
Faria, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Carapicuíba - SP. Faz Saber JANES NOGUEIRADE
SOUZA (RG nº 47.596.302-7-SSP/SPe CPF/MF n°. 043.843.511-78) que LEGACY INCORPORADORA
LTDA., lhe ajuizou uma ação de INTERPELAÇÃO JUDICIAL, representado pelo instrumento de compromisso
de compra e venda de “Lote “09” da Quadra “07” do loteamento denominado “Residencial Jardim Vitória”,
estando atualmente inadimplentes com as parcelas 057/180 a 063/180., que totaliza a quantia de R$ 8.883,25.
Estando a interpelada em lugar ignorado, expede-se edital de Notificação para que no prazo de 15 dias, a fluir
os 20 dias supra, pague as parcelas vencidas e vincendas, atualizadas, sob pena de rescisão do contrato. Fica
a interpelada Notificada para os termos da ação, bem como cientificada de que após o cumprimento, pagas
as custas e observadas as formalidades legais, e decorridas as 48 horas os autos serão entregues a requerente.
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Carapicuíba, 13/03/2020
15 e 16/05

Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
493.505
1.435.660
95.352
490.297
125.561
304.177
56.085
138.439
216.507
502.748
7.024.349
5.848.091
7.024.349
5.848.091
14.933.911
14.651.185
10.211.660
10.211.660
4.200.000
4.200.000
522.251
239.525
50.522
14.984.433
22.502.287

(35.224)
14.615.961
21.899.712

Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
637.313
600.941
637.313
600.941
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018
637.313
600.941

12.157
85.746
-

2.623
164.735
-

23.886
44.956
4.489
61.756

549.549
(458.083)
94.725
432.889

(394.944)
(178.616)
106.215
(188.570)
214.389

(39.367)
82.268
350.023
(376.689)
1.403.615

(126.144)

18.081
(98.825)

(126.144)

(80.744)

(354.587)
376.726
22.139
110.385
11.258
121.643
110.385

(128.046)
(1.266.252)
(1.394.298)
(71.427)
82.686
11.258
(71.427)

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS
INTERESSADOS, COM PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº
1001141-66.2016.8.26.0296.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Jaguariúna,
Estado de São Paulo, Dr(a). Fabiola Brito do Amaral, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA
LIDE que o(a) MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO
S.A move uma Procedimento Comum Cível - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
de Desapropriação contra Wilhelmus Hyacinthus Maria Eltink,
CPF 603.488.448-91 e Cooperativa Agropecuária Holambra,
CNPJ 52.770.542/0001-47 objetivando constituição de servidão
administrativa, declarados de utilidade pública conforme Decreto
Estadual nº 51.796, datado de 09.05.07. Para o levantamento dos
depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o
prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos
termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato,
será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Jaguariuna, aos 30 de janeiro de 2020.
EDITA L DE CITAÇÃO Processo Digital nº:
1017201-76.2014.8.26.0008 Classe: Assunto:
Procedimento Sumário - Inadimplemento
Requerente: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE
CALVÁRIO - HOSPITA L SANTA VIRGINIA
Requerido: Eduardo Bustamante e outro EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1017201-76.2014.8.26.0008 O
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro
Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr.
Erasmo Samuel Tozetto, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a SÉRGIO BUSTAMANTE, Título
088259890175, nascido em 09/11/1963, filho de
Pedro Gaspar Bustamante e de Olga de Jesus
Diogo Bustamante, que lhe foi proposta uma ação
de Cobrança, pelo Procedimento Sumário por parte
de ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR FILHAS DE
NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO HOSPITALSANTAVIRGINIA, bem como em face
de Eduardo Bustamante, objetivando o recebimento
da quantia de R$ 27.465,31 (dezembro/2014),
referente ao atendimento médico hospitalar a Olga
de Jesus Diogo Bustamante, por ocasião de sua
internação no nosocômio por ela mantido, do dia
08 de março de 2014 ao dia 13 de março de 2014.
Encontrando-se o corréu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 19 de março de 2020.
15 e 16/05

SINDICATO DOS EMPREGADOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DAS
EMPRESAS DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E SEUS ANEXOS DE SÃO PAULO.
CNPJ. 73.322.810/0001-38. Sede e foro jurídico - em São Paulo/SP, Rua do Ouvidor, nº 54 - 2ª
andar Centro. Assembléia Geral Extraordinária do Quadro Social - Edital de Convocação.
O presidente do sindicato convoca, por este edital, os associados em dia com as obrigações sociais e
estatutárias, para se reunirem em assembléia geral extraordinária, na sede do Sindicato, no dia 29/05/2020,
às 17h00min, em 1ª convocação com quorum regimental ou, em 2ª convocação às 18h00min no mesmo
local, com qualquer número de associados presentes, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 01) ata
anterior; 02) votação da prestação de contas da diretoria - exercício 2019, balanço financeiro e patrimonial
contendo a suplementação de verbas, acompanhado de relatório da diretoria e parecer do Conselho Fiscal.
São Paulo/SP, 18 de maio de 2020. Valdemar Donizete de Oliveira - Presidente. RG: 18.568.215 - SSP/SP.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1040148-40.2017.8.26.0002O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO
CARLOS SANTORO FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ELISSE CABRAL ROSA (CPF 032.789.89171), que SOCIEDADEBENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, ajuizou
uma AÇÃODE COBRANÇA, PELO PROCEDIMENTO COMUM, objetivando o recebimento da quantia de
R$ 4.973,95, (agosto/2017), representado pelo contrato de prestação de serviços educacionais do curso de
pós-graduação em terapia intensiva para adultos do instituto de ensino e pesquisa Albert Einstein, contrato
este firmado entre as partes, deixando a ré de saldar encargos financeiros do ano letivo de 2015 - Matricula
nº 14032951, referente aos meses de março a setembro de 2015, totalizando um débito no valor de R$ 3.758,88,
não pago. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, apresente respostas. Não sendo contestada a ação, a ré será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada
lei.
18 e 19/05

PPX Participações S.A.

CNPJ/MF nº 11.425.560/0001-04 - NIRE 35.300.435.443
Errata - Demonstrações Financeiras publicadas em 15/05/2020
No Balanço Patrimonial, o Passivo foi publicado com algumas incorreções, ou seja: Passivo •
Controladora • 2019: onde se lê: Fornecedores 2, leia-se: 3; onde se lê: Total Passivo Circulante
32.102, leia-se: 32.103; onde se lê: Total Passivo, 384.112, leia-se: 388.123. Passivo • Consolidado • 2019: onde se lê: Outras Obrigações 7.094. leia-se: 7.095; onde se lê: Total Passivo
Circulante, 93.179, leia-se: 93.180; onde se lê: Total Passivo, 477.794, leia-se: 481.805. No DRE •
Controladora • 2019: onde se lê: Lucro/(Prejuízo) do Exercício, 95.279, leia-se: 99.279; No DRA •
Controladora / Consolidado • 2019: onde se lê: Lucro/(Prejuízo) do Exercício, 95.269, leia-se:
99.279; onde se lê: Resultado Abrangente total, 32.264, leia-se: 36.274; Na DFC • Controladora •
2019: onde se lê: Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes - Total, 1.035, leiase: 1.036; Na DMPL, onde se lê: • Lucro do Exercício - Total, 95.269, leia-se: 99.279 e onde se lê:
Saldo em 31 de dezembro de 2019 - Total, 254.663, leia-se: 258.673.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo 20 dias. Proc. 0009099-21.2019.8.26.0004. O Dr. CARLOS BORTOLETTO
SCHMITT CORRÊA, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Lapa S/P. Faz Saber a ERICK OLIVEIRA
ZAMBROTTI, CPF Nº 222.360.478-19, RG Nº 33.190.520-6, que UNIÃO SOCIAL CAMILIANA, alegando
em síntese: foi deferida a sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 6.917,51
- (julho/2019). Nos termos do art. 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da mesma
lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias e ciente de que, nos
termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre
o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
15 e 16/05

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1039879-27.2019.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação Requerente: Alessandro Poli Figueiredo e outro Requerido:
Mario Giannella e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 103987927.2019.8.26.0100 A MMª. Juíza de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman, na forma da Lei, Faz Saber a Mário Giannella,RG 18.607.106-1, SSP/SP,
CPF 312.423.778-16, e a Rafael Slaviero Kerikian RG 44.264.028, SSP/SP, CPF 362.781.838-54, que Alessandro
Poli Figueiredo e Adriana Cristina Francisco Poli Figueiredo, lhe ajuizaram uma Ação Anulatória De Negócio
Jurídico Com Devolução De Valores, objetivando a procedência do pedido de anulação do Instrumento Particular
de Compromisso de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças firmado em julho de 2.018, referente à
aquisição da unidade lotérica Pepita Loterias Ltda-Me, com retorno ao status quo ante mediante restituição
dos valores pagos em dobro pelos autores, no valor de R$240.000,00 acrescidos 10% (dez por cento),
corrigidos monetariamente da data do efetivo pagamento do sinal. Estando os réus em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir
os 20 dias supra, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de abril de 2020.
15 e 16/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009940-75.2019.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Tobias de
Aguiar Moeller, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MATHEUS RIBEIRO HECK, Brasileiro, CPF
414.927.358-84, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Fundação Armando
Alvares Penteado, requerendo: cobrança pelo inadimplento do Contrato de Adesão de Prestação de Serviços
Educacionais em aberto no valor de R$ 1.324,06, acrescido de juros, honorários advocatícios e custas
processuais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de maio de 2020. 16 e 19/05

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0019636-85.2019.8.26.0001 AMMª. Juiza
de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Gislaine Maria de Oliveira
Conrado, na forma da Lei, etc. Faz saber aos executados João de Deus Pereira, CPF 305.039.968-66, Andreia
Fernandes Ribeiro, CPF 334.717.688-07 e a Juscelino Pereira Soares, CPF 972.620.133-00 que, nos autos
do presente cumprimento de sentença, oriundo da ação monitória n. 0040261-53.2013.8.26.0001 requerido
por Banco do Brasil S/A, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, intimados ficam para no prazo de 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, efetuar o pagamento da importância de R$ 353.163,84 (atualizado até setembro/
2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Ficam cientes, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis
para que os executados, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos,
sua impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 07 de maio de 2020.
16 e 19/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0023753-19.2019.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda
Soares Fialdini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VC Soluções e Gestação Administrativa Ltda, CNPJ
24.986.414.0001/08, na pessoa de seu representante legal que, Alexandre Fanti Correia, lhe ajuizou ação de
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, objetivando seja aplicada a desconsideração inversa
da personalidade jurídica da empresa VC Soluções e Gestão Administrativa Ltda, de propriedade da ré
Vanessa Carvalho Soares e Alves, com o fim de que a obrigação se estenda aos seus bens, satisfazendo
assim os valores aqui executados, como também para figurar como polo passivo à empresa em qual a
executada ocupa o cargo de sócia, conforme devidamente demonstrado pela pesquisa INFOJUD realizada
nos autos. Estando a ré em local ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que no prazo de 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Em
caso de revelia, será nomeado curador especial. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 07 de maio de 2020.
16 e 19/05

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2020

Jornal O DIA SP
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C.N.P.J. 09.942.071/0001-88
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições da Lei 6.404/76, submetemos a apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2019 e de 2018 em milhares de reais. Colocamo-nos a disposição para os esclarecimentos que julgarem necessários.
A Diretoria.
Demonstração da Mutação do
Atribuível aos acionistas da Controladora
Balanço Patrimonial
Demonstração de Fluxo de Caixa
Capital Reserva
Reserva Reservas Ajustes de avaliaWĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶĆŽ Total do patriControladora
Consolidado
Controladora
Consolidado Patrimônio Líquido
social
Legal Estatutária de lucros ção patrimonial
Total
controladores
mônio líquido
ƟǀŽ
2019
2018
2019
2018 Lucro (prejuízo) antes do IRPJ
2019
2018
2019
2018
1.756
351
47.092
133.075
57.802 240.075
3.149
243.224
ƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
224.140
336.175 371.710.879 308.643.302 e da CSLL
46.558 15.534
67.181
20.213 Em 31 de dezembro de 2017
Lucro
(prejuízo)
do
período
15.534
15.534
2.951
18.485
Caixa e equivaAjustes do lucro (prejuízo) líquido
3.878
(3.878)
(49.076) (15.864)
- Ajuste de avaliação patrimonial
lentes de caixa
224.128
211.619
7.506.269 12.102.435 Equivalência patrimonial
3.107
(3.107)
2.991
- Transferência para reserva estatutária
Contas a receber de clientes
- 194.759.171 190.254.988  WƌŽǀŝƐĆŽ ƉĂƌĂ ƉĞƌĚĂ Ğŵ ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ Ϯ͘Ϯϰϯ
(3.883)
- (3.883)
(3.883)
223
(2.434) ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽƐůƵĐƌŽƐ͗ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ
Estoques
- 83.997.114 70.335.135 WƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ
Ajuste de exercicio anterior
(26)
(26)
(1.994)
(2.020)
Tributos a recuperar
11
124.556 83.118.504 33.639.652 Provisão ou reversão para
1.756
351
50.199
145.470
53.924 251.700
4.106
255.805
874
1.534 Em 31 de dezembro de 2018
Adiantamentos
2.329.822
2.311.092 liquidação duvidosa
46.558
46.558
2.433
48.992
3.036
13.130 Lucro (prejuízo) do período
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞϯϭϴ͘ϴϬϮ͘ϴϵϱ 279.384.804 259.609.645 269.052.263 Variação Cambial
3.852
(3.852)
21.150
20.882 Ajuste de avaliação patrimonial
Conta a receber de clientes - ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽ
Transferência para reserva estatutária
9.312
(9.312)
Juros
incorridos
2.265
4.962
Contas a receber
ũƵƐƚĞĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƌĞůĂƟǀĂͲƉĞƌŝŽĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌͲ
2.500
2.500
(2.500)
(Lucro) prejuízo da alienação
partes relacionadas
- 16.793.485 16.085.477 de imobilizado
(3.376)
(3.376)
3.376
80
473 ũƵƐƚĞĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƌĞůĂƟǀĂͲƉĞƌŝŽĚŽĂƚƵĂů
Tributos a recuperar
546.361
533.929 Lucro (prejuízo) líquido ajustado
(11.640)
- (11.640)
(11.640)
(275)
2.661
94.810
58.760 ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽƐůƵĐƌŽƐ͗ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ
Ganho / (Perda) na distribuição de dividendos
(2.463)
(2.463)
2.463
Tributos diferidos
834.508
834.508
1.791.535
1.554.653 sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
Dividendos
distribuídos
(3.284)
(3.284)
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐͲ
2.296
434.540 Contas a receber de clientes
(5.379)
(3.807)
50.000
(50.000)
3.832
3.832
Aplicações Financeiras
1.348.000
1.400.000 Contas a receber partes relacionadas
(708)
(3.235) Aumento de capital social
2
2
(1)
2
Outras contas a receber
50.507 Estoques
- (13.662)
(4.869) Ajuste de exercicio anterior
51.756
351
59.511
121.591
50.072 283.281
10.425
293.706
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
317.968.387 278.550.296
- Tributos a recuperar
125
- (49.491)
(2.841) Em 31 de dezembro de 2019
Adiantamentos
(19)
(260)
Propriedade para
Demonstração de Resultado do Exercício
7. Estoques
Consolidado
432
16
Controladora
Consolidado Estoques
ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
1.097.142
981.142 ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
2019
2018
contas a receber
51
(51)
Nota
2019
2018
2019
2018 Argila
Imobilizado
- 225.999.055 236.135.865 Outras
7.438
15.337
Fornecedores
8.587
4.791 Receita
20
- 502.737.846 463.013.145 Embalagens
Intangível
- 12.031.771 11.876.150 Tributos
1.657
1.481
a
pagar
1.009
(1.155)
Custo das vendas
- (368.084.046) (336.339.743) Matérias-primas
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ
319.027.035 279.720.979 631.320.524 577.695.566 Obrigações sociais e trabalhistas
2.425
2.592
784
(1.904) Lucro
bruto
- 134.653.800 126.673.402 Produtos em andamento
3.254
2.184
Controladora
Consolidado Outros valores a pagar
- (2.345)
(302)
(2.542) Despesas
vendas
- (65.381.276) (58.842.852) Produtos acabados
57.430
36.802
552
(1.880) Despesas com
Passivo
2019
2018
2019
2018 Adiantamentos de clientes
admiProdutos de almoxarifado
11.793
11.939
(150)
316
36.665
41.021
Passivo circulante 15.292.123
9.810.190 187.158.711 165.950.356 ĂŝǆĂŐĞƌĂĚŽŶĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
(221.317)
(154.139) (37.809.946) (33.642.622) Total
83.997
70.335
(9.969)
(4.352) ŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
ŵƉƌĞƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐͲ
- 84.443.691 78.778.698 IRPJ e CSLL pagos
(1.675.861)
(1.673.710) 8. Tributos a recuperar
(1.062)
(1.336) Despesas tributárias
Fornecedores
201
- 70.510.333 61.922.851 Juros pagos
Controladora
Consolidado
Outras
receitas
50.601.989
22.946.335
Caixa
líquido
(aplicado
nas)
gerado
Contas a pagar parTributos a recuperar
2019
2018
2019
2018
316
25.634
35.332 Resultado de Equivalência
IRRF a Compensar
10
tes relacionadas
1.564.220
1.811.492
1.564.220
1.811.492  ƉĞůĂƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ         ;ϭϱϬͿ
Patrimonial
46.833.501 15.712.563
- IPI a Recuperar
- 2.201 2.053
Tributos a pagar
415
415
4.790.936
4.349.098 &ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
80.388.707
55.460.554 PIS a Compensar/Recuperar
ŽŵƉƌĂĚĞĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
- (11.307)
(7.619) Lucro operacional 46.612.184 15.558.424
- 10.012 2.955
Obrigações sociais
239
451 Receitas (despeCOFINS a Compensar/Recuperar
45.437 13.505
e trabalhistas
1.238
1.183 10.300.177
9.515.870 sĞŶĚĂĚĞĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ŽŵƉƌĂĚĞĂƟǀŽŝŶƚĂŶŐşǀĞů
(181)
(8) ƐĂƐͿĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕
CSLL a Compensar/Recuperar
2.529 2.498
Adiantamentos de clientes
1.805.148
1.253.154 ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
52
1.443 líquidas
ICMS
a
Recuperar
18.287
8.116
21
(54.024)
(24.849)
(13.207.419)
(35.247.083)
Dividendos e juros sobre
ƋƵŝƐŝĕĆŽͬĂƉŽƌƚĞĞŵŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐͲ
(35.000)
(116)
31 ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
125 5.020 4.876
19.426
198
1.248.484
996.052 IRPJ a Compensar
capital a pagar
13.722.497
7.993.704 13.722.497
7.993.704 ĂŝǆĂĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
170
170
ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ;ϳϯ͘ϰϱϭͿ
(25.047) (18.697.257) (27.894.949) Outros Impostos a Compensar
Outros valores a pagar
3.553
3.396
21.710
325.489 ĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
- (35.000) (11.313)
(5.701) Variação cambial líquida
125 83.665 34.174
4.241.355
(8.348.187) Total
Passivo Não
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
Circulante
125 83.119 33.640
Lucro antes do imposto
- 156.659 283.889
Circulante
20.453.772 18.211.132 150.455.457 155.939.995 KďƚĞŶĕĆŽĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ
546
534
67.181.288
20.213.470 Não circulante
- (169.418) (312.103) de IRPJ e da CSLL 46.558.159 15.533.575
ŵƉƌĞƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐͲ
- 89.021.375 103.205.919  ŵƉƌĠƐƟŵŽƐ Ğ &ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ůŝƋƵŝĚĂĚŽƐ Ͳ
ŵϮϬϭϵĂĞƌąŵŝĐĂĂƌŵĞůŽ&ŝŽƌ>ƚĚĂŽďƚĞǀĞƐƵĐĞƐƐŽĞŵƉƌŽĐĞƐƐŽĨƌĞŶƚĞĂ
IR
e
CS
correntes
(8.545.039)
(4.410.181)
Fornecedores
547.642 Lucros Distribuídos e juros sobre
(9.644.710)
2.681.501 &ĂǌĞŶĚĂEĂĐŝŽŶĂůŽďũĞƟǀĂŶĚŽĂŽďƚĞŶĕĆŽĚŽĐƌĠĚŝƚŽĚĞW/^K&/E^͕ŝŶĞƌĞŶƚĞ
6.321 37.961
- IR e CS diferidos
Tributos a pagar
359.840
1.501.880 ĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽƌĞĐĞďŝĚŽƐ
Lucro líquido
ăŵĂƚĠƌŝĂƐŽďƌĞĂĞǆĐůƵƐĆŽĚŽ/D^ŶĂďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽĚĞƚĂŝƐƚƌŝďƵƚŽƐ͘KǀĂTributos diferidos
- 46.997.408 36.830.425 Lucros Distribuídos e juros sobre
46.558.159 15.533.575
48.991.540
18.484.791 ůŽƌĚŽďĞŶĞİĐŝŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽ͕ĞĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ͕ĂƚĠϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵĠĚĞ
Dividendos e juros sobre
ĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽƉĂŐŽƐ
(5.911) (3.883)
(5.911)
(3.883) do Período
46.558.159
15.533.575 ZΨϯϳ͕ϵŵŝůŚƁĞƐ͕ƐĞŐƵŶĚŽŽƐĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐũƵƌşĚŝĐŽƐĚĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞƐĞƌĞĨĞƌĞă
555
(247)
555 Atribuível a Acionistas da Companhia
capital a pagar
13.232.775 13.232.775 13.232.775 13.232.775 Créditos tomados com partes ligadas (247)
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
2.433.380
2.951.216
ĂŝǆĂĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
Provisão passivo descoberto
48.991.540
18.484.791 ƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞϮϬϬϮ͘ĞŵƉƌĞƐĂĞĨĞƚƵŽƵ
163 34.633 (18.917) (31.541)
de controlada
7.220.997
4.978.357
- ĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
os cálculos inerentes ao montante com apoio de seus assessores jurídicos, e enƌŝƐĐŽĐĂŵďŝĂůĚĞĐŽƌƌĞĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐƌĞ- ƚĞŶĚĞŵĐŽŵŽƉƌŽǀĄǀĞůĚĞġǆŝƚŽŽŵĠƚŽĚŽƵƟůŝǌĂĚŽ͕ĚĞǀŝĚŽĂŽƐĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ
WƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐͲ
844.059
621.354 Aumento (redução) de caixa e
13
(51)
(4.596)
(1.910) conhecidos na data da transação. b) Risco de crédito O risco de crédito decorre já proferidos em instancias superiores. A companhia, em atendimento as norPatrimônio Líquido 283.281.140 251.699.656 283.281.140 251.699.656 ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ͕ůşƋƵŝĚŽƐ
Capital social
51.755.516
1.755.516 51.755.516
1.755.516 Caixa e equivalentes de caixa
ĚĞĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ͕ĚĞƉſƐŝƚŽƐĞŵďĂŶĐŽƐĞŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ mas contábeis, decide divulgar tal fato aos usuários das demonstrações contáReservas legal
351.103
351.103
351.103
351.103 no início do período
212
263
12.102
14.013 bem como de exposições de crédito a clientes, incluindo contas a receber em
ďĞŝƐ͘ďĂŝǆŽĠĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚĂĂĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽĞĨĞƚƵĂĚĂƉĂƌĂŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϮϬϭϵ͗
Reserva Estatutária 59.510.803 50.199.171 59.510.803 50.199.171 Caixa e equivalentes de caixa
ĂďĞƌƚŽ͘ĂƐŽĐůŝĞŶƚĞƐƐĞũĂŵĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐƉŽƌĂŐġŶĐŝĂŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͕ƐĆŽƵƐĂĚĂƐ
/ŵƉĂĐƚŽŶŽĂƟǀŽ
31.12.2019
Reservas de lucros 121.591.370 145.469.995 121.591.370 145.469.995 ŶŽĮŵĚŽƉĞƌşŽĚŽ
224
212
7.506
12.102 ĞƐƐĂƐĐůĂƐƐŝĮĐĂĕƁĞƐ͘^ĞŶĆŽŚŽƵǀĞƌƵŵĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͕ĂĄƌĞĂĚĞ
ƟǀŽͲW/^ĞK&/E^ƌĞĐƵƉĞƌĂĚŽƐ
37.977
Ajustes de avalia
Variação no caixa e equivalente de caixa
13
(51)
(4.596)
(1.910)
análise de crédito avalia a qualidade do crédito do cliente, levando em consideImpacto no resultado
31.12.2019
ção patrimonial
50.072.348 53.923.871 50.072.348 53.923.871
Ϯ͘ϭϬ͘ƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽDemonstrado ao custo de aquisição, deduzido da de- ƌĂĕĆŽƐƵĂƉŽƐŝĕĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƉĂƐƐĂĚĂĞŽƵƚƌŽƐĨĂƚŽƌĞƐ͘KƐůŝŵŝƚĞƐ Diminuição de custos - Recuperação de Tributos - 2019 - PIS e COFINS 1.983
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶĆŽ
Receita Financeira - Atualização de tributos recuperados - 2019
61
controladores
- 10.425.217
4.105.558 preciação acumulada, calculada pelo método linear, tomando por base a vida ĚĞƌŝƐĐŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐƐĆŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĐŽŵďĂƐĞĞŵĐůĂƐƐŝĮĐĂĕƁĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐŽƵ Outras
Receitas
Recuperação
de
Tributos
2002
a
2018
PIS
e
COFINS
22.445
ƷƟůĞƐƟŵĂĚĂĚŽƐďĞŶƐĐŽŶĨŽƌŵĞŶŽƚĂϭϮ͘ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĞĂƟǀŽƐĠĐĂůĐƵůĂĞǆƚĞƌŶĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐůŝŵŝƚĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐƉĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘ƵƟůŝTotal do patrimônio
Outras Receitas - Atualização de tributos recuperados - 2002 a 2018 13.488
líquido
283.281.140 251.699.656 293.706.356 255.805.214 da usando o método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais zação de limites de crédito é monitorada regularmente. c) Risco de liquidez A Total
37.977
ĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂƷƟůĞƐƟŵĂĚĂ͘KƐǀĂůŽƌĞƐƌĞƐŝĚƵĂŝƐĞĂǀŝĚĂƷƟůĚŽƐĂƟǀŽƐƐĆŽ ƉƌĞǀŝƐĆŽĚĞŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĠƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĞĨŽƌŵĂĂŐƌĞŐĂĚĂƉĞůŽĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞ
Total do passivo e
patrimônio líquido 319.027.035 279.720.979 631.320.524 577.695.566 ƌĞǀŝƐĂĚŽƐĞĂũƵƐƚĂĚŽƐ͕ƐĞĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽ͕ĂŽĮŶĂůĚĞĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘KǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝů &ŝŶĂŶĕĂƐ͘ƐƚĞĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽŵŽŶŝƚŽƌĂĂƐƉƌĞǀŝƐƁĞƐĐŽŶơŶƵĂƐĚĂƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐĚĞ A Serra Azul, localizada no estado de Sergipe e uma das controladas da Santa
sŝƚſƌŝĂ͕ƵƟůŝǌĂŽďĞŶĞİĐŝŽĮƐĐĂůĚŽWƌŽŐƌĂŵĂ^ĞƌŐŝƉĂŶŽĚĞĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
ĚĞƵŵĂƟǀŽĠŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞďĂŝǆĂĚŽĂŽƐĞƵǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůƋƵĂŶĚŽŽǀĂůŽƌ
ůŝƋƵŝĚĞǌĚĂŵƉƌĞƐĂƉĂƌĂĂƐƐĞŐƵƌĂƌƋƵĞƚĞŶŚĂĐĂŝǆĂƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌăƐ
EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐ
Industrial (PSDI), no qual há previsão para redução do ICMS a ser recolhido com
1. Contexto Operacional ĐŽŵƉĂŶŚŝĂ^ĂŶƚĂsŝƚſƌŝĂŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞWĂƌƟ- ĐŽŶƚĄďŝůĚŽĂƟǀŽĠŵĂŝŽƌĚŽƋƵĞƐĞƵǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĞƐƟŵĂĚŽ͘'ĂŶŚŽƐĞĂƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͘ƚĂďĞůĂĂďĂŝǆŽĂŶĂůŝƐĂŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŶĆŽ base em um dos percentuais mencionais no Decreto 22.230/03. A administraĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘ƐĞĚŝĂĚĂŶŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽƚĞŵĐŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŽďũĞƟǀŽĨƵŶ- perdas em alienações são determinados pela comparação dos resultados com o ĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐĚĂŵƉƌĞƐĂ͕ƉŽƌĨĂŝǆĂƐĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐĂŽƉĞƌşŽĚŽ ção mudou seu julgamento sobre a determinação da base de cálculo da receita
cionar como holding. Detém o controle acionário das seguintes empresas abai- valor contábil e são reconhecidos em “Outras receitas e despesas operacionais” remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os de subvenção gerada pelo PSDI, passando a considerar as vendas para construǆŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͗Cerâmica Carmelo Fior Ltda.͗ĠƵŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĞŵƉƌĞƐĄƌŝĂůŝ- na determinação do resultado. 2.11. ImpairmentĚĞĂƟǀŽƐŶĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐOs ǀĂůŽƌĞƐ ĚŝǀƵůŐĂĚŽƐ ŶĂ ƚĂďĞůĂ ƐĆŽ ŽƐ ŇƵǆŽƐ ĚĞ ĐĂŝǆĂ ŶĆŽ ĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽƐ ƚŽƌĂĐŽŵŽƉĂƐƐşǀĞŝƐĚĞďĞŶĞİĐŝŽĮƐĐĂů͕ĐŽŵďĂƐĞŶŽĞĐƌĞƚŽϮϵ͘ϵϯϱͬϮϬϭϰ͘ƐControladora
Consolidado
ŵŝƚĂĚĂ͕ƐĞĚŝĂĚĂŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞŽƌĚĞŝƌſƉŽůŝƐͬ^W͕ƐĞŶĚŽƋƵĞƐƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞ- ĂƟǀŽƐĐŽŵǀŝĚĂƷƟůĚĞĮŶŝĚĂƐĆŽƌĞǀŝƐĂĚŽƐƉĂƌĂĂǀĞƌŝĮĐĂĕĆŽĚĞŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ contratados.
Circulante Não Circu- Circulante Não Circulan- sim, foram levantados e registrados R$ 2,381 milhões em créditos que contemƌĂĐŝŽŶĂŝƐƐĆŽĂĨĂďƌŝĐĂĕĆŽĞĂĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƉŝƐŽƐĞƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĐĞƌąŵŝ- ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ĞǀĞŶƚŽƐ ŽƵ ĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐ ŝŶĚŝĐĂƌĞŵ ƋƵĞ Ž ǀĂůŽƌ ĐŽŶƚĄďŝů ƉŽƐƐĂ
(i)
lante (i)
(i)
te (i) plavam a correção da base de subvenção entre os períodos de 2015 e 2018. 9.
cos esmaltados, importação e exportação, exploração e aproveitamento de não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o va- 31/12/2019
Adiantamentos ŽŵƉŽƐƚŽƉĞůŽƐĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĂĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ
Fornecedores e outras
ŵŝŶĠƌŝŽƐĞŵŐĞƌĂůĞĂĞǆƚƌĂĕĆŽĞŵŽĂŐĞŵĚĞĂƌŐŝůĂƉĂƌĂĮŶƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ͘Cerâmi- ůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽĂƟǀŽĞǆĐĞĚĞƐĞƵǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͕ŽƋƵĂůĠƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĞůŽ
adiantamentos
a
fornecedores.
São
demonstrados
aos
contas a pagar
1.568
72.075
- e
ca Serra Azul Ltda.͗ĠƵŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĞŵƉƌĞƐĄƌŝĂůŝŵŝƚĂĚĂ͕ƐĞĚŝĂĚĂŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ ŵĂŝŽƌǀĂůŽƌĞŶƚƌĞ͗;ŝͿŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽĂƟǀŽŵĞŶŽƐƐĞƵƐĐƵƐƚŽƐĚĞǀĞŶĚĂ͖Ğ;ŝŝͿ ŵƉƌĠƐƟŵŽƐ
Consolidado
84.444
89.021 valores de custo ou realização conforme tabela a seguir
EŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌĂĚŽ^ŽĐŽƌƌŽͬ^͕ƐĞŶĚŽƋƵĞƐƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐƐĆŽĨĂ- ŽƐĞƵǀĂůŽƌĞŵƵƐŽ͘WĂƌĂĮŶƐĚĞƚĞƐƚĞĚĞŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͕ŽƐĂƟǀŽƐƐĆŽĂŐƌƵƉĂĚŽƐ 31/12/2018
Adiantamentos
2019
2018
ŶŽƐŶşǀĞŝƐŵĂŝƐďĂŝǆŽƐƉĂƌĂŽƐƋƵĂŝƐĞǆŝƐƚĞŵŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂŝĚĞŶƟĮĐĄǀĞŝƐ͕ƋƵĞ
Adiantamento a fornecedores
1.571
1.595
ďƌŝĐĂĕĆŽ Ğ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƉŝƐŽƐ Ğ ƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ ĐĞƌąŵŝĐŽƐ ĞƐŵĂůƚĂĚŽƐ͕
Fornecedores e outras
a colaboradores
219
169
importação e exportação, exploração e aproveitamento de minérios em geral e ƉŽĚĞŵƐĞƌh'ƐŽƵƐĞŐŵĞŶƚŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͘KƐĂƟǀŽƐŶĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ĞǆĐĞƚŽ contas a pagar
1.815
64.060
548 Adiantamento
Seguros
228
276
ĂĞǆƚƌĂĕĆŽĞŵŽĂŐĞŵĚĞĂƌŐŝůĂƉĂƌĂĮŶƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ͘WŝƐŽĨŽƌƚĞZĞǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ o ágio, que tenham sofrido impairment, são revisados subsequentemente para ŵƉƌĠƐƟŵŽƐ
78.779
103.206
Outros
312
271
Cerâmicos Ltda.͗ĠƵŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĞŵƉƌĞƐĄƌŝĂůŝŵŝƚĂĚĂ͕ƐĞĚŝĂĚĂŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ a análise de uma possível reversão do impairment na data de apresentação do (i) As faixas de vencimento apresentadas não são determinadas pela norma, e Total
2.330
2.311
ƌŝĐŝƷŵĂͬ^͕ƐĞŶĚŽƋƵĞƐƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐƐĆŽĨĂďƌŝĐĂĕĆŽĞĐŽŵĞƌ- balanço. 2.12. Fornecedores As contas a pagar aos fornecedores são obrigações sim baseadas em uma opção da administração. (ii) A análise dos vencimentos Circulante
2.330
2.311
ĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƉŝƐŽƐĞƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĐĞƌąŵŝĐŽƐĞƐŵĂůƚĂĚŽƐ͕ŝŵƉŽƌƚĂĕĆŽĞĞǆƉŽƌ- a pagar por bens ou serviços adquiridos de fornecedores no curso normal dos ĂƉůŝĐĂͲƐĞƐŽŵĞŶƚĞĂŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ŶĆŽĞƐƚĆŽŝŶĐůƵşĚĂƐĂƐ Não circulante
tação, exploração e aproveitamento de minérios em geral e a extração e moa- ŶĞŐſĐŝŽƐ͕ƐĞŶĚŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂƐĐŽŵŽƉĂƐƐŝǀŽƐĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐƐĞŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĨŽƌĚĞ- obrigações decorrentes de legislação. 4.2 Gestão de capital KƐŽďũĞƟǀŽƐĚĂŵ- 10. Tributos Diferidos
Controladora
Consolidado
2019 2018
2019
2018
ŐĞŵĚĞĂƌŐŝůĂƉĂƌĂĮŶƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ͘Horizonte Aluguel de Máquinas e Equipa- vido no período de 12 meses. Caso contrário, as contas a pagar são apresenta- ƉƌĞƐĂĂŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌƐĞƵĐĂƉŝƚĂůƐĆŽŽƐĚĞƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶƟ- Tributos Diferidos
mentos Ltda.͗ Ġ ƵŵĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ĞŵƉƌĞƐĄƌŝĂ ůŝŵŝƚĂĚĂ͕ ƐĞĚŝĂĚĂ ŶĂ ĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ĚĂƐĐŽŵŽƉĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͘^ĆŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐƉĞůŽǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂůĚŽƐơƚƵůŽƐ ŶƵŝĚĂĚĞĚĂŵƉƌĞƐĂƉĂƌĂŽĨĞƌĞĐĞƌƌĞƚŽƌŶŽĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞďĞŶĞİĐŝŽƐăƐŽƵƚƌĂƐ ŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐĂƟǀĂƐ
835
835
835
835
ŽƌĚĞŝƌſƉŽůŝƐͬ^W͘ ƐƐĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƚĞŵ ƉŽƌ ŽďũĞƟǀŽ Ž ĂůƵŐƵĞů ĚĞ ŵĄƋƵŝŶĂƐ Ğ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀŽƐĚĞƐƐĞƐĐƌĠĚŝƚŽƐĞ͕ƋƵĂŶĚŽĐĂďşǀĞů͕ĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐĚĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐŵŽ- partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir Ganho por compra vantajosa
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ
287
421
equipamentos agrícolas. As Demonstrações Financeiras Consolidadas em netárias ou cambiais. Ϯ͘ϭϯ͘ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐSão reconhecidos, esse custo. 5. Caixa e equivalentes de caixa KƐǀĂůŽƌĞƐĚĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝ- WƌĞũƵşǌŽĮƐĐĂů
299
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵĨŽƌĂŵƉƌĞƉĂƌĂĚĂƐ͕ĞƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂ- inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos ras têm cláusula de liquidez imediata sem qualquer penalização no
835
835
1.121
1.555
de normal das operações da Controladora e de suas controladas. A emissão ĚĞƚƌĂŶƐĂĕĆŽ͘ŵƐĞŐƵŝĚĂ͕ƉĂƐƐĂŵĂƐĞƌŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƉĞůŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ resgate antecipado.
Controladora
Consolidado Diferenças temporárias passivas
ĚĞƐƐĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĨŽŝĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƉĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂ- ƵƟůŝǌĂŶĚŽŽŵĠƚŽĚŽĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀŽƐ͕ŝƐƚŽĠ͕ĂĐƌĞƐĐŝĚŽĚĞĞŶĐĂƌŐŽƐĞũƵƌŽƐƉƌŽ- Caixa e equivalentes de caixa
- (25.617) (28.092)
2019
2018
2019
2018 Ajuste de avaliação patrimonial
nhia em 30/03/2020. Ϯ͘ZĞƐƵŵŽĚĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐAs principais porcionais ao período incorrido (pro rata temporisͿ͘KŵĠƚŽĚŽĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀŽƐ Caixa
39
54
339
477 Processo exclusão do ICMS
ĠƵƟůŝǌĂĚŽƉĂƌĂĐĂůĐƵůĂƌŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĚĞƵŵƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞĂůŽĐĂƌ
Bancos
9
5.746
6.776 ĚĂĚŽWŝƐĞŽĮŶƐ
- (12.912)
ƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂƉůŝĐĂĚĂƐŶĂƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽĚĞƐƚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
176
157
1.422
4.850 Ajuste de depreciação (pela vida
ĞƐƚĆŽĚĞĮŶŝĚĂƐĂďĂŝǆŽ͘2.1. Base para preparação ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝ- ƐƵĂĚĞƐƉĞƐĂĚĞũƵƌŽƐƉĞůŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽƉĞƌşŽĚŽ͘KƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞŵĞŶƐƵƌĂ- Aplicações Financeiras
224
212
7.506 12.102 ƷƟůĚŽƐďĞŶƐͿ
(7.798) (8.739)
ƌĂƐĨŽƌĂŵƉƌĞƉĂƌĂĚĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽĐƵƐƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĐŽŵďĂƐĞĚĞǀĂůŽƌĞĂƟǀŽƐ ĕĆŽĚŽƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐƐĆŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞŽEd'ϰϴ Total
- (46.327) (36.830)
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐƉĂƌĂǀĞŶĚĂĐŽŶƚƌĂŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘ƉƌĞƉĂƌĂ- Ͳ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͖Ed'ϯϵͲ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͗ŝǀƵůŐĂĕĆŽ͖ As demonstrações consolidadas apresentam um saldo de R$ 1.348 e R$ 1.400
835
835 (45.206) (35.276)
ĕĆŽĚĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƌĞƋƵĞƌŽƵƐŽĚĞĐĞƌƚĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ e NBC TG 40 - Instrumentos Financeiros - Evidenciação. Ϯ͘ϭϰ͘WƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂ ŵŝůŶŽƐĂŶŽƐĚĞϮϬϭϵĞϮϬϭϴ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ŶŽĂƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͕ƉŽŝƐƐĞ /ZĞ^ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ͕ůşƋƵŝĚŽ
ĐƌşƟĐĂƐ Ğ ƚĂŵďĠŵ Ž ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĞ ũƵůŐĂŵĞŶƚŽ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ŶŽ ĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐAs provisões para ações judiciais (trabalhista, cível e tributária) trata de aplicações que não possuem liquidez imediata sem prejuízo de valor e, ϭϭ͘/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĚĂ^ĂŶƚĂsŝƚſƌŝĂĞƐƚĄĂƉƌĞͲ
WĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚĂŵƉƌĞƐĂ͘ƋƵĞůĂƐĄƌĞĂƐƋƵĞ ƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐƋƵĂŶĚŽ͗1. a Empresa possui obrigação legal, contratual ou portanto, não atendem aos critérios de caixa e equivalente de caixa determi- ƐĞŶƚĂĚĂĂƐĞŐƵŝƌ͗
Percentual de PatrimôSaldo
requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem ĐŽŶƐƟƚƵşĚĂĐŽŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞƵŵĞǀĞŶƚŽƉĂƐƐĂĚŽ͖2. é provável que uma saída nados pela NBC TG 03. 6. Contas a receber de clientes
Consolidado /ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ nio Líquido 31.12.2019
2019
2018 /ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ĐŽŵŽĂƐĄƌĞĂƐŶĂƐƋƵĂŝƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐĞĞƐƟŵĂƟǀĂƐƐĆŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐƉĂƌĂĂƐĚĞ- de recurso financeiro seja requerida para saldar a obrigação; e 3. o valor puder Contas a receber de clientes
ϵϵ͕ϵϵй
147.032
147.018
148.932 152.482 ĞƌąŵŝĐĂĂƌŵĞůŽ&ŝŽƌ>ƚĚĂ͘
ŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĞƐƚĆŽĚŝǀƵůŐĂĚĂƐŶĂEŽƚĂϯ͘ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶ- ƐĞƌĞƐƟŵĂĚŽĞŵďĂƐĞĐŽŶĮĄǀĞů͘ƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐƚƌŝďƵƚĄƌŝĂƐ͕ Contas a receber de clientes nacionais
ϵϵ͕ϵϵй
128.067
128.054
57.597
56.517 ĞƌąŵŝĐĂ^ĞƌƌĂǌƵů>ƚĚĂ͘
ĐĞŝƌĂƐĚĂŵƉƌĞƐĂĨŽƌĂŵƉƌĞƉĂƌĂĚĂƐĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐ ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ Ğ ŽƵƚƌĂƐ ƐĆŽ ĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƐ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶĂ ĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂ ĚĂ ĚŵŝŶŝƐ- Contas a receber de clientes do exterior
WŝƐŽĨŽƌƚĞZĞǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞƌąŵŝĐŽƐ>ƚĚĂ͘ϳϱй
41.594
31.195
ƚƌĂĕĆŽĚĞƉĞƌĚĂƉƌŽǀĄǀĞůŶŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͕ĂƉŽŝĂĚĂŶĂŽƉŝŶŝĆŽĚŽƐ
Perdas
em
créditos
de
liquidação
duvidosa
(11.770)
(18.744)
no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira
ŐŝŽŶĂƋƵŝƐŝĕĆŽͲĞƌąŵŝĐĂ^ĞƌƌĂǌƵů>ƚĚĂ͘Ͳ
7.905
Total
194.759 190.255 Mais
Valia - Marca Piso Forte
787
ĞŽƐWƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ͕ĂƐKƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐĞĂƐ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐĞŵŝƟĚĂƐƉĞůŽŽŵŝƚġ assessores jurídicos externos da Empresa. As provisões são mensuradas pelo
Mais Valia - Carteira de Clientes Piso Forte
3.010
de Pronunciamentos Contábeis - CPC. Ϯ͘Ϯ͘ŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, KŐĞŝŶŐĚŽĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĞŵϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵĞƐƚĄĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĂƐĞŐƵŝƌ͗
316.693
317.968
Saldos Total
contábeis ƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐŽŶƚĄďĞŝƐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐŝŶĐůƵĞŵĂƐĚĂ^ĂŶƚĂsŝƚſ- ƵƐĂŶĚŽƵŵĂƚĂǆĂĂŶƚĞƐĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐ͕ĂƋƵĂůƌĞŇŝƚĂĂƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐĂƚƵĂŝƐĚĞŵĞƌ- ZĞůĂĕĆŽĚĞơƚƵůŽƐ͗
vencer
151.595 Provisão passivo descoberto de controlada
ƌŝĂŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘;ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂͿĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ ĐĂĚŽĚŽǀĂůŽƌƚĞŵƉŽƌĂůĚŽĚŝŶŚĞŝƌŽĞĚŽƐƌŝƐĐŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐĚĂŽďƌŝŐĂĕĆŽ͘2.15. A
Horizonte Aluguel de Máquinas
sĞŶĐŝĚŽƐ͗
das quais ela detenha o controle, de forma direta ou indireta. Para efeito da Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido O imposto de renda há até 60 dias
e
Equipamentos
Ltda.
ϵϵ͕ϵϵй
(7.222)
(7.221)
24.160
(7.222)
(7.221)
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĨŽƌĂŵĞůŝŵŝŶĂĚŽƐ͗ŝͿŽƐƐĂůĚŽƐĚĂƐĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĞĂƉĂŐĂƌĞŶƚƌĞ (“IR”) e a contribuição social sobre o lucro líquido (“CSL”) registrados no exer- entre 61 e 180 dias
7.663 Total
309.471
310.747
ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͖ŝŝͿƉĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐĚĞŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐŶŽĐĂƉŝƚĂů͕ƌĞ- cício são apurados em bases corrente e diferida. Esses tributos são calculados entre 181 e 365 dias
6.542 dŽƚĂůůşƋƵŝĚŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
servas e resultados acumulados das controladas; e iii) o montante de receitas e com base nas leis tributárias vigentes na data do balanço e são reconhecidos na Há mais de 365 dias
16.570 ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĚƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϮϬϭϵĞƐƚĄĂƉƌĞƐĞŶ206.529 ƚĂĚĂĂƐĞŐƵŝƌ͗
ĚĞƐƉĞƐĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĚĞůƵĐƌŽƐŶĆŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ͕ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĞŶƚƌĞĂƐ demonstração do resultado, exceto quando se referem a itens registrados no Total Geral
empresas do Grupo. Ϯ͘ϯ͘ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐNas demons- patrimônio líquido. O IR e CSL diferidos são reconhecidos sobre as diferenças
Em Equiva- Distribuição
Perda na distri- ũƵƐƚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
Capital a Ajuste de exercíEm
ƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐĞŶƚƌĞĂƐďĂƐĞƐĮƐĐĂŝƐĚŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĞƐĞƵƐǀĂůŽƌĞƐĐŽŶƚĄƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ͕ ĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ƐĆŽ ĂǀĂůŝĂĚĂƐ ƉĞůŽ ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ
DŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
31.12.2018
ůġŶĐŝĂ
de Lucros buição de lucros
ƌĞůĂƟǀĂĂŶƚĞƌŝŽƌ integralizar cios anteriores 31.12.2019
128.453 24.776
(6.211)
2
147.020
ĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĞƐƐĞŵĠƚŽĚŽ͕ŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĠŝŶŝĐŝĂů- ďĞŝƐŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕Ž/ZĞ^>ŶĆŽƐĆŽĐŽŶƚĂ- ĞƌąŵŝĐĂĂƌŵĞůŽ&ŝŽƌ>ƚĚĂ͘
111.150 17.012
(110)
128.052
mente reconhecido pelo custo e posteriormente ajustado pelo reconhecimento ďŝůŝǌĂĚŽƐƐĞƌĞƐƵůƚĂƌĞŵĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĚĞƵŵĂƟǀŽŽƵƉĂƐƐŝǀŽĞŵ ĞƌąŵŝĐĂ^ĞƌƌĂǌƵů>ƚĚĂ͘
27.246
7.288
(2.463)
2.500
(3.376)
31.195
ĚĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĂƚƌŝďƵşĚĂăĞŵƉƌĞƐĂŶĂƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĚŽƐĂƟǀŽƐůşƋƵŝĚŽƐĚĂŝŶǀĞƐ- ƵŵĂŽƉĞƌĂĕĆŽƋƵĞŶĆŽƐĞũĂƵŵĂĐŽŵďŝŶĂĕĆŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĞƋƵĞ͕ŶĂĠƉŽĐĂĚĂ WŝƐŽĨŽƌƚĞZĞǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞƌąŵŝĐŽƐ>ƚĚĂ͘
Horizonte Aluguel de Máquinas e
ƟĚĂ͘ũƵƐƚĞƐŶŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƚĂŵďĠŵƐĆŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĞůŽ transação, não afete o patrimônio líquido ou o resultado contábil, nem o lucro
Equipamentos Ltda.
(4.978) (2.243)
(7.221)
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂŶĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĚĞ tributável. O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos ^ĂůĚŽ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
261.870 46.834
(6.321)
(2.463)
2.500
(3.376)
2
299.046
ƐĂůĚŽĚŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚŽƐĂũƵƐƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚĂŝŶǀĞƐƟĚĂ͕ƌĞĐŽ- usando-se o método passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de di12. Imobilizado
ĚŝĮĐĂĕƁĞƐĞ Móveis e
Máquinas e ŽŶƐƚƌƵĕƁĞƐĞŵ
Outras
nhecidos diretamente em seu patrimônio líquido. Tais variações são reconheci- ĨĞƌĞŶĕĂƐĞŶƚƌĞĂƐďĂƐĞƐĮƐĐĂŝƐĚŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĞƐĞƵƐǀĂůŽƌĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐŶĂƐ
Terrenos Infraestrutura Utensílios
Veículos Equipamentos
Andamento /ŵŽďŝůŝǌĂĕƁĞƐ
Total
ĚĂƐĚĞĨŽƌŵĂƌĞŇĞǆĂ͕ŽƵƐĞũĂ͕ĞŵĂũƵƐƚĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽ- Imobilizado
Saldos em 31/12/2017
28.198
87.025
507
3.943
109.021
20.909
709
250.250
ŶŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ͘EĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚŽŵĠƚŽĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕Ă cial diferidos não são contabilizados se resultar do reconhecimento inicial de um Aquisições
157
48
287
3.618
3.422
86
7.619
ĂƟǀŽŽƵƉĂƐƐŝǀŽĞŵƵŵĂŽƉĞƌĂĕĆŽƋƵĞŶĆŽƐĞũĂƵŵĂĐŽŵďŝŶĂĕĆŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐ͕
ƉĂƌĐĞůĂ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ĚĞƐƟŶĂĚĂ Ă ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ Ġ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂ
Baixas
(1)
(201)
(722)
(923)
44
48
758
(850)
ĐŽŵŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂƌĞĐĞďĞƌŶŽĂƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ŽǀĂůŽƌĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶ- a qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o lucro tribu- Transferências
(4.328)
(78)
(522)
(15.862)
(20)
(20.810)
to está demonstrado líquido do dividendo proposto pela controlada. Desta for- ƚĄǀĞů;ƉƌĞũƵşǌŽĮƐĐĂůͿ͘KŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐĂƟǀŽ Depreciações
Saldos em 31/12/2018
28.198
82.898
524
3.508
96.813
23.481
776
236.136
ma não há reconhecimento de receita de dividendos entre as empresas ligadas. são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que lucro tribu- Aquisições
2.535
4.014
3
3.885
323
546
11.307
2.4. Conversão de moeda estrangeira a) Moeda Funcional e moeda de apre- tável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam Baixas
(2)
(317)
(320)
(714)
(2)
2.008
(1.305)
13
sentação KƐ ŝƚĞŶƐ ŝŶĐůƵşĚŽƐ ŶĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ƐĆŽ ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐ ƐĞƌƵƐĂĚĂƐ͘KƐŝŵƉŽƐƚŽƐĚĞƌĞŶĚĂĚŝĨĞƌŝĚŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ Transferências
(4.371)
(56)
(505)
(16.105)
(87)
(21.125)
usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a Empresa atua (“a pelo líquido no balanço quando há o direito legal e a intenção de compensá-los Depreciações
30.733
81.826
466
3.002
86.285
22.499
1.248
225.999
ŵŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂů͟Ϳ͘ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞƐƚĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĞŵŵŝ- quando da apuração dos tributos correntes, em geral relacionado com a mes- Saldos em 31/12/2019
lhares de Reais (R$), que é a moeda funcional da Empresa. b) dƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞƐĂů- ŵĂĞŶƟĚĂĚĞůĞŐĂůĞŵĞƐŵĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞĮƐĐĂů͘2.16. Reconhecimento da receita 13. Intangível KƐĂůĚŽĠĐŽŵƉŽƐƚŽĚĞƐŽŌǁĂƌĞĞƉĂƚĞŶƚĞƐͬůŝĐĞŶĕĂƐĚĞĚƵǌŝĚŽƐ ϭϴ͘WƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ
dos Ɛ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĐŽŵ ŵŽĞĚĂƐ ĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂƐ ƐĆŽ ĐŽŶǀĞƌƟĚĂƐ ƉĂƌĂ Ă ŵŽĞĚĂ A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber ĚĂƐĂŵŽƌƟǌĂĕƁĞƐĂĐƵŵƵůĂĚĂƐĂƚĠŽŵŽŵĞŶƚŽ͖ĞĄŐŝŽƉĞůĂĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂĚĞƌĞŶ- ƉĞůŽ'ƌƵƉŽŶŽƐƉĞƌşŽĚŽƐĚĞϮϬϭϵĞϮϬϭϴƐŽŵĂƐŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ
ĨƵŶĐŝŽŶĂů͕ƵƟůŝǌĂŶĚŽĂƐƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽǀŝŐĞŶƚĞƐŶĂƐĚĂƚĂƐĚĂƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐŽƵĚĂ ƉĞůĂĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐŶŽĐƵƌƐŽŶŽƌŵĂůĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĂŵƉƌĞƐĂ͘ ƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ĨƵƚƵƌĂ ƉĞůĂ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ă ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞ ƵŵĂ ĚĂƐ ŝŶǀĞƐƟĚĂƐ R$ 844 mil e R$ 621 mil. Existem ainda R$ 18,1 milhões em causas que foram
ƌĞĐĞŝƚĂĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂůşƋƵŝĚĂĚŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐ͕ĚĂƐĚĞǀŽůƵĕƁĞƐ͕ĚŽƐĂďĂƟŵĞŶĚĂ^ĂŶƚĂsŝƚſƌŝĂ͗
Consolidado consideradas possíveis de perda de acordo com o julgamento dos consultores
avaliação, na qual os itens são re-mensurados. Os ganhos e as perdas cambiais
Patentes e
Ágio
jurídicos. 19. Capital social O Capital Social em 31/12/2018 é de R$ 51.756 disƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĞƐƐĂƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞĚĂĐŽŶǀĞƌƐĆŽƉĞůĂƐƚĂǆĂƐĚĞĐąŵ- tos e dos descontos. A Empresa fabrica e vende uma variedade de produtos,
Licenças
(goodwill) ^ŽŌǁĂƌĞƐ
Total tribuída
ďŝŽĚŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐŵŽŶĞƚĄƌŝŽƐĞŵŵŽĞĚĂƐ conforme mencionado na Nota 1. As vendas dos produtos são reconhecidas Intangível
Saldos em 31/12/2017
17
11.702
223 11.942
estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado. Os ganhos e as sempre que uma Empresa efetua a entrega dos produtos para o cliente, o qual Adições
8
8
perdas cambiais relacionados ao caixa e equivalentes de caixa são apresentados passa a ter total liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, ŵŽƌƟǌĂĕƁĞƐ
(40)
(34)
(74)
ŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŵŽƌĞĐĞŝƚĂŽƵĚĞƐƉĞƐĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͘2.5. Caixa e ĞŶĆŽŚĄŶĞŶŚƵŵĂŽďƌŝŐĂĕĆŽŶĆŽƐĂƟƐĨĞŝƚĂƋƵĞƉŽƐƐĂĂĨĞƚĂƌĂĂĐĞŝƚĂĕĆŽĚŽƐ Saldos em 31/12/2018
17
11.662
197 11.876
180
180
equivalentes de caixa ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽƐƐĂůĚŽƐĚĞĐĂŝǆĂ͕ďĂŶĐŽƐĞĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮ- produtos pelo cliente. O reconhecimento não ocorre até que todas as 5 etapas Adições
ĚĂEd'ϰϳͲZĞĐĞŝƚĂƐĚĞŽŶƚƌĂƚŽƐĐŽŵĐůŝĞŶƚĞƐƐĞũĂŵŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐĞĂƚĞŶŵŽƌƟǌĂĕƁĞƐ
(25)
(25)
ŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĞůŝƋƵŝĚĞǌŝŵĞĚŝĂƚĂĞŵĨƵŶĚŽƐĚĞƌĞŶĚĂĮǆĂĞͬŽƵĞŵơƚƵůŽƐĐƵũŽƐ
didas.
As
vendas
são
realizadas
com
prazo
de
pagamento
variado
de
acordo
Saldos
em
31/12/2019
17
11.662
353
12.032
vencimentos, quando de sua aquisição, eram iguais ou inferiores a 90 dias. As
Consolidado
ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ƉŽƌƐƵĂƉƌſƉƌŝĂŶĂƚƵƌĞǌĂ͕ũĄĞƐƚĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚĂƐĂǀĂůŽƌ ĐŽŵŽƟƉŽĚĞĐůŝĞŶƚĞ͕ƋƵĞŶĆŽƚĞŵĐĂƌĄƚĞƌĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĞƐĆŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐ ϭϰ͘ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐ
2018
2019
justo por meio do reconhecimento no resultado, conforme NBC TG 48 - Instru- ĐŽŵĂƉƌĄƟĐĂĚŽŵĞƌĐĂĚŽ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽĞƐƐĂƐǀĞŶĚĂƐŶĆŽƐĆŽĚĞƐĐŽŶƚĂĚĂƐĂŽǀĂůŽƌ Capital
de giro
131.703
134.786
ŵĞŶƚŽƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞEd'ϯϵͲ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͗ƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ͘2.6. presente. a) ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĐŽŶĨŽƌŵĞ FINAME
1.285
4.271
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐKƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĂŵƉƌĞƐĂĐŽŵƉƌĞĞŶ- ŽƉƌĂǌŽĚĞĐŽƌƌŝĚŽ͕ƵƐĂŶĚŽŽŵĠƚŽĚŽĚĂƚĂǆĂĞĨĞƟǀĂĚĞũƵƌŽƐ͘2.17. Mudança Pré-pagamentos de exportação
39.891
27.661
ĚĞŵŽƐĐĂŝǆĂƐĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ͕ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĞ ĚĞEŽƌŵĂƐĞ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐ• EŽǀĂƐŶŽƌŵĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐͲsŝŐġŶĐŝĂĂƉĂƌƟƌĚĞ Financiamentos
8.471
624
6.795
ĂƉĂŐĂƌ͕ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ͕ĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͘ƐŵƉƌĞƐĂƐƌĞĐŽŶŚĞĐĞŵ 1º/01/2019: EŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĐŽƌƌĞŶƚĞĂ^ĂŶƚĂsŝƚſƌŝĂŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞWĂƌƟ- ĠĚƵůĂĚĞĐƌĠĚŝƚŽăĞǆƉŽƌƚĂĕĆŽ
cipações
S.A.
e
controladas
adotaram
o
CPC
06
(R2)
/
IFRS
16,
norma
em
vigor
Total
173.465
181.984
ŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŶĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞƐĞƚŽƌŶĂƵŵĂĚĂƐƉĂƌƚĞƐĚĂƐĚŝƐƉŽ84.444
78.779
sições contratuais do instrumento. ƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ KƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞƐ- ƉĂƌĂƉĞƌşŽĚŽƐĂŶƵĂŝƐŝŶŝĐŝĂĚŽƐĞŵ͕ŽƵĂƉſƐ͕ϭǑͬϬϭͬϮϬϭϵ͘KWϬϲ;ZϮͿŝŶƚƌŽĚƵǌ Circulante
Não circulante
89.021
103.205
ƚĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐŶĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͗;ĂͿŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽ ĞǆŝŐġŶĐŝĂƐ ŶŽǀĂƐ ĐŽŵ ƌĞůĂĕĆŽ ă ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ Ğŵ ƋƵĞ Ă
ĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͖;ďͿŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ĐůĂƐƐŝĮĐĂ- ĞŵƉƌĞƐĂĠĞŶǀŽůǀŝĚĂ͘ŶŽƌŵĂŝŶƚƌŽĚƵǌŵƵĚĂŶĕĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐŶŽŵŽĚĞůŽĚĞ ƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϮϬϭϴ͕Ž'ƌƵƉŽĐĞůĞďƌŽƵŽƌĞƉĞƌĮůĂŵĞŶƚŽĚĞƉĂƌƚĞĚĞ
ĕĆŽĚĞƉĞŶĚĞĚĂŶĂƚƵƌĞǌĂĞĮŶĂůŝĚĂĚĞĚŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞĠĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂŶŽ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽƉĂƌĂŽĂƌƌĞŶĚĂƚĄƌŝŽĂŽĞůŝŵŝŶĂƌĂĚŝƐƟŶĕĆŽĞŶƚƌĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ƐƵĂƐĚşǀŝĚĂƐĞĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞŶŽǀŽƐĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶreconhecimento inicial. a) ƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͕ĞĞǆŝŐŝƌŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝ- ƚŽƐŝŶĚŝĐĂůŝǌĂĚŽŶŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚĞZΨϳϱŵŝůŚƁĞƐ͕ĐŽŵǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽŶŽƐƉƌſǆŝŵŽƐ
KƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽƐĆŽĂƋƵĞůĞƐĐƵũĂĐĂƌĂĐ- ŵĞŶƚŽĚŽĂƟǀŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽĐŽŶƚƌĂƵŵƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŶŽŝŶşĐŝŽ ƋƵĂƚƌŽĂŶŽƐ͘ŽŶƚƵĚŽ͕ĂŶŽǀĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽƉŽƐƐƵŝĐůĄƵƐƵůĂĐŽŶƚƌĂƚƵĂůƌĞƐƚƌŝƟǀĂ
ƚĞƌşƐƟĐĂĚĞŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂů para todos os arrendamentos, exceto arrendamentos de curto prazo e arren- (covenant) ƋƵĞ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞ ƋƵĞ͕ ĂŽ ĮŶĂů ĚĞ ĐĂĚĂ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ Ž 'ƌƵƉŽ ĚĞǀĞƌĄ
ĞũƵƌŽƐĞƋƵĞƐĞũĂŵŐĞƌŝĚŽƐĞŵƵŵŵŽĚĞůŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐƉĂƌĂŽďƚĞŶĕĆŽĚŽƐŇƵ- ĚĂŵĞŶƚŽƐĚĞĂƟǀŽƐĚĞďĂŝǆŽǀĂůŽƌ͘ŵƵĚĂŶĕĂƉĂƌĂĂĚĞĮŶŝĕĆŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂ- ĂƚĞŶĚĞƌĂƚƌġƐşŶĚŝĐĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ĐĂƐŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ŽƐĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐƉŽĚĞƌĆŽ
xos de caixa contratuais do instrumento. b) ƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽ mentos, refere-se substancialmente a análise do conceito de controle. Segundo ser considerados antecipadamente vencidos Em 2019, o grupo cumpriu com
valor justo por meio do resultado KƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌ ŽWϬϲ;ZϮͿ͕ƵŵĐŽŶƚƌĂƚŽĐŽŶƚĠŵƵŵĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĂƉĂƌƟƌĚŽŵŽŵĞŶƚŽ as cláusulas contratuais, apresentando todos os índices de acordo com a deũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĆŽĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĐƵũĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂĚĞŇƵǆŽĚĞ ĞŵƋƵĞŽĂƌƌĞŶĚĂƚĄƌŝŽĚŽĂƟǀŽƚĞŵĚŝƌĞŝƚŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌŽƵƐŽĚŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽ͕ ƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞŐƵĞ͗ͻDívida Financeira Líquida / EBITcaixa não corresponda somente ao pagamento de principal e juros ou que se- por um período de tempo em troca dos pagamentos de contraprestações. şǀŝĚĂ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ>şƋƵŝĚĂͲZΨϭϲϱ͘ϵϱϴ͘ϳϵϳ͕Ϭϯ(Soma dos Financiamentos
ũĂŵŐĞƌŝĚŽƐĞŵƵŵŵŽĚĞůŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐƉĂƌĂǀĞŶĚĂŶŽĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ;ŶĞŐŽĐŝĂ- ^ĂŶƚĂsŝƚſƌŝĂŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘ĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĂƉůŝĐĂƌĂŵ do Passivo Circulante e Passivo Não Circulante (-) Disponibilidades de Caixa e
ĕĆŽͿ͘ dĂŝƐ ĂƟǀŽƐ ƐĆŽ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐ ŶŽ ĂƟǀŽ ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͘ WĂƐƐŝǀŽƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐa) Ă ĚĞĮŶŝĕĆŽ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ͕ Ğ ĚĞŵĂŝƐ ŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐ ŶŽƌŵĂƟǀĂƐ Ă ƚŽĚŽƐ ŽƐ Equivalentes de Caixa); /dͲZΨϭϬϭ͘ϰϳϳ͘ϱϵϴ͕ϬϮ(Lucro antes de IR e CS,
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͕ ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ Ğ ŽƵƚƌŽƐ ƉĂƐƐŝǀŽƐ KƐ ƉĂƐƐŝǀŽƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ŝŶ- ĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŵ͕ŽƵĂƉſƐ͕ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ͘WĂƌĂĂƌƌĞŶ- adicionado do Resultado Financeiro Líquido e Depreciações do exercício); Índice
ĐůƵŝŶĚŽĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͕ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ͕ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĞŽƵƚƌĂƐ͞ŽŶƚĂƐĂWĂŐĂƌ͕͟ damentos de curto prazo (prazo de arrendamento de 12 meses ou menos), Calculado - 1,64x ΎZĞŐƌĂŽŶƚƌĂƚƵĂůŽǀĞŶĂŶƚсϮϬϭϵчϮ͕ϰǆ• Dívida Bruta Máinicialmente são mensurados pelo valo justo, líquido dos custos da transação. ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĚĞĂƟǀŽƐĚĞďĂŝǆŽǀĂůŽƌ;ǆ͗dĞůĞĨŽŶĞƐ͕ƉĞƋƵĞŶŽƐŝƚĞŶƐĞŵſǀĞŝƐ ǆŝŵĂ şǀŝĚĂ ƌƵƚĂ DĄǆŝŵĂ Ͳ ZΨ ϭϳϯ͘ϰϲϱ͘Ϭϲϱ͕ϱϱ(Soma dos Financiamentos
WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƉĞůŽǀĂůŽƌĚĞĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽƵƟůŝǌĂŶĚŽŽ ĚĞĞƐĐƌŝƚſƌŝŽƐͿ͕ŽƵĐĂƐŽƐĞŵƋƵĞŽĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐƐĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƐƐĞ do Passivo Circulante e Passivo Não Circulante); *Regra Contratual Covenant
ŵĠƚŽĚŽĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀŽƐ͘KŵĠƚŽĚŽĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀŽƐĠƵƟůŝǌĂĚŽƉĂƌĂĐĂůĐƵůĂƌŽ por prazo indeterminado, não sendo possível mensurar os prazos não cancelá- сϮϬϭϵчZΨϭϴϱŵŝůŚƁĞƐ• EBITDA / Despesa Financeira Líquida EBITDA - R$
ĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĚĞƵŵƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞĂůŽĐĂƌƐƵĂĚĞƐƉĞƐĂĚĞũƵƌŽƐƉĞůŽ ǀĞŝƐĚŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ͕ĂĞŵƉƌĞƐĂŽƉƚŽƵƉĞůĂŝƐĞŶĕĆŽĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽĂƟ- ϭϬϭ͘ϰϳϳ͘ϱϵϴ͕ϬϮ (Lucro antes de IR e CS, adicionado do Resultado FinanceiƉĞƌşŽĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘KŵĠƚŽĚŽĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀŽƐĠĂƚĂǆĂƋƵĞĚĞƐĐŽŶƚĂĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞ ǀŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽĞŵĐŽŶƚƌĂƉĂƌƟĚĂĂŽƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ ro Líquido e Depreciações do exercício); Despesa Financeira Líquida - R$
ŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĨƵƚƵƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐĂŽůŽŶŐŽĚĂǀŝĚĂĞƐƟŵĂĚĂĚŽƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶ- possibilidade disposta em CPC 06 (R2). Para os casos citados, não ocorreram ϭϳ͘ϯϴϳ͘ϲϲϰ͕ϰϴ(Resultado Financeiro líquido sem considerar as variações camceiro. 2.7. Clientes ^ĆŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐƉĞůŽǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂůĚŽƐơƚƵůŽƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞ͕ ŝŵƉĂĐƚŽƐ Ğŵ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞŶĚŽ Ž ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ biais do exercício) Índice Calculado - 5,84x ΎZĞŐƌĂŽŶƚƌĂƚƵĂůŽǀĞŶĂŶƚсϮϬϭϵш
quando cabível, acrescidos das variações monetárias e cambiais, conforme NBC das despesas em resultado do período. Os contratos de arrendamentos possuí- ϯ͕Ϭǆ 15. Fornecedores São registrados nas demonstrações contábeis pelo valor
TG 48 - Instrumentos Financeiros, e apresentadas no balanço patrimonial líqui- ĚŽƐƉĞůĂ^ĂŶƚĂsŝƚſƌŝĂŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘ĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞŵ͕ ŶŽŵŝŶĂůĚŽƐơƚƵůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀŽƐĚĞƐƐĞƐĐƌĠĚŝƚŽƐĞĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐĚĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐ
monetárias ou cambiais.
Consolidado
das da provisão para créditos de liquidação duvidosa e do ajuste a valor presen- ŽƵĂƉſƐ͕ϭǑͬϬϭͬϮϬϭϵ͕ƐĞĞŶƋƵĂĚƌĂƌĂŵĞŵŝƐĞŶĕƁĞƐĂĐŝŵĂĐŝƚĂĚĂƐ͕ŶĆŽƐĞŶĚŽ Fornecedores
2019
2018
te, conforme NBC TG 12 - Ajuste a Valor Presente, calculado sobre a parcela das ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ ŶĞŶŚƵŵĂ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ ĂĚŝĐŝŽŶĂů Ğŵ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘ Nacional
70.510
62.470
ǀĞŶĚĂƐ͘  ƉƌŽǀŝƐĆŽ ƉĂƌĂ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚƵǀŝĚŽƐĂ ĨŽŝ ĐŽŶƐƟƚƵşĚĂ Ğŵ Os valores contabilizados em despesa para o resultado de 2019 totalizaram Total
70.510
62.470
ŵŽŶƚĂŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉĂƌĂƐƵƉƌŝƌĂƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐ R$ 2.492 mil. • EŽǀĂƐŶŽƌŵĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐͲsŝŐġŶĐŝĂĂƉĂƌƟƌĚĞϭǑͬϬϭͬϮϬϮϬ͗O Circulante
70.510
61.923
548
perdas na realização dos créditos, considerando a situação de cada cliente e ƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽĂƐĞŐƵŝƌĞŶƚƌĂƌĄĞŵǀŝŐŽƌƉĂƌĂƉĞƌşŽĚŽƐĂƉſƐĂĚĂƚĂĚĞƐƚĂƐ Não circulante
Consolidado
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐŐĂƌĂŶƟĂƐŽĨĞƌĞĐŝĚĂƐ͘2.8. Estoques Os estoques são avaliados ao ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐŽŶƚĄďĞŝƐĞŶĆŽĨŽŝĂĚŽƚĂĚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂŵĞŶƚĞ͗ͻůƚĞƌĂĕĆŽĚĂ 16. Tributos a pagar
Estrutura
Conceitual
Em
novembro
de
2019,
o
comitê
de
pronunciamentos
Tributos a Pagar
2019
2018
custo médio de aquisição ou produção. O custo de produção é apurado por
a recolher
2.303
2.400
metro quadrado e tamanho de cada produto, não levando em consideração ĐŽŶƚĄďĞŝƐĞŵŝƟƵĂƌĞǀŝƐĆŽĚĂƐƚƌƵƚƵƌĂŽŶĐĞŝƚƵĂů;ŽŶĐĞƉƚƵĂů&ƌĂŵĞǁŽƌŬͿĞ ICMS
Contribuição Social a recolher
294
856
ŽƵƚƌĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ͘ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŽŐƌƵƉŽŝŶŝĐŝŽƵƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽ ĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐƐĞƌĞĨĞƌĞŵĂ͗ĚĞĮŶŝĕƁĞƐĚĞĂƟǀŽĞƉĂƐƐŝǀŽ͖ĐƌŝƚĠƌŝŽƐƉĂƌĂ Imposto de Renda a recolher
1.357
57
de revisão de procedimentos nos controles e movimentação dos estoques do reconhecimento, baixa, mensuração, apresentação e divulgação para elemen- PIS a recolher
26
26
grupo, bem como, os procedimentos de inventário. Além disso, os controles de ƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐĞĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ƐƚĂƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐƐĆŽĞĨĞƟǀĂƐƉĂƌĂĞǆĞƌĐşĐŝŽƐ COFINS a recolher
118
31
461
471
movimentação de matéria-prima e de produtos acabados estão sendo migra- ŝŶŝĐŝĂĚŽƐĞŵϭǑͬϬϭͬϮϬϮϬĞŽƐƉŽƐƐşǀĞŝƐŝŵƉĂĐƚŽƐĞƐƚĆŽƐĞŶĚŽĂǀĂůŝĂĚŽƐĞƐĞƌĆŽ IRRF a recolher
18
10
ĚŽƐƉĂƌĂƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞŝŶƚĞŐƌĂĚŽ͘ƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞĞŵƌĞůĂĕĆŽăƉƌŽĚƵĕĆŽ concluídos até sua data de entrada em vigor. ϯ͘ƐƟŵĂƟǀĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐNa ela- /^^ƌĞƟĚŽĂƌĞĐŽůŚĞƌ
Outros a recolher
34
9
ĚĞƉŝƐŽƐĞƌĞǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ͕ƐĆŽĐƵƐƚĞĂĚŽƐƉŽƌŵĞƚƌŽƋƵĂĚƌĂĚŽĞƚĂŵĂŶŚŽĚĞ ďŽƌĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƵƟůŝǌĂƌĞƐƟŵĂƟǀĂƐĞũƵů- Parcelamentos
Fiscais
540
1.991
ŐĂŵĞŶƚŽƐĐƌşƟĐŽƐƉĂƌĂĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂƌĐĞƌƚŽƐĂƟǀŽƐ͕ƉĂƐƐŝǀŽƐĞŽƵƚƌĂƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ͘
ĐĂĚĂƉƌŽĚƵƚŽ͕ŶĆŽůĞǀĂŶĚŽĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽŽƵƚƌĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ͘
Total
5.151
5.851
Ϯ͘ϵ͘/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐKƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŽƵĐŽůŝŐĂĚĂƐ Ɛ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĚĂƐ ŵƉƌĞƐĂƐ ŝŶĐůƵĞŵ͕ ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ ĞƐƟŵĂƟǀĂƐ Circulante
4.791
4.349
360
1.502
são avaliados pelo método de equivalência patrimonial, reconhecida no resulta- ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐăƐĞůĞĕĆŽĚĂƐǀŝĚĂƐƷƚĞŝƐĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͕ƉƌŽǀŝƐƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ Não circulante
ĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĐŽŵŽƌĞĐĞŝƚĂŽƵĚĞƐƉĞƐĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͘KƐĚĞŵĂŝƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚƵǀŝĚŽƐĂ͕ƉĂƐƐŝǀŽƐĐŽŶƟŶŐĞŶƚĞƐ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕƁĞƐĚĞ ϭϳ͘KďƌŝŐĂĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐĞƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ O grupo é composto conforme quadro
provisões
para
imposto
e
contribuições
e
outras
similares.
Os
resultados
reais
são avaliados pelo custo de aquisição, reduzidos a valor justo, quando cabível.
ĂƐĞŐƵŝƌ͗
Controladora
Consolidado
ƉŽĚĞŵ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ǀĂƌŝĂĕƁĞƐ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ăƐ ĞƐƟŵĂƟǀĂƐ͘ Ɛ ŵƉƌĞƐĂƐ ĨĂǌĞŵ KďƌŝŐĂĕƁĞƐ^ŽĐŝĂŝƐĞdƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
2019
2018
2019
2018
^ĞŐƵĞĂďĂŝǆŽŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂŶĂƐ
ĞƐƟŵĂƟǀĂƐĞĞƐƚĂďĞůĞĐĞŵƉƌĞŵŝƐƐĂƐĐŽŵƌĞůĂĕĆŽĂŽĨƵƚƵƌŽ͘WŽƌĚĞĮŶŝĕĆŽ͕ĂƐ
- 1.686 1.727
empresas controladas.
Percentual do Capital em 2019 ĞƐƟŵĂƟǀĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐƌĂƌĂŵĞŶƚĞƐĞƌĆŽŝŐƵĂŝƐĂŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƌĞƐƵů- Salário a Pagar
WĞŶƐĆŽůŝŵĞŶơĐŝĂĂWĂŐĂƌ
26
27
Santa Vitória Sócios
1
1 1.412 1.380
ƚĂĚŽƐƌĞĂŝƐ͘ƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĞƉƌĞŵŝƐƐĂƐƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵƵŵƌŝƐĐŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͕ INSS a Recolher
Empreendimentos e Pessoa
FGTS a Recolher
444
434
Total ĐŽŵƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞĐĂƵƐĂƌƵŵĂũƵƐƚĞƌĞůĞǀĂŶƚĞŶŽƐǀĂůŽƌĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚĞĂƟ- Contribuições Sindicais
WĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘ Física Outros
22
26
ĞƌąŵŝĐĂĂƌŵĞůŽ&ŝŽƌ>ƚĚĂ͘ϵϵ͕ϵϵй Ϭ͕Ϭϭй
- ϭϬϬ͕ϬϬй ǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐƉĂƌĂŽƉƌſǆŝŵŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂů͕ĞƐƚĆŽĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĂďĂŝǆŽ͘4. ŵƉƌĠƐƟŵŽŽŶƐŝŐŶĂĚŽ
72
72
ĞƌąŵŝĐĂ^ĞƌƌĂǌƵů>ƚĚĂ͘
ϵϵ͕ϵϵй Ϭ͕Ϭϭй
- ϭϬϬ͕ϬϬй 'ĞƐƚĆŽĚĞƌŝƐĐŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ4.1 &ĂƚŽƌĞƐĚĞƌŝƐĐŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽa) Risco cambial A Provisões de Férias e Encargos
- 6.621 5.833
Diretoria
Itamar Arrais Fior - Diretor
,ŽƌŝǌŽŶƚĞůƵŐƵĞůĚĞDĄƋ͘ƋƵŝƉ͘>ƚĚĂ͘ϵϵ͕ϵϵй Ϭ͕Ϭϭй
- ϭϬϬ͕ϬϬй Empresa está exposta ao risco cambial decorrente de exposições de algumas Outros
17
18
WŝƐŽĨŽƌƚĞZĞǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞƌąŵŝĐŽƐ>ƚĚĂ͘ϳϱ͕ϬϬй
- Ϯϱ͕ϬϬй ϭϬϬ͕ϬϬй ŵŽĞĚĂƐ͕ďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞĐŽŵƌĞůĂĕĆŽĂŽĚſůĂƌĚŽƐƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐĞĂŽĞƵƌŽ͘K Total
1
1 10.300 9.516 Contadora Marta Regina Ferreira Rossi - CRC 1SP310984/O5
ZĞůĂƚſƌŝŽĚŽƵĚŝƚŽƌ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ^ŽďƌĞĂƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐŽŶƚĄďĞŝƐ/ŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ
À ^ĂŶƚĂ sŝƚſƌŝĂ ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ Ğ WĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ ^͘͘ Ğ ŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů Ğ͕ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶĂƐ ĞǀŝĚġŶĐŝĂƐ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ŽďƟĚĂƐ͕ ƐĞ ĞǆŝƐƚĞ
A/C: ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ Ğ YƵŽƟƐƚĂƐ Opinião com ressalva sobre as ƚĂŝƐŶŽƌŵĂƐ͕ĞƐƚĆŽĚĞƐĐƌŝƚĂƐŶĂƐĞĕĆŽĂƐĞŐƵŝƌ͕ŝŶƟƚƵůĂĚĂ͞ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚŽ estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude incerteza relevante em relação aos eventos ou condições que possam levantar
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ Examinamos as auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. ŽƵ ĞƌƌŽ͕ Ğ ĞŵŝƟƌ ƌĞůĂƚſƌŝŽ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ĐŽŶƚĞŶĚŽ ŶŽƐƐĂ ŽƉŝŶŝĆŽ͘ ^ĞŐƵƌĂŶĕĂ ĚƷǀŝĚĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĞŵƌĞůĂĕĆŽăĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĚĂ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ĚĂ ^ĂŶƚĂ sŝƚſƌŝĂ ^ŽŵŽƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐĞŵƌĞůĂĕĆŽăĐŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽ ƌĂǌŽĄǀĞůĠƵŵĂůƚŽŶşǀĞůĚĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ŵĂƐŶĆŽƵŵĂŐĂƌĂŶƟĂĚĞƋƵĞĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂ companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ Ğ WĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ ^͘͘ ;ŽŵƉĂŶŚŝĂͿ͕ ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐ ĐŽŵŽ ĐŽŵŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĠƟĐŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽſĚŝŐŽĚĞƟĐĂWƌŽĮƐƐŝŽŶĂů realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria ĚĞǀĞŵŽƐĐŚĂŵĂƌĂƚĞŶĕĆŽĞŵŶŽƐƐŽƌĞůĂƚſƌŝŽĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂƉĂƌĂĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ ƋƵĞ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵ Ž ďĂůĂŶĕŽ ĚŽ ŽŶƚĂĚŽƌ Ğ ŶĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ ĞŵŝƟĚĂƐ ƉĞůŽ ŽŶƐĞůŚŽ &ĞĚĞƌĂů ĚĞ sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů Ğŵ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ Ğ ĂƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ĞĐƵŵƉƌŝŵŽƐĐŽŵĂƐĚĞŵĂŝƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĠƟĐĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽ podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes ŵŽĚŝĮĐĂĕĆŽĞŵŶŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽ͕ƐĞĂƐĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐĨŽƌĞŵŝŶĂĚĞƋƵĂĚĂƐ͘EŽƐƐĂƐ
das mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa para o exercício ĐŽŵĞƐƐĂƐŶŽƌŵĂƐ͘ĐƌĞĚŝƚĂŵŽƐƋƵĞĂĞǀŝĚġŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂŽďƟĚĂĠƐƵĮĐŝĞŶƚĞ ƋƵĂŶĚŽ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ ŽƵ Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ͕ ƉŽƐƐĂŵ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂƌ͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ĐŽŶĐůƵƐƁĞƐ ĞƐƚĆŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂƐ ŶĂƐ ĞǀŝĚġŶĐŝĂƐ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ŽďƟĚĂƐ ĂƚĠ Ă
ĮŶĚŽŶĞƐƐĂĚĂƚĂ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐEŽƚĂƐǆƉůŝĐĂƟǀĂƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Responsabilidade ƵŵĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ƌĂǌŽĄǀĞů͕ ĂƐ ĚĞĐŝƐƁĞƐ ĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐ ĚŽƐ ƵƐƵĄƌŝŽƐ ƚŽŵĂĚĂƐ ĚĂƚĂ ĚĞ ŶŽƐƐŽ ƌĞůĂƚſƌŝŽ͘ dŽĚĂǀŝĂ͕ ĞǀĞŶƚŽƐ ŽƵ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĨƵƚƵƌĂƐ ƉŽĚĞŵ ůĞǀĂƌ
Ž ƌĞƐƵŵŽ ĚĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ƉŽůşƟĐĂƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ͘ ŵ ŶŽƐƐĂ ŽƉŝŶŝĆŽ͕ ĞǆĐĞƚŽ ƉĞůŽƐ ĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĚĂŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂƉĞůĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria Ă ĐŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ƐƵĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ Ă ŶĆŽ ŵĂŝƐ ƐĞ ŵĂŶƚĞƌĞŵ Ğŵ ĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞ
ĞĨĞŝƚŽƐ ĚŽ ĂƐƐƵŶƚŽ ĚĞƐĐƌŝƚŽ ŶĂ ƐĞĕĆŽ Ă ƐĞŐƵŝƌ ŝŶƟƚƵůĂĚĂ ͞ĂƐĞ ƉĂƌĂ ŽƉŝŶŝĆŽ e consolidadas A administração é responsável pela elaboração e adequada realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
com ressalva” as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas ĞǆĞƌĐĞŵŽƐ ũƵůŐĂŵĞŶƚŽ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů Ğ ŵĂŶƚĞŵŽƐ ĐĞƟĐŝƐŵŽ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů ĂŽ demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
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ĮŶĚŽ ŶĞƐƐĂ ĚĂƚĂ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ĂƐ ƉƌĄƟĐĂƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ĂĚŽƚĂĚĂƐ ŶŽ ƌĂƐŝů͘ individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da ĂƵĚŝƚŽƌŝĂĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂĞƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂƌŶŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽ͘KƌŝƐĐŽĚĞ para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas.
Base para opinião com ressalva Embora as empresas controladas pela Santa ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƟŶƵĂƌŽƉĞƌĂŶĚŽ͕ĚŝǀƵůŐĂŶĚŽ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do
sŝƚſƌŝĂ ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ Ğ WĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ ^͘͘ ƉŽƐƐƵĂŵ ĐŽŶƚƌŽůĞƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ ŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŵĂƐƵĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞŽƵƐŽĚĞƐƐĂ proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com
que sustentem suas movimentações de estoques de produtos acabados, base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a ŝŶƚĞƌŶŽƐ͕ĐŽŶůƵŝŽ͕ĨĂůƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ŽŵŝƐƐĆŽŽƵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐĨĂůƐĂƐŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂŝƐ͘ os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
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Importados

Superesportivo Audi R8 2021
Um dos automóveis mais desejados do
mundo está voltando ao Brasil: o superesportivo Audi R8 chega ao mercado brasileiro no
segundo semestre de 2020 e será comercializado em uma ação inédita para o modelo.
Por um valor único de R$ 1.234.990 na modalidade venda direta, os primeiros clientes
poderão configurar seu próprio veículo antes
mesmo de ser produzido.
Os interessados poderão personalizar até
10 diferentes itens de seu R8: cores externas, side blade, acabamento externo, capa do
retrovisor, cor do logotipo da Audi, design de
rodas 20", pinças de freio, acabamento interno, revestimento do teto, e padrão do revestimento dos assentos. Ao todo são quase 1,6
milhão de combinações possíveis para o novo
Audi R8, o que possibilita um nível de personalização único.
Os potenciais interessados terão acesso
a um catálogo da linha 2021 do Audi R8 em
sua concessionária de preferência e devem
confirmar o pedido em maio. Nele constam
todos os itens e os detalhes de cada um para
uma escolha precisa de acordo com o desejo
do cliente. São 10 cores externas (Branco
Íbis, Amarelo Vegas – sólidas; Azul Ascari,
Prata Florete, Cinza Kemora, Preto Mito,
Cinza Suzuka, Vermelho Tango – metálicas;
Cinza Daytona – perolizada e Azul Arara –
Cristal Effect).
Os side blades podem ser personalizados em cinco tipos diferentes – carbono, preto mito, cinza kendo, prata e titânio fosco. O
conjunto de saias laterais, spoiler dianteiro e
molduras do difusor do escapamento também
pode ser personalizado em até três diferentes cores: carbono, preto brilhante e titânio
fosco. Já a capa do retrovisor está disponível
em quatro opções: carbono, preto brilhante,
titânio fosco ou na cor do veículo. Para finalizar o exterior, o logotipo da Audi e as inscrições R8 e V10 podem vir em cromado ou
em preto e existem ainda seis opções dife-

rentes de rodas 20’’ disponíveis com três diferentes pinças de freio em vermelho, cinza
e azul.
Dentro do veículo, alguns elementos como
as soleiras, molduras e console central estão
disponíveis em cinza antracite, carbono fosco e carbono brilhante. Para o revestimento
do teto em Alcântara do modelo é possível
escolher entre o acabamento com costura em
diamante ou liso. E nos assentos esportivos
são 18 possibilidades se considerar os dois
desenhos (diamante ou liso) e cores de costura.
Comercializado em versão única, o Audi
R8 terá opções de cores especiais para os
proprietários do esportivo. Entre as cores Audi
Exclusive, há mais 19 alternativas sendo 9
cores foscas (Cinza Suzuka, Prata Florete,
Cinza Daytona, Branco Ibis, Branco Geleira,
Amarelo Vegas, Vermelho Tango, Marrom
Argus e Azul Navarra), 2 perolizadas (Vermelho Misano e Azul Sepang), 5 sólidas (Cinza
Nardo, Laranja Brilhante, Verde Avalon, Verde Camuflagem e Azul Kumulus) e 3 metálicas (Marrom Ipanema, Bege Carat e Verde
Java), que podem ser encomendadas por valor adicional.
Nascido na pista
Nenhum modelo com o logo das quatro
argolas está mais próximo de um carro de
pista que o Audi R8. O superesportivo possui
motor central-traseiro V10 que gera 610 cv
de potência e 560 Nm de torque que assegura um desempenho de tirar o fôlego – a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em apenas
3,2 segundos, com velocidade máxima de 330
km/h. A transmissão é a S tronic de sete velocidades e conta com renovado sistema de
tração quattro.
A distribuição de torque se adapta às condições de direção – em casos extremos, 100%
do torque pode ser transmitido para o eixo dianteiro ou traseiro. O modo performance no sistema Audi drive select permite a adaptação dos

parâmetros mais importantes na dinâmica para
diversas condições de clima e solo.
A combinação de alumínio e fibra de carbono abrem novas dimensões em relação ao
peso, rigidez e comportamento. A parte inferior da carroceria integra um longo difusor
para aumentar o downforce. Também o chassi, com sua suspensão duplo A, demonstra o
quão próximo o R8 está de um carro de corrida.
O design reflete o caráter poderoso e
esportivo do Audi R8. Um capô extenso, uma
traseira com linhas fluidas e um entre-eixos
relativamente curto, de 2,65m. O comprimento
total é de 4,42m, a altura é de 1,24m e a largura tem 2,03m.
As quatro argolas complementam a ponta
do capô que conta com sua grade Singleframe de estilo colmeia, ampla e plana. As características luzes de condução diurnas trazem
elementos verticais que replicam as estruturas das entradas de ar e enfatizam a largura
do carro. Toda a aparência do R8 transmite
uma sensação de leveza e precisão técnica.
Uma característica que distingue o carro
visualmente, além de oferecer maior segurança, é o sistema de faróis a laser. O equipamento de série no modelo, ativo no modo
farol alto, ilumina duas vezes mais que faróis
de LEDs comuns e evita ofuscar outros participantes no trânsito. Eles geram um feixe
de laser azul com comprimento de onda de
450 nanômetros. Um conversor de fósforo
transforma esse facho em luz branca, ajustada para o uso em estradas com uma temperatura de cor de 5.500 Kelvin – condições
ideais para o olho humano que permitem ao
motorista distinguir melhor os contrastes e
ajudam a evitar a fadiga. Além disso, os fachos de alta concentração iluminam 600 metros à frente do carro, tornando a passagem
por neblinas e cortinas de fumaça, por exemplo, mais segura.
Nas laterais do esportivo há contornos

sinuosos característicos. A linha de cintura,
esculpida como um músculo poderoso, conecta as caixas de rodas ao mesmo tempo
em que divide os side blades em dois. Essa
nova solução de design faz o carro parecer
mais longo e dinâmico.
Na traseira, as lanternas e as entradas
de ar se conectam. O vidro traseiro oferece
uma clara visão do compartimento do motor
iluminado. O R8 traz ainda um aerofólio traseiro fixo feito de CRFP (polímero de fibra
de carbono reforçado).
Quem entra atrás do volante do novo R8
se sente como um piloto de corridas. Todas
as funções são direcionadas para o motorista
e permitem uma operação simples mesmo em
condições extremas – isso sem que seja preciso tirar as mãos do volante. Os assentos
esportivos com apoio de cabeça integrado
oferecem excelente suporte lateral.
O botão start-stop e o seletor do Audi
drive select ficam localizados no volante mul-

tifuncional. Há ainda um botão para controlar o sistema de escape, deixando o esportivo
com um ronco ainda mais poderoso, e um
seletor que ajusta o veículo em diferentes
condições de condução: seco, molhado ou
neve.
O Audi virtual cockpit apresenta todas
as informações ao motorista em sua tela
de 12,3 polegadas com gráficos elaborados. O motorista pode alternar entre diferentes modos de tela e ainda ajustar o
painel de instrumentos digitais de acordo
com suas preferências. No modo performance, o condutor visualiza as informações
dos programas de direção, aceleração, desaceleração e forças laterais, bem como potência e torque.
O R8 possui ainda as mais recentes tecnologias em termos de infotainment, com MMI
touch, Audi smartphone interface e sistema
de som Bang & Olufsen como equipamentos
de série.

Sucesso do BMW M340i xDrive First
Edition no Brasil

A BMW do Brasil apresenta o novo e
exclusivo sedan M340i xDrive First Edition.
São 387 cavalos de potência nesta edição
limitada e histórica. Produzido na Alemanha,
a versão baseada no M340i chega mais enérgica e potente para ampliar ainda mais a
família série 3 do BMW Group no Brasil.
Entre os diferenciais desta concepção especial estão a aceleração – o sedan leva 4,4
segundos para chegar aos 100km/h partindo na inércia –, design e sofisticação, revestimentos exclusivos, além de muita tecnologia. No painel, um badge numerado registra o número entre as 340 unidades produzidas desta edição especial.
O dinamismo do novo M340i xDrive
First Edition é atribuído a um propulsor a
gasolina, de seis cilindros em linha, com desenvolvimento de potência superior e som
característico, de 2.998 cm³ e 24 válvulas,
apto a entregar 387 cv e 500 Nm de torque
máximo. O conjunto alcança 250km/h de
velocidade máxima e possui aceleração capaz de deixar a inércia para atingir 100km/h
em 4,4 segundos. Para efeito de comparação, o BMW M3 sedan 18/18, de 431cv,

crava 4,1 segundos.
Juntos, o alto desempenho do motor, a
tecnologia de suspensão específica M e a
tração inteligente nas quatro rodas proporcionam uma dinâmica de direção extraordinária que é incomparável no segmento.
Dinâmica nas curvas, agilidade, precisão e frenagem - o BMW M340i xDrive First
Edition é orientado para o prazer de dirigir
esportivo: baixo centro de gravidade, peso
otimizado e distribuição de carga do eixo bem
equilibrada.
O BMW M340i xDrive Sedan vem como
transmissão esportiva Steptronic de 8 velocidades da última geração, caracterizada,
entre outras coisas, por um sistema de controle hidráulico otimizado e dinâmica de mudança excepcionalmente alta. As relações
curtas para as marchas mais baixas melhoram a aceleração e a função Launch Control pode ser usada para acelerar com o
máximo de dinâmica.
Além disso, a tecnologia de suspensão
e a aerodinâmica são ajustadas com precisão às características de alto desempenho.
O modelo é estruturado sobre a sólida base

M Sport, composta por freios, suspensão e
diferencial.
Os freios esportivos M são discos ventilados nas quatro rodas, com um poder de
parada eficaz. A tecnologia de suspensão
específica do modelo transforma o desempenho em dinâmica. O conceito de construção usado para a suspensão oferece os prérequisitos ideais para o manuseio esportivo.
Os componentes do eixo dianteiro –
com estrutura de dupla fixação – e eixo traseiro com cinco braços, ambos otimizados
em termos de peso e rigidez, aprimoram a
dinâmica das curvas e a precisão da direção, assim como as larguras de esteira maiores e os ângulos ideais de inclinação das
rodas.
Além disso, o BMW M340i xDrive é
equipado de série com o diferencial M Sport.
A função de travamento da roda traseira totalmente controlada eletronicamente e variável contribui visivelmente não apenas para
o aumento da tração, mas também melhora
a estabilidade e a agilidade do veículo.
As rodas padrão de liga leve e 19 polegadas, M Double-spoke, são envolvidas por
pneus de alto desempenho com as seguintes medidas: 225x40 na dianteira e 255x35
na traseira, facilitando uma transferência
particularmente eficaz de forças longitudinais e laterais.
Alta tecnologia e conectividade
Em relação à tecnologia e conectividade, o M340i xDrive First Edition oferece diferenciais como o BMW ConnectedDrive,
assistente que fornece uma série de serviços ao motorista e passageiros. Entre as
opções estão chamada de emergência inteligente; BMW Teleservices; serviços Connected Drive (BMW Online, englobando
portal de notícias, clima e aplicativos); serviços remotos (permite a utilização de algumas funcionalidades do veículo por meio de
smartphones Android e iOS); preparação
para Apple CarPlay; informações de trânsito em tempo real e Concierge, serviço de
suporte e informações para o cliente 24 horas por dia e sete dias por semana, recurso

que possibilita ter comodidade e a garantia
de uma experiência de dirigibilidade impecável a bordo.
O BMW Teleservices realiza um diagnóstico constante do veículo e caso algum
ajuste seja necessário, informa a BMW automaticamente, que repassa os dados para
a concessionária de preferência do cliente.
A concessionária pode acessar os dados relativos ao veículo e contatá-lo para marcar
uma verificação. Ter acesso aos dados possibilita ao concessionário BMW qualificar o
serviço em questão e encomendar antecipadamente as peças originais BMW necessárias, economizando seu tempo e oferecendo um serviço diferenciado.
Outro diferencial é o BMW Live Cockpit, sistema que inclui painel de instrumentos totalmente digital com 12,3 polegadas e
uma tela central sensível ao toque de 10,25
polegadas com recursos padrão e opcionais
como o assistente de voz e compatibilidade
sem fio Apple CarPlay.
Já o dispositivo Driving Assistant Professional permite a direção inteligente em
situações como congestionamentos, trânsito lento ou viagens longas. O sistema inclui
funções como alerta de mudança de faixa;
alerta de tráfego em cruzamento dianteiro e
traseiro; assistente de mudança de faixa com
sistema ativo de proteção lateral e alerta de
evasão.
O sistema Parking Assistant Plus, por
sua vez, agrega câmera de ré e sensores de
estacionamento dianteiro e traseiro, que
medem os espaços para estacionar automaticamente. Por meio do sistema, todas as
manobras são realizadas com máxima precisão, economizando tempo e garantindo o
conforto do motorista enquanto estaciona.
Já o sistema BMW Comfort Access 2.0
traz o acendimento automático das luzes de
boas-vindas quando o motorista se aproxima a três metros do veículo com a chave. À
1,5 metro, as portas se destrancam e, afastando-se dois metros, o veículo se tranca
novamente.
O BMW Head-Up Display colorido pos-

sibilita a projeção de todas as informações
necessárias para o condutor em seu campo
de visão, a fim de que não se perca o foco
no trânsito. As informações apresentadas
variam desde rotas do sistema de navegação até avisos de Driving Assistant e velocidade do veículo.
Todo o requinte e a robustez do sedan
são espelhados no design – pacote M aerodinâmico – com destaque para o deslizamento acentuado no capô e para as soleiras que
otimizam o suprimento de ar de refrigeração ao mesmo tempo em que oferecem ganho aerodinâmico.
A carroceria traz o exclusivo BMW Individual Frozen Dark Grey com acabamento externo em preto high-Gloss. Outra característica é o pacote BMW Individual Shadow Line de alto brilho. Farol de neblina traseiro e faróis BMW Laserlight são itens de
série.
No interior, o painel de instrumentos digitais ostenta a inscrição “M340i”. Outro
recurso exclusivo de design do BMW M340i
xDrive Sedan são as soleiras das portas da
frente, também com as letras do modelo.
Airbags duplos frontais, laterais dianteiros e
airbags de cortina, dianteiros e traseiros, são
outros itens de série.
Revestimento em couro Merino Silverstone/Fjord Azul com costuras em laranja Kyalami e acabamento interno em
alumínio Fabric high-gloss com badge
“First Edition 1/340” são assinaturas singulares. Cinto de segurança M Sport,
volante M em couro e revestimento de teto
BMW individual em antracite acompanham.
A sonorização, surround, tem a assinatura da
Harman Kardon.
No quesito conforto, o modelo dispõe de
relevâncias como abertura e fechamento automático do porta-malas; retrovisores externos com declinação e rebatimento; retrovisores internos com função anti-ofuscante,
bancos dianteiros esportivos com ajustes elétricos e aquecimento, banco traseiro tripartido, ajuste de lombar e pacote de iluminação
ambiente interna de conveniência.

Nacionais

Hyundai lança versão Action 1.6 para SUV Creta
A Hyundai Motor Brasil reforça ainda
mais a relação custo-benefício do SUV compacto Creta ao lançar a versão Action 1.6,
com câmbio automático, e reposicionar a opção de entrada, Attitude 1.6 com câmbio
mecânico. A gama completa conta, agora,
com cinco diferentes configurações, com preços a partir de R$ 75.990.
A nova versão com câmbio automático,
a Action 1.6 AT, chega por R$ 79.990 e traz
todos os equipamentos da extinta Attitude Plus
1.6 AT, acrescida de barras de teto, rádio blueAudio e alto-falantes traseiros. Completam
ainda a especificação controle de estabilidade (ESP), assistente de partida em rampa
(HAC), sinalização de frenagem de emergência (ESS), piloto automático, vidros elétricos com função one-touch (descida) para
o motorista.
Abaixo da Action AT, a versão com câm-

bio mecânico, a Attitude 1.6 MT, tem novo
preço sugerido de R$ 75.990, redução de R$
5 mil em relação ao valor anterior, sem modificação no pacote de equipamentos. Ela vem
com monitoramento de pressão dos pneus
(TPMS), sistema Stop & Go de partida do
motor, direção elétrica, ar-condicionado, volante com regulagem de altura e profundidade, banco do motorista com ajuste de altura,
computador de bordo, rádio Bluetooth com
comandos de áudio e Bluetooth no volante,
chave tipo canivete, vidros elétricos dianteiros
e traseiros com função one-touch (descida)

para motorista, travas elétricas nas portas, alarme perimétrico, alto-falantes dianteiros e traseiros, roda de liga leve de 16 polegadas, barras de teto longitudinais, maçanetas e retrovisores na cor da carroceria com luz indicadora
de direção, painel Supervision Cluster e lanternas Clear Type.
Para todas as versões, estão disponíveis
seis cores: Preto Onix, Branco Atlas, Prata
Sand, Prata Brisk, Cinza Silk e a novidade
Azul Sapphire. Também inédita, a cor Verde
Amazon começa a ser oferecida sob encomenda.

Modelo
Creta

Transmissão Áudio
blueAudio
6AT
blueAudio
6AT
blueAudio
6AT
blueMedia
6AT
blueNav

Motor
1.6

2.0

Versão
Attitude6MT
Action
Smart
Pulse Plus
Prestige

Preço (R$)
75.990
79.990
86.490
94.990
107.990

