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Mulheres terão aposentadoria
integral cinco anos antes dos homens
Mercado de seguros fatura
R$ 103,7 bi de janeiro a maio
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Justiça bloqueia R$3 milhões da
CSN diante de riscos de barragem
Página 4

Celebração
Em clima de celebração
pelo fechamento do acordo
do Mercosul com a União
Europeia (UE), a delegação
brasileira será chefiada pelo
chanceler Ernesto Araújo,
que participa, no dia 16, dos
encontros preparatórios da
cúpula.
Página 3

Previsão do Tempo
Sábado: Sol o dia
todo sem nuvens
no céu. Noite de
tempo aberto ainda sem nuvens.

Manhã

Tarde

Domingo: Sol
com algumas nuvens. Não chove.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com
muitas nuvens.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,73
Venda:
3,73
Turismo
Compra: 3,59
Venda:
3,89

EURO
Compra: 4,21
Venda:
4,21

OURO
Compra: 153,90
Venda: 196,00

25º C
11º C

Noite

26º C
14º C

Noite

24º C
15º C

Noite
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Com a presença do presidente Jair Bolsonaro, o
Brasil assumirá a presidência pró-tempore (rotativa)
do Mercosul no próximo
dia 17 , em Santa Fé, Argentina, durante reunião
dos chefes de Estado do
bloco.
A participação de Bolsonaro na 54ª Reunião do Conselho do Mercosul e países
associado será precedida por
uma série de reuniões entre
funcionários de governos e
diplomatas, que discutirão
medidas para simplificar e
desburocratizar as relações
comerciais e institucionais
entre as nações que compõem o próprio bloco e outros países.

Rio Pinheiros:
desassoreamento recebe
aporte de R$ 70 milhões

Rio Pinheiros
O Governador João Doria e
o Secretário de Infraestrutura e
Meio Ambiente, Marcos Penido,
anunciaram na sexta-feira (12),
no Palácio dos Bandeirantes, o
início, pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, de
mais uma etapa do projeto Novo
Rio Pinheiros. As empresas res-

ponsáveis já foram selecionadas
para o desassoreamento e desaterro de 1,2 milhão de metros
cúbicos de detritos, no período
de um ano, com investimentos
que somam quase R$ 70 milhões.
“Todos nós temos um compromisso de colocar o rio Pinheiros, até dezembro de 2022,

limpo. São Paulo não pode mais
ficar convivendo com a poluição
de dois rios que cortam a cidade
e achar que o tempo tomará conta disso ou a falta de cuidado fará
com que se eternize um problema que vitima a cidade e seus
habitantes”, ressaltou Doria.
Esse é o maior desassoreamento realizado no rio Pinheiros
pela Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia). Por meio
da técnica de escavadeira embarcada em plataformas flutuantes,
máquinas vão retirar sedimentos
do leito do rio, depositá-los em
barcaças, transportá-los às margens e, em seguida, para disposição final na Cava de Carapicuíba.
O volume mensal destes resíduos, se colocado em caminhões, formaria uma fila de cem
quilômetros, equivalente à distância entre São Paulo e Sorocaba. Neste processo serão investidos inicialmente R$ 32 milhões.
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nina, que antecipou o aumento
da aposentadoria para as trabalhadoras do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS). O
acréscimo anual passará a incidir
a partir do 16º ano de contribuição, em vez do 21º ano.
Com a emenda, o valor da
aposentadoria para as mulheres da iniciativa privada equivalerá a 60% da média das
contribuições para quem se
aposenta com 15 anos de contribuição. Caso a trabalhadora
se aposente depois disso, o valor aumentará dois pontos
percentuais por ano até chegar
a 100% da média com 35 anos
de contribuição.
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BNDES é aprovado pela
ONU para realizar ações
contra mudança climática
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) foi aprovado
pela diretoria do Green Climate Fund (GCF), fundo criado
em 2010 pela Organização das
Nações Unidas (ONU) com doações de mais de 40 países.
Com isso, o banco e poderá

acessar recursos do GCF para
a realização de ações contra
mudanças climáticas. O fundo
apoia projetos de países em desenvolvimento e tem um total
de doações que alcança hoje
US$ 10,3 bilhões, comprometidos em mais de 100 projetos
aprovados.
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Operação São Paulo Mais
Seguro bate recorde de
apreensão de drogas
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Governo revisa para
0,8% crescimento da
economia em 2019
Página 3

Esporte

Ana Patrícia/Rebecca e Carol Solberg/Maria
Elisa vão às quartas de final em Gstaad
O Brasil avançou com duas
duplas às quartas de final do
torneio feminino do Major
Series de Gstaad (Suíça), etapa cinco estrelas do Circuito
Mundial de vôlei de praia
2019. Ana Patrícia/Rebecca
(MG/CE) e Carol Solberg/
Maria Elisa (RJ) venceram
seus confrontos e seguem na
disputa por medalhas na competição. Já Ágatha/Duda (PR/
SE) e Fernanda Berti/Bárbara
Seixas deram adeus nas oitavas de final.
Na próxima fase, Ana e
Rebecca enfrentam as canadenses Sarah Pavan e Melissa
Paredes, atuais campeãs mundiais. O duelo ocorre às 10h
(de Brasília). Nos dois confrontos anteriores, as canadenses saíram com a vitória.
Já Carol Solberg e Maria Elisa jogam nas quartas de final
contra as holandesas Keizer
e Meppelink, às 5h35 (de
Brasília). Os times já se enfrentaram cinco vezes, com
três vitórias das brasileiras e
duas das holandesas.
Carol e Maria Elisa tiveram um caminho mais longo
às quartas, já que saíram em
segundo na chave. Elas superaram na repescagem as chinesas Fan Wang e Xin Xia
por 2 sets a 0 (21/12, 21/
18). Horas mais tarde, nas
oitavas de final, triunfo sobre as espanholas Liliana
Fernandez e Elsa Baquerizo:
2 sets a 1 (21/19, 14/21, 15/
10), seguindo para as quartas
de final. Carol comentou as
vitórias e a evolução dentro
do torneio.

“Tivemos dois jogos difíceis, não tem jogo fácil em nenhum momento no Circuito
Mundial. E a etapa de Gstaad é
especial, todo mundo adora jogar aqui. Maria e eu jogamos
bem, estávamos soltas, tendo
agressividade, mas também paciência nos momentos difíceis. A Espanha é um time maduro, difícil, acho que a diferença foi termos paciência nos
bons momentos delas no jogo.
Vamos seguir com esse astral,
se divertindo e buscando jogar
bem na semifinal contra as holandesas”, destacou a bloqueadora da dupla.
Já Ana Patrícia e Rebecca,
que tinham saído em primeiro
lugar da chave, disputaram apenas a rodada das oitavas de final. Elas superaram as canadenses Bansley e Wilkerson por 2
sets a 0 (21/16, 21/15), garantindo vaga na próxima fase e
mantendo a invencibilidade nos
três jogos disputados até aqui.
Rebecca analisou o desempenho do time até o momento.
“Acredito que nós conseguimos nos adaptar bem ao lugar,
areia e vento, durante os jogos
de chave. Atuamos mais à vontade hoje, mais soltas, tanto que
conseguimos fazer um jogo
praticamente sem erros. O
time do Canadá é muito bom,
então não poderíamos dar moleza, foi um resultado muito
bom. Conversamos durante
todo jogo e isso facilita muito. Vamos aguardar a próxima
rodada para estudar e seguir nesse ritmo”, destacou.
Fernanda e Bárbara Seixas
começaram o dia superando as
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Brasil assume
a presidência
pró-tempore
do Mercosul

As concessões feitas à bancada feminina na Câmara dos
Deputados permitirão que as
trabalhadoras da iniciativa privada conquistem a aposentadoria com valor integral cinco anos antes dos homens.
A antecipação é fruto das
mudanças na fórmula de cálculo do benefício aprovadas
para as mulheres, mas que
ficaram fora do destaque que
suavizou a aposentadoria para
os homens.
Na quinta-feira (11) à noite, o plenário da Câmara aprovou uma emenda aglutinativa
de autoria do Democratas,
construída pela bancada femi-

Carol Solberg (frente) e Maria Elisa comemoram ponto em Gstaad
suíças Heidrich e Verge-Depre
por 2 sets a 0 (21/19, 21/9), na
fase de repescagem. Horas depois, acabaram eliminadas nas
oitavas de final em Gstaad ao serem superadas pelas também suíças Nina Betschart e Tanja Huberli por 2 sets a 1 (21/15, 13/
21, 17/15). O nono lugar rende
450 pontos na corrida olímpica
brasileira, e 600 pontos no
ranking mundial, além de prêmio
de R$ 30 mil.
Ágatha e Duda, que haviam
saído em primeiro lugar na chave, não precisaram disputar a
repescagem. Nas oitavas, porém, acabaram superadas pelas
eslovacas Dubovcova/Strbova
de virada: 2 sets a 1 (16/21, 21/
19, 15/11). Elas também recebem 450 pontos na corrida olímpica brasileira, 600 pontos no
ranking mundial, além de prêmio
de R$ 30 mil.
A competição em Gstaad rende cerca de R$ 150 mil para os
campeões dos naipes masculino
e feminino. Ao todo, o torneio

distribui cerca de R$ 2,3 milhões
em premiação aos atletas, além
de oferecer pontuação alta para
o ranking internacional – 1.200
para os times vencedores.
Para a corrida olímpica brasileira, disputa interna entre duplas nacionais que tentam representar o Brasil nos Jogos de Tóquio, o título em Gstaad rende
900 pontos, reduzindo 90 pontos para cada posição.
Na corrida olímpica do Brasil, apenas os eventos de quatro
e cinco estrelas do Circuito
Mundial, além do Campeonato Mundial, são contabilizados, cada um com peso correspondente. Além disso, os
times terão uma média dos 10
melhores resultados obtidos,
podendo descartar as piores

participações. Só valem os
pontos obtidos juntos, como
dupla.
A corrida olímpica interna
das duplas brasileiras acontece em paralelo à disputa da
vaga do país, que segue as regras da Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Cada
nação pode ser representada
por, no máximo, duas duplas
em cada naipe.
Os países possuem quatro
maneiras de garantir a vaga:
vencendo o Campeonato Mundial 2019; sendo finalistas do
Classificatório Olímpico, que
será disputado na China, também em 2019; estando entre
as 15 melhores duplas do
ranking olímpico internacional; vencendo uma das edições da Continental Cup
(América do Norte, América
do Sul, África, Ásia e Europa).
O Japão, sede, tem uma dupla
em cada naipe já garantida.
Gstaad é um dos torneios
mais tradicionais do Circuito
Mundial de vôlei de praia, presente desde 2000, sem ficar
nem sequer um ano de fora do
calendário. Além disso, também é uma das paradas favoritas dos atletas, em meio ao verão europeu e com a arena cercada pelas montanhas. O Brasil foi campeão oito vezes no
naipe masculino e nove no naipe feminino.
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Rio Pinheiros: desassoreamento
recebe aporte de R$ 70 milhões
www.cesarneto.com
[ MÍDIAS ] A coluna (diária) de política do jornalista e
cronista Cesar Neto vem sendo publicada na imprensa brasileira
desde 1993, pelo jornal “O DIA” [3º mais antigo diário em São
Paulo - SP]. Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi
um dos sites pioneiros no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal
+
CÂMARA (SP) - Hoje é zero a possibilidade de que o PRB
[do vereador e líder da bancada André Santos] tenha candidato pra
prefeitura paulistana. O comunicador e deputado federal Russomanno é o 1º a compreender a questão, uma vez que perde cerca
de 1 milhão de votos na reeleição 2018
+
PREFEITURA (SP) - Tanto é verdade que Bruno Covas não
tem absolutamente nada contra figuras históricas do PSDB [agora de Doria] que não impediu que o ex-vice governador (SP) e
ex-senador Aloysio Nunes fosse sondado pra que avaliasse a possibilidade de assumir a pasta da Casa Civil
+
ASSEMBLEIA (SP) - Deputada Janaína (no PSL) voltou a
ser consultada sobre candidata à prefeitura paulistana. Apesar dos
seus mais de 2 milhões de votos, disse não. Tudo porque a deputada federal Joice (no PSL) não tá lutando pela inclusão das Polícias nas emendas das reformas Previdenciárias
+
GOVERNO (SP) - Blindando Doria [líder do novo PSDB]
das possibilidades do Senado não incorporar Estados e municípios nas reformas da Previdência brasileira, a Secretaria (Fazenda), de Meirelles, já reescreve PEC pra Assembleia (SP) aprovar
as reformas na Previdência do Estado de São Paulo
+
CONGRESSO (BR) - Pra rápida decepção da sociedade brasileira, as maiorias entre os 513 deputados na Câmara Federal e
até final setembro entre os 81 senadores no Senado Federal já
estão impondo antigos ‘modus operandi’ dos centrões acima das
esquerdinhas e direitinhas falecidas no Século 20
+
PRESIDÊNCIA (BR) - Jair Bolsonaro querer o filho Eduardo [reeleito pra Câmara Federal via PSL - SP com quase 2 milhões de votos] como Embaixador em Washington (USA) não será
absurdo, desde que os quase 2 milhões de eleitores [no Esado de
São Paulo] compreendam as prioridades internacionais
+
PARTIDOS - No PDT, do Brizolisno de Lupi e do agora sócio preferencial Ciro, a jovem deputada (SP) Tabata [mais 7 colegas] tá sentindo na pele retaliações por não votar o que mandam
[no caso contra a nova Previdência]. Muito jovem, ela pode surpreender “levantando, sacudindo a poeira e dando a volta por cima”
+
POLÍTICOS ... No PSB, ainda feudo pernambucano e nacional da família Arraes, foram 11 jogando a favor em vez de contra
a votação pelas reformas da Previdência. Podem ser expulsos do
campo de jogo ou vão tomar ‘cartão amarelo’ pra não desfalcar o
time [na mesma pegada do PDT] na Câmara dos Deputados ...
+
BRASILEIROS ... No NOVO, o bilionário e mantenedor João
Amoedo tá afirmando que não vai aceitar 1 centavo do aumento
do Fundo Partidário que a maioria dos demais dirigentes apoiam.
Como vai reagir se nosso Congresso votar pela volta do financiamento privado de campanha, como rola nos USA de Trump ?
+
JUSTIÇAS (BR) - No Supremo, Marco Aurélio Mello - primo do ex-Presidente Collor - vê nepotismo na indicação do deputado federal Eduardo [filho de Bolsonaro] pra Embaixador em
Washington [USA de Trump]. Violaria, por exemplo, tanto a Impessoalidade como a Eficiência previstas na Constituição (1988).
+
[ EDITOR ] A coluna (diária) de política do jornalista e
cronista Cesar Neto foi se tornando referência da liberdade
possível. Está dirigente na Associação Paulista de Imprensa.
Recebeu a Medalha Anchieta [Câmara Municipal de São Paulo]
e o Colar de Honra ao Mérito [Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo]
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trução Civil, e o Pavimentação
S.A.) e Pinheiros 14 (ETC
Empreendimentos e Tecnologia em Construção Ltda. e DP
Barros Pavimentação e Construção Ltda).
As ações de desaterro visam
aumentar o espaço das áreas chamadas “bota-fora” por meio de
escavação mecânica dos materiais depositados. Este processo
terá o investimento de pouco
mais de R$ 37 milhões e deve
desaterrar 700 mil metros cúbicos de materiais em 12 meses.
Os responsáveis pela execução
destas ações são o consórcio
Pinheiros 15 (ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construção Ltda., e DP Barros Pavimentação e Construção Ltda) e
a empresa Construdaher Construções e Serviços Ltda.
“O projeto Novo Rio Pinheiros é um esforço conjunto de
diversos atores. Este é mais um
passo para a melhoria do rio. O
desassoreamento ajuda no aumento da oxigenação e na dissolução de poluentes. E esta
ação faz parte de uma série de
medidas que serão adotadas”,
afirmou Penido.
Novas tecnologias
Desde o início do ano, a
Emae vem testando, sem custos
para a companhia, novas tecnologias para retirada de detritos
do Pinheiros. Por meio dos
Ecoboats, uma das tecnologias
em teste, a empresa recolheu
100 toneladas de lixo flutuante
das águas em um mês. As outras
foram a máquina sueca de retenção de resíduos e as ecobarreiras, que têm a função de reter o
lixo e facilitar o recolhimento.
Paralelamente, de janeiro a
maio deste ano, nas ações de
rotina, foram retiradas quase
duas mil toneladas de lixo do
rio, ao custo de mais de R$ 3
milhões.
Sede do Pomar Urbano
A Emae revitalizou a sede do

Pomar Urbano, que foi reinaugurada em junho. A obra contemplou limpeza, alvenaria, paisagismo e pintura do local, além da
recuperação do viveiro, do píer
e do quiosque,remoção de restos de vegetação e instalação
nova sinalização. Nesta etapa,
uma parceria com a Reservas
Votorantim prevê o plantio de 30
mil mudas nativas da Mata Atlântica Paulista. Há também ações
de recuperação em andamento
com a empresa Vivo.
Saneamento e remuneração por resultados
Em junho, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo) iniciou
uma nova modelagem para contratação de serviços para tratamento de esgoto e melhoria da
qualidade da água. A assinatura
dos contratos terá como base a
performance, uma forma moderna de contratação de serviços
que alinha os objetivos das empresas à meta final de melhoria
da qualidade da água dos afluentes. A contratada fica responsável por todas as obras de ampliação e adequação do sistema de
esgotamento sanitário, com remuneração medida por resultados. Quanto mais limpa ficar a
água, maior será a compensação.
Para avaliar a performance, serão consideradas metas como o
total de novos imóveis conectados à rede e a qualidade da água
dos afluentes.
A primeira sub-bacia a receber obras nessa modelagem é a
do córrego Zavuvus, na zona
Sul de São Paulo. Nessa região, as obras vão beneficiar
diretamente 173 mil moradores, num investimento de R$
85 milhões, podendo chegar a
R$ 94 milhões a depender do
desempenho da empresa contratada. A expectativa é que,
em dois anos, ocorra uma melhoria acentuada na qualidade
da água do córrego, com perspectiva de retomada de vida

aquática. Com 7,8 km de extensão, o Zavuvus deságua no rio
Jurubatuba, um canal formador
do Pinheiros próximo da represa Guarapiranga.
Monitoramento
A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) vai
intensificar os pontos de monitoramento no rio Pinheiros e
nos principais afluentes para verificar os sedimentos (carbono
orgânico total, nitrogênio amoniacal e fósforo total) e a qualidade da água (oxigênio dissolvido, pH, temperatura, condutividade, DBO, fósforo, turbidez,
sólidos totais e suspensos).
Outorga
Ao longo do processo, o
Daee (Departamento de Águas e
Energia Elétrica) emitirá outorgas para ampliação de sistemas
de interceptores e emissários de
esgotos para estações de tratamento, fundamental para a despoluição do rio Pinheiros.
Caberá ao Daee emitir também as outorgas necessárias
para obras e serviços que impliquem em interferências no curso do rio, como a implantação
de pontos de atracagem para barcos e implantação de novos sistemas de telemetria e vazões
afluentes.
Projeto Tietê
O projeto Tietê está em andamento e também beneficia o
rio Pinheiros. Desde o seu início, a mancha de poluição do rio
Tietê diminuiu de 530 km para
122 km, uma redução de 77%.
Os dados são auditados pela
SOS Mata Atlântica. Com investimento de US$ 3 bilhões no
projeto, mais de 10 milhões de
paulistas passaram a ter coleta e
tratamento de esgoto. A coleta
passou de 70% para 87%, e o
tratamento, de 24% para 70%.
Neste ano, houve o desassoreamento de 85 quilômetros ao longo do rio.

PM terá 100 bicicletas elétricas para
reforçar o policiamento na capital
O Governador João Doria e
o Secretário da Segurança Pública, General João Camilo Pires
de Campos, entregaram nta sexta-feira (12) 75 bicicletas elétricas para a Polícia Militar reforçar e expandir o policiamento com bikes na capital paulista
– o Bikepol.
Até o final de outubro, outros 25 veículos como este serão disponibilizados à instituição, proporcionando maior área
de atuação e mais agilidade no
combate ao crime, principalmente em áreas com grande concentração de pessoas.
“Este é um transporte nãopoluente e ideal para áreas de
elevada concentração de pessoas. Com a motorização, melhora a condição do policial e agiliza o atendimento em locais com
grande tráfego de automóveis.
Facilita a chegada do policial até
o ponto de ocorrência ou onde
ele for exigido”, afirmou Doria.
Segundo o governador, a previsão é de que outros 200 veícu-

los do tipo entrem em circulação até o final do ano.
As novas bicicletas serão
distribuídas em todas as regiões
de São Paulo e são uma doação
da iniciativa privada. Cada bicicleta custa em torno de R$ 4 mil.
Os veículos são da marca Sense e modelo Impulse E-Urban. Leves, dinâmicos e potentes, são equipados com o
sistema de motorização direct drive, com 350Wh, e o
motor é alimentado por uma
bateria de 36v e 14,5ah. Eles
possuem duas rodas 27,5” e
pneus lisos que dão eficiênc i a n a p e d a l a d a . Também
acompanham os itens tradicionais, como farol, luz de
freio, buzina e retrovisores.
Benefícios e treinamento
A vantagem do policiamento
com a utilização de bicicletas
elétricas é a possibilidade de
cobrir uma área mais extensa
com maior agilidade. Além disso, complementa outras formas
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O Governador João Doria e
o Secretário de Infraestrutura e
Meio Ambiente, Marcos Penido, anunciaram na sexta-feira
(12), no Palácio dos Bandeirantes, o início, pela Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente,
de mais uma etapa do projeto
Novo Rio Pinheiros. As empresas responsáveis já foram selecionadas para o desassoreamento e desaterro de 1,2 milhão de
metros cúbicos de detritos, no
período de um ano, com investimentos que somam quase R$
70 milhões.
“Todos nós temos um compromisso de colocar o rio Pinheiros, até dezembro de 2022,
limpo. São Paulo não pode mais
ficar convivendo com a poluição
de dois rios que cortam a cidade
e achar que o tempo tomará conta disso ou a falta de cuidado fará
com que se eternize um problema que vitima a cidade e seus
habitantes”, ressaltou Doria.
Esse é o maior desassoreamento realizado no rio Pinheiros pela Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia).
Por meio da técnica de escavadeira embarcada em plataformas
flutuantes, máquinas vão retirar
sedimentos do leito do rio, depositá-los em barcaças, transportá-los às margens e, em seguida,
para disposição final na Cava de
Carapicuíba.
O volume mensal destes resíduos, se colocado em caminhões, formaria uma fila de cem
quilômetros, equivalente à distância entre São Paulo e Sorocaba. Neste processo serão investidos inicialmente R$ 32 milhões. A previsão é que, em até
12 meses, sejam desassoreados
500 mil metros cúbicos. O planejamento prevê a remoção de
2,4 milhões de metros cúbicos de
sedimentos nos próximos anos.
As empresas prestadoras de
serviço, selecionadas em pregão
eletrônico, são os consórcios
Jerivá (Soebe Construção e Pavimentação Ltda. e FBS Cons-

Bicicletas elétricas para a Polícia Militar para reforço no
policiamento da Capital
de atuação da Polícia Militar, instituição. O curso foi um comincluindo o policiamento a pé, plemento, uma vez que a maioaumentando a segurança dos ria dos policiais já são habilitapaulistas.
dos no Estágio de EspecializaPara a utilização dos novos ção no Policiamento com Biciveículos, 82 PMs passaram por cletas, que ocorre na Escola de
treinamento ministrado pelo Educação Física da PM e tem
Centro de Motomecanização da duração de duas semanas.

ABNT e Secretaria Municipal da
Pessoa com Deficiência firmam parceria
A Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e a
Secretaria Municipal da Pessoa
com Deficiência da Prefeitura
Municipal de São Paulo agora
são parceiras. Nesta sexta-feira
(12), seus representantes assinaram um Acordo de Cooperação Técnica para o desenvolvimento de trabalhos conjuntos em
suas áreas específicas de atuação, em cerimônia realizada na
ABNT, em São Paulo.
“Teremos um programa de
trabalho conjunto, identificando
temas de interesse da secretaria
para a elaboração de normas técnicas e desenvolvimento de outras atividades que promovam a
inclusão e a acessibilidade de
pessoas com deficiência”, informou o presidente eleito da
ABNT, Mario William Esper.
Estão entre os objetivos específicos da parceria, com vigência de dois anos, a capacitação referente às normas técnicas desenvolvidas a partir do
acordo, elaboração de manuais
para facilitar o entendimento e
a implantação das normas e
apoio à expansão dos selos de

acessibilidade digital e física.
Recentemente, o secretário
municipal da Pessoa com Deficiência, Cid Torquato, lamentou
que, embora o Brasil tenha uma
legislação avançada em termos
de acessibilidade, seu cumprimento ainda é difícil, por falta
de fiscalização e, principalmente, por desconhecimento sobre
todo esse arcabouço jurídico
tanto por parte dos potenciais
beneficiários, como de autoridades, advogados, Ministério Público e Judiciário.
Na visão do secretário Cid
Torquato, as normas da ABNT
têm papel fundamental, pois representam, em muitos casos, a
base técnica sobre a qual as leis
se sustentam. É o caso, por exemplo, da ABNT NBR 9050:2015,
considerada a grande referência
em acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos no País.
Atualmente, no acervo da
ABNT estão disponíveis cerca
de 15 normas técnicas, elaboradas pelo Comitê Brasileiro de
Acessibilidade (ABNT/CB040), que contribuem para a in-

clusão e qualidade de vida de
pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida. Por isso,
são referenciadas no Decreto nº
5296/2004, do Governo Federal, além de legislações estaduais e municipais.
A Secretaria Municipal da
Pessoa com Deficiência de São
Paulo tem participado das Comissões de Estudo sobre acessibilidade na ABNT e vem cuidando para que as normas sejam
divulgadas aos servidores municipais e técnicos da iniciativa
privada. A parceria, de acordo
com Cid Torquato, tem potencial de ampliar a disseminação das
normas e a realização de estudos técnicos, beneficiando ambas as partes envolvidas e estendendo-se à população.
Sobre a ABNT
A ABNT é o único Foro Nacional de Normalização, por reconhecimento da sociedade brasileira desde a sua fundação, em
28 de setembro de 1940, e confirmado pelo Governo Federal
por meio de diversos instrumentos legais. É responsável pela

elaboração das Normas Brasileiras (NBR), destinadas aos mais
diversos setores. A ABNT participa da normalização regional
na Associação Mercosul de
Normalização (AMN) e na Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas (Copant) e da
normalização internacional na
International Organization for
Standardization (ISO) e na International Electrotechnical
Commission (IEC).
Desde 1950, a ABNT atua
também na área de certificação,
atendendo grandes e pequenas
empresas, nacionais e estrangeiras. A ABNT possui atualmente
mais de 400 programas de certificação, destinados a produtos,
sistemas e verificação de gases
de efeito estufa, entre outros. A
sociedade identifica na Marca de
Conformidade ABNT a garantia
de que está adquirindo produtos
e serviços em conformidade,
atendendo aos mais rigorosos
critérios de qualidade. A ABNT
Certificadora tem atuação marcante nas Américas, Europa e
Ásia, realizando auditorias em
mais de 30 países.
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Mercado de seguros fatura
R$ 103,7 bi de janeiro a maio
O faturamento do mercado
segurador brasileiro alcançou
R$ 103,7 bilhões, no acumulado de janeiro a maio deste ano,
alta de 7,1% em comparação a
igual período do ano passado.
Somente em maio, a alta registrada foi de 16,1%, em relação
ao mesmo mês de 2018.
De acordo com a Confederação Nacional das Seguradoras
(CNSeg), os dados excluem saúde suplementar, cujos últimos
números ainda são anteriores a
maio, e o seguro do trânsito
DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores
de Via Terrestre), cuja tarifa é
administrada pelo governo.
Também nos 12 meses até

maio deste ano, o faturamento
do setor foi positivo em 1,5%, retomando a tendência de alta, após
estabilização em abril, de 0,1%. Na
avaliação do presidente da CNSeg,
Marcio Coriolano, esse é um número importante e se aproxima do resultado apurado nos dois primeiros
meses do ano, após quatro meses de
2018 em que o setor apresentou taxas de desempenho negativas.
Coriolano disse que a
perspectiva para o setor este
ano vai depender de resultados
“consistentemente melhores a
cada mês”. Ele acredita que os
resultados de junho e, por
consequência, do primeiro semestre, pautarão as expectativas para o ano.

Governo revisa para
0,8% crescimento da
economia em 2019
O Ministério da Economia
publicou na sexta-feira (12) o
boletim Macro Fiscal. De acordo com a publicação, a previsão
atual é de que a inflação do país
continue em queda e feche 2019
em 3,8%. Dentro da meta estabelecida e menor que os 4,1% previstos. Já para o Produto Interno
Bruto (PIB), que é a soma de bens
e serviços produzidos no país, o
governo projeta um crescimento de 0,8% no ano. A estimativa
anterior era de crescimento de
1,6%. Para 2020, a previsão é
que o PIB cresça 2,2%
O boletim mostra que a recuperação econômica do país,
no segundo trimestre de 2019,
continua lenta. O documento
cita a aprovação da Nova Previdência como fundamental para a
retomada do crescimento econômico. Para o secretário espe-

cial da Fazenda, Waldery Rodrigues, as novas regras para as aposentadorias aliadas a uma reforma tributária, que deve ser encaminhada em breve ao Congresso Nacional, têm o poder de
fazer o PIB crescer nos próximos anos. “As duas [reformas]
constituem medidas que afetam
o que chamamos de PIB potencial da economia brasileira”,
destaca Waldery Rodrigues.
Para o subsecretário de Política Econômica do Ministério
da Economia, Adolfo Sachsida,
entre os desafios do país para
fazer a economia crescer está o
aumento da produtividade. ”Ou
o Brasil adota reformas prómercado, que estimulem a produção e o emprego ou nós continuaremos num cenário de baixo crescimento econômico.”
(Agencia Brasil)

Conjuntura
A análise de conjuntura do
setor revela que o ramo de seguros patrimoniais, que envolve
seguros de dados e responsabilidades, liderou a expansão registrada de janeiro a maio, em
15,7%, acompanhado dos planos
de riscos, dentro do segmento
cobertura de pessoas, com incremento de 15,4%. O segmento de títulos de capitalização
também mostra expansão de
11,7% no acumulado até maio.
Nos últimos 12 meses findos em maio, os seguros de cobertura de pessoas - planos de
riscos, no segmento de vida e
previdência -, registraram alta de
11,3%, enquanto os planos de

acumulação, que englobam
PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) mostraram variação negativa de 5,6%.
Apesar da queda da receita, houve melhoria em relação aos 12
meses encerrados em abril, quando a taxa foi negativa em 7,8%.
O seguro automóvel, que é o
produto de maior arrecadação do
segmento de danos e responsabilidades, evoluiu 3,6% em maio,
em relação a igual mês do ano
passado. No acumulado em 12
meses, foi sentida uma leve recuperação do produto, que cresceu 2,6%, contra 2,5% nos 12
meses completados em abril.
(Agencia Brasil)

BNDES é aprovado pela
ONU para realizar ações
contra mudança climática
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi aprovado pela
diretoria do Green Climate
Fund (GCF), fundo criado em
2010 pela Organização das Nações Unidas (ONU) com doações de mais de 40 países. Com
isso, o banco e poderá acessar
recursos do GCF para a realização de ações contra mudanças
climáticas. O fundo apoia projetos de países em desenvolvimento e tem um total de doações
que alcança hoje US$ 10,3 bilhões, comprometidos em mais
de 100 projetos aprovados.
O credenciamento do BNDES ocorreu na categoria de risco socioambiental A, na modalidade de acesso direto, onde
estão apenas 24 das 88 instituições credenciadas. Entre elas,

destaque para os Bancos Mundial, Interamericano de Desenvolvimento, a Corporação Andina de Fomento, Agência Francesa de Desenvolvimento e o banco estatal de desenvolvimento
alemão KfW.
Segundo informou na sextafeira (12) o BNDES, por meio
de sua assessoria de imprensa,
o credenciamento no GCF tem
validade de até cinco anos. Contribuíram para a aprovação do
banco “o atendimento a padrões
internacionais de análise e monitoramento de projetos relacionados às mudanças climáticas”.
Os recursos do GCF poderão ser usados para financiar ou
apoiar investimentos dos mais
diversos portes, inclusive por
meio de recursos não reembolsáveis. (Agencia Brasil)

A produção industrial recuou
em oito dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
na passagem de abril para maio
deste ano, acompanhando o recuo de 0,2% da indústria nacional no período. Segundo a Pesquisa Industrial Mensal, divulgada na sexta-feira (12), a maior
queda foi observada no Espírito
Santo (-2,2%).
Outros estados com queda na
produção foram Rio Grande do
Sul (-1,4%), Santa Catarina (1,3%), Minas Gerais (-1%), Ceará (-0,9%), Mato Grosso (0,7%) e Pernambuco (-0,6%) a
seguir. A Região Nordeste, que
tem a produção industrial de seus
nove estados calculada em conjunto, recuou 0,9%.
Sete estados tiveram aumento na taxa, com destaque para o
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Produção industrial recua em sete
estados e na Região Nordeste em maio

Pará, que teve uma alta recorde
de 59,1%, devido à retomada do
setor extrativo mineral no estado. Outros locais com alta foram o Rio de Janeiro (8,8%),
Goiás (1,6%), o Amazonas
(1,2%), a Bahia (1,1%), o Para-

Presidente do BNDES
anuncia nova diretoria
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES),
Gustavo Montezano, disse na
sexta-feira (12), ao anunciar a
nova diretoria do banco, que a
atuação da instituição será reforçada como um banco de serviços para o Estado brasileiro,
concentrando atividades em
projetos de impacto social.
Segundo Montezano, a principal mudança na direção da instituição é a criação de diretorias de Negócios e Serviços, cujo
foco sera o atendimento a clientes públicos, destacando a
União, estados e municípios.
Será instituída a Diretoria de
Relações Institucionais e Governo, com sede em Brasília,
com a missão de atender os clientes públicos, viabilizando soluções que repercutam de forma positiva para os cidadãos
brasileiros.
O BNDES terá também uma
diretoria de Compliance (go-

vernança) e uma de Recursos
Humanos, que tratará da adaptação dos empregados à nova
estratégia do banco.
Integram a nova diretoria do
BNDES Leonardo Cabral (Privatizações), Adalberto Vasconcelos (Relações Institucionais
e Governo), Ricardo Barros
(Operações), Alexandre Marques (‘Compliance’) e Saulo
Puttini (Jurídica). Os titulares
das outras três diretorias (Empresas, Estratégia e Transformações Digitais e Finanças)
ainda não foram definidos. Denise Pavarina, Roberto Marucco e José Flávio Ramos permanecem interinamente ocupando
esses cargos durante o período
de transição.
Gustavo Montezano tomará
posse na próxima terça-feira
(16), no Palácio do Planalto, em
Brasília. Ele assume o lugar de
Joaquim Levy, que pediu demissão da presidência do BNDES
em junho. (Agencia Brasil)

ná (0,7%) e São Paulo (0,1%).
Outras comparações
Na comparação com maio
do ano passado, 12 dos 15 locais pesquisados tiveram alta,
com destaques para os três es-

tados do Sul: Paraná (27,8%),
Rio Grande do Sul (19,9%) e
Santa Catarina (19,3%). Entre os
três locais com queda, o recuo
mais intenso foi no Espírito Santo (-17,4%).
No acumulado do ano, oito
locais tiveram alta, com destaque também para os três estados do Sul: Paraná (10,4%),
Rio Grande do Sul (8,8%) e
Santa Catarina (6,1%). Sete
locais tiveram queda, a maior
delas no Espírito Santo (11,8%).
No acumulado de 12 meses,
oito locais pesquisados tiveram
altas, com destaque, mais uma
vez para Rio Grande do Sul
(9,2%), Paraná (6,3%) e Santa
Catarina (5%). Dos sete locais
em queda, o maior recuo foi observado no Espírito Santo (4,1%). (Agencia Brasil)

Pequenos negócios têm até
segunda para retornar ao
Simples Nacional
As micro e pequenas empresas (MPE) excluídas do Simples
Nacional têm até segunda-feira
(15) para requerer o retorno ao
sistema. O Comitê Gestor do
Simples Nacional (SGSN) editou, no último dia 3, resolução
que permite a volta ao Simples.
Esse regime tributário diferenciado reúne, em um único documento de arrecadação (DAS) os
principais tributos federais, estaduais, municipais e previdenciários.
Podem retornar ao Simples
Nacional, pequenos negócios
que tenham sido excluídos no
primeiro dia do ano de 2018, que
tenham aderido ao Programa
Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (PertSN) e não tenham cometido nenhuma das vedações previstas na
Lei Complementar nº 123.
Dentre outras atividades
proibidas, a lei complementar
prevê que não podem optar pelo
Simples empresas que trabalham
com gestão de crédito, operações de empréstimo, financia-

mento de crédito, que tenha sócio domiciliado no exterior ou
que tenha dentre os sócios entidade da administração pública,
direta ou indireta, federal, estadual ou municipal ou que possua
débito com o INSS, ou com as
fazendas públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Para o presidente do Sebrae,
Carlos Melles, o Simples Nacional tem impacto direto na sobrevivência da micro e pequena
empresa. “Estudos realizados
pelo Sebrae mostram que, se o
modelo de tributação acabasse,
67% das empresas optantes fechariam as portas, seriam empurradas para a informalidade ou
reduziriam suas atividades. Por
isso, esta Resolução é tão importante, representa uma oportunidade para as micro e pequenas empresas”, disse.
A opção de retornar ao Simples Nacional poderá ser feita
até o dia 15 de julho por meio
de um formulário na página do
programa na internet. O requerimento deve ter a assinatura do
contribuinte ou de um representante legal. (Agencia Brasil)

Brasil assume a
presidência prótempore do Mercosul
Com a presença do presidente Jair Bolsonaro, o Brasil assumirá a presidência pró-tempore (rotativa) do Mercosul no próximo dia 17 , em Santa Fé, Argentina, durante reunião dos chefes
de Estado do bloco.
A participação de Bolsonaro na 54ª Reunião do Conselho do
Mercosul e países associado será precedida por uma série de
reuniões entre funcionários de governos e diplomatas, que discutirão medidas para simplificar e desburocratizar as relações
comerciais e institucionais entre as nações que compõem o próprio bloco e outros países.
Celebração
Em clima de celebração pelo fechamento do acordo do Mercosul com a União Europeia (UE), a delegação brasileira será
chefiada pelo chanceler Ernesto Araújo, que participa, no dia 16,
dos encontros preparatórios da cúpula.
Em Santa Fé, haverá também reuniões preparatórias nos dias
14 e 15 de julho, com reunião da comissão de comércio do
Mercosul e uma discussão sobre o funcionamento de um mercado comum.
Na presidência do Mercosul, a delegação brasileira pretende
aprofundar as providências adotadas pela Argentina, país que é o
atual líder pró-tempore do bloco e que, nessa condição, presidiu
com êxito as negociações com a União Europeia.
Simplificação
Atualmente, no âmbito do Mercosul, existem mais de 200
órgãos, conselhos e comissões, fator que pressiona os orçamentos do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, países que compõem o bloco.
Sob a presidência pró-tempore do Brasil, os membros do
Mercosul vão checar o funcionamento e o objetivo de cada órgão ou conselho, que serão extintos, se houver comprovação de
que não têm utilidade prática.
Tarifa Externa Comum
Segundo integrantes da delegação brasileira, o Brasil vai trabalhar para reduzir as Tarifas Externas Comuns (TECs), que são
aplicadas na comercialização de produtos entre os membros do
bloco. As TECs foram criadas no início do Mercosul para proteger a indústria de cada país e, dessa forma, evitar o monopólio da
produção. Com o tempo, porém, as TECs contribuíram para que
o Mercosul se transformasse em um bloco de países fechados e
avessos ao comércio mundial.
O fechamento do acordo com a UE vai proporcionar, segundo a delegação brasileira, que essas tarifas sejam reduzidas para
que o comércio na região se iguale às condições do bloco europeu. (Agencia Brasil)

Japão e Coreia do
Sul debatem restrição
à exportação
de tecnologia
Os governos japonês e sul-coreano debateram na sexta-feira
(12), em Tóquio, as restrições mais rigorosas adotadas pelo Japão sobre exportação de alguns insumos para a Coreia do Sul.
Trata-se do primeiro encontro entre os dois países desde que
o Japão implementou a medida na semana passada.
As restrições mais rigorosas se referem a três insumos para
a Coreia do Sul. Os itens são usados para a produção de semicondutores e outros equipamentos de alta tecnologia.
Autoridades japonesas afirmam que o controle comercial da
Coreia do Sul não é rigoroso, o que levanta questões de segurança.
A reunião entre técnicos dos dois países foi organizada atendendo a solicitação do governo sul-coreano.
A Coreia do Sul exige que o Japão suspenda a medida. (Agencia Brasil)

Setor de serviços
fica estável de abril
para maio
O volume de serviços no Brasil ficou estável na passagem de
abril para maio deste ano, depois
de ter avançado 0,5% de março
para abril. Antes disso, o setor
havia registrado três quedas consecutivas, que acumularam perda de 1,6%. O dado, da Pesquisa
Mensal de Serviços (PMS), foi
divulgado na sexta-feira (12)
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
De acordo com o IBGE, o
volume de serviços cresceu
4,8% na comparação com maio
do ano passado, 1,4% no acumulado do ano e 1,1% no acumulado de 12 meses.
A receita nominal do setor
cresceu 0,6% na comparação

com abril, 9,2% na comparação
com maio do ano passado, 5,1%
no acumulado do ano e 4,3% no
acumulado de 12 meses.
Na passagem de abril para
maio, quatro das cinco atividades
cresceram, com destaque para o
ramo de serviços de informação
e comunicação (1,7%). Também
foram observados avanços em
outros serviços (2,6%), serviços
profissionais, administrativos e
complementares (0,7%) e serviços prestados às famílias (0,5%).
Por outro lado, os transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio recuaram 0,6%
e foram o único setor a apresentar taxa negativa na área de serviços. (Agencia Brasil)
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Mulheres terão aposentadoria
integral cinco anos antes dos homens
Câmara reduz idade mínima
de aposentadoria
para professores
Por 465 votos a 25, o plenário da Câmara dos Deputados
aprovou no final da tarde de
sexta-feira, a redução da idade
de aposentadoria para os professores. De autoria do PDT, o
destaque diminui a idade mínima para 55 anos (homens) e 52
anos (mulheres).
A redução vale apenas para
professores federais, de instituições privadas e de municípios sem regime próprio de
Previdência. Para aposentar-se
com idade mínima menor, o
professor deverá cumprir a regra de transição que exige o
pedágio de 100% do tempo
restante para se aposentar.

Acordo
O destaque foi aprovado
com acordo tanto na base aliada como na oposição. O texto
principal da reforma previa
aposentadoria de professores a
partir de 60 anos para homens
e 57 anos para mulheres.
Na quinta-feira (11) à noite, a Câmara tinha aprovado uma
emenda aglutinativa para que o
valor da pensão não seja inferior
a um salário mínimo, caso o benefício seja a única fonte de renda formal do viúvo ou da viúva. O
texto-base estabelecia que o salário mínimo só seria pago se ninguém na família tivesse outra fonte de renda. (Agencia Brasil)

Câmara mantém pedágio de
100% em regra de transição
O plenário da Câmara dos
Deputados rejeitou na tarde de
sexta-feira (12) uma emenda
aglutinativa do PDT para alterar o pedágio em uma das regras de transição da Proposta
de Emenda à Constituição
(PEC 6/19) da reforma da Previdência. Para a aprovação, seriam necessários 308 a favor,
mas o placar ficou em 195 votos a favor e 296 contra.
A emenda queria alterar o
texto principal para diminuir
de 100% para 50% o pedágio
de uma das regras de transição,
válida para os segurados do
Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) e do regime
próprio dos servidores públicos. O pedágio é aplicado sobre o tempo de contribuição
que falta para atingir o mínimo
exigido para se aposentar.
Em seguida, os deputados

rejeitaram destaque apresentado
pelo PDT para tentar acabar com
o pedágio previsto em uma das
regras de transição. Foram 387
votos favoráveis à manutenção
do texto como está na proposta
e 103 contrários.
O relator da PEC 6/19 na
comissão especial da Câmara
que analisou o mérito da proposta, deputado Samuel Moreira
(PSDB-SP), incluiu em seu parecer uma nova regra de transição que estabeleceu pedágio de
100% do que faltar na data da
promulgação da futura emenda
constitucional para atingir o
tempo de contribuição de 35
anos para homens e 30 anos para
mulheres. Essa regra de transição é válida para os setores público e privado e exige idade
mínima de 60 anos para os homens e 57 anos para as mulheres. (Agencia Brasil)

Defesa pede acesso à
investigação contra sargento
da Aeronáutica
A defesa do sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues entrou na sexta-feira (12)
com pedido de habeas corpus no
Superior Tribunal Militar (STM)
para ter acesso à investigação
aberta no Brasil contra o militar. No dia 25 de junho, Rodrigues foi preso em Sevilha, na
Espanha, com 39 quilos de cocaína, quando passava pelo controle alfandegário.
O advogado Carlos Alexandre
Klomfahs, responsável pelo
caso, sustenta no tribunal militar
que não conseguiu ter acesso à
investigação militar que está em
andamento na Aeronáutica. O
caso deve ser analisado pelo vicepresidente do STM, ministro
José Barroso Filho. No Brasil, os

fatos também são investigados
pela Polícia Federal (PF).
Quando foi preso, o sargento
havia partido do Brasil em missão de apoio à viagem presidencial ao Japão para a reunião do
G20, integrando a tripulação que
ficaria em Sevilha. O sargento
foi acusado pelas autoridades
espanholas por crime contra a
saúde pública, categoria em que
se encontra o tráfico de drogas.
De acordo com a FAB, o inquérito para apurar o episódio
deve ficar pronto em até 40 dias.
O resultado deve ser encaminhado ao Ministério Público Militar (MPM), que poderá, então,
abrir uma denúncia-crime contra o sargento da Aeronáutica.
(Agencia Brasil)

As concessões feitas à bancada feminina na Câmara dos
Deputados permitirão que as trabalhadoras da iniciativa privada
conquistem a aposentadoria com
valor integral cinco anos antes dos
homens. A antecipação é fruto das
mudanças na fórmula de cálculo
do benefício aprovadas para as
mulheres, mas que ficaram fora do
destaque que suavizou a aposentadoria para os homens.
Na quinta-feira (11) à noite,
o plenário da Câmara aprovou
uma emenda aglutinativa de autoria do Democratas, construída pela bancada feminina, que
antecipou o aumento da aposen-

tadoria para as trabalhadoras do
Regime Geral de Previdência
Social (RGPS). O acréscimo
anual passará a incidir a partir do
16º ano de contribuição, em vez
do 21º ano.
Com a emenda, o valor da
aposentadoria para as mulheres
da iniciativa privada equivalerá a
60% da média das contribuições
para quem se aposenta com 15
anos de contribuição. Caso a trabalhadora se aposente depois
disso, o valor aumentará dois
pontos percentuais por ano até
chegar a 100% da média com 35
anos de contribuição.
Na sexta-feira (12) de ma-

drugada, a Câmara aprovou destaque do PSB que reduzirá de 20
para 15 anos o tempo mínimo de
contribuição dos trabalhadores
homens da iniciativa privada. A
elevação do valor da aposentadoria, no entanto, só começará
no 21º ano de contribuição. Para
aposentar-se com 100% da média, o segurado continuará a ter
de contribuir por 40 anos.
O texto-base da reforma estabelecia tempo mínimo de contribuição de 20 anos para homens e 15 anos para as mulheres, mas a fórmula de cálculo não
tinha sido alterada em relação à
proposta original do governo,

pela qual a elevação começaria
no 21º ano de contribuição, fazendo os trabalhadores conquistar a aposentadoria integral com
40 anos de contribuição. Com a
votação dos destaques, a fórmula original está mantida apenas
para os homens.
No entanto, para requerer a
aposentadoria, as mulheres continuarão a ter de cumprir a idade mínima de 62 anos ou os critérios previstos nas regras de
transição. Para homens, a idade
mínima será de 65 anos, podendo ser reduzida conforme uma
das quatro regras de transição
aprovadas. (Agencia Brasil)

É o processo democrático”, diz
ministro sobre liberação de emendas
O ministro da Secretaria de
Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, disse que não vê ilegalidade na liberação de emendas parlamentares
pelo governo federal, feita antes
da votação da reforma da Previdência na Câmara. Ramos assumiu
o cargo no dia 4 e, entre outras
atribuições, está responsável pela
articulação política do governo.
Na sexta-feira (12), ele reuniu
jornalistas para um café da manhã no Palácio do Planalto.
Ramos explicou que existem
as emendas parlamentares impositivas, em que o governo é obrigado a destinar os recursos para
o projeto indicado pelo deputado ou senador, e as não impositivas, que são os recursos que a
União tem para serem distribuídos, “que podem ser liberados em
um momento crucial ou posteriormente”. Segundo ele, não foi
criada nova despesa com os recursos liberados nesta semana.
Sobre as críticas de que a liberação de emendas é um recurso da velha política do “toma lá,
da cá”, Ramos disse que “não
existe nova ou velha política,
política é política”, e que as críticas são feitas para dividir e “gerar calor” no momento. “É o processo democrático”, disse ele,
explicando que isso era prática
de governos passado, mas que

agora está tudo “transparente,
ninguém escondeu”.
De acordo com o ministro,
os deputados usam os recursos
para atender às necessidades de
suas bases eleitorais, da população que o elegeu e que é preciso, sim, haver o controle para que
tudo seja aplicado corretamente e que não haja desvios.
Previdência
O ministro Luiz Eduardo
Ramos reconheceu o mérito da
Câmara na aprovação do textobase da reforma da Previdência,
na última quarta-feira (10), e disse que o presidente da Casa,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), fez
discurso de estadista após a votação, que buscou o entendimento na articulação da matéria.
Desde quinta-feira (11), os deputados se concentram na votação dos destaques, que são propostas de mudanças. “Independentemente dos destaques, foi
uma vitória significativa”, disse.
De acordo com Ramos, o
presidente Jair Bolsonaro foi
corajoso em enviar a proposta da
nova Previdência ao Legislativo
e respeitou a independência dos
Poderes, mas, segundo o ministro, “ruídos e diferenças de opiniões sempre acontecem”. “Não
é um momento complicado, é
um momento maravilhoso de

ajudar o Brasil”, disse. “Poderia
ser melhor, mas é a possível, é a
reforma que a democracia construiu.”
Ramos disse hoje que se reuniu com as bancadas evangélica
e do agronegócio, mas que ainda está inciando o trabalho de
articulação política e não está
“com intenção de construir
base” para o governo no Congresso. “Me sinto privilegiado
em ser a ponte entre Executivo
e Legislativo”, disse. “Vou buscar intensamente o diálogo.”
Novo embaixador
Sobre a possibilidade de o
presidente Jair Bolsonaro nomear seu filho, o deputado
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP),
embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o ministro Luiz
Eduardo Ramos disse que Bolsonaro tem esses momentos em
que manifesta suas intenções,
mas que é preciso aguardar os
acontecimentos. “É direito manifestar suas intenções”, disse.
De acordo com Ramos, a
possível indicação não contraria
a lei, pois já houve indicações de
políticos para embaixadas, como
o ex-presidente Itamar Franco,
embaixador do Brasil em Portugal em 1995. Para o ministro,
entretanto, o anúncio poderia ter
sido feito na semana que vem ou

durante o recesso parlamentar,
já que isso gerou ruídos durante
a votação dos destaques da reforma da Previdência na Câmara. “Acabaram se utilizando disso. Vários deputados citaram a
nomeação, que não tinha nada a
ver com a votação”, afirmou.
Em transmissão de vídeo ao
vivo hoje, em sua página no Facebook, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai esperar o
momento certo para decidir se
vai indicar ou não o filho Eduardo para o cargo. “Foi aventada,
sim, essa possibilidade. O garoto fala inglês, espanhol, tem vivência no mundo todo e é amigo
da família do [presidente dos
Estados Unidos] Donald
Trump”, disse.
O presidente afirmou que a
indicação não seria nepotismo e
destacou a experiência do deputado na área internacional e,
ainda, sua atuação como presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara.
“Ele quer o desenvolvimento
para o Brasil, não é um aventureiro”, disse. Bolsonaro reforçou ainda que a decisão de aceitar a função cabe ao filho e que
a indicação também depende da
aprovação do Senado Federal.
“Se meu filho for sabatinado no
Senado, ele se sairia muito
bem.” (Agencia Brasil)

Justiça bloqueia R$3 milhões da
CSN diante de riscos de barragem
O Ministério Público de
Minas Gerais (MPMG) informou na sexta-feira (12) que obteve uma liminar favorável ao
bloqueio de R$3 milhões da
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Conforme decisão do
Tribunal de Justiça de Minas
Gerais (TJMG), a mineradora
está impedida de movimentar o
montante como forma de garantir a implementação de medidas
necessárias diante da falta de
segurança apresentada pela barragem Casa de Pedra, em Congonhas (MG).
A verba, no entanto, é inferior ao pleiteado. O MPMG havia
pedido o bloqueio de R$20 milhões e defendeu que esse valor
era necessário levando em conta o histórico da mineradora no
descumprimento de acordos e
decisões judiciais. Entre elas,
está uma liminar proferida em
maio pelo TJMG obrigando a
CSN a alugar um imóvel para
uma creche que está desativada
desde fevereiro por se localizar
muito próxima da estrutura.
“A última pendência que faltava era que a prefeitura indicasse um prédio em condições de
receber a creche. A prefeitura
repassou essas informações à
Justiça no dia 27 de junho. No
entanto, a nosso sentir, a CSN
está procrastinando em atender à determinação judicial”,
avalia em nota o MPMG. Conforme a liminar, os R$3 milhões bloqueados vão garantir o aluguel do imóvel que vai
receber a nova creche e também possibilitará o custeio do
transporte das crianças até a
nova unidade. “Na decisão, a
juíza Flávia Mattos autorizou
o município de Con gonhas a
promover a locação e a elaboração de um projeto de reforma”,
diz o MPMG.
Procurada pela Agência
Brasil, a CSN informou em nota
que prioriza o bem-estar das comunidades e está aberta ao diá-

logo. A mineradora disse ter proposto à Justiça que a Fundação
CSN, seu braço institucional para
questões relacionadas à responsabilidade social, assuma gratuitamente o funcionamento da creche. “A companhia entende que
essa alternativa representa a
melhor solução para que as crianças retornem às aulas e à rotina rapidamente. Além disso, a
CSN Mineração entende que não
há necessidade de alteração de
endereço do local”.
De acordo com a mineradora, a barragem Casa de Pedra não
representa risco à população e
utiliza o método a jusante, considerado mais seguro e diferente do método a montante adotado nas estruturas que se romperam em Mariana e em Brumadinho. “A companhia possui laudos que atestam a segurança de
suas estruturas. Os mais recentes, emitidos por uma empresa
independente em 11 de março de
2019, declaram a estabilidade e
o controle de riscos das barragens administradas pela CSN.
Somente neste ano, foram feitas seis fiscalizações de órgãos
como a Agência Nacional de
Mineração (ANM). Em todas,
foi atestado que a empresa está
seguindo os procedimentos necessários para que suas barragens
continuem estáveis e nenhuma
anormalidade foi encontrada”,
acrescenta a nota.
Funcionamento definitivo
Além da creche, uma escola
também precisou ser desativada
e está funcionando de forma
improvisada em outra localidade. As duas instituições atendem
mais de 200 crianças e adolescentes. Quando solicitou o bloqueio dos R$20 milhões, o
MPMG também indicou a necessidade de garantir que a CSN
construa novos edifícios onde a
creche e a escola deverão funcionar de forma permanente.
Informações obtidas junto ao

governo estadual também teriam
revelado autuações ambientais
que foram ignoradas. “A CSN
teria descumprido algumas medidas que deveriam ter sido adotadas, como a apresentação de
informações referentes à segurança de barragens e ainda não
teria feito o cadastro de barragem. Em razão disso, a mineradora teria sido multada”, diz o
MPMG.
O MPMG chegou desenvolver tratativas extra-judiciais com
a CSN para resolver a situação.
Sem avanços nas negociações,
uma ação civil pública foi
ajuizada em maio na qual foi pedido o aluguel de novos imóveis
para a creche e a escola, além de
outras medidas de proteção dos
moradores do entorno da barragem.
Na ocasião, o MPMG alegou
que a estrutura já teria mostrado
vulnerabilidade, sobretudo nos
anos de 2013, 2014 e 2017, e
que um eventual rompimento
faria com que uma onda de lama
alcançasse em até 30 segundos
os bairros Cristo Rei e Residencial Gualter Monteiro. Nestas
localidades há cerca de 600 residências e vivem aproximadamente 2,5 mil moradores. O
MPMG quer que a CSN arque
com um pagamento mensal para
famílias que desejam se mudar
por medo de um rompimento. A
Justiça mineira ainda não proferiu sua decisão diante desta solicitação.
Evacuações
A discussão em torno dos
riscos aos quais estão expostos
moradores de Congonhas é a
mesma que ocorre em pelo menos outras seis cidades. Desde
o rompimento da barragem da
Vale em 25 de janeiro que deixou mais de 240 mortos no município de Brumadinho (MG), as
incertezas em relação à segurança de diversas outras estruturas
da mineração localizadas em

Minas Gerais têm obrigado moradores a deixarem suas casas.
As evacuações afetam mais
de mil pessoas. Cabe às mineradoras responsáveis arcar com os
custos para abrigá-las em hotéis
ou em imóveis alugados. De
acordo com o MPMG, elas também têm direito a indenizações
por danos morais. Em Brumadinho, onde ocorreu a tragédia,
quase 300 pessoas ainda estão
fora de suas casas. Riscos de
rompimento de outras estruturas
da Vale também já fizeram áreas
serem evacuadas nas cidades
mineiras de Nova Lima, Ouro
Preto, Rio Preto e Barão de Cocais. Em Itatiaiuçu (MG), moradores precisaram sair de suas
residências devido à insegurança de uma barragem da Anglo
American.
No último sábado (6), a Defesa Civil de Minas Gerais autorizou o retorno de 49 moradores às suas casas em uma área
de Nova Lima que havia sido
evacuada em 20 de fevereiro. O
local estava ameaçado pelo risco de rompimento da barragem
Vargem Grande, de responsabilidade da Vale.
As famílias já esperavam o
aval para voltar aos imóveis desde o início do mês passado,
quando a mineradora concluiu
algumas intervenções que permitiram a redução do nível de
emergência da estrutura de 2
para 1. Há duas semanas, a Vale
havia informado que estava
concluindo reparos nos imóveis e nos acessos, uma vez que
a área estava inacessível há
mais de quatro meses. Na terça-feira (9), a Vale divulgou
nota afirmando que está prestando apoio a todos os atingidos. “As famílias receberam
auxílio emergencial de R$ 5
mil por grupo familiar, além de
eletrodomésticos, móveis,
cesta básica, cobertores, lençóis e materiais de higiene”,
diz o texto. (Agencia Brasil)
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O plenário da Câmara dos
Deputados rejeitou na sextafeira (12), por 328 votos a 156,
o destaque do PT à proposta
de reforma da Previdência (PEC
6/19) que pretendia excluir do
texto a regra de cálculo da pensão por morte. Dessa forma,
está mantido no texto a regra
que define um benefício de
50% da média do salário da ativa ou da aposentadoria mais
10% por dependente - que não
revertem aos demais se a pessoa deixar de ser pensionista.
Na quinta-feira (11) parlamentares aprovaram uma proposta que aumenta a aposentadoria de trabalhadoras da iniciativa privada e permite o recebimento de pensão por morte em valor inferior a um salário mínimo. Pelo destaque analisado nesta tarde, deputados
queria retirar integralmente a

regra da PEC.
Pelo texto-base, um trecho
permitiria ao pensionista receber menos de um salário mínimo se alguém na família tivesse outra fonte de renda. Agora, a renda que contará para o
cálculo da pensão será apenas
do viúvo ou da viúva. Caso o
pensionista tenha um salário
formal, receberá apenas 60%
do salário médio do cônjuge falecido, mas, se perder a renda
e cair na informalidade, a pensão automaticamente subirá
para um salário mínimo.
De acordo com o Secretário Especial de Previdência e
Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, a
pasta editará uma portaria para
tornar automático o valor de um
salário mínimo de pensão, caso
o viúvo perca o emprego. Hoje,
o pensionista precisa compro-
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Câmara mantém regras sobre cálculo
da pensão por morte na reforma

Câmara retoma votação de destaques da reforma da Previdência
var a perda da fonte de renda.
Ele também disse que posteriormente pretende enviar um
projeto de lei complementar
para viabilizar o acordo.

Discussão
Para o vice-líder da minoria, deputado Afonso Florence
(PT-BA), o trecho da reforma

prejudicará as viúvas mais pobres do país. Segundo parlamentar, o anuário estatístico do
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) aponta que mais
de 60% dos benefícios concedidos estão na faixa do salário
mínimo. Para Florence, a alternativa seria tratar por meio de
um projeto de lei a parte a limitação de benefícios maiores.
“Qual é o argumento do
Governo, do Relator? Há benefícios muito altos dos ricos. Por
isso, está cortando de quem vai
receber benefício do salário mínimo. O benefício que seria salário mínimo vai virar metade
do salário somado a 10% por
dependente. A viúva, em vez de
receber o salário mínimo, vai
receber metade do salário mais
10%. É um escândalo o que está
se fazendo. A pretexto de não
se permitir a acumulação dos

Cartilha orienta pais sobre transporte
correto de crianças em veículos
O Conselho Federal de Medicina (CFM), a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) e a Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP) lançam na próxima
semana uma cartilha para ajudar
pais e responsáveis a colocar crianças no carro de maneira correta,
sem prejuízos à saúde.
Segundo a cartilha, crianças
devem sempre que possível ser
transportadas no banco traseiro

dos veículos automotores e preferencialmente ocupar a posição
central nesse banco. Caso o veículo não tenha cinto de três pontos na posição central do banco
traseiro, o dispositivo de retenção
infantil deverá ser instalado nas
posições do banco de trás onde
houver esse cinto. O airbag do
passageiro deverá ser desativado
quando o veículo transportar crianças no banco da frente.

“Esses equipamentos foram
projetados para dar mais segurança aos usuários em casos de
colisão ou de desaceleração repentina. Conforme mostram os
números, eles têm sido fundamentais para salvar milhares de
vidas ao longo destes anos”, diz
o primeiro vice-presidente do
CFM, Mauro Ribeiro.
A cartilha conta com orientações do Conselho Nacional de

Trânsito (Contran) e da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Segundo Antônio Meira Júnior,
diretor da Abramet e um dos idealizadores do livreto, os médicos
são profissionais fundamentais
para recomendar a forma apropriada de conduzir uma criança em
um veículo.
A cartilha completa pode ser
consultada na internet. (Agencia
Brasil)

Operação São Paulo Mais Seguro
bate recorde de apreensão de drogas
Na sexta-feira (12), a Polícia
Militar divulgou o balanço da 17ª
edição da Operação São Paulo
Mais Seguro, deflagrada na quinta-feira (11) em todo o Estado. A
ação teve o objetivo de garantir
a continuidade da redução dos
indicadores criminais, aumentando a presença ostensiva para melhorar a percepção de segurança
das pessoas e combater o crime.

A iniciativa resultou em 30.941
abordagens, sendo 167 pessoas
presas e/ou apreendidas e 67 foragidos capturados. Também
houve a apreensão de cerca de
três toneladas drogas. Os entorpecentes estavam em grande parte em uma casa no bairro Jardim
Mariza, na zona sul da capital.
Após averiguarem uma denúncia, os policiais encontraram ma-

conha e drogas sintéticas. No
local, não havia ninguém e o caso
foi registrado no 33º DP (Pirituba).
A operação teve a mobilização de 19.466 policiais militares,
com o emprego de 8.158 viaturas
e 13 helicópteros, distribuídos em
1.915 pontos. As equipes permaneceram em locais estratégicos,
apontados pelo serviço de inteli-

gência da PM, para sufocar possíveis ações de criminosos.
Mais de 25 mil veículos foram vistoriados, com a autuação
de 97 motoristas por consumo de
álcool ou se recusar a passar pelo
teste do bafômetro. A Polícia Militar também recuperou 46 veículos produtos de roubo ou furto e
retirou das ruas 12 armas de fogo
ilegais.

mais ricos, das mais ricas corta-se o benefício da viúva pobre.
Ao indicar pela rejeição do
destaque, o líder do partido
Novo, deputado Marcel Van
Hattem (RS), argumentou que
a proposta pode gerar um impacto negativo na estimativa
de economia que será gerada
pela reforma e, portanto, deveria ser derrubada em nome da
responsabilidade fiscal.
“[Temos que] demonstrar
que queremos que a reforma da
previdência seja a mais íntegra
possível, próxima àquela proposta pelo Ministério da Economia e de acordo com aquilo
que os 379 parlamentares votaram na última quarta-feira
para dar ao Brasil, de fato, uma
nova previdência e um novo
momento”, disse. (Agencia
Brasil)

Deve chover até
domingo em área de
barragem na Bahia
Deve chover no nordeste
baiano, próximo à divisa com
Sergipe, cair até domingo (14),
dificultando o escoamento das
águas que inundam desde quinta-feira (11) o município de Coronel João Sá, onde 500 pessoas estão desalojadas após o
transbordamento e o rompimento da barragem Quati, no rio do
Peixe.
A informação sobre previsão do tempo é do secretário
de Comunicação de Coronel
João, Valdomiro da Conceição
Jr. Segundo o secretário, “o
problema é o transtorno que
causa. A chuva não para. Fica
difícil o trabalho dos bombeiros e da Defesa Civil”.
De acordo com o governo
da Bahia, a barragem foi construída pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional e entregue em novembro de
2000 à Associação de Moradores da Comunidade de Quati.
A barragem forma açude de
multiuso, inclusive abasteci-

mento e irrigação na época da
seca. Segundo o secretário Valdomiro Jr, a barragem tinha cerca de 200 metros de largura e 20
metros de profundidade.
Por falta de informações
dos órgãos estaduais, a obra
não consta da última edição
do Relatório de Segurança de
Barragens da Agência Nacional de Águas. Segundo o documento, “não há nenhum ato
de autorização, outorga ou licenciamento em 42% das barragens [de todo o país], e em
76% dos casos não está definido se a barragem é ou não submetida à PNSB [Política Nacional de Segurança de Barragens]
por falta de informação”.
O município iniciou campanha pedindo doações por meio
de depósito no Banco do Brasil
(agência 3913-6; conta-corrente 16.000-8). O CNPJ do município, necessário para transferências a partir de outros bancos,
é 14.215.818/0001-36. (Agencia
Brasil)
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(Em Constituição)
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Em 16/04/2019, às 16h, na sede social da Companhia. Mesa: João Alberto Fernandez de Abreu, Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza,
Secretária. Presença: Totalidade. Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes: Em observância ao disposto no Artigo 21, do Estatuto
Social da Companhia, conforme proposta apresentada pelo Diretor Presidente, Sr. João Alberto Fernandez de Abreu, resolvem os Conselheiros
aprovar a eleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral a ser realizada em 2022:
a) Sr. João Alberto Fernandez de Abreu, para as funções de Diretor Presidente; b) Sr. Ricardo Lewin, para as funções de Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores; c) Sr. Eduardo Pellegrina Filho, para as funções de Diretor de Gente; e d) Sr. Darlan Fábio De David, para as funções de
Diretor de Produção. Adicionalmente, a Companhia informa que todos os Diretores ora designados (i) são domiciliados profissionalmente na
Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, CEP 82.920-030, Curitiba, Paraná; (ii) exercerão o mandato a expirar na AGO de 2022, conforme previsão do artigo
16, § 2º, do Estatuto Social; e (iii) tomam posse, nesta data, em seus cargos mediante termo lavrado no livro próprio, após declaração de que não são
impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular,
a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, em observação às disposições
do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Nada mais. São Paulo, 16/04/2019. João Alberto Fernandez de Abreu - Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza
- OAB/PR n° 59.565 - Secretária. JUCESP nº 252.175/19-0 em 09/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rumo Malha Central S.A.
(Em Constituição)
Extrato da Ata de Constituição
Aos 16/04/2019, às 14h, na Rua Emilio Bertolini, 100, sala 1, Cajuru, Curitiba/PR, a Rumo S.A., CNPJ nº 02.387.241/0001-60, NIRE 41.300.019.886 e neste ato
representada na forma de seu Estatuto Social, através de seu Vice-Presidente de Operações da Malha Norte e Malha Paulista, Sr. Darlan Fábio De David,
RG nº 70.7490.88-02 SSP/RS e CPF nº 915.062.129-72, e por seu Vice-Presidente de Operações da Malha Sul e Malha Oeste, Sr. Daniel Rockenbach, RG/SSP/RS
nº 50.177.087-92, CPF/MF nº 465.817.230-53, resolve constituir uma sociedade por ações, nos termos do artigo 251 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), a ser
denominada Rumo Malha Central S.A. (“Nova Companhia”), cujo capital será de R$5.000,00, representado por 5.000 ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal, ao preço de subscrição de R$1,00 cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional pela Rumo, nos termos do boletim de subscrição.
Estabelece também o Estatuto Social da Nova Companhia. Resolve por fim, eleger os membros para compor o Conselho de Administração da Nova Companhia:
(i) Sr. João Alberto Fernandez de Abreu, RG nº 0089420137 DICRJ e CPF/MF nº 006.334.767-90, para as funções de Presidente do Conselho de Administração;
(ii) Sr. Daniel Rockenbach, RG/SSP/RS nº 50.177.087-92, CPF/MF nº 465.817.230-53, para as funções de membro titular do Conselho de Administração; e (iii) Sr. Pedro
Marcus Lira Palma, RG/SSP/PE nº 4.421.053, CPF/MF nº 018.547.764-01, para as funções de membro titular do Conselho de Administração. Consignar que (i) nos
termos do artigo 147 da Lei das S.A. e da Instrução CVM 367/02, os Conselheiros eleitos acima declararam não existir qualquer vedação que os impeçam de exercer
as funções de administrador da Nova Companhia, tomando posse em seus cargos mediante termo de posse lavrado em livro próprio; (ii) que o mandato dos
conselheiros eleitos se encerrará na AGO que aprovar as demonstrações financeiras da Nova Companhia no exercício findo em 31/12/2021. Nada mais.
Rumo S.A.: Darlan Fábio De David - Vice-Presidente de Operações da Malha Norte e Malha Paulista; Daniel Rockenback - Vice-Presidente de Operações da Malha
Sul e Malha Oeste. Conselheiros eleitos: João Alberto Fernandez de Abreu, Daniel Rockenbach, Pedro Marcus Lira Palma. Visto do Advogado: Beatriz Primon
de Orneles Cereza - OAB/PR nº 59.565. JUCESP/NIRE S/A nº 3530053593-6 em 09/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93 - NIRE 35.300.418.514
Edital de Convocação - Assembleias Gerais de Titulares dos Certiﬁcados de
Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 13ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A.
A Gaia Agro Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.876.090/0001-93 (“Emissora”), pelo presente edital
de convocação, nos termos da Cláusula 8.4 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da 1ª
Série da 13ª Emissão, ﬁrmado em 22 de dezembro de 2014 (“Termo de Securitização”), convoca os Srs. Titulares dos
Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 13ª Emissão da Emissora (“Titulares dos CRA” e “CRA”), a
reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA, na sede da Emissora, localizada na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051 a se realizar: em segunda convocação,
no dia 31 de julho de 2019, às 10:30, na sede da Emissora acima mencionada, para deliberar a seguinte Ordem do Dia:
(1) desdobramento dos CRA na proporção de 1 para 768, com o intuito de aumentar a liquidez dos CRA, sobretudo
em consideração à alteração trazida pela Instrução 554 da Comissão de Valores Mobiliários referente ao artigo 9ºB que
trouxe novos critérios para o Investidor Qualiﬁcado, e; (2) as medidas que deverão ser adotadas pela Emissora e
Agente Fiduciário em razão da relação de pendências documentais e obrigações conforme a relação que será
apresentada pela Emissora e pelo Agente Fiduciário na data que vier a ser instalada a assembleia ora convocada. Para
a convocação retro citada, os Titulares dos CRA que se ﬁzerem representar por procuração, deverão entregar o
instrumento de mandato, com poderes especíﬁcos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRA, na
sede da Emissora, endereço retro indicado, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida
assembleia. Sem prejuízo, em benefício do tempo, os Titulares dos CRA deverão encaminhar os documentos
comprobatórios de sua representação para o e-mail juridico@grupogaia.com.br; e ger1.agente@oliveiratrust.com.br.
São Paulo, 08 de julho de 2019. GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.

CLIR Empreendimento Imobiliário - SPE S.A

CNPJ: 16.833.685/0001-97 - NIRE: 35.300.512.391
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas convocados para se reunirem em AGE na sede social, Rua Tabapuã, 500, 11º andar, CEP 04533-001,
São Paulo/SP no dia 23.07.2019, 9hs em 1ª convocação com a presença de acionistas que representem a maioria do capital social ou às 9:30hs, em 2ª convocação com qualquer número de presentes para tratar da seguinte ordem do dia: a)
Redução do capital social de R$ 95.684.676,00 em R$ 16.714.874,00, mediante cancelamento de 16.714.874 ações sendo a redução correspondentes a igual número de ações dos grupos de ações 9 e 11 (3.411.181 ações cada um dos dois
grupos), 20 e 21 (3.667.042 ações cada um dos dois grupos) e 28 (2.558.428 ações) vinculadas aos galpões 9, 11, 20,
21, e 28, respectivamente, sendo essas ações de titularidade dos acionistas Rio Formoso Negócios e Participações Ltda.
(9), Habib Participações Ltda. (11), Saigh Administração de Bens Próprios EIRELI (20 e 21) e IMGTS - Administração de
Bens Próprios Ltda. em conjunto com Stock It Administração de Bens Próprios Ltda. (28); b) aprovação da entrega aos
acionistas dos galpões respectivos e acima indicados, vinculados aos grupos de ações cancelados, em pagamento do valor de suas ações, através da competente escritura pública; c) autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos
os atos necessários à formalização dos atos acima mencionados, e; d) consequente alteração do artigo 5º do Estatuto
Social adaptando-o ao novo capital social de R$ 78.969.802,00 e sua vinculação aos 26 grupos de ações remanescentes. São Paulo, 26.06.2019. CLIR - Empreendimento Imobiliário - SPE S/A - Bernardo Nebel First- Diretor.

FALECIMENTO

Em conformidade à Lei nº 8.501/92 e item 96.3 das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, comunica-se a quem
possa interessar, que um cadáver, até a presente data não reclamado, grupo étnico branco, medindo 1,70 m de comprimento, 62 anos, tido como
SEBASTIÃO JOSE DA SILVA, com as respectivas vestes, está sob a guarda da FACULDADE SANTA MARCELINA - CURSO DE MEDICINA para eventual reconhecimento. O falecimento ocorreu no Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, na Capital de São Paulo,
à R. Dr. Cesário Mota Júnior, 112, Vila Buarque, em 11/06/2019. Informações na Faculdade com o responsável, Sr. Thiago Ranzani da Costa,
DEªªAªªFEIRAS ªNOªTELEFONEªNª ª ªRªª!ªLAVRATURAªDOªASSENTOªDOªØBITOªSERÈªREALIZADAªNOª/lCIALªDEª2EGISTROª#IVILªDASª0ESSOASª
Naturais do 7º Subdistrito - Consolação - da Comarca da Capital de São Paulo. Declaração de Óbito: 28947032-3.
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LEILÕES ONLINE
Data: 17 de julho de 2019 às 14h00

APARELHOS CELULARES DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS
CADASTRE-SE ANTECIPADAMENTE PARA PARTICIPAR DO LEILÃO
OBS: TODOS OS LOTES SÃO USADOS E SUCATA, SEM GARANTIA DE TROCA/FUNCIONAMENTO

Informações pelo telefone: 11-3550-4066, ramal 250, pelo e-mail
eduardo@frazaoleiloes.com.br ou www.FrazaoLeiloes.com.br
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Carlos Eduardo Luis Campos Frazão – JUCESP n° 751

EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015369-89.2015.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAELNARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) FLORDENICE DOS REIS RESTAURANTE E SELF - SEVICE, CNPJ
04.578.289/0001-81, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por
parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., objetivando condenar
a ré ao pagamento de R$ 20.516,02 (abril/2015), corrigidos e acrescido de encargos
legais, bem como ao pagamento dos valores correspondentes a todas as faturas de
energia elétrica que vierem a ser emitidas, vencidas e inadimplidas, referente ao débito
das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado naAv. Ivirapema, nº 110,
Parque Bologne, instalação 0116749041, parceiro 0010392899. 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 e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS.
B 13 e 16/07

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1008525-40.2013.8.26.0020. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII – Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a).
Eduardo Giorgetti Peres, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Speed Acabamentos Ltda. ME, CNPJ 02.282.489/
0001-67, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção
de Posse por parte de Banco Itauleasing S.A, objetivando o veículo marca Marcopolo, tipo Volare W8 ON, cor
branca, ano/modelo 2004/2004, placa DJC 6521, chassi 93PB12B3P4C013240, assim como a condenação nas
cominações legais, haja vista o inadimplemento do contrato de arrendamento mercantil nº 82511-50313063.
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 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 30 de maio de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0005094-72.2013.8.26.0001. 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, etc. FAZ SABER a Valderez Alves de Souza, VanessaAlves de Souza e
Vinicius Alves de Souza, que lhes foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de
Banco Itaú BBA S.A, objetivando a retomada do veículo marca Chrysler, modelo PT Cruiser Limiteded, ano 2005,
placa DRS1709, chassi 1C8FYB8B95T617678, bem como a condenação dos réus nas cominações legais, haja
vista o inadimplemento do contrato de arrendamento mercantil nº 82602-345667298. O veículo foi reintegrado
ao autor em 20.04.2015. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 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, apresentem 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 24 de outubro de 2018.
EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001049-45.2017.8.26.0008 . O MM. Juiz de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII -Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Cláudio Pereira França, na
forma da Lei, etc.FAZ SABER a Marco Aurélio de Barros, CPF 279.916.908-22, que lhe foi proposta uma ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Itaú Unibanco S/A, objetivando a cobrança da quantia de
R$ 55.858,92 (agosto/2018), referente ao inadimplemento da cédula de crédito nº 30419-755914884. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a suaCITAÇÃO, por EDITAL, para em 03 dias efetuar
o pagamento integral da dívida atualizada, ocasião em que o valor dos honorários advocatícios será reduzido
pela metade ou oferecer bens (suficientes) à penhora, sob pena de penhora de bens e sua avaliação; podendo,
no prazo de 15 dias, oferecer embargos, ambos a fluir após o prazo de 20 dias deste edital. No prazo para
embargos, poderá o executado requerer seja admitido o parcelamento do débito, nos termos do art. 916, do CPC.
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 23 de maio de 2019. 13 e 16.07

EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1078878-54.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARINA NASCIMENTO DOS SANTOS NUNES, Brasileiro, Viúva,
RG1961483, CPF 099.891.888-15, com endereço à Rua das Primulas, 17, Mirandopolis, CEP04052-090, São
Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Renovatória de Locação por parte de Panificadora União Paulista
Ltda Epp. 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 01 de julho de 2019.
13 e 16/07
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Edição: 439

São Paulo, 13 a 19 de julho de 2019

Nacionais

Início das vendas do HR-V Touring
A Honda anuncia o início das vendas do
HR-V Touring 2020. A versão chega ao mercado ainda mais completa, com a adoção de
equipamentos inéditos ao modelo, como teto
solar panorâmico, Honda LaneWatch, bem
como o eficiente motor 1.5 Turbo de 173 cv,
dentre outras novidades.
As demais versões do SUV mais vendido da marca no Brasil trazem novos equipamentos de conforto e comodidade, oferecendo um modelo ainda mais completo para seus
consumidores.
Na linha 2020, a versão EXL passa a oferecer os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, bem como uma nova grade
frontal com acabamento em black piano, aumentando o refinamento do SUV.
A central multimídia de 7 polegadas touchscreen, com conectividade aos sistemas
Apple CarPlay e Android Auto, é a principal
novidade para a versão EX, que recebe ainda
sensores de estacionamento traseiros. Por
meio desta nova central é possível a operação
intuitiva de mapas do sistema de navegação
do Waze (navegação disponibilizada por meio
do Android Auto e Apple CarPlay), além da
reprodução de músicas via Bluetooth, por dispositivos portáteis, ou de serviços de streaming
(via conexões Bluetooth, Android Auto ou
Apple CarPlay).
Por fim, o modelo LX recebe câmera de
ré integrada à central multimídia de 5", com
três modos de visão, facilitando as manobras
e aumentando a visibilidade do condutor.
No design, a dianteira ganha uma nova
personalidade, com a adoção de faróis principais e de neblina Full LED – com alta eficiência luminosa em diferentes condições de
rodagem –, bem como uma nova grade frontal, com acabamento em black piano, que
complementam o visual robusto e sofisticado
do HR-V.
O inédito teto solar panorâmico da versão Touring – o primeiro do tipo oferecido
em um modelo da marca no Brasil - aumenta
a sensação de espaço e luminosidade para
os ocupantes dos bancos dianteiros e traseiros, bem como agrega um estilo único ao HRV, combinado a nova antena em formato barbatana, itens exclusivos da versão Touring.
Na parte traseira, o logotipo “Turbo” e o

sistema de escapamento em inox com duas
saídas completam o design do HR-V e a sofisticação da versão Touring.
O interior refinado da família HR-V, reconhecido pela qualidade dos materiais, uso
inteligente do espaço e pela sofisticação, ganha um toque adicional de estilo na versão
Touring, recebendo os ocupantes em um
ambiente único. Essa versão passa a ter – de
acordo com a cor externa – a opção de acabamento na cor cinza claro ou preto para bancos – revestidos em couro – laterais de porta, console central e painel. Costuras duplas
nas laterais de porta também são exclusivas
do modelo Touring.
Equipado com a tecnologia Smart Entry,
o HR-V Touring permite a abertura do modelo sem o uso da chave, por aproximação,
enquanto o botão de partida torna ainda
mais cômoda a operação do veículo. Equipado com sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmera de ré – com
três modos de visualização - e o exclusivo
sistema Honda LaneWatch, o HR-V Touring
permite visibilidade total em manobras e durante a condução.
O sistema Honda LaneWatch é composto
de uma câmera instalada no retrovisor direito, que amplia o ângulo de visão do motorista
além do proporcionado pelo espelho retrovi-

Motos

Nova Street
Scrambler

A Street Scrambler é uma das motocicletas clássicas modernas mais amadas e autênticas da Triumph. Com atitude off-road,
ela foi rapidamente adotada tanto pelo consumidor final como também pelos customizadores. Com uma herança incomparável, que
leva ao início de década de 60, a nova Street
Scrambler 2019 traz uma outra dimensão de
desempenho com um significativo aumento
de potência e especificações, nova tecnologia de primeira classe e um nível ainda mais
elevado de acabamento e belo detalhamento.
A nova Street Scrambler chegou ao mercado com preço de R$ 43.850, com um conjunto significativo de atualizações importantes, tendo potência e desempenho como prioridades. O motor Bonneville de 900 cc foi
atualizado e ganhou 10 cv de potência adicionais, totalizando 65 cv. Esta grande evolução também oferece rotações mais altas, de
500 rpm a 7.500 rpm, que oferece agora 80
Nm de torque a 3.200 rpm. Seu sistema de
escapamento traz a inconfundível sonoridade Scrambler.
As atualizações do motor de 900 cc da
Street Scrambler incluem, por exemplo, nova
tampa de magnésio, novo virabrequim, novos
eixos do balanceador, protetor da embreagem
otimizado e nova embreagem mais leve. O
sistema de aceleração ride-by-wire oferece
maior capacidade de pilotagem, segurança e
controle. O resfriamento líquido entrega baixas emissões e proporciona uma pilotagem
com menor consumo de combustível. Intervalos de serviço altos, de 16 mil km, também
ajudam a manter o baixo custo de manutenção do modelo.
Com atualizações no novo chassi e na
suspensão, a nova Street Scrambler traz nova
pinça do freio dianteiro de quatro pistões
Brembo, que fornece melhor potência de frenagem. Os novos garfos dianteiros trazem
reforços de borracha com estilo Scrambler e
um curso completo de 120 mm, entregando
maior capacidade e conforto para estrada e
off-road leve.
A Street Scrambler oferece uma posição
de comando do piloto com ergonomia confortável e pilotagem neutra acessível. Isto
ocorre graças ao seu guidão largo, pedaleiras avançadas e uma roda dianteira raiada
de 19 polegadas, com pneus Metzeler Tourance de série.
A Street Scrambler 2019 define uma nova

referência para tecnologia de primeira classe em sua categoria, oferecendo: Novos modos de pilotagem “Road” e “Rain”, que ajustam o mapa de aceleração e as configurações do controle de tração para uma experiência de pilotagem ideal em todas as condições; Controle de tração comutável que otimiza a entrega do torque quando a tração é
comprometida; Freios ABS comutável (On e
off-road); Embreagem com auxílio de torque,
proporcionando um toque mais leve e uma
pilotagem mais confortável para maiores distâncias; Farol traseiro de LED incorporado
na configuração minimalista da traseira; Imobilizador instalado como padrão, com transponder incorporado na chave, para segurança máxima; Tomada de carregamento USB
localizada sob o assento.
O design atemporal da Scrambler tem
como destaques suas linhas limpas icônicas,
seu escapamento de alto nível inconfundível,
o tanque esculpido, a carroceria minimalista
e acabamentos modernos premium. Diversos outros detalhes estéticos contribuem para
levar o visual do modelo para um patamar
ainda mais elevado, como: Novo grafismo do
painel lateral, incorporando a nova marca
Triumph; Estilo atualizado de instrumentos,
com acabamentos metálicos; Novo acabamento de banco com estilo adventure, em
couro durável e material com inspiração têxtil; Garfos dianteiros com espaçamento mais
amplo, com para-lama dianteiro, garfo dianteiro e suporte de farol revisados; Tanque de
combustível esculpido, incluindo uma tampa
de abastecimento com trava e amortecedores de borracha para os joelhos; Tampas do
motor em preto com o emblema da Triumph
e a insígnia do motor Bonneville; Corpo de
acelerador com acabamento em alumínio;
Painéis laterais e para-lamas minimalistas;
Cabeçote de escapamento escovado; Assento
duplo, com espaço intercambiável para o garupa e suporte traseiro de alumínio; Pedaleiras e descanso do garupa removíveis, para
durabilidade off-road; Pedal “Bear Trap” em
aço de alta aderência para um estilo adventure; Protetor de cárter para todos os tipos
de terreno;
Montagem de para-lama dianteiro para acomodar uma roda mais larga
e espaço para pneus de uso on e off-road.
A nova Street Scrambler está disponível
em três esquemas de pintura: Fusion White,
Cranberry Red e a cor dupla Kaki Green/
Silver Mate.

sor, eliminando pontos cegos e projetando essa
imagem ampliada no sistema multimídia, ao
se acionar a seta, ou mesmo ao pressionar
um botão na alavanca. Com isso, o condutor
passa a ter muito mais segurança em mudanças de faixa e mais comodidade em manobras. O HR-V Touring traz ainda equipamentos exclusivos, como sensores de chuva
e retrovisor fotocrômico automático.
A versão Touring recebe a central multimídia de 7 polegadas touchscreen, com conectividade aos sistemas Apple CarPlay e
Android Auto, com navegador GPS integrado ao sistema.
Performance inteligente
Todas as versões do HR-V trazem motores eficientes e que entregam uma combinação ideal de performance e eficiência energética, para diferentes perfis de consumidores. Os modelos LX, EX e EXL do HR-V
2020 são equipados com o motor 1.8 16V
FlexOne de até 140 cv na gasolina e 139 cv
no etanol, que é combinado à transmissão
CVT – com simulação de sete velocidades e
aletas para trocas de marchas no volante, nas
versões EX e EXL.
A versão Touring, por sua vez, marca a
estreia da motorização turbo com injeção direta no HR-V, garantindo alto desempenho e
ótima eficiência energética, posicionando-o
em um novo patamar. O motor 1.5 de quatro
cilindros, que equipa a versão Touring e traz
calibragem específica para o HR-V, utiliza

turbo de baixa inércia, injeção direta, variação de tempo de abertura das válvulas de
admissão e escape (Dual VTC) e válvula
wastegate eletrônica, gerando 173 cv a 5.500
rpm, com o torque linear de 22.4 kgfm entre
1.700 rpm a 5.500 rpm.
Este propulsor é acoplado a transmissão
continuamente variável (CVT), a mesma adotada no Civic Touring e no CR-V, mas ajustada especificamente para o HR-V Touring,
que entrega ampla potência ao longo de toda
a faixa de trabalho do motor.
Essa transmissão traz algumas características específicas: função Kick Down, que
reduz rapidamente a relação de marcha para
permitir uma retomada mais eficiente quando o pedal do acelerador é pressionado até o
fim do curso e uma modularidade maior da
aceleração em médias rotações, bem como
a simulação das sete velocidades com o acelerador à plena carga, aumentando a percepção de performance e reduzindo o ruído de
aceleração nesta condição.
O freio motor fornecido pela transmissão CVT do modelo Touring também foi aprimorado, com a simulação de reduções de
marcha de forma automática em condições
de frenagem brusca, aumentando a eficiência nestas condições.
Outro aprimoramento, já aplicado à
transmissão CVT na linha 2019, torna mais
progressiva a aceleração nas condições de
“anda e para” fazendo com que a rotação
do motor não suba excessivamente em situações de aceleração em trânsito, aumentando o conforto para os ocupantes nestas condições.
Para se adequar ao novo nível de desempenho, fruto do motor 1.5 Turbo, o HR-V
Touring recebeu uma calibragem específica
para o conjunto de suspensão, com novas
molas e amortecedores, barra estabilizadora
dianteira de maior diâmetro e a adoção da
tecnologia Agile Handling Assist (AHA), que
aprimora a estabilidade dinâmica do SUV em
curvas, aplicando o conceito de vetorização
de torque ao modelo.
Revolução no segmento
O HR-V traz, de série em todas as versões, o sistema de rebatimento de bancos
Magic Seat, com três modos de utilização:
Utility, que permite rebater os bancos traseiros e ter uma superfície verdadeiramente plana para acomodação de bagagens; Tall, que

proporciona um espaço para acomodar objetos altos no assoalho do veículo, como um
vaso de plantas, elevando o assento dos bancos traseiros e Long, para o transporte de
volumes longos como uma prancha de surf,
rebatendo também o encosto do banco do
passageiro dianteiro.
Todas as versões trazem de série ar-condicionado, freio de estacionamento com
acionamento eletrônico e função brake
hold, controle de cruzeiro e faróis de
neblina (halógeno nas versões LX, EX
e EXL e de LED na versão Touring),
bem como vidros elétricos com um toque para subida/descida e destravamento do porta-malas por controle. Na segurança, todas as versões são equipadas com controle de tração e estabilidade (VSA), assistente de partida em
rampa (HSA) e luzes de frenagem de
emergência (ESS).
As versões EX, EXL e Touring trazem
ainda ar-condicionado digital touchscreen,
airbags laterais, e aletas para trocas de marcha no volante, habilitando a simulação de
sete velocidades na transmissão CVT, e volante com revestimento em couro.
Na versão EXL e Touring, oferece bancos revestidos em couro, airbags laterais do
tipo cortina, acendimento automático dos faróis, central multimídia de 7" com navegador
integrado, bem como espelhos retrovisores
com rebatimento elétrico e função tilt down
em marcha a ré.
Comercialização
O HR-V é oferecido em quatro versões,
LX (R$ 94.400), EX (R$ 101.700) e EXL (R$
111.900), todas equipadas com o motor 1.8
16V FlexOne de até 140 cv e a renovada
versão Touring (R$ 139.900), com o novo
motor 1.5 Turbo, com 173 cv. Em todas as
variantes, o HR-V adota transmissão CVT –
com simulação de sete velocidades e aletas
para trocas de marchas no volante, nas versões EX, EXL e Touring.
O modelo está disponível nas cores:
Branco Tafetá (sólido), Prata Platinum,
Cinza Barium, Azul Cósmico (metálicos),
Branco Estelar, Preto Cristal e Vermelho
Mercúrio (perolizados). A versão Touring
traz interior na cor cinza nas cores Branco Estelar, Cinza Barium e Azul Cósmico.
As demais cores trazem interior com acabamento preto.

Trailblazer Premier 2020 é
novidade

O Trailblazer é reconhecido no mercado
por ser um utilitário esportivo raiz, pela arquitetura com chassi de alta resistência e pela
tração 4x4 com reduzida. Recursos que permitem ao veículo encarar mesmo trilhas mais
radicais no fora-de-estrada. Tudo com o maior
espaço, conectividade e conforto para até
sete ocupantes da categoria.
Para marcar a chegada da linha 2020 do
modelo, a Chevrolet apresenta uma novidade: a versão Premier, sinônimo de máxima
sofisticação para a marca. O Trailblazer passa a ser ofertado na rede de concessionárias
exclusivamente nesta configuração.
Um dos diferenciais competitivos do modelo em relação a competidores diretos está
nas tecnologias de conectividade com a oferta
do multimídia MyLink com Android Auto e
Apple CarPlay, além do sistema de telemática
avançado OnStar, que permite ao usuário comandar diversas funções do veículo pelo smartphone. Possibilidade de resposta automática
em caso de acidente e bloqueio do motor em
caso de roubo são outras funções.
Na linha 2020, nova conveniência para o
serviço de concierge, exclusiva para clientes
que possuem smartphone Android. Assim, o
atendente do OnStar pode enviar indicações
de lugares e estabelecimentos diretamente no
Waze ou Google Maps na tela do veículo.
O Trailblazer Premier é ofertado em duas
opções de motorização: 3.6 V6 (279 cv de
potência e 35,7 kgfm de força) e 2.8 TurboDiesel (200 cv de potência e 51 kgfm de força) com um sistema que ajuda a reduzir os
níveis de ruído e de vibração do veículo. A
transmissão para ambos os modelos é automática, de seis marchas.
O SUV de grande porte da Chevrolet
além do serviço de notificação automática em

caso de acidente, destaca-se pelo alerta de
desvio de faixa, o alerta de colisão frontal, o
alerta de ponto cego e o alerta de movimentação traseira.
O pacote de segurança traz ainda airbags frontais, laterais e de cortina e sistema isofix para fixação de cadeirinhas infantis.
Outros destaques do veículo são os controles eletrônicos de tração (TC) e de estabilidade (ESP) e os assistentes de partida em
rampas (HSA) e o de descida (HDC).
Vale ressaltar ainda: Acabamento premium da cab ine; Acendimento automático
dos faróis através de sensor crepuscular;
Luz de condução diurna em LED (DRL);
Sensor de chuva; Direção com assistência
elétrica inteligente; Retrovisor interno eletrocrômico; Partida remota do motor; Câmera de ré com gráficos para auxílio em
manobras; Sensor de estacionamento dianteiro; Vidros laterais com mecanismo de
abertura e fechamento por meio da chave;

Sistema de áudio premium. Ao todo são mais
de 120 itens.
Até sete ocupantes
Os até sete ocupantes viajam com muito
conforto no SUV de luxo da Chevrolet. São
três fileiras de assentos em diferentes níveis
de altura, proporcionando ótima visibilidade
para todos. Mesmo quem vai acomodado na
parte traseira conta com sistema de climatização individual e ajustável.
Há também muito espaço para bagagem.
O compartimento do utilitário da Chevrolet
vai de 205 litros a 1.830 litros, dependendo
da configuração dos bancos.
O modelo tem 4,88 metros de comprimento, 1,90 metro de largura e 2,85 metros
de distância entreeixos – maior que a dos
principais rivais.
O Trailblazer Premier está disponível nas
cores: Vermelho Edible Berries,, Preto Ouro
Negro, Cinza Graphite, Branco Summit, Prata Switchblade, Vermelho Chili.

Importados

Novíssimo BMW Z4 no país
O novíssimo BMW Z4, um dos lançamentos do segmento premium nacional mais
aguardados para este ano, já pode ser adquirido diretamente na rede de concessionárias
BMW do país. Fabricado em Graz, na Áustria, o roadster de terceira geração é oferecido na versão sDrive30i M Sport, por R$
309.950.
Herdeiro dos roadsters lendários da marca bávara, o novo Z4 é impulsionado por um
motor BMW TwinPower Turbo, com quatro cilindros em linha, 1.998 cm³, à gasolina, e 258cv de potência (entre 5.000 e
6.500 rpm) e torque máximo de 400Nm
(de 1.550 a 4.400 rpm). O conjunto motriz
leva o conversível do 0 (zero) aos 100 km/
h em 5,4 segundos e faz com que ele atinja velocidade máxima de 250 km/h. Este
desempenho deve-se também à tração traseira e à presença de um câmbio automático esportivo Steptronic, de oito marchas,
com alavancas atrás do volante para acionar os engates (shift-paddle).
O caráter exclusivo do novo Z4 também
é notado pela presença de tecnologias inovadoras como o Intelligent Personal Assistant,
que permite ao usuário interagir com o veículo e executar diversos recursos por meio

do comando de voz “Olá, BMW”, dito em
português; o BMW Live Cockpit Professional, que engloba Head-up Display colorido e
duas telas digitais, de 12,3 polegadas e 10,25";
o Driving Assistant, cuja função é alertar o
motorista sobre situações de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento, entre outras aplicações.
Há ainda os sistemas Parking Assistant

que auxiliam o motorista a realizar manobras
de estacionamento com a máxima precisão e
segurança; e o Reversing Assistant, que registram os últimos 50 metros percorridos pelo
veículo, podendo, se desejado, “desfazê-los”
em marcha a ré. O teto de lona, de cor preta,
é acionado eletricamente, podendo ser aberto ou fechado em dez segundos, mesmo com
o veículo em movimento, a velocidades de
até 50 km/h
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ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
Nota
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
22 ϵϯ͘ϳϮϮ ϭϭϮ͘ϯϯϮ 114.284 129.912
Ϯϯ ;ϳϰ͘ϯϵϳͿ (88.479) ;ϵϬ͘ϯϬϲͿ (101.494)
ϭϵ͘ϯϮϱ Ϯϯ͘ϴϱϯ Ϯϯ͘ϵϳϴ 28.418

ZĞĐĞŝƚĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůůşƋƵŝĚĂ
Custo dos serviços prestados
>ƵĐƌŽďƌƵƚŽ
ZĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ĞƐƉĞƐĂƐŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
ƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĂŶƚĞƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽůşƋƵŝĚŽ
ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽůşƋƵŝĚŽ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĂŶƚĞƐĚŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐ
/ZĞ^ͲĐŽƌƌĞŶƚĞƐ
/ZĞ^ͲĚŝĨĞƌŝĚŽƐ
;WƌĞũƵşǌŽͿ>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ
;WƌĞũƵşǌŽͿ>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
Ajustes acumulados de conversão
ZĞƐƵůƚĂĚŽĂďƌĂŶŐĞŶƚĞĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ

EŽƚĂƐǆƉůŝĐĂƟǀĂƐ

ϭ͘/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ'ĞƌĂŝƐĂͿŽŶƚĞǆƚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůA Inmetrics S.A., (“Companhia”) é uma
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞĂŶƀŶŝŵĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĨĞĐŚĂĚŽ͕ĐŽŵƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽĞĐŽŵĮůŝĂůŶĂ
cidade de Barueri/SP, tem por objeto social a prestação de serviços de tecnologia da
ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ŶŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĞƐŽŌǁĂƌĞƐ͕ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĞƉƌŽĚƵƚŽƐ
relacionados à tecnologia da informação; na prestação de serviços relacionados à área
de tecnologia da informação; na importação e exportação de bens, produtos e serviços
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐƌĞůĂƟǀĂƐăƐƵĂĂƟǀŝĚĂĚĞ͖ŶĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽĐĂƉŝƚĂůĚĞŽƵƚƌĂƐ
sociedades, no Brasil e no exterior; na elaboração, licenciamento e cessão de direitos
de usos de programas de computação; e na consultoria e assessoria em tecnologia da
ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͘ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂďƌĂŶŐĞŵĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐ
subsidiárias (conjuntamente referidas como “Grupo”). ďͿZĞůĂĕĆŽĚĞĞŶƟĚĂĚĞƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ Segue abaixo lista das controladas relevantes do Grupo:
йĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ĞƐĐƌŝĕĆŽ
País
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
Contolada Direta
Inmetrics Chile S.p.A.
Chile
100%
100%
zĞůůŽǁsĞŶƚƵƌĞƐ^͘͘
Brasil
61%
0%
Controlada indireta:
Inmetrics Colômbia S.A.S.
Colombia
100%
100%
zsEWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ͘͘
Brasil
69,5%
0%
Coligada
Adianta Pagamentos S.A.
Brasil
26%
1,57%
ƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĂ/ŶŵĞƚƌŝĐƐŚŝůĞ^͘Ɖ͕͘͘ĐŽŵƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĂŶƟĂŐŽ͕ĐĂƉŝƚĂůĚŽŚŝůĞ͕
ĐŽŶƐŝƐƚĞŵŶŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĞƐŽŌǁĂƌĞƐ͕ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĞƉƌŽĚƵƚŽƐ
relacionados à tecnologia da informação; na prestação de serviços relacionados à área de
tecnologia da informação; na importação e exportação de bens. Produtos e serviços relaĐŝŽŶĂĚŽƐĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐƌĞůĂƟǀĂƐăƐƐƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͖ŶĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽĐĂƉŝƚĂůĚĞŽƵƚƌĂƐ
sociedades, no Chile e no exterior; e elaboração, licenciamento e cessão de direitos de
usos de programas de computação. A Inmetrics Chile S.p.A. é controladora direta da Inmetrics Colômbia S.A.S. ŽŶƚƌŽůĂĚĂŝŶĚŝƌĞƚĂ͗/ŶŵĞƚƌŝĐƐŽůƀŵďŝĂ^͘͘^͘As operações da Inmetrics Colômbia S.A.S. iniciaram-se em agosto de 2016, com sede na cidade de Bogotá,
ĐĂƉŝƚĂůĚĂŽůƀŵďŝĂ͕ĐŽŶƐŝƐƚĞŵŶŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĞƐŽŌǁĂƌĞƐ͕ĞƋƵŝƉĂmentos e produtos relacionados à tecnologia da informação; na prestação de serviços relacionados à área de tecnologia da informação; na importação e exportação de bens,
ƉƌŽĚƵƚŽƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐƌĞůĂƟǀĂƐăƐƐƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͖ŶĂƉĂƌƟĐŝƉĂção no capital de outras sociedades, na Colômbia e no exterior; e elaboração, licenciamento e cessão de direitos de usos de programas de computação. ŽŶƚƌŽůĂĚĂĚŝƌĞƚĂ͗zĞůůŽǁ
Ventures S.A. ƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĂzĞůůŽǁsĞŶƚƵƌĞƐ^͘͘͘ŝŶŝĐŝĂƌĂŵͲƐĞĞŵĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϳ͕ĐŽŵ
ƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͘dĞŵĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽŝŶǀĞƐƟƌĞŵĞŵƉƌĞƐĂƐĨƵŶĚĂĚĂƐĞŵƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐʹƐƚĂƌƚƵƉƐʹĞŽƵĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞǀĞŶƚƵƌĞĐĂƉŝƚĂů͕ĞĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵŽƵƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ĐŽŵŽƐſĐŝĂŽƵĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ŶŽƌĂƐŝůŽƵŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ďĞŵĐŽŵŽĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽŽƵĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐƉŽƌƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚŽƐŵĞŝŽƐĂĚŵŝƟĚŽƐĞŵĚŝƌĞŝƚŽ͕ĞŵĞƐƉĞĐŝĂů͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞơƚƵůŽƐĚĞĚşǀŝĚĂ;ĚĞďġŶƚƵƌĞƐĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐŽƵĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞŵƷƚƵŽĐŽŶǀĞƌƐşǀĞůͿ͘ ŽŶƚƌŽůĂĚĂ /ŶĚŝƌĞƚĂ͗ zsE WĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ ^͘͘Ɛ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĚĂ zsE WĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ
^͘͘ŝŶŝĐŝĂƌĂŵͲƐĞĞŵũƵůŚŽĚĞϮϬϭϳ͕ĐŽŵƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͘^ĞƵŽďũĞƟǀŽƐŽĐŝĂů
ĠĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ͕ĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂ͕ŶŽĐĂƉŝƚĂůĚĞŽƵƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ĞŵƉƌĞƐĄƌŝĂƐŽƵŶĆŽ͕
ĐŽŵŽƐſĐŝĂ͕ĂĐŝŽŶŝƐƚĂŽƵƋƵŽƟƐƚĂ͕ŶŽƌĂƐŝůŽƵŶŽǆƚĞƌŝŽƌ͘ŽůŝŐĂĚĂ͗ĚŝĂŶƚĂWĂŐĂŵĞŶƚŽƐ
S.A.ĠƵŵĂ͞ĮŶƚĞĐŚ͟ƋƵĞŝŶŝĐŝŽƵƐƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĞŵŵĂŝŽĚĞϮϬϭϲ͘^ĞƵŽďũĞƟǀŽĠŐĞƌĂƌ
ƵŵĂĂůƚĞƌŶĂƟǀĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞŐŝƌŽƉĂƌĂŵŝĐƌŽ͕ƉĞƋƵĞŶĂƐĞŵĠĚŝĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞ
ŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽĚĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĂŝŶĐůƵƐĆŽĚĂE&ͲĞŶĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ
ĚĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŽŶůŝŶĞĞĂƵƚŽŵĂƟǌĂĚŽ͕ĐĂƉĂǌĚĞĂǀĂůŝĂƌŽĐƌĠĚŝƚŽ
ƌĂƉŝĚĂŵĞŶƚĞ͕ƉĞƌŵŝƟŶĚŽĂĐŽŶĐůƵƐĆŽĚŽĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽĞŵŵŝŶƵƚŽƐ͘KŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞ
ŝŶŝĐŝŽƵƉŽƌŵĞŝŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞŵƷƚƵŽĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵĂĕƁĞƐ͘ĐŽŶǀĞƌƐĆŽĞŵĂĕƁĞƐƐĞ
ĞĨĞƟǀŽƵĞŵŵĂŝŽĚĞϮϬϭϴ͘ĂͿdƌĂŶƐĂĕƁĞƐĚĞŵƷƚƵŽĐŽŵƚĞƌĐĞŝƌŽƐĞ^WŵϮϬϭϳĂŽŵƉĂŶŚŝĂŝŶŝĐŝŽƵĂƉƌĄƟĐĂĚĞŝŶǀĞƐƟƌĞŵ͞ƐƚĂƌƚƵƉƐ͕͟ĞŵƉƌĞƐĂƐũŽǀĞŶƐ͕ĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐ͕ƋƵĞƉŽƌŵĞŝŽĚĂŝŶŽǀĂĕĆŽĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂďƵƐĐĂŵĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƵŵŵŽĚĞůŽĚĞŶĞŐſĐŝŽ
ƌĞƉůŝĐĄǀĞůĞĞƐĐĂůĄǀĞů͘WĂƌĂĞƐƐĞƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͕ĨŽŝĂƉůŝĐĂĚŽĂƚĂǆĂĚĞd:>Wнϴ͕ϵϲйĂŽĂŶŽ͕
ĐŽŵƉƌĂǌŽĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĞŵϯĂŶŽƐ͘ĞǆĐĞĕĆŽĚĂ/ŶŵĞƚƌŝĐƐŚŝůĞƋƵĞĠƵŵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ
ĚĂ/ŶŵĞƚƌŝĐƐ͘ƐƐĂƉƌĄƟĐĂƐĞƉĞƌƉĞƚƵŽƵĚƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϮϬϭϴ͘ďĂŝǆŽ͕ŽĚĞƚĂůŚĂŵĞŶto das empresas: ŽŶƚĂĚŽƌyͲdĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĕĆŽ>ƚĚĂ͘ͲD;͞D/&ĄĐŝů͟Ϳ͗ĂD/
&ĄĐŝůĠƵŵĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞĂƵǆşůŝŽĂŽƐD/Ɛ;ĮŐƵƌĂũƵƌşĚŝĐĂĚŽD/ĨŽŝŝŶƚƌŽĚƵǌŝĚĂŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƉĂƌĂŝŶĐĞŶƟǀĂƌĂĨŽƌŵĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĞŵƋƵĞƐĞǀĞƌŝĮĐĂŝŶĨŽƌŵĂůŝĚĂĚĞͿ͕ŶĂƋƵĂůĠƉŽƐƐşǀĞůĂďƌŝƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ŽďƚĞƌEW:͕ĞŵŝƟƌŶŽƚĂƐĞƉĂŐĂƌŝŵƉŽƐƚŽƐ
ĐŽŵŽĂƵǆşůŝŽĚĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͘&ƵƚƵƌĂŵĞŶƚĞ͕ĂD/&ĄĐŝůƉƌĞƚĞŶĚĞĂŝŶĚĂĨĂĐŝůŝƚĂƌƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ
ĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ͕ŽďƚĞŶĕĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͕ĐůƵďĞĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽƐĞŽƵƚƌĂƐŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĞŵ
ŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚŽƐD/Ɛ͘/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞ
ŵƷƚƵŽĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵĂĕƁĞƐĐŽŵƉƌĂǌŽĚĞϯĂŶŽƐ͘ĂƐǇĐĂƌƌŽ^ĞƌǀŝĕŽƐĚĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂ>ƚĚĂ͘
;͞ĂƐǇĂƌƌŽƐ͟Ϳ͗ĂĂƐǇĂƌƌŽƐĠƵŵĂĞŵƉƌĞƐĂĚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƋƵĞƉƌŽǀġŵĂŝŽƌĞĮĐŝġŶĐŝĂŶĂ
ŐĞƐƚĆŽĚĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚĞǀĞşĐƵůŽƐĞĚĞĨƌŽƚĂƐĚĞǀĞşĐƵůŽƐ͘ĞŵƉƌĞƐĂƐĞƵƟůŝǌĂĚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĞĂŶĄůŝƐĞƉĂƌĂƉƌĞǀĞƌŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐĞŵƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐǀĞşĐƵůŽƐŽƵŐƌƵƉŽĚĞ
ǀĞşĐƵůŽƐƉƌĞĐŝƐĂƌĆŽĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͘ƐƵĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂŽŶůŝŶĞƋƵĞĐŽŶĞĐƚĂ͕ĚĞƵŵůĂĚŽ͕
ƉĞƐƐŽĂƐİƐŝĐĂƐĞũƵƌşĚŝĐĂƐƋƵĞƐĞũĂŵƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝŽƐĚĞǀĞşĐƵůŽƐŽƵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂĚĞĨƌŽƚĂƐ
ĚĞǀĞşĐƵůŽƐĐŽŵ͕ĚĞŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐƋƵĞƌĞĂůŝǌĂŵƐĞƌǀŝĕŽƐĂƵƚŽŵŽƟǀŽƐĚĂƐŵĂŝƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƐƉĠĐŝĞƐͲĚĞƐĚĞƵŵĂƐŝŵƉůĞƐůĂǀĂŐĞŵĂƚĠŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĐŽŵƉůĞƚĂ͘/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞŵƷƚƵŽĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵĂĕƁĞƐĐŽŵƉƌĂǌŽĚĞϮĂŶŽƐ͘
'ƵƉǇdĞĐŶŽůŽŐŝĂĞŵZĞĐƌƵƚĂŵĞŶƚŽ>ƚĚĂ͘;͞'ƵƉǇ͟Ϳ͗Ă'ƵƉǇŽĨĞƌĞĐĞƵŵĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞ
ƌĞĐƌƵƚĂŵĞŶƚŽ Ğ ƐĞůĞĕĆŽ͘ hƟůŝǌĂŶĚŽͲƐĞ ĚĞ ĂŶĄůŝƐĞ ƉƌĞĚŝƟǀĂ Ğ ŵĂĐŚŝŶĞ ůĞĂƌŶŝŶŐ͕ Ă 'ƵƉǇ
ŽĨĞƌĞĐĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĂŽƐƐĞƵƐĐůŝĞŶƚĞƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂƌƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞƌĞĐƌƵƚĂŵĞŶƚŽ͕
ŝŶƚĞƌĂŐŝƌĐŽŵĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĞĂƵŵĞŶƚĂƌŽşŶĚŝĐĞĚĞĂĐĞƌƚŽŶĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĕƁĞƐ͘/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞŵƷƚƵŽĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵĂĕƁĞƐĐŽŵƉƌĂǌŽĚĞϮĂŶŽƐ͘
ƵƐĞƌ>>͘;͞ƵƐĞƌ͟Ϳ͗ĂƵƐĞƌŽĨĞƌĞĐĞƵŵĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞĐŽŵƉĂƌƟůŚĂŵĞŶƚŽĚĞǀŝĂũĞŶƐĚĞ
ƀŶŝďƵƐ ŶŽ ƚĞƌƌŝƚſƌŝŽ ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͘ /ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚŽ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ŵƷƚƵŽ
ĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵĂĕƁĞƐĐŽŵƉƌĂǌŽĚĞϮĂŶŽƐ͘zsEWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘^WƚĞŵƉŽƌŽďũĞƟǀŽ
ĂĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂƐWĂƌƚĞƐƉĂƌĂ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶĂEĞŽŶWĂŐĂŵĞŶƚŽƐ^͘ǀŝƐĂŶĚŽĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĞĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐĂĐŝŽŶĄƌŝĂƐĂƚĠŽůŝŵŝƚĞĚĞϭϰ͕ϵϬй͘dĞŵĐŽŵŽƐƵĂ
ƐſĐŝĂŽƐƚĞŶƐŝǀĂĂzsEWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘ďͿƵŵĞŶƚŽĚŽĂƉŝƚĂů^ŽĐŝĂůŵϯϬͬϬϱͬϮϬϭϴ
ŚŽƵǀĞĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞϳϮϭĂĕƁĞƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐĐůĂƐƐĞ͕ƌĞĂůŝǌĂĚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĂŽƉĕĆŽĚĞ
ĐŽŵƉƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞWůĂŶŽĚĞ^ƚŽĐŬKƉƟŽŶƐ͕ŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϯϭ͘ϭϳϲ͕Ϭϰ͕ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞƐƵďƐĐƌŝƚĂƐ
ĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚĂƐ͘dĂŵďĠŵ͕ŚŽƵǀĞĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞϯϯ͘ϰϯϴĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕ϭϬ͘ϯϰϬĂĕƁĞƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐĞϳϮϯĂĕƁĞƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐ͕ƚŽƚĂůŝǌĂŶĚŽϰϰ͘ϱϬϭĂĕƁĞƐ͕ĐŽŵƉŽŶĚŽŽŵŽŶƚĂŶƚĞ
ĚĞZΨϴϱϬƐƵĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚĂĂƚƌĂǀĞǲƐĚĞ:ƵƌŽƐƐŽďƌĞĂƉŝƚĂůWƌſƉƌŝŽĂWĂŐĂƌ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽĞŵϮϬϭϳ͘ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞƐŝŐŶŽƵŽĐƌĠĚŝƚŽĚĞ:ƵƌŽƐƐŽďƌĞĂƉŝƚĂůWƌſprio para a emissão de novas ações com o intuito de reinterar a posição da Companhia em
ŶĆŽƐĞĚĞƐĐĂƉŝƚĂůŝǌĂƌ͕ƉƌŝŽƌŝǌĂŶĚŽŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ŵϯϬĚĞŵĂŝŽĨŽƌĂŵŽƵƚŽƌŐĂĚĂƐŵĂŝƐϴ͘ϬϬϬŶŽǀĂƐĂĕƁĞƐĂŽWůĂŶŽĚĞ^ƚŽĐŬKƉƟŽŶƐ͘
ŝŶĚĂŚĄĚŝƐƉŽŶşǀĞůϱϴ͘ϰϲϲĂĕƁĞƐĂƐĞƌĞŵĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚĂƐ͘KƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĂŵĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞ^ƚŽĐŬKƉƟŽŶĨŽƌĂŵĞƐĐŽůŚŝĚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽƌŝŐŽƌŽƐŽĚĞ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂŝƐ͘KǀĂůŽƌĚĂĂĕĆŽĠ
ĚĞZΨϰϯ͕Ϯϰ;ĞŵƌĞĂŝƐͿĐŽŵƉĞƌşŽĚŽĚĞǀĞƐƟŶŐĚĞĂƚĠϴĂŶŽƐĚĂĚĂƚĂĚĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚŽ
ĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽĂĐĂƌġŶĐŝĂĚĞϭĂŶŽĞĚĞŵĂŝƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ
ŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞKƉĕĆŽĞŶŽWůĂŶŽ͘ŵϯϬͬϭϭͬϮϬϭϴŚŽƵǀĞĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞϯ͘ϬϲϲŶŽǀĂƐĂĕƁĞƐ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐůĂƐƐĞƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƉůĂŶŽĚĞ^ƚŽĐŬKƉƟŽŶŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭϯϯƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ
ƐƵďƐĐƌŝƚĂƐĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚĂƐ͘ŵϮϴĚĞĚĞǌĞŵďƌŽŚŽƵǀĞĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞŵĨĂǀŽƌ
ĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŶŽǀĂůŽƌZΨϰϬϬƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂ:ƵƌŽƐƐŽďƌĞĂƉŝƚĂůWƌſƉƌŝŽ͘Ϯ͘ĂƐĞĚĞWƌĞƉĂƌĂĕĆŽĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĨŽƌĂŵƉƌĞƉĂƌĂĚĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝů;Z'WͿ͘
ĞŵŝƐƐĆŽĚĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂĨŽŝĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂĞŵϮϴͬϬϲͬϮϬϭϵ͘ƉſƐĂƐƵĂĞŵŝƐƐĆŽ͕ƐŽŵĞŶƚĞŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƚġŵŽƉŽĚĞƌĚĞĂůƚĞƌĂƌĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘ ƐƚĞ Ġ Ž ƉƌŝŵĞŝƌŽ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ĂŶƵĂŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶŽƋƵĂůŽƐƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐWϰϳʹZĞĐĞŝƚĂƐĚĞŽŶƚƌĂƚŽĐŽŵ
ůŝĞŶƚĞĞŽWϰϴͲ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĨŽƌĂŵĂƉůŝĐĂĚŽƐ͘DƵĚĂŶĕĂƐŶĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ
ƉŽůŝƟĐĂƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ĞƐƚĆŽ ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ ŶĂ ŶŽƚĂ ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ ŶǑ ϱ͘ ĞƚĂůŚĞƐ ƐŽďƌĞ ĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ
ĐŽŶƚĄďĞŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞƐƚĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϲ͘
ϯ͘DŽĞĚĂ&ƵŶĐŝŽŶĂůĞDŽĞĚĂĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞĮŶŝƵ
ƋƵĞƐƵĂŵŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůĠŽZĞĂů;Z>Ϳ͕ĞŵůŝŶŚĂĐŽŵĚĞĮŶŝĕĆŽĚĞĂŶŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ƵŵĂ
ǀĞǌƋƵĞŽĂŵďŝĞŶƚĞĞĐŽŶƀŵŝĐŽĞŵƋƵĞŽƉĞƌĂĠĂƋƵĞůĞĞŵƋƵĞĞůĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ
ŐĞƌĂĞĚĞƐĞŵďŽůƐĂĐĂŝǆĂ͕ĞŽƌĞĂůƚĂŵďĠŵĠĂŵŽĞĚĂƋƵĞŵĂŝƐŝŶŇƵĞŶĐŝĂŽƐƉƌĞĕŽƐĚĞ
ďĞŶƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐĞŶĂƋƵĂůƐĆŽŽďƟĚŽƐŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͘dƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŵŵŽĞĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůƐĆŽĐŽŶǀĞƌƟĚĂƐƉĂƌĂĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĞůĂƐƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽĚĂƐĚĂƚĂƐĚĞĐĂĚĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽ͘ƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ
ŵŽŶĞƚĄƌŝŽƐĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƐĞĂƉƵƌĂĚŽƐĞŵŵŽĞĚĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůƐĆŽĐŽŶǀĞƌƟĚŽƐ
ƉĂƌĂĂŵŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůƉĞůĂƚĂǆĂĚĞĐąŵďŝŽĚĂĚĂƚĂĚŽĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽ͘KƐŐĂŶŚŽƐĞĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞǀĂƌŝĂĕƁĞƐŶĂƐƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽƐŽďƌĞŽƐĂƟǀŽƐĞŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐŵŽŶĞƚĄƌŝŽƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘ƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐŶĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝŽƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐŽƵ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ Ğŵ ŵŽĞĚĂ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ ĚĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ƐĆŽ ĐŽŶǀĞƌƟĚŽƐ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶĂƐ ƚĂǆĂƐ ĚĞ
ĐąŵďŝŽĚĂƐĚĂƚĂƐĚĂƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐŽƵŶĂƐĚĂƚĂƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͕ƋƵĂŶĚŽĞƐƚĞĠ
ƵƟůŝǌĂĚŽ͕ƐĞŶĚŽŽƐŐĂŶŚŽƐĞƉĞƌĚĂƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽŶĂƌƵďƌŝĐĂĚĞŶŽminada Ajuste acumulado de conversão. /ŶŵĞƚƌŝĐƐŚŝůĞ^͘Ɖ͘͘ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ/ŶŵĞƚƌŝĐƐŚŝůĞ^͘Ɖ͘͘ƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĞŵZĞĂů;Z>Ϳ͕ƋƵĞĠĂŵŽĞĚĂ
funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próxiŵŽ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂϰ͘hƐŽĚĞĞƐƟŵĂƟǀĂƐĞũƵůŐĂŵĞŶƚŽƐ Na preƉĂƌĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƵƟůŝǌŽƵũƵůŐĂŵĞŶƚŽƐĞĞƐƟŵĂƟǀĂƐƋƵĞĂĨĞƚĂŵĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƐƉŽůŝƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĞŽƐǀĂůŽƌĞƐƌĞƉŽƌƚĂĚŽƐŶŽĂƟǀŽ͕ƉĂƐƐŝǀŽ͕ƌĞĐĞŝƚĂƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐ͘KƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƌĞĂŝƐƉŽĚĞŵĚŝǀĞƌŐŝƌĚĞƐƐĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐ͘ƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƐŽďƌĞ ŽƐ ũƵůŐĂŵĞŶƚŽƐ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ăƐ ƉŽůşƟĐĂƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ĂĚŽƚĂĚĂƐ ƋƵĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ
ĞĨĞŝƚŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐƐŽďƌĞŽƐǀĂůŽƌĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞƐƚĆŽ
ĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĂƐŶĞƐƐĞƌĞůĂƚſƌŝŽ͘ƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĞƉƌĞŵŝƐƐĂƐƐĆŽŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƋƵĞƉŽƐƐƵĞŵ
Ƶŵ ƌŝƐĐŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ ĚĞ ƌĞƐƵůƚĂƌ Ğŵ Ƶŵ ĂũƵƐƚĞ ŵĂƚĞƌŝĂů ŶŽƐ ƐĂůĚŽƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ Ğŵ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴĚŽĂƟǀŽĞƉĂƐƐŝǀŽŶŽƉƌſǆŝŵŽĂŶŽ͘ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƌĞǀŝƐĂĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶơŶƵĂ
ŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞŶĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŵŽŝŶƚƵŝƚŽĚĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌŽǀĂůŽƌŵĂŝƐƉƌſǆŝŵŽĂŽƉƌĂƟĐĂĚŽŶŽŵĞƌĐĂĚŽ͘ͻEŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϭϭͲŝŵƉŽƐƚŽĚĞ
ƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐ͖ͻEŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϭϮͲĂŶĄůŝƐĞĚĂƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞ
ĚŽŐŝŽ͖ͻEŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϭϴͲƉƌŽǀŝƐƁĞƐ͖ͻEŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϭϵͲƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ͖ͻEŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϲŝƚĞŵŵͲĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƟů͖ͻ
EŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϲŝƚĞŵĞͲWůĂŶŽĚĞ^ƚŽĐŬKƉƟŽŶ͖ϱ͘DƵĚĂŶĕĂƐŶĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉŽůşƟĐĂƐ
ĐŽŶƚĄďĞŝƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĂƉůŝĐŽƵŽWϰϳĞWϰϴĂƉĂƌƟƌĚĞϭǑͬϬϭͬϮϬϭϴ͘hŵĂƐĠƌŝĞ
ĚĞ ŽƵƚƌĂƐ ŶŽǀĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ƚĂŵďĠŵ ĞŶƚƌĂƌĂŵ Ğŵ ǀŝŐŽƌ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ϭǑͬϬϭͬϮϬϭϴ͕ ŵĂƐ ŶĆŽ
ĂĨĞƚĂƌĂŵŵĂƚĞƌŝĂůŵĞŶƚĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽ'ƌƵƉŽ͘ƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĐŽŵƉĂƌĂƟǀĂƐĚĞƐƐĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐŶĆŽĨŽƌĂŵƌĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƉĂƌĂƌĞŇĞƟƌŽƐŶŽǀŽƐƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞƐƐĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘;ĂͿWϰϳZĞĐĞŝƚĂĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽĐŽŵĐůŝĞŶƚĞK
WϰϳĞƐƚĂďĞůĞĐĞƵŵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƐĞ͕ĞƋƵĂŶĚŽ͕ƵŵĂƌĞĐĞŝƚĂ
ĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĞƉŽƌƋƵĂŶƚŽĞƐƐĂƌĞĐĞŝƚĂĠŵĞŶƐƵƌĂĚĂ͘^ĞŶĚŽĂƐƐŝŵ͕ĂƌĞĐĞŝƚĂĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƋƵĂŶĚŽŽĐůŝĞŶƚĞƵƐƵĨƌƵŝƵĚŽďĞŶĞİĐŝŽĚŽƐĞƌǀŝĕŽƉƌĞƐƚĂĚŽ͘ĞƚĞƌŵŝŶĂƌŽŵŽŵĞŶƚŽĚĂ
ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚŽƐĞƌǀŝĕŽʹĞŵƵŵŵŽŵĞŶƚŽĞƐƉĞĐşĮĐŽŽƵĂŽůŽŶŐŽĚŽƚĞŵƉŽ͕ƌĞƋƵĞƌũƵůŐĂŵĞŶƚŽ͘ŽŵďĂƐĞŶĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŽ'ƌƵƉŽŶĆŽŚŽƵǀĞŝŵƉĂĐƚŽƐƐŝŐŝŶŝĮĐĂƟǀŽƐĞŵĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĐŽŵĂƐŶŽƌŵĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ;WϯϬĞWϭϳͿ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂũĄƵƟůŝǌĂǀĂŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƌĞĐĞŝƚĂĞŵƉĞƌşŽĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘;ďͿ
Wϰϴ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐKWϰϴĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌĞ
ŵĞŶƐƵƌĂƌĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞĂůŐƵŶƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĐŽŵƉƌĂŽƵǀĞŶĚĂ
ĚĞŝƚĞŶƐŶĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘ƐƚĂŶŽƌŵĂƐƵďƐƟƚƵŝŽWϯϴ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͗ZĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞDĞŶƐƵƌĂĕĆŽ͘ůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽͲƟǀŽƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐKWϰϴĐŽŶƚĠŵƵŵĂŶŽǀĂ
ĂďŽƌĚĂŐĞŵĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞƌĞŇĞƚĞŽŵŽĚĞůŽĚĞ
ŶĞŐſĐŝŽƐĞŵƋƵĞŽƐĂƟǀŽƐƐĆŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐĞƐƵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂ͘K
WϰϴĐŽŶƚĠŵƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽƉĂƌĂĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͗ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͕ĂŽsĂůŽƌ:ƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞKƵƚƌŽƐZĞƐƵůƚĂĚŽƐďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ
;s:KZͿĞĂŽsĂůŽƌ:ƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽ;s:ZͿ͘ŶŽƌŵĂĞůŝŵŝŶĂĂƐĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐŶĂWϯϴĚĞŵĂŶƟĚŽƐĂƚĠŽǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͕ĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐĞĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ
ƉĂƌĂǀĞŶĚĂ͘ͻƚĂďĞůĂĂƐĞŐƵŝƌĞĂƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐĂďĂŝǆŽĞǆƉůŝĐĂŵĂƐĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐĚĞ
ŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽŽƌŝŐŝŶĂŝƐŶŽWϯϴĞĂƐŶŽǀĂƐĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐĚĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚŽWϰϴƉĂƌĂĐĂĚĂ
ĐůĂƐƐĞĚĞĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŵϭǑͬϬϭͬϮϬϭϴ͘KĞĨĞŝƚŽĚĂĂĚŽĕĆŽ
ĚŽWϰϴƐŽďƌĞŽƐǀĂůŽƌĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞŵϭǑͬϬϭͬϮϬϭϴĞƐƚĄƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĂƉĞŶĂƐĂŽƐŶŽǀŽƐƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚŽƐĚĞƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘
ůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ
EŽǀŽ
ŽƌŝŐŝŶĂůĚĞ EŽǀĂůĂƐƐŝĮĐĂValor Valor
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵ ĕĆŽĚĞĂĐŽƌĚŽ ŽŶƚĄďŝů ŽŶƚĄŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞZĞĂŝƐ
Nota
Wϯϴ
ĐŽŵWϰϴ KƌŝŐŝŶĂů
ďŝů
Contas a receber e
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞ
Custo AmorŽƵƚƌŽƐƌĞĐĞďşǀĞŝƐ
ƌĞĐĞďşǀĞŝƐ
ƟǌĂĚŽ 15.417 15.417
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĚĞ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂCusto AmorCaixa
lentes de caixa
ƟǌĂĚŽ
41
41
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞ
Custo AmorŵƉƌĠƐƟŵŽĚĞĐŽůŝŐĂĚĂ
ƌĞĐĞďşǀĞŝƐ
ƟǌĂĚŽ
4.220 4.220
dŽƚĂůĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ϭϵ͘ϲϳϴ ϭϵ͘ϲϳϴ
Passivos de arrendamento
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞ
Custo AmorŵĞƌĐĂŶƟů
ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ƟǌĂĚŽ
8.687 8.687
Custo Amor&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
ƟǌĂĚŽ
675
675
Custo AmorContas a Pagar
Contas a Pagar
ƟǌĂĚŽ
261
261
dŽƚĂůĚĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ϵ͘ϲϮϯ ϵ͘ϲϮϯ

KŶŽǀŽŵŽĚĞůŽĚĞƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĂƉůŝĐĂͲƐĞĂŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͕ĂƟǀŽƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĚşǀŝĚĂŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽ
s:KZ͕ŵĂƐŶĆŽĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐ͘ƚĂďĞůĂĂƐĞŐƵŝƌƌĞĐŽŶĐŝůŝĂŽƐǀĂůŽƌĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐŽďŽWϯϴĂŽƐǀĂůŽƌĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽWϰϴŶĂƚƌĂŶƐŝĕĆŽƉĂƌĂŽWϰϴĞŵϭǑͬϬϭͬϮϬϭϴ͘/ŵƉĂŝƌŵĞŶƚĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐKWϰϴƐƵďƐƟƚƵŝŽŵŽĚĞůŽĚĞ͚ƉĞƌĚĂƐŝŶĐŽƌƌŝĚĂƐ͛ĚĂWϯϴƉŽƌƵŵŵŽĚĞůŽĚĞ
͚ƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐ͛͘KŶŽǀŽŵŽĚĞůŽĚĞƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĂƉůŝĐĂͲƐĞ
ĂŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͕ĂƟǀŽƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĚşǀŝĚĂŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽs:KZ͕ŵĂƐŶĆŽĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽniais. ϲ͘WƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚĞƐĐƌŝƚĂƐĞŵĚĞƚĂůŚĞĂďĂŝǆŽ
ƚġŵƐŝĚŽĂƉůŝĐĂĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĚĞŵĂŶĞŝƌĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĂƚŽĚŽƐŽƐ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶĞƐƐĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ƐĂůvo indicação ao contrário. Ă͘ĂƐĞĚĞŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ;ŝͿŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĚĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ƐĆŽ ŝŶĐůƵşĚĂƐ ŶĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ Ă
ƉĂƌƟƌĚĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞŽĐŽŶƚƌŽůĞƐĞŝŶŝĐŝĂĂƚĠĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞŝǆĂĚĞĞǆŝƐƟƌ͘Ɛ
ƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĞƐƚĆŽĂůŝŶŚĂĚĂƐĐŽŵĂƐƉŽůşƟĐĂƐĂĚŽƚĂĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞ
ƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂWĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘;ŝŝͿ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵĞŶƟĚĂĚĞƐĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽŵĠƚŽĚŽ
ĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůƐĐŽůŝŐĂĚĂƐƐĆŽĞŶƟĚĂĚĞƐĂƐƋƵĂŝƐĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽƐƐƵŝŝŶŇƵġŶĐŝĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ͕ƐĞũĂĞůĂĚŝƌĞƚĂ͕ŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂ͕ŵĂƐŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĞ͕ŶĞŵĐŽŶƚƌŽůĞĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͘dĂŝƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐƉĞůŽĐƵƐƚŽĞĚĞŵĂŝƐŐĂƐƚŽƐĐŽŵĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽ͕
ĞŵƐĞƵƉƌŝŵĞŝƌŽŵŽŵĞŶƚŽ͘KƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĚŽ'ƌƵƉŽĞŵĞŶƟĚĂĚĞƐĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚĂƐƉĞůŽ
ŵĠƚŽĚŽĚĂĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵƐƵĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͘
;ŝŝŝͿdƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞůŝŵŝŶĂĚĂƐŶĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ^ĂůĚŽƐĞƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐŝŶƚĞƌĐŽŵƉĂŶǇĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌƌĞĐĞŝƚĂƐŽƵĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞƌŝǀĂĚĂƐĚĞƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐŝŶƚĞƌĐŽŵƉĂŶǇƐĆŽĞůŝŵŝŶĂĚŽƐŶĂƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘'ĂŶŚŽƐŶĆŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐŽƌŝƵŶĚŽƐĚĞ
ƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ ĐŽŵ ĂƐ ŝŶǀĞƐƟĚĂƐ͕ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ ƐĆŽ ĞůŝŵŝŶĂĚŽƐ
ĐŽŶƚƌĂŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŶĂ
ŝŶǀĞƐƟĚĂ͘WƌĞũƵşǌŽƐŶĆŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƐĆŽĞůŝŵŝŶĂĚŽƐĚĂŵĞƐŵĂŵĂŶĞŝƌĂĐŽŵŽƐĆŽĞůŝŵŝŶĂĚŽƐŽƐŐĂŶŚŽƐŶĆŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ͕ŵĂƐƐŽŵĞŶƚĞĂƚĠŽƉŽŶƚŽĞŵƋƵĞŶĆŽŚĂũĂĞǀŝĚġŶĐŝĂĚĞ
perda por redução ao valor recuperável. ď͘DŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ;ŝͿdƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŵŵŽĞĚĂ
ĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂdƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŵŵŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂƐĆŽĐŽŶǀĞƌƟĚĂƐƉĂƌĂĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐŵŽĞĚĂƐĨƵŶĐŝŽŶĂŝƐĚĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉĞůĂƐƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽŶĂƐ
ĚĂƚĂƐĚĂƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ͘ƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐŵŽŶĞƚĄƌŝŽƐĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƐĞĂƉƵƌĂĚŽƐĞŵŵŽĞĚĂƐ
ĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂƐŶĂĚĂƚĂĚŽďĂůĂŶĕŽƐĆŽƌĞĐŽŶǀĞƌƟĚŽƐƉĂƌĂĂŵŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůăƚĂǆĂĚĞĐąŵďŝŽĞŵŵĞƐŵĂĚĂƚĂ͘ƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐŶĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝŽƐƋƵĞƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƉĞůŽǀĂůŽƌ
ũƵƐƚŽĞŵŵŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂƐĆŽƌĞĐŽŶǀĞƌƟĚŽƐƉĂƌĂĂŵŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůăƚĂǆĂĚĞĐąŵďŝŽ
ŶĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĨŽŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͘/ƚĞŶƐŶĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝŽƐƋƵĞƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐ
ĐŽŵďĂƐĞŶŽĐƵƐƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĞŵŵŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂƐĆŽĐŽŶǀĞƌƟĚŽƐƉĞůĂƚĂǆĂĚĞĐąŵďŝŽ
na data da transação. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes da conversão são
geralmente reconhecidas no resultado. As diferenças cambiais resultantes da reconversão
ĚŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵơƚƵůŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐĞŵŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶgentes. ;ŝŝͿKƉĞƌĂĕƁĞƐŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌKƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ
ĄŐŝŽĞĂũƵƐƚĞƐĚĞǀĂůŽƌũƵƐƚŽƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͕ƐĆŽĐŽŶǀĞƌƟĚŽƐƉĂƌĂŽZĞĂůăƐƚĂǆĂƐ
de câmbio apuradas na data do balanço. As receitas e despesas de operações no exterior
ƐĆŽĐŽŶǀĞƌƟĚĂƐƉĂƌĂŽZĞĂůăƐƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽĂƉƵƌĂĚĂƐŶĂƐĚĂƚĂƐĚĂƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ͘ƐĚŝferenças de moedas estrangeiras geradas na conversão para moeda de apresentação são
reconhecidas em outros resultados abrangentes e acumuladas em ajustes de avaliação
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ŶŽ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ůşƋƵŝĚŽ͘ ^Ğ Ă ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ ŶĆŽ ĨŽƌ ƵŵĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ ŝŶƚĞŐƌĂů͕ Ă
ƉĂƌĐĞůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĚĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĚĞĐŽŶǀĞƌƐĆŽĠĂƚƌŝďƵşĚĂĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŶĆŽĐŽŶƚƌŽladores. Đ͘ĂŝǆĂĞĞƐƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĚĞĂŝǆĂĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂĂďƌĂŶŐĞŵƐĂůĚŽƐ
ĚĞĐĂŝǆĂĞĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĞůŝƋƵŝĚĞǌŝŵĞĚŝĂƚĂ͕ŽƐƋƵĂŝƐƐĆŽƐƵũĞŝƚŽƐĂƵŵƌŝƐĐŽŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞĚĞĂůƚĞƌĂĕĆŽŶŽǀĂůŽƌ͕ĞƐĆŽƵƟůŝǌĂĚĂƐŶĂŐĞƐƚĆŽĚĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ͘
Ě͘ZĞĐĞŝƚĂĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽĐŽŵůŝĞŶƚĞA Companhia e suas controladas estão envolvidas na
ƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞŶĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂdos. A Companhia e suas controladas reconhecem a receita com a prestação de serviços
ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĂŽWϰϳ͕ĂĚŽƚĂĚŽĚĞƐĚĞϭǑͬϬϭͬϮϬϭϴ͘Ğ͘ĞŶĞİĐŝŽƐĂŵƉƌĞŐĂĚŽƐ;ŝͿ
ĞŶĞİĐŝŽƐĚĞĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽĂĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐKďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞďĞŶĞİĐŝŽƐĚĞĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽĂĞŵpregados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como despesas
ĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐĞƌǀŝĕŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĞũĂƉƌĞƐƚĂĚŽ͘KƉĂƐƐŝǀŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƉĞůŽǀĂůŽƌĞƐƉĞƌĂĚŽĂƐĞƌƉĂŐŽƐŽďŽƐƉůĂŶŽƐĚĞďŽŶŝĮĐĂĕĆŽĞŵĚŝŶŚĞŝƌŽŽƵƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽƐůƵĐƌŽƐĚĞ
ĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ͕ƐĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞŵƵŵĂŽďƌŝŐĂĕĆŽůĞŐĂůŽƵĐŽŶƐƚƌƵƟǀĂĚĞƉĂŐĂƌĞƐƐĞƐǀĂůŽres em função dos serviços passado prestado pelos empregados, e a obrigação possa ser
ĞƐƟŵĂĚĂĚĞŵĂŶĞŝƌĂĐŽŶĮĄǀĞů͘;ŝŝͿWůĂŶŽĚĞ^ƚŽĐŬKƉƟŽŶƐKǀĂůŽƌũƵƐƚŽŶĂĚĂƚĂĚĞŽƵƚŽƌga dos acordos de pagamento baseado em ações concedidos a empregados é reconhecido
ĞŵĚĞƐƉĞƐĂĚĞƉĞƐƐŽĂůĐŽŵŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂƵŵĞŶƚŽŶŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞŽ
ƉĞƌşŽĚŽƋƵĞŽƐĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐĂĚƋƵŝƌĞŵŝŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞŽĚŝƌĞŝƚŽĂŽƉƌġŵŝŽ͘Ĩ͘ZĞĐĞŝƚĂƐ
Financeiras e Despesas Financeiras ƐƌĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂďƌĂŶŐĞŵƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞŽƐ
ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘ƐĚĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂďƌĂŶŐĞŵĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵ
ĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͕ ŝŵƉŽƐƚŽ ƐŽďƌĞ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ ũƵƌŽƐ Ğ ŵƵůƚĂƐ ƉĂŐŽƐ ƉŽƌ ĂƚƌĂƐŽ Ğ
ĚĞƐƉĞƐĂƐďĂŶĐĄƌŝĂƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚŽŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͘Ő͘/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂ
ĞŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ^ŽĐŝĂů;ŝͿ/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĐŽƌƌĞŶƚĞKŝŵƉŽƐƚŽĚĞ
ƌĞŶĚĂĞĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĐŽƌƌĞŶƚĞĞĚŝĨĞƌŝĚŽƐĆŽĐĂůĐƵůĂĚŽƐĐŽŵďĂƐĞŶĂƐ
ĂůşƋƵŽƚĂƐĚĞϭϱй͕ĂĐƌĞƐĐŝĚĂƐĚŽĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞϭϬйƐŽďƌĞŽůƵĐƌŽƚƌŝďƵƚĄǀĞůĞǆĐĞĚĞŶƚĞĂZΨ
240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o
ůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ͕ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵĂĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽĚĞƉƌĞũƵşǌŽƐĮƐĐĂŝƐĞďĂƐĞŶĞŐĂƟǀĂĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů͕ůŝŵŝƚĂĚĂĂϯϬйĚŽůƵĐƌŽƌĞĂů͘ĚĞƐƉĞƐĂĐŽŵŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐĚĞƌĞŶĚĂĐŽƌƌĞŶƚĞƐĞĚŝĨĞƌŝĚŽƐ͘KŝŵƉŽƐƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞĞ
ŽŝŵƉŽƐƚŽĚŝĨĞƌŝĚŽƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ĂŵĞŶŽƐƋƵĞĞƐƚĞũĂŵƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂ
ĐŽŵďŝŶĂĕĆŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐŽƵŝƚĞŶƐĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽŽƵĞŵ
ŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͘KŝŵƉŽƐƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞĠŽŝŵƉŽƐƚŽĂƉĂŐĂƌĞƐƉĞƌĂĚŽƐŽďƌĞŽ
ůƵĐƌŽŽƵƉƌĞũƵşǌŽƚƌŝďƵƚĄǀĞůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĂƐƚĂǆĂƐĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐĚĞĐƌĞƚĂĚĂƐŽƵƐƵďƐƚĂŶƟǀĂŵĞŶƚĞ ĚĞĐƌĞƚĂĚĂƐ ŶĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ Ğ ƋƵĂůƋƵĞƌ
ĂũƵƐƚĞĂŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐĂƉĂŐĂƌĐŽŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘;ŝŝͿ/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐKŝŵƉŽƐƚŽĚŝĨĞƌŝĚŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽĐŽŵƌĞůĂĕĆŽăƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ
ƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐĞŶƚƌĞŽƐǀĂůŽƌĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚĞĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐƉĂƌĂĮŶƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĞŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐǀĂůŽƌĞƐƵƐĂĚŽƐƉĂƌĂĮŶƐĚĞƚƌŝďƵƚĂĕĆŽ͘KŝŵƉŽƐƚŽĚŝĨĞƌŝĚŽŶĆŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽ
ƉĂƌĂĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐ͗ŶŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĚĞĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ
ĞŵƵŵĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽƋƵĞŶĆŽƐĞũĂĐŽŵďŝŶĂĕĆŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĞƋƵĞŶĆŽĂĨĞƚĞŶĞŵĂĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĞƚĂŵƉŽƵĐŽŽůƵĐƌŽŽƵƉƌĞũƵşǌŽƚƌŝďƵƚĄǀĞů͕ĞĞŵĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐĞĞŶƟĚĂĚĞƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƋƵĂŶĚŽƐĞũĂƉƌŽǀĄǀĞůƋƵĞĞůĂƐŶĆŽƌĞǀĞƌƚĂŵŶƵŵĨƵƚƵƌŽƉƌĞǀŝƐşǀĞů͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŽŝŵƉŽƐƚŽĚŝĨĞƌŝĚŽŶĆŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƉĂƌĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐƚƌŝďƵƚĄǀĞŝƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐŶŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĚĞĄŐŝŽ͘KŝŵƉŽƐƚŽĚŝĨĞƌŝĚŽĠŵĞŶƐƵƌĂĚŽƉĞůĂƐĂůşƋƵŽƚĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂăĂƉůŝĐĂĕĆŽăƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐƋƵĂŶĚŽ
ĞůĂƐƌĞǀĞƌƚĞŵ͕ďĂƐĞĂŶĚŽͲƐĞŶĂƐůĞŝƐƋƵĞĨŽƌĂŵĚĞĐƌĞƚĂĚĂƐŽƵƐƵďƐƚĂŶƟǀĂŵĞŶƚĞĚĞĐƌĞƚĂĚĂƐĂƚĠĂĚĂƚĂĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘KƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮƐĐĂŝƐ
ĚŝĨĞƌŝĚŽƐƐĆŽĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽƐĐĂƐŽŚĂũĂƵŵĚŝƌĞŝƚŽůĞŐĂůĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƌƉĂƐƐŝǀŽƐĞĂƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐĐŽƌƌĞŶƚĞƐ͘ůĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂŵͲƐĞĂŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂůĂŶĕĂĚŽƐƉĞůĂŵĞƐŵĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞ
ƚƌŝďƵƚĄƌŝĂƐŽďƌĞĂŵĞƐŵĂĞŶƟĚĂĚĞƐƵũĞŝƚĂăƚƌŝďƵƚĂĕĆŽ͘hŵĂƟǀŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƉŽƌƉĞƌĚĂƐĮƐĐĂŝƐ͕ĐƌĠĚŝƚŽƐĮƐĐĂŝƐĞĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ
ƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐĚĞĚƵơǀĞŝƐŶĆŽƵƟůŝǌĂĚĂƐŵĞƐŵŽƋƵĂŶĚŽĠƉƌŽǀĄǀĞůƋƵĞŽƐůƵĐƌŽƐĨƵƚƵƌŽƐ
ƐƵũĞŝƚŽƐăƚƌŝďƵƚĂĕĆŽĞƐƚĂƌĆŽĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐĞĐŽŶƚƌĂŽƐƋƵĂŝƐƐĞƌĆŽƵƟůŝǌĂĚŽƐ͘ƟǀŽƐĚĞŝŵposto de renda e contribuição social diferido são revisados a cada data de relatório e serão
ƌĞĚƵǌŝĚŽƐŶĂŵĞĚŝĚĂĞŵƋƵĞƐƵĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽŶĆŽƐĞũĂŵĂŝƐƉƌŽǀĄǀĞů͘KƐĐƌĠĚŝƚŽƐĮƐĐĂŝƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐƐŽďƌĞƉƌĞũƵşǌŽƐĮƐĐĂŝƐĞďĂƐĞƐĚĞĐĄůĐƵůŽƐŶĞŐĂƟǀĂƐĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůƐŽďƌĞŽ
ůƵĐƌŽĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ƋƵĞŶĆŽƉŽƐƐƵĞŵƉƌĂǌŽƉƌĞƐĐƌŝĐŝŽŶĂůĞĐƵũĂĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽ
ĞƐƚĄůŝŵŝƚĂĚĂĂϯϬйĚŽƐůƵĐƌŽƐĂŶƵĂŝƐƚƌŝďƵƚĄǀĞŝƐ͕ĨŽƌĂŵƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĞŵĨƵŶĕĆŽĚŽĂƚƵĂů
ŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ďĞŵĐŽŵŽĂĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂĚĞŐĞƌĂĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐƚƌŝďƵƚĄǀĞŝƐĨƵƚƵƌŽƐƋƵĞŝƌĆŽĂďƐŽƌǀĞƌƚĂŝƐĐƌĠĚŝƚŽƐ͘Ś͘/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ ZĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽItens
ĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƉĞůŽĐƵƐƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽŽƵĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ͕ĚĞĚƵǌŝĚŽ
de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acuŵƵůĂĚĂƐ͘KĐƵƐƚŽŝŶĐůƵŝŐĂƐƚŽƐƋƵĞƐĆŽĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂƚƌŝďƵşǀĞŝƐăĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞƵŵĂƟǀŽ͘K
ĐƵƐƚŽĚĞĂƟǀŽƐĐŽŶƐƚƌƵşĚŽƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŝŶĐůƵŝŽĐƵƐƚŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂŝƐ
ĞŵĆŽĚĞŽďƌĂĚŝƌĞƚĂ͕ƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐĐƵƐƚŽƐƉĂƌĂĐŽůŽĐĂƌŽĂƟǀŽŶŽůŽĐĂůĞĐŽŶĚŝĕĆŽ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŽƐĂƟǀŽƐƐĞũĂŵĐĂƉĂǌĞƐĚĞŽƉĞƌĂƌĚĂĨŽƌŵĂƉƌĞƚĞŶĚŝĚĂƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ŽƐĐƵƐƚŽƐĚĞĚĞƐŵŽŶƚĂŐĞŵĞĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂĕĆŽĚŽůŽĐĂůŽŶĚĞĞƐƚĞƐĂƟǀŽƐĞƐƚĆŽůŽĐĂůŝǌĂĚŽƐ͕ĞĐƵƐƚŽƐĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐƐŽďƌĞĂƟǀŽƐƋƵĂůŝĮĐĄǀĞŝƐ͘YƵĂŶĚŽƉĂƌƚĞƐĚĞƵŵŝƚĞŵĚŽ
ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƚġŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐǀŝĚĂƐƷƚĞŝƐ͕ĞůĂƐƐĆŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐĐŽŵŽŝƚĞŶƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ;ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐͿĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͘'ĂŶŚŽƐĞƉĞƌĚĂƐŶĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞƵŵŝƚĞŵĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂdo são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor
ĐŽŶƚĄďŝůĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĞƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐůşƋƵŝĚŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞŽƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐŶŽƌĞƐƵůƚĂdo. ƵƐƚŽƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐƵƐƚŽƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐƐĆŽĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽƐĂƉĞŶĂƐƋƵĂŶĚŽĠƉƌŽǀĄǀĞůƋƵĞďĞŶĞİĐŝŽƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐĨƵƚƵƌŽƐĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐĂŽƐŐĂƐƚŽƐƐĞƌĆŽĂƵĨĞƌŝĚŽƐƉĞůĂŽŵƉĂnhia e suas controladas. ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽA depreciação é calculada sobre o valor depreciável,
ƋƵĞĠŽĐƵƐƚŽĚĞƵŵĂƟǀŽ͕ŽƵŽƵƚƌŽǀĂůŽƌƐƵďƐƟƚƵƚŽĚŽĐƵƐƚŽ͕ĚĞĚƵǌŝĚŽĚŽǀĂůŽƌƌĞƐŝĚƵĂů͘
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às
ǀŝĚĂƐƷƚĞŝƐĞƐƟŵĂĚĂƐĚĞĐĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞƵŵŝƚĞŵĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͕ũĄƋƵĞĞƐƐĞŵĠƚŽĚŽĠŽ
ŵĂŝƐƉƌſǆŝŵŽƉĂƌĂƌĞŇĞƚĞŽƉĂĚƌĆŽĚĞĐŽŶƐƵŵŽĚŽƐďĞŶĞİĐŝŽƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐĨƵƚƵƌŽƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐĂŽĂƟǀŽ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƌĞǀŝƐĂƌĂŵĂǀŝĚĂƷƟůĞĐŽŶƀŵŝĐĂĚŽƐ
ĂƟǀŽƐŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐ͕ƚĞŶĚŽĐŽŵŽďĂƐĞůĂƵĚŽĚĞĂǀĂůŝĂĚŽƌĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐ͕ŽƋƵĞƌĞƐƵůƚŽƵŶĂƐ
ƚĂǆĂƐĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϭϯ͘KƐŵĠƚŽĚŽƐĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ͕
ĂƐǀŝĚĂƐƷƚĞŝƐĞŽƐǀĂůŽƌĞƐƌĞƐŝĚƵĂŝƐƐĞƌĆŽƌĞǀŝƐƚŽƐĂĐĂĚĂĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞĞǀĞŶƚƵĂŝƐĂũƵƐƚĞƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĐŽŵŽŵƵĚĂŶĕĂĚĞĞƐƟŵĂƟǀĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ͘i.
ƟǀŽŝŶƚĂŶŐşǀĞůĞĄŐŝŽ;ŝͿŐŝŽKĄŐŝŽĠŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽĐƵƐƚŽ͕ĚĞĚƵǌŝŶĚŽĂƐƉĞƌĚĂƐĂĐƵŵƵladas por redução do valor recuperável ;ŝŝͿKƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐ͘KƐĂƟǀŽƐŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐ
ƋƵĞƐĆŽĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƋƵĞƚġŵǀŝĚĂƐƷƚĞŝƐĮŶŝƚĂƐƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƉĞůŽ
ĐƵƐƚŽĞĚĞĚƵǌŝĚŽƐĚĂĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽĂĐƵŵƵůĂĚĂƉŽƌƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘;ŝŝŝͿ
'ĂƐƚŽƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐKƐŐĂƐƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽĄŐŝŽŐĞƌĂĚŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞĞŵĂƌĐĂƐĞƉĂƚĞŶƚĞƐ͕ƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĐŽŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐ͕ĂŶĆŽƐĞƌƋƵĞƐĞĚĞŵŽŶƐƚƌĞŽ
ďĞŶĞİĐŝŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽĨƵƚƵƌŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽĂŽĂƟǀŽƐƋƵĞƐĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĂŵ͘;ŝǀͿŵŽƌƟǌĂĕĆŽ
ĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽĠĐĂůĐƵůĂĚĂƵƟůŝǌĂŶĚŽŽŵĠƚŽĚŽůŝŶĞĂƌďĂƐĞĂĚŽŶĂǀŝĚĂƷƟůĞƐƟŵĂĚĂĚŽƐ
ŝƚĞŶƐůşƋƵŝĚŽƐĚĞƐĞƵƐǀĂůŽƌĞƐƌĞƐŝĚƵĂŝƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͘ĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘KŐŝŽŶĆŽĠĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͘ũ͘/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ;ŝͿ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐK'ƌƵƉŽŶĆŽĞĨĞƚƵĂŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐĐŽŵ
ŽŽďũĞƟǀŽĚĞŵŝƟŐĂƌŽƵĚĞĞůŝŵŝŶĂƌƌŝƐĐŽƐŝŶĞƌĞŶƚĞƐăƐƵĂŽƉĞƌĂĕĆŽ͘;ŝŝͿZĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ
ĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽŝŶŝĐŝĂůK'ƌƵƉŽŶĆŽĞĨĞƚƵĂŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞŵŝƟŐĂƌŽƵĚĞĞůŝŵŝŶĂƌƌŝƐĐŽƐŝŶĞƌĞŶƚĞƐăƐƵĂŽƉĞƌĂĕĆŽ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƌĞŐŝƐƚƌĂŵŽĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĞŽƐĚĞŵĂŝƐơƚƵůŽƐĞŵŝƟĚŽƐŶĂĚĂƚĂ
ĚĞƐƵĂĞŵŝƐƐĆŽ͘dŽĚŽƐŽƐŽƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐƋƵĂŶĚŽƐĞƚŽƌŶĂŵƉĂƌƚĞƐŶĂƐ
ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͘KĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞŽƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƉĞůŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͘KĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽƉŽƐƐƵŝƵŵĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽĠŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽƉƌĞĕŽĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽĞƐĆŽ
ŵĂŶƟĚŽƐĂƚĠĂĚĂƚĂĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͘;ŝŝŝͿůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞInstruŵĞŶƚŽƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐͲWŽůşƟĐĂĂƉůŝĐĄǀĞůĂƉĂƌƟƌĚĞϭǑͬϬϭͬϮϬϭϴEŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͕
ƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĠĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽĐŽŵŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽ͗ĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͖ĂŽs:KZͲŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞĚşǀŝĚĂ͖ĂŽs:KZͲŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͖ŽƵĂŽs:Z͘KƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ŶĆŽ ƐĆŽ ƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĂŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ŝŶŝĐŝĂů͕ Ă ŶĆŽ ƐĞƌ ƋƵĞ Ž
'ƌƵƉŽŵƵĚĞŽŵŽĚĞůŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐƉĂƌĂĂŐĞƐƚĆŽĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽƚŽĚŽƐ
ŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂĨĞƚĂĚŽƐƐĆŽƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐŶŽƉƌŝŵĞŝƌŽĚŝĂĚŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌăŵƵĚĂŶĕĂŶŽŵŽĚĞůŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐ͘hŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĠŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽ
ĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽƐĞĂƚĞŶĚĞƌĂŵďĂƐĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌĞŶĆŽĨŽƌĚĞƐŝŐŶĂĚŽĐŽŵŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽs:Z͗ͻĠŵĂŶƟĚŽĚĞŶƚƌŽĚĞƵŵŵŽĚĞůŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĐƵũŽŽďũĞƟǀŽƐĞũĂŵĂŶƚĞƌ
ĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƉĂƌĂƌĞĐĞďĞƌŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ͖ĞͻƐĞƵƐƚĞƌŵŽƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ
ŐĞƌĂŵ͕ĞŵĚĂƚĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƋƵĞƐĆŽƌĞůĂƟǀŽƐƐŽŵĞŶƚĞĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĂďĞƌƚŽ͘hŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞĚşǀŝĚĂĠŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽs:KZƐĞĂƚĞŶĚĞƌĂŵďĂƐĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĂƐeguir e não for deignado como mensurado
ĂŽs:Z͗ͻĠŵĂŶƟĚŽĚĞŶƚƌŽĚĞƵŵŵŽĚĞůŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĐƵũŽŽďũĞƟǀŽĠĂƟŶŐŝĚŽƚĂŶƚŽƉĞůŽ
ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐƋƵĂŶƚŽƉĞůĂǀĞŶĚĂĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͖Ğͻ
ƐĞƵƐƚĞƌŵŽƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐŐĞƌĂŵ͕ĞŵĚĂƚĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƋƵĞƐĆŽĂƉĞŶĂƐƉĂgamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial
ĚĞƵŵŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůƋƵĞŶĆŽƐĞũĂŵĂŶƟĚŽƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕Ž'ƌƵƉŽƉŽĚĞŽƉƚĂƌŝƌƌĞǀŽŐĂǀĞůŵĞŶƚĞƉŽƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂůƚĞƌĂĕƁĞƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐŶŽ
ǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵKZ͘ƐƐĂĞƐĐŽůŚĂĠĨĞŝƚĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƉŽƌŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͘
dŽĚŽƐŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŶĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽŽƵĂŽ
s:KZ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƐĐƌŝƚŽĂĐŝŵĂ͕ƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽĂŽs:Z͘EŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͕Ž'ƌƵƉŽƉŽĚĞĚĞƐŝŐŶĂƌĚĞĨŽƌŵĂŝƌƌĞǀŽŐĄǀĞůƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƋƵĞĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ
ĂƚĞŶĚĂŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐƉĂƌĂƐĞƌŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽŽƵĂŽs:KZĐŽŵŽĂŽs:Z
ƐĞ ŝƐƐŽ ĞůŝŵŝŶĂƌ ŽƵ ƌĞĚƵǌŝƌ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ Ƶŵ ĚĞƐĐĂƐĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶƚĄďŝů ƋƵĞ ĚĞ ŽƵƚƌĂ
forma surgiria. Ŭ͘ZĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞĂƟǀŽƐ;͞ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͟Ϳ A Companhia
mensura a provisão de perda em um montante igual à perda para crédito esperada para
ǀŝĚĂŝŶƚĞŝƌĂ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƌĂŽƐŝƚĞŶƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐĂďĂŝǆŽ͕ƋƵĞƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚĂƐĐŽŵŽƉĞƌĚĂĚĞ
ĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƉĂƌĂŽƐϭϮŵĞƐĞƐ͗ͲơƚƵůŽƐĚĞĚşǀŝĚĂĐŽŵďĂŝǆŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽŶĂĚĂƚĂ
ĚŽďĂůĂŶĕŽ͖ͲƐĂůĚŽƐďĂŶĐĄƌŝŽƐƉĂƌĂŽƐƋƵĂŝƐŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽŶĆŽƚĞŶŚĂĂůƚĞƌĂĚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĚĞƐĚĞŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͖ŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƐĞŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚĞƵŵ
ĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĂƵŵĞŶƚŽƵƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĚĞƐĚĞŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĞĂŽĞƐƟŵĂƌ
ĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐ͕Ž'ƌƵƉŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĂǌŽĄǀĞŝƐĞƉĂƐƐşǀĞŝƐĚĞ
ƐƵƉŽƌƚĞƋƵĞƐĆŽƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĞĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐƐĞŵĐƵƐƚŽŽƵĞƐĨŽƌĕŽĞǆĐĞƐƐŝǀŽ͘/ƐƐŽŝŶĐůƵŝŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞĂŶĄůŝƐĞƐƋƵĂŶƟƚĂƟǀĂƐĞƋƵĂůŝƚĂƟǀĂƐ͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂŚŝƐƚſƌŝĐĂĚŽ'ƌƵƉŽ͕ŶĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉƌŽƐƉĞĐƟǀĂƐŽŵƉĂŶŚŝĂĞŶƚĞŶĚĞƋƵĞŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĂƵŵĞŶƚĂĚĞŵĂŶĞŝƌĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƋƵĂŶĚŽŽơƚƵůŽĞƐƚĄĂŵĂŝƐĚĞ
ϯϬĚŝĂƐĂƚƌĂƐĂĚŽ͘ŽŶƐŝĚĞƌĂͲƐĞŝŶĂĚŝŵƉůĞŶƚĞƋƵĂŶĚŽĞƐƟǀĞƌǀĞŶĐŝĚŽĂŵĂŝƐĚĞϵϬĚŝĂƐ͘
^ĞŐƵŝŶĚŽĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĞĂƐƉŽůşƟĐĂƐĚŽ'ƌƵƉŽ͕ĐŽŶƐƚĂƚŽƵͲƐĞƵŵĂƌĞĚƵĕĆŽŶŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůƉĂƌĂĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϯϬϬĞŵϮϬϭϴ;ZΨϮϬϵĞŵϮϬϭϳͿ͘;ŝͿƟ-

24 ;Ϯϭ͘ϯϲϳͿ (21.468) (24.116)
12
1.606
946
496
(120)
496

(24.150)
(120)

ϯ͘Ϯϭϭ
ϯϱϴ
924 ϭ͘ϭϯϭ
(1.240) (1.506)
;ϯϭϲͿ
;ϯϳϱͿ
2.895
(17)
(990)
;ϰϯϱͿ
ϲϯ (1.101)
1.968 ;ϭ͘ϱϱϯͿ

4.148
976
;ϭ͘ϮϳϯͿ
(297)
ϯ͘ϴϱϭ
(1.946)
ϲϯ
1.968

25
25
11
11

60
1.042
(1.554)
(512)
(452)
(1.101)
;ϭ͘ϱϱϯͿ

ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
;ϭ͘ϱϱϯͿ
1.968
294
691
(1.259)
2.659

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
;ϭ͘ϱϱϯͿ 1.968
294
691
(1.259) 2.659

ǀŽƐŶĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐKƐǀĂůŽƌĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚŽƐĂƟǀŽƐŶĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐ
controladas, excluindo o imposto de renda e contribuição social diferidos, são revistos a
ĐĂĚĂĚĂƚĂĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽƉĂƌĂĂƉƵƌĂƌƐĞŚĄŝŶĚşĐŝŽĚĞƉĞƌĚĂŶŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘ĂƐŽ
ŽĐŽƌƌĂƚĂůŝŶĚŝĐĂĕĆŽ͕ŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚŽĂƟǀŽĠĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͘KǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞ
ƵŵĂƟǀŽŽƵƵŶŝĚĂĚĞŐĞƌĂĚŽƌĂĚĞĐĂŝǆĂĠŽŵĂŝŽƌĞŶƚƌĞŽǀĂůŽƌĞŵƵƐŽĞŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
ŵĞŶŽƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞǀĞŶĚĂ͘ŽĂǀĂůŝĂƌŽǀĂůŽƌĞŵƵƐŽ͕ŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĨƵƚƵƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ
são descontados aos seus valores presentes por meio da taxa de desconto antes de imposƚŽƐƋƵĞƌĞŇŝƚĂĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐǀŝŐĞŶƚĞƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽƋƵĂŶƚŽĂŽƉĞƌşŽĚŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞ
ĚŽĐĂƉŝƚĂůĞŽƐƌŝƐĐŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐĚŽĂƟǀŽ͘hŵĂƉĞƌĚĂĚĞǀĂůŽƌĠƌĞǀĞƌƟĚĂĐĂƐŽƚĞŶŚĂŚĂǀŝĚŽƵŵĂŵƵĚĂŶĕĂŶĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐƵƐĂĚĂƐƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘hŵĂƉĞƌĚĂ
ƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĠƌĞǀĞƌƟĚĂƐŽŵĞŶƚĞŶĂĐŽŶĚŝĕĆŽĞŵƋƵĞŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝů
ĚŽĂƟǀŽŶĆŽĞǆĐĞĚĂŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůƋƵĞƚĞƌŝĂƐŝĚŽĂƉƵƌĂĚŽ͕ůşƋƵŝĚŽĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽŽƵ
ĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽ͕ĐĂƐŽĂƉĞƌĚĂĚĞǀĂůŽƌŶĆŽƟǀĞƐƐĞƐŝĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂ͘ů͘WƌŽǀŝƐƁĞƐUma provisão é reconhecida, em função de eventos passados, se a Companhia e suas controladas
ƚĞŵƵŵĂŽďƌŝŐĂĕĆŽůĞŐĂůŽƵĐŽŶƐƚƌƵƟǀĂƋƵĞƉŽƐƐĂƐĞƌĞƐƟŵĂĚĂĚĞŵĂŶĞŝƌĂĐŽŶĮĄǀĞů͕ĞĠ
ƉƌŽǀĄǀĞůƋƵĞƵŵƌĞĐƵƌƐŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐĞũĂĞǆŝŐŝĚŽƉĂƌĂůŝƋƵŝĚĂƌĂŽďƌŝŐĂĕĆŽ͘ƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐ
ƐĆŽĂƉƵƌĂĚĂƐƉŽƌŵĞŝŽĚŽĚĞƐĐŽŶƚŽĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĨƵƚƵƌŽƐĞƐƉĞƌĂĚŽƐĂƵŵĂƚĂǆĂ͕
ĂŶƚĞƐĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐ͕ƋƵĞƌĞŇĞƚĞĂƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐĂƚƵĂŝƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽƋƵĂŶƚŽĂŽǀĂůŽƌĚŽĚŝŶŚĞŝƌŽŶŽƚĞŵƉŽĞƌŝƐĐŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐƉĂƌĂŽƉĂƐƐŝǀŽ͘ŵ͘ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐA Companhia e suas
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ƉŽƐƐƵĞŵ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ ŵĞƌĐĂŶƟů ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͕ ĐƵũŽƐ ŝƚĞŶƐ ƐĆŽ
ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐĞŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐŵĞŶƐĂŝƐĚĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƟůŶĆŽƐĆŽ
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĐŽŵŽĚĞƐƉĞƐĂĚƵƌĂŶƚĞŽƉƌĂǌŽĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƟů͘ŽŶƐŝĚĞƌĂͲƐĞĂ
ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚŽĂƟǀŽĐŽŵŽĚĞƐƉĞƐĂ͕ĐŽŵŽĚĞĐŽƌƌĞƌĚĂǀŝĚĂƷƟůĚŽĂƟǀŽ͘;ŝͿWĂŐĂŵĞŶƚŽƐ
ĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐKƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĞĨĞƚƵĂĚŽƐƐŽďĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƉĞůŽŵĠƚŽĚŽůŝŶĞĂƌĚƵƌĂŶƚĞŽƉƌĂǌŽĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͘KƐŝŶĐĞŶƟǀŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐƌĞĐĞďŝĚŽƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĐŽŵŽƵŵĂƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚŽĂƟǀŽ
ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͘KƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐŵşŶŝŵŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĞĨĞƚƵĂĚŽƐƐŽďĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽĂůŽĐĂĚŽƐĐŽŵŽĚĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŶƚƌĂĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞƉĂƐƐŝǀŽƐĂƉĂŐĂƌ͘
ƐĚĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƐĆŽĂůŽĐĂĚĂƐĞŵĐĂĚĂƉĞƌşŽĚŽĚƵƌĂŶƚĞŽƉƌĂǌŽĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
ǀŝƐĂŶĚŽƉƌŽĚƵǌŝƌƵŵĂƚĂǆĂƉĞƌŝſĚŝĐĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞŽƐĂůĚŽƌĞŵĂŶĞĐĞŶƚĞĚŽ
ƉĂƐƐŝǀŽ͘;ŝŝͿƟǀŽƐĂƌƌĞŶĚĂĚŽƐEŽŵŽŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŽĂƟǀŽĂƌƌĞŶĚĂĚŽ
é mensurado pelo montante igual ou inferior entre o valor justo e o valor presente dos
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐŵşŶŝŵŽƐĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͘ŽŶƐŝĚĞƌĂͲƐĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĐŽŵŽĂƟǀŽƋƵĂŶĚŽ
ƚŽĚŽƐŽƐƌŝƐĐŽƐĞďĞŶĞİĐŝŽƐĚĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐĆŽƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂ͘KƐĂƟǀŽƐŵĂŶƟĚŽƐ ƐŽď ŽƵƚƌŽƐ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ƐĆŽ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ Ğ
não são reconhecidos no balanço patrimonial. Ŷ͘EŽǀĂƐŶŽƌŵĂƐĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐĂŝŶĚĂ
ŶĆŽĂĚŽƚĂĚĂƐUma série de novas normas ou alterações de normas e interpretações serão
ĞĨĞƟǀĂƐƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽŝŶŝĐŝĂĚŽƐĂƉſƐϭǑͬϬϭͬϮϬϭϵ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŶĆŽ
ĂĚŽƚĂƌĂŵĞƐƐĂƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐŶĂƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽĚĞƐƚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŶĆŽƉůĂŶĞũĂ
adotar estas normas de forma antecipada. ;ŝͿWϬϲ;ZϮͿ;ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐͿKWϬϲ;ZϮͿ
ŝŶƚƌŽĚƵǌƵŵŵŽĚĞůŽƷŶŝĐŽĚĞĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐŶŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ƉĂƌĂĂƌƌĞŶĚĂƚĄƌŝŽƐ͘KĂƌƌĞŶĚĂƚĄƌŝŽƌĞĐŽŶŚĞĐĞƵŵĂƟǀŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽ
ƐĞƵĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƟůŝǌĂƌŽĂƟǀŽĂƌƌĞŶĚĂĚŽĞƵŵƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂ
sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções opcionais estão dispoŶşǀĞŝƐƉĂƌĂĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĚĞĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽĞŝƚĞŶƐĚĞďĂŝǆŽǀĂůŽƌ͘ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽĂƌƌĞŶĚĂĚŽƌƉĞƌŵĂŶĞĐĞƐĞŵĞůŚĂŶƚĞăŶŽƌŵĂĂƚƵĂů͕ŝƐƚŽĠ͕ŽƐĂƌƌĞŶĚĂĚŽƌĞƐĐŽŶƟŶƵĂŵĂĐůĂƐƐŝĮĐĂƌŽƐĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĞŵĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŽƵŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͘ŶŽƌŵĂĠĞĨĞƟǀĂƉĂƌĂƉĞƌşŽĚŽƐ
ĂŶƵĂŝƐĐŽŵŝŶşĐŝŽĞŵŽƵĂƉſƐϭǑͬϬϭͬϮϬϭϵ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉƌĞƚĞŶĚĞŵ
ĂƉůŝĐĂƌŽWϬϲ;ZϮͿŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ƵƐĂŶĚŽĂĂďŽƌĚĂŐĞŵƌĞƚƌŽƐƉĞĐƟǀĂŵŽĚŝĮĐĂĚĂ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ŽĞĨĞŝƚŽĐƵŵƵůĂƟǀŽĚĂĂĚŽĕĆŽĚŽWϬϲ;ZϮͿƐĞƌĄƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽĐŽŵŽƵŵĂũƵƐƚĞĂŽ
ƐĂůĚŽĚĞĂďĞƌƚƵƌĂĚŽƐůƵĐƌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐĞŵϭǑͬϬϭͬϮϬϭϵ͕ƐĞŵĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĐŽŵƉĂƌĂƟǀĂƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŶĆŽƐĆŽŽďƌŝŐĂĚĂƐĂĨĂǌĞƌĂũƵƐƚĞƐƉĂƌĂ
ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĞŵƋƵĞĠƵŵĂƌƌĞŶĚĂĚŽƌ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽĠƵŵĂƌƌĞŶĚĂĚŽƌŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽ
ĞŵƵŵƐƵďĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͘ĐŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽƉŽƐƐƵŝĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐŶĂĮŐƵƌĂĚĞĂƌƌĞŶĚĂĚŽƌĂ͘EĆŽƐĞĞƐƉĞƌĂŶĞŶŚƵŵŝŵƉĂĐƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐŽďƌĞŽƐĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĂ
Companhia. Atualmente, a Companhia está em fase de avaliação referente aos impactos
desse novo pronunciamento. ;ŝŝͿKƵƚƌĂƐŶŽƌŵĂƐAs seguintes normas alteradas e interpreƚĂĕƁĞƐŶĆŽĚĞǀĞƌĆŽƚĞƌƵŵŝŵƉĂĐƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͗ͻ/WϮϮͲ/ŶĐĞƌƚĞǌĂƐŽďƌĞdƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐĚĞ/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂ͖
ͻ /&Z^ ϭϳ Ͳ ŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ^ĞŐƵƌŽ͖ ͻ /ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ Ğŵ ŽůŝŐĂĚĂƐ͕ Ğŵ ŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ Ğ Ğŵ
ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽŽŶƚƌŽůĂĚŽĞŵŽŶũƵŶƚŽ;ĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽWϭϴͬ;ZϮͿͬ/^ϮϴͿ͖KŽŵŝƚġ
ĚĞWƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐŽŶƚĄďĞŝƐ;WͿĂŝŶĚĂŶĆŽĞŵŝƟƵƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚĄďŝůŽƵĂůƚĞƌĂĕĆŽŶŽƐƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐǀŝŐĞŶƚĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐĂƚŽĚĂƐĂƐŶŽǀĂƐ/&Z^͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕Ă
ĂĚŽĕĆŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂĚĞƐƐĂƐ/&Z^ŶĆŽĠƉĞƌŵŝƟĚĂƉĂƌĂĞŶƟĚĂĚĞƐƋƵĞĚŝǀƵůŐĂŵĂƐƐƵĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝů͘ϳ͘ĂŝǆĂ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĂŝǆĂ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ĞƐĐƌŝĕĆŽ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
1.869
41
1.872
41
Bancos no Brasil
Bancos no exterior
2.549
ϯϴϮ
ϭ͘ϴϲϵ
ϰϭ
ϰ͘ϰϮϭ
ϰϮϯ
EŽ ƌĂƐŝů͕ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĞƐƚĆŽ ĚĞƉŽƐŝƚĂĚŽƐ Ğŵ ĐŽŶƚĂ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚĞ /ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĐŽŵŽƐĞŶĚŽĚĞƉƌŝŵĞŝƌĂůŝŶŚĂ͗ĂŶĐŽ/ƚĂƷ͕ĂŶĐŽ^ĂŶtander e Banco Safra. No exterior, os valores estão depositados em conta corrente no
ĂŶĐŽ/ƚĂƷŶŽŚŝůĞĞŶĂŽůƀŵďŝĂƚƌĂďĂůŚĂͲƐĞĐŽŵŽĂŶĐŽĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͘ĂŶĄůŝƐĞĚĂ
exposição da Companhia e suas controladas e riscos de crédito estão demonstrados na
ŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϮϲ͘ϴ͘ƉůŝĐĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ĞƐĐƌŝĕĆŽ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
ĂŶĐŽ/ƚĂƷͲƌĂƐŝů;ĂͿ
258
ϭϯ
258
ϭϯ
ĂŶĐŽ/ƚĂƷͲŚŝůĞ;ďͿ
- ϱ͘ϲϮϯ
614
Banco Santander - Brasil (c)
10.167 11.246 10.167 11.246
ϭϬ͘ϰϮϱ ϭϭ͘Ϯϱϵ ϭϲ͘Ϭϰϴ ϭϭ͘ϴϳϯ
;ĂͿZĞĨĞƌĞͲƐĞĂĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ͕ĞŵŵŽĞĚĂƌĞĂů͕ŵĂŶƟĚĂƐĞŵĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞĞƉſƐŝƚŽĂŶĐĄƌŝŽͲƌĞŵƵŶĞƌĂĚĂƐăƚĂǆĂƐĚĞϵϵ͕ϰйĚĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĚŽĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞĞƉſƐŝƚŽ
/ŶƚĞƌďĂŶĐĄƌŝŽͲ/͘;ďͿZĞĨĞƌĞͲƐĞĂĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ/ŶŵĞƚƌŝĐƐŚŝůĞ^͘Ɖ͕͘Ğŵ
ŵŽĞĚĂƉĞƐŽĐŚŝůĞŶŽ͕ŵĂŶƟĚĂƐĞŵĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐǀĂůŽƌŝǌĂĚŽƐŶĂĚĂƚĂĚĞĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘;ͿZĞĨĞƌĞͲƐĞĂĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶĂ
/ŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵŽƚĂƐĚĞ&ƵŶĚŽƐĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŽƌƉŽƌĂƚĞZĞŶĚĂ&ŝǆĂZĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽ/͕͘WŽƐƐƵŝZŝƐĐŽůĂƐƐŝĮĐĂĚŽĐŽŵŽϮĞŵƵŵĂ
ĞƐĐĂůĂĚĞϭĂϱ͕ŶĂƋƵĂůϭƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĞŶŽƌƌŝƐĐŽĞϱƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂŝŽƌƌŝƐĐŽ͘EŽĂŶŽĚĞ
ϮϬϭϴĞƐƚĞĨƵŶĚŽŽďƚĞǀĞƵŵƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞϱ͕ϮϯϴйůşƋƵŝĚŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐ͘ĂŶĄůŝƐĞĚĂ
exposição da Companhia e controladas e riscos de crédito estão demonstrados na nota
ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϮϲ͘ϵ͘ŽŶƚĂƐĂZĞĐĞďĞƌĚĞůŝĞŶƚĞƐ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ĞƐĐƌŝĕĆŽ
ϮϬϭϴ ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ ϮϬϭϳ
Serviços Prestados e não faturados
8.048 7.557 ϭϭ͘Ϭϯϰ ϵ͘ϱϱϯ
ŽŶƚĂƐĂZĞĐĞďĞƌŶŽƌĂƐŝů
9.027 7.860 9.027 7.860
ŽŶƚĂƐĂZĞĐĞďĞƌŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ
ϴϯϮ 4.921
ϭϳ͘Ϭϳϱ ϭϱ͘ϰϭϳ ϮϬ͘ϴϵϯ ϮϮ͘ϯϯϰ
ƐĞŐƵŝƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐŽƐŵŽŶƚĂŶƚĞƐĂƌĞĐĞďĞƌůşƋƵŝĚŽƐ͕ĐŽŵŶŽƚĂƐĮĐĂƐĞŵŝƟĚĂƐ͕ƉŽƌ
ŝĚĂĚĞĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ;ĂŐŝŶŐůŝƐƚͿ͕ĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴĞϮϬϭϳ͗
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ĞƐĐƌŝĕĆŽ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
A vencer
7.294 7.816 8.062 12.514
sĞŶĐŝĚŽƐĂƚĠϯϬĚŝĂƐ
1.545
42 ϭ͘ϲϬϯ
48
sĞŶĐŝĚŽƐĚĞϯϭĂϲϬĚŝĂƐ
ϭϮϯ
129
217
sĞŶĐŝĚŽƐĚĞϲϭĂϵϬĚŝĂƐ
40
2
40
2
sĞŶĐŝĚŽƐĚĞϵϭĂϭϮϬĚŝĂƐ
sĞŶĐŝĚŽƐĐŽŵŵĂŝƐĚĞϭϮϭĚŝĂƐ
25
25
Total
ϵ͘ϬϮϳ ϳ͘ϴϲϬ ϵ͘ϴϱϵ ϭϮ͘ϳϴϭ
WĞůĂĂŶĄůŝƐĞĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ŽƌŝƐĐŽĚĞƉĞƌĚĂŶĆŽĠƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͘ĂŶĄůŝƐĞĚĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽ
da Companhia e controladas e riscos de crédito estão demonstrados na nota
ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϮϲ͘
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ĞƐĐƌŝĕĆŽ
ϮϬϭϴ ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
ƚĠϯϬĚŝĂƐ
4.282 5.041 6.006 ϳ͘Ϭϯϲ
ŶƚƌĞϯϬĞϲϬĚŝĂƐ
2.256 Ϯ͘ϯϵϮ Ϯ͘ϰϴϯ Ϯ͘ϯϵϮ
ŶƚƌĞϲϭĞϵϬĚŝĂƐ
824
165
ϴϵϯ
165
ŶƚƌĞϵϭĞϭϴϬĚŝĂƐ
872
75 1.258
75
ZĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĂŵĂŝƐϭϴϬĚŝĂƐ
98
82
679
82
^ĞƌǀŝĕŽƐĞŵŶĚĂŵĞŶƚŽƌƵƚŽ
ϴ͘ϯϯϮ ϳ͘ϳϱϱ ϵ͘ϲϴϱ ϵ͘ϳϱϬ
(-) ISS
(284) (198)
(285) (197)
^ĞƌǀŝĕŽƐĞŵŶĚĂŵĞŶƚŽ>şƋƵŝĚŽ
ϴ͘Ϭϰϴ ϳ͘ϱϱϳ ϭϭ͘Ϭϯϰ ϵ͘ϱϱϯ
KƉĞƌşŽĚŽĞŶƚƌĞĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽĞĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽĮƐĐĂůƐƵƉŽƌƚĞĂŽƉĞração é de aproximadamente 40 dias. ϭϬ͘ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĂƌĞĐĞďĞƌĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞĞŵĐŽŶƚĂĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŵƉƌĠƐƟŵŽƐĂƌĞĐĞďĞƌ͗
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ĞƐĐƌŝĕĆŽ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
Neon Pagamentos S.A. (a)
5.000
5.000
Adianta Pagamentos (a)
9
1.185
9
1.185
ĂƐǇĂƌƌŽƐ>>;ĂͿ
ϭ͘Ϯϯϰ
1.190 ϭ͘Ϯϯϰ
1.190
'ƵƉǇdĞĐ͘ĞŵZĞĐƌ>ƚĚĂ͘;ĂͿ
672
672
672
672
Contadorx T.I (a)
1.000
600 1.000
600
ƵƐĞƌ>>;ĂͿ
ϲϰϯ
ϲϰϯ
Inmetrics Chile S.p.A. (b) (nota 10)
158
ϱϳϯ
224
dŽƚĂůĚĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ
ϯ͘ϳϭϲ
ϵ͘ϮϮϬ ϯ͘ϳϴϮ
ϴ͘ϲϰϳ
ϱ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ
ŝƌĐƵůĂŶƚĞ
EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϯ͘ϳϭϲ
ϰ͘ϮϮϬ ϯ͘ϳϴϮ
ϯ͘ϲϰϳ
ϯ͘ϳϭϲ
ϵ͘ϮϮϬ ϯ͘ϳϴϮ
ϴ͘ϲϰϳ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵƐŽĐŝĞĚĂĚĞĞŵĐŽŶƚĂĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ͗ ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ĞƐĐƌŝĕĆŽ
ϮϬϭϴ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϳ
- ϯ͘ϬϬϬ
- ϯ͘ϬϬϬ
zsEWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘^W;ĐͿ
dŽƚĂůĚĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ
- ϯ͘ϬϬϬ ϯ͘ϬϬϬ ϯ͘ϬϬϬ
ŝƌĐƵůĂŶƚĞ
EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
- ϯ͘ϬϬϬ
- ϯ͘ϬϬϬ
WĂƌĂĞƐƚĞƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐŝŶŝĐŝĂĚŽƐĞŵϮϬϭϳ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƚĂůŚĂĚŽŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑ
ϭ͞Đ͟ĨŽƌĂŵĞƐĐŽůŚŝĚŽƐĂĐĞůĞďƌĂĕĆŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞŵƷƚƵŽĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵĂĕƁĞƐĐŽŵŽ
ŽďũĞƟǀŽĚĞŐĂƌĂŶƟƌƵŵĂůŝŵŝƚĂĕĆŽĂŽĂĐƌĠƐĐŝŵŽĚĞƌŝƐĐŽĂůĠŵĚŽǀĂůŽƌĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ǀŝƐƚŽ
ƋƵĞĞƐƐĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐƐĆŽũŽǀĞŶƐ͕ƌĞĐĠŵĐƌŝĂĚĂƐ͕ĐŽŵĂůƚŽƉŽƚĞŶĐŝĂůĚĞĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽŵĂƐ
ĐŽŵƵŵĂůƚŽŐƌĂƵĚĞŝŶĐĞƌƚĞǌĂ͘dŽĚĂƐĞƐƚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞŵƷƚƵŽƐĨŽƌĂŵƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƐĞŵ
ŐĂƌĂŶƟĂƐ͕ĐŽŵĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂŝŶĚĞǆĂĚĂĂŝŶŇĂĕĆŽŵĂŝƐƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞũƵƌŽƐŽƵ
ŝŶĚĞǆĂĚĂĂƚĂǆĂ^>/͘WĂƌĂƚŽĚĂƐĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĨŽƌĂŵƌĞĐŽůŚŝĚŽƐŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ/K&͘;ĂͿ
&ŽƌĂŵĐĞůĞďƌĂĚŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞŵƷƚƵŽĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵĂĕƁĞƐĚĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐ͘Ž
término do vencimento a Companhia tem a opção de receber o valor emprestado atualiǌĂĚŽŽƵƌĞĐĞďĞƌƵŵĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞĂĕƁĞƐƉƌĞĚĞĮŶŝĚĂƐ͘KĚŝƌĞŝƌŽĨŽŝĞǆĞƌĐŝĐşĚŽĚƵƌĂŶƚĞ
ϮϬϭϴĞĐĞĚŝĚŽƐĂƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂzĞůůŽǁ;ďͿƵƌĂŶƚĞŽĂŶŽĚĞϮϬϭϴĂ/ŶŵĞƚƌŝĐƐƌĂƐŝůĞŶǀŝŽƵƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĂŽŚŝůĞ͘EŽƵůƟŵŽĚŝĂĚŽĂŶŽ͕ŽŚŝůĞƌĞĞŵďŽůƐŽƵŽǀĂůŽƌĚŝƐƉĞŶĚŝĚŽ͕
ĐŽŶƚƵĚŽ͕ŽĞĨĞƟǀŽƌĞĞŵďŽůƐŽƐſĨŽŝĞĨĞƟǀĂĚŽĞŵϬϮͬϬϭͬϮϬϭϵ͘;ĐͿŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƌƟĐŝƉĂ
ĐŽŵŽƐſĐŝĂƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞŶĂZĞĨĞƌŝĚĂ^WͲ^ŽĐŝĞĚĂĚĞĞŵŽŶƚĂĚĞWĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ͘KŵŽŶƚĂŶƚĞĚĂĚŽĐŽŵŽŵƷƚƵŽĨŽŝĐŽŶǀĞƌƟĚŽĞŵŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶĂĞŵƉƌĞƐĂzĞůůŽǁsĞŶƚƵƌĞ^͘
ĚƵƌĂŶƚĞŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞϮϬϭϴĞŽŵŽŶƚĂŶƚĞĨŽŝƚƌĂŶƐĨĞƌŝŽƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ͘ϭϭ͘/ŵƉŽƐƚŽ
ĚĞZĞŶĚĂĞŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ^ŽĐŝĂů A conciliação da despesa calculada pela aplicação das
ĂůşƋƵŽƚĂƐĮƐĐĂŝƐĐŽŵďŝŶĂĚĂƐĞĚĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
ĚĞďŝƚĂĚĂƐĞŵƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĠĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚĂĐŽŵŽƐĞŐƵĞ͗
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŶƚĄďŝůĂŶƚĞƐĚŽ/ZĞĚĂ^>>
(452) 2.895
(17)
ϯ͘ϴϱϭ
/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů;ϯϰйͿ
(154)
984
(6)
ϭ͘ϯϬϵ
KƵƚƌŽƐĂũƵƐƚĞƐͲƌĂƐŝů
(947)
57
(947)
;ϱϳϯͿ
Ajustes de apuração Inmetrics chile
;ϱϴϯͿ
/ZĞ^ƐŽďƌĞŽůƵĐƌŽ
;ϭ͘ϭϬϭͿ ;ϵϮϳͿ ;ϭ͘ϱϯϲͿ ;ϭ͘ϴϴϯͿ
ŽƌƌĞŶƚĞƐ
- ;ϵϵϬͿ
;ϰϯϱͿ ;ϭ͘ϵϰϲͿ
ŝĨĞƌŝĚŽƐ
;ϭ͘ϭϬϭͿ
ϲϯ ;ϭ͘ϭϬϭͿ
ϲϯ
KŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐƐĆŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐĐŽŵŽŝŶƚƵŝƚŽĚĞ
ƌĞŇĞƟƌŽƐĞĨĞŝƚŽƐĮƐĐĂŝƐĨƵƚƵƌŽƐĂƚƌŝďƵşǀĞŝƐăƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐĞŶƚƌĞĂďĂƐĞĮƐĐĂůĚĞĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĞƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐǀĂůŽƌĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ͘/ŵƉŽƐƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐĂƟǀŽƐ
ƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶĂĞǆƚĞŶƐĆŽĞŵƋƵĞƐĞũĂƉƌŽǀĄǀĞůƋƵĞŽůƵĐƌŽĨƵƚƵƌŽƚƌŝďƵƚĄǀĞůĞƐƚĞũĂ
ĚŝƐƉŽŶşǀĞůƉĂƌĂƵƟůŝǌĂĕĆŽŶĂĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐĐŽŵďĂƐĞĞŵƉƌŽjeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em
ĐĞŶĄƌŝŽƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐĨƵƚƵƌŽƐƋƵĞƉŽĚĞŵƉŽƌƚĂŶƚŽƐŽĨƌĞƌĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ͘KŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂ
ĞĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐƚġŵĂƐĞŐƵŝŶƚĞŽƌŝŐĞŵ͗ ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ĞƐĐƌŝĕĆŽ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ
ϯϯ
ϰϯ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ϱϬϯ
ϯ͘ϱϰϬ
Provisão para pagamento de comissões
245
ϯϬϮ
KƵƚƌĂƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐ
556
689
dŽƚĂůͲĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽ
ϭ͘ϯϯϳ
ϰ͘ϱϳϰ
Imposto de renda diferido (25%)
ϯϯϰ
1.144
Contribuição social diferido (9%)
121
411
455
ϭ͘ϱϱϱ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
DŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
;ĂͿс^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂů
ϭ͘ϱϱϱ
ϭ͘ϰϵϮ
ZĞŇĞǆŽŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
Adições pelas diferenças temporárias
ϰϰϯ
1.542
ĂŝǆĂƐƉŽƌƌĞĂůŝǌĂĕĆŽͬƌĞǀĞƌƐĆŽĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐ;ϭ͘ϱϰϰͿ
(1.479)
;ďͿсĞƐƉĞƐĂ;ƌĞĐĞŝƚĂͿĐŽŵŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĚŝĨĞƌŝĚŽ
;ϭ͘ϭϬϭͿ
ϲϯ
;ĐсĂнďͿс^ĂůĚŽĮŶĂů
455
ϭ͘ϱϱϱ
ŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŶĆŽƉŽƐƐƵşĂŵƉƌĞũƵşǌŽƐĮƐĐĂŝƐĞďĂƐĞ
ŶĞŐĂƟǀĂ ĚĂ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƐŽĐŝĂů Ă ĐŽŵƉĞŶƐĂƌ͘ ŵ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĞŶ
ĐĞƌƌŽƵĐŽŵƉƌĞũƵşǌŽĮƐĐĂů͘ϭϮ͘/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ĞƐĐƌŝĕĆŽ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
Inmetrics Chile S.p.A.
ϵ͘ϯϱϳ
7.541
Adianta Pagamentos S.A.
ϭ͘ϰϯϯ
zĞůůŽǁsĞŶƚƵƌĞƐ^͘͘
8
Ágio por expectativa de rentabilidade futura
8.885
ϴϵϯ
ϭϵ͘ϲϴϯ
ϴ͘ϰϯϰ
ŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ K ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ ŶĂ /ŶŵĞƚƌŝĐƐ ŚŝůĞ ^͘Ɖ͕͘͘ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ ă ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ĚĞ
ϭϬϬйŶŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞϭϬϬĂĕƁĞƐ͘:ĄŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶĂ/ŶŵĞƚƌŝĐƐŽůƀŵďŝĂ^͘͘^͘ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞăƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞϭϬϬйĚĂ/ŶŵĞƚƌŝĐƐŚŝůĞ^͘Ɖ͘͘͘ĞƐƐĞŵŽĚŽ͕
ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞǆĞƌĐĞĐŽŶƚƌŽůĞŝŶĚŝƌĞƚŽĚĂ/ŶŵĞƚƌŝĐƐŽůƀŵďŝĂ^͘͘^͘KŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶĂ
zĞůůŽǁsĞŶƚƵƌĞƐ^͕͘͘ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞăƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞϲϭйŶŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞ
ĚĞϳ͘ϲϮϱĂĕƁĞƐ͘:ĄŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶĂzsEWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞăƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ĚĞϲϵ͕ϱйĚĂzĞůůŽǁsĞŶƚƵƌĞƐ^͘͘ĞƐƐĞŵŽĚŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞǆĞƌĐĞĐŽŶƚƌŽůĞŝŶĚŝƌĞƚŽĚĂ

zsEWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘KƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐƋƵĞĂzEsWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘ƉŽƐƐƵŝŶĂĞŵƉƌĞƐĂ
EĞŽŶWĂǇŵĞŶƚƐ>ŝŵŝƚĞĚĨŽŝĂǀĂůŝĂĚŽƉĞůŽĐƵƐƚŽĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͕ŶĆŽĞĨĞƚƵĂĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂ
ƉĞƌĚĂƐƉŽƌŶĆŽĞǆŝƐƟƌĞŵĞǀŝĚġŶĐŝĂƐƉĂƌĂŝƐƐŽ͘KsĂůŽƌĚĞƵƐƚŽĚŽ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĨŽŝĚĞ
ZΨϴ͘ϬϬϬĞŶƋƵĂŶƚŽŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĠĚĞZΨϭϱ͘ϯϲϮ͘KŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶĂĚŝĂŶƚĂWĂŐĂŵĞŶƚŽƐ
^͕͘͘ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞăƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞϮϲ͕ϮϳйŶŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞϱϰ͘ϱϱϯ
ações. ŐŝŽƉŽƌĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂĚĞƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĨƵƚƵƌĂKĄŐŝŽƉŽƌĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂĚĞƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĨƵƚƵƌĂŶŽǀĂůŽƌZΨϴ͘ϴϴϱƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂ͗;ŝͿ^ŽůǀŝǆŽŶƐƵůƚŽƌŝĂ͕WĞƐƋƵŝƐĂĞĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞŵŝġŶĐŝĂƐ&şƐŝĐĂƐ͕EĂƚƵƌĂŝƐĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂ>ƚĚĂ͘ĞŵϭϱͬϬϭͬϮϬϭϰĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂĞŵ
ϮϴͬϬϮͬϮϬϭϰŶŽǀĂůŽƌZΨϴϵϯĞ;ŝŝͿzĞůůŽǁsĞŶƚƵƌĞƐ^͘͘ĞŵϬϵͬϬϰͬϮϬϭϴŶŽǀĂůŽƌZΨϳ͘ϵϵϮ
ŵĞĚŝĂŶƚĞĂĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞŵƷƚƵŽĞŽƵƚƌĂƐ
ĂǀĞŶĕĂƐ͕ĮƌŵĂĚŽ͕ĞŵϭϲͬϭϬͬϮϬϭϳ͕ĞŶƚƌĞĂ/ŶŵĞƚƌŝĐƐ͕ŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞŵƵƚƵĂŶƚĞ͕ĞWĞĚƌŽ
,ĞŶƌŝƋƵĞĚĞ^ŽƵǌĂŽŶƌĂĚĞŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞŵƵƚƵĄƌŝŽ͘ŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂ
ƌĞĂůŝǌŽƵŽƐƚĞƐƚĞƐĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐĂůĚŽĚŽĄŐŝŽ͘KƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽ
ĚŽ ǀĂůŽƌ Ğŵ ƵƐŽ ĞŶǀŽůǀĞ Ă ĂĚŽĕĆŽ ĚĞ ƉƌĞŵŝƐƐĂƐ͕ ũƵůŐĂŵĞŶƚŽƐ Ğ ĞƐƟŵĂƟǀĂƐ ƐŽďƌĞ ŽƐ
ŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽƚĂǆĂƐĚĞĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ͕ĐƵƐƚŽƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐ͕ĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞĐĂƉŝƚĂůĚĞŐŝƌŽĨƵƚƵƌŽƐĞƚĂǆĂƐĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽ͘ƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐƐŽďƌĞ
ƉƌŽũĞĕƁĞƐĚĞĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĨƵƚƵƌŽƐƐĆŽďĂƐĞĂĚŽƐŶŽƉůĂŶŽĚĞŶĞŐſĐŝŽ
da Companhia, bem como em dados comparáveis de mercado e representam a melhor
ĞƐƟŵĂƟǀĂĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĂĐĞƌĐĂĚĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐƋƵĞĞǆŝƐƟƌĆŽĚƵƌĂŶƚĞĂ
ǀŝĚĂĞĐŽŶƀŵŝĐĂĚĂƐhŶŝĚĂĚĞƐ'ĞƌĂĚŽƌĂƐĚĞĂŝǆĂƐ;h'ƐͿ͕ĂƐƋƵĂŝƐŽƐĄŐŝŽƐĞƐƚĆŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ͘EŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͕ŽĄŐŝŽĞƐƚĄĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚŽŶĂƌƷďƌŝĐĂĚŽ
͞/ŶƚĂŶŐşǀĞů͟ĞƐƵũĞŝƚŽĂŽƚĞƐƚĞĂŶƵĂůĚĞ͞ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͕͟ĐŽŶĨŽƌŵĞƌĞƋƵĞƌŝĚŽƉĞůĂƐƉƌĄƟĐĂƐ
contábeis adotadas no Brasil. DŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
ĞƐĐƌŝĕĆŽ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
Inmetrics Chile S.p.A.
Saldo inicial
7.541
5.842
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĂĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
1.606
946
KƵƚƌŽƐĂũƵƚĞƐ
(84)
62
sĂƌŝĂĕĆŽĐĂŵďŝĂůĞŽƵƚƌŽƐĂũƵƐƚĞƐŶĂĐŽŶǀĞƌƐĆŽĚŽ
ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ
294
691
^ĂůĚŽĮŶĂů
ϵ͘ϯϱϳ
ϳ͘ϱϰϭ
/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
/ŶŵĞƚƌŝĐƐŚŝůĞ^͘Ɖ͘͘
ĞƐĐƌŝĕĆŽ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ
ϭϯ͘Ϭϵϭ ϭϭ͘ϬϮϯ
Total do passivo
ϯ͘ϳϯϰ
ϯ͘ϰϴϮ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
ϵ͘ϯϱϳ
7.541
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
1.606
1.008
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
100,00% 100,00%
/ŶŵĞƚƌŝĐƐŽůƀŵďŝĂ^͘͘^͘
;ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂŝŶĚŝƌĞƚĂƉŽƌŵĞŝŽĚĂ/EDdZ/^ŚŝůĞ^͘Ɖ͘͘Ϳ
ĞƐĐƌŝĕĆŽ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ
1.242
1.114
Total do passivo
182
ϯϵϭ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
494
ϳϮϯ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
Ϯϴϯ
496
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
100,00% 100,00%
ϭϯ͘/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽKƐĚĞƚĂůŚĞƐĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞƐƚĆŽ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚŽƐŶŽƐƋƵĂĚƌŽƐĂďĂŝǆŽ͗
dĂǆĂĚĞ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ >şƋƵŝItens
% a.a. ƵƐƚŽ ĂĐƵŵƵůĂĚĂ
ĚŽ >şƋƵŝĚŽ
ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂ
20 4.605
;Ϯ͘ϯϭϱͿ 2.290
2297
DſǀĞŝƐĞƵƚĞŶƐşůŝŽƐ
10 ϭ͘ϬϬϯ
(455)
548
ϲϯϴ
Benfeitorias - imóvel
20 2.272
;ϭ͘ϮϯϴͿ ϭ͘Ϭϯϰ 1.520
ϳ͘ϴϴϬ
;ϰ͘ϬϬϴͿ ϯ͘ϴϳϮ 4.455
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͗
ϮϬϭϴ ϮϬϭϳ
dĂǆĂĚĞ
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ >şƋƵŝ- >şƋƵŝĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ
Itens
ĚŽ
ĚŽ
% a.a. ƵƐƚŽ ĂĐƵŵƵůĂĚĂ
;Ϯ͘ϱϯϯͿ 2.502 2.551
ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂ
20 ϱ͘Ϭϯϱ
DſǀĞŝƐĞƵƚĞŶƐşůŝŽƐ
10 1.175
;ϱϯϰͿ
641
750
Benfeitorias - imóvel
20 2.272
;ϭ͘ϮϯϴͿ ϭ͘Ϭϯϰ 1.520
ϴ͘ϰϴϮ
;ϰ͘ϯϬϱͿ ϰ͘ϭϳϳ ϰ͘ϴϮϭ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ DſǀĞŝƐĞ ĞŶĨĞŝƚŽƌŝĂƐ
ƵƐƚŽ
ĚĞŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂ utensílios
ͲŝŵſǀĞů
dŽƚĂů
^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳ
ϯ͘ϴϮϯ
ϵϵϯ
Ϯ͘ϯϬϴ 7.124
Adições
786
11
6
802
dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ
Baixa
;ϯͿ
(42)
(45)
^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
4.605
ϭ͘ϬϬϯ
2.272 7.880
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ
^Ă
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Consolidado:
ϮϬϭϴ ϮϬϭϳ
^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂů
ϴ͘ϳϯϴ ϯ͘Ϭϳϯ
Captação
ϴ͘ϱϯϬ 11.049
Pagamento de principal
(1.550) (4.452)
Pagamento de juros
(1.167) (2.186)
Juros
1.195 1.254
^ĂůĚŽĮŶĂů
ϭϱ͘ϳϰϲ ϴ͘ϳϯϴ
ϭϲ͘ KďƌŝŐĂĕƁĞƐ dƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ Ğ ^ŽĐŝĂŝƐ As obrigações trabalhista e sociais estão com
postas da seguinte forma:
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ĞƐĐƌŝĕĆŽ
ϮϬϭϴ ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
Provisão de férias
5.607 5.684 6.057
6.224
ŶĐĂƌŐŽƐƐŽĐŝĂŝƐ
2.224 1.751 2.262
2.281
KƵƚƌĂƐ
1.045 1.009 ϭ͘Ϭϵϯ ϭ͘Ϭϯϵ
ϴ͘ϴϳϲ ϴ͘ϰϰϰ ϵ͘ϰϭϮ ϵ͘ϱϰϰ
ϭϳ͘&ĂƚƵƌĂŵĞŶƚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ Corresponde aos valores cujos os clientes solicitam o faturaŵĞŶƚŽƐĞŵƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞŶŚĂĚĞĨĂƚŽƉƌĞƐƚĂĚŽŽƐĞƌǀŝĕŽ͘ĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ƐĞƌĆŽƉƌĞƐƚĂĚŽƐĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĐŽŵŽƌĞĐĞŝƚĂƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ͘ŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴĂŽŵƉĂŶŚŝĂ
ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϰ͘ϰϳϲůşƋƵŝĚŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐ;ZΨϱ͘ϮϴϮĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳͿĞZΨ
ϲ͘ϳϴϭůşƋƵŝĚŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐ;ZΨϲ͘ϭϮϯĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳͿŶĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘ϭϴ͘WƌŽǀŝƐƁĞƐ
ĞƐĐƌŝĕĆŽ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ;ĂͿ
^ĂůĚŽ/ŶŝĐŝĂůϮϬϭϴ
ϭϲϳ
ϭϲϳ
Provisões adicionais
ϭϯϳ
ϭϯϳ
Consumo/pagamento
(167)
(167)
ZĞǀĞƌƐĆŽ
^ĂůĚŽ&ŝŶĂůϮϬϭϴ
ϭϯϳ
ϭϯϳ
ZĞŵƵŶĞƌĂĕƁĞƐ;ďͿ
^ĂůĚŽ/ŶŝĐŝĂůϮϬϭϴ
Provisões adicionais
24
24
Consumo/pagamento
ZĞǀĞƌƐĆŽ
^ĂůĚŽ&ŝŶĂůϮϬϭϴ
Ϯϰ
Ϯϰ
W>ZͬƀŶƵƐ;ĐͿ
^ĂůĚŽ/ŶŝĐŝĂůϮϬϭϴ
ϯ͘ϱϰϬ
ϯ͘ϴϯϮ
Provisões adicionais
ϱϬϯ
ϱϬϯ
Consumo/pagamento
;ϯ͘ϱϰϬͿ
;ϯ͘ϲϬϲͿ
ZĞǀĞƌƐĆŽ
(226)
^ĂůĚŽ&ŝŶĂůϮϬϭϴ
ϱϬϯ
ϱϬϯ
ĂŶĐŽĚĞ,ŽƌĂƐ;ĚͿ
^ĂůĚŽ/ŶŝĐŝĂůϮϬϭϴ
ϱϮϭ
ϱϮϭ
Provisões adicionais
ϯϵϱ
ϯϵϱ
Consumo/pagamento
(521)
(521)
ZĞǀĞƌƐĆŽ
^ĂůĚŽ&ŝŶĂůϮϬϭϴ
ϯϵϱ
ϯϵϱ
ŽŵŝƐƐƁĞƐ;ĞͿ
^ĂůĚŽ/ŶŝĐŝĂůϮϬϭϴ
ϯϬϰ
ϰϭϯ
Provisões adicionais
245
245
Consumo/pagamento
;ϯϬϰͿ
;ϰϭϯͿ
ZĞǀĞƌƐĆŽ
^ĂůĚŽ&ŝŶĂůϮϬϭϴ
Ϯϰϱ
Ϯϰϱ
dŽƚĂůĚĂƐWƌŽǀŝƐƁĞƐ
^ĂůĚŽ/ŶŝĐŝĂůϮϬϭϴ
ϰ͘ϱϯϮ
ϰ͘ϵϯϯ
Provisões adicionais
ϭ͘ϯϬϰ
ϭ͘ϯϬϰ
Consumo/pagamento
;ϰ͘ϱϯϮͿ
(4.707)
ZĞǀĞƌƐĆŽ
(226)
^ĂůĚŽ&ŝŶĂůϮϬϭϴ
ϭ͘ϯϬϰ
ϭ͘ϯϬϰ
;ĂͿ&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐZĞĨĞƌĞͲƐĞăŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƋƵĞĨŽƌĂŵĮƌŵĂĚĂƐĐŽŵŽƵƚƌĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ĐƵũŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĮƐĐĂůĂŝŶĚĂŶĆŽƚĞŶŚĂƐŝĚŽƌĞĐĞďŝĚŽ͘;ďͿZĞŵƵŶĞƌĂĕƁĞƐZĞĨĞƌĞͲƐĞăƉƌŽǀŝƐƁĞƐƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƐďĞŶĞİĐŝŽƐĚŽƐĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐĐƵũŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĮƐĐĂůĂŝŶĚĂ
não tenha sido recebido. ;ĐͿW>ZͬƀŶƵƐZĞĨĞƌĞͲƐĞĂWĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽƐ>ƵĐƌŽƐĞZĞƐƵůƚĂĚŽƐͲW>Z
ƋƵĞĨŽŝĂĐŽƌĚĂĚŽĞŵĐŽŶǀĞŶĕĆŽĐŽůĞƟǀĂĞĂďŽŶŝĮĐĂĕĆŽƋƵĞƐĞƌĄƉĂŐĂŶŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐ
metas. ;ĚͿĂŶĐŽĚĞ,ŽƌĂƐZĞĨĞƌĞͲƐĞĂƐŚŽƌĂƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐƚƌĂďĂůŚĂĚĂƐƉĞůŽƐĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͘
ĐƵŵƵůĂͲƐĞĂƐŚŽƌĂƐŶŽďĂŶĐŽƉŽƌƋƵĂƚƌŽŵĞƐĞƐĞ͕ĂƉſƐĞƐƐĞƉĞƌşŽĚŽ͕ŽƐĂůĚŽĠĞĨĞƟǀĂŵĞŶte pago. ;ĞͿŽŵŝƐƐĆŽZĞĨĞƌĞͲƐĞăĐŽŵŝƐƐƁĞƐĚĞǀĞŶĚĂƐŶŽŵŽŵĞŶƚŽĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂ
ƌĞĐĞŝƚĂĐŽŶĨŽƌŵĞƉŽůşƟĐĂĐŽŵĞƌĐŝĂů͘ƐƚŽƌŶĂͲƐĞĂƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐĚĂĐŽŵŝƐƐĆŽƋƵĂŶĚŽŽĐůŝĞŶƚĞ
ƌĞĂůŝǌĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ƚŽƌŶĂŶĚŽĂƐƐŝŵƵŵĂĚĞƐƉĞƐĂĞĨĞƟǀĂ͘ϭϵ͘WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ
ĞĞƉſƐŝƚŽƐ:ƵĚŝĐŝĂŝƐ A Companhia e suas controladas é parte em ações judiciais e procesƐŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ ƉĞƌĂŶƚĞ ĂůŐƵŶƐ ƚƌŝďƵŶĂŝƐ͕ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚŽ ĐƵƌƐŽ ŶŽƌŵĂů ĚĞ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽƋƵĞƐƚƁĞƐƚƌŝďƵƚĄƌŝĂƐ͕ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐĞŽƵƚƌŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐ͘ŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ͕ďĂƐĞĂĚŽ
ŶĂ ŽƉŝŶŝĆŽ ĚŽƐ ĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐ ũƵƌşĚŝĐŽƐ͕ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ƐƵĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ƉŽƐƐƵĞŵ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ
ĐŽŵƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞƉĞƌĚĂƉƌŽǀĄǀĞůŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϯϯ;ZΨϰϯĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳͿ͘,Ą
ĂƉĞŶĂƐƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϲϬŵŝůĐƵũĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞƉĞƌĚĂĠƉŽƐƐŝǀĞů͘ǆŝƐƚĞ
ƉƌŽĐĞƐƐŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽĞĨĂĐĞĂ&ĂǌĞŶĚĂWƷďůŝĐĂEĂĐŝŽŶĂůƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐ
ƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐƌĞůĂĐŝŶĂĚŽĂŽ/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂƉĂŐŽĞŵƐƵĂŽůŝŐĂĚĂŶŽǆƚĞƌŝŽƌͲ/ŶŵĞƚƌŝĐƐŚŝůĞ͕ĞŵϮϬϭϮ͘,ĄĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞƉĞƌĚĂŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϯϵϳĂƋƵĂůĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƉŽƐƐşǀĞů͕
contudo ainda cabe a discução em via judicial. Controladora e consolidado:
ĞƐĐƌŝĕĆŽ
dƌĂďĂůŚŝƐƚĂ
dŽƚĂů
^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂůϮϬϭϳ
ϰϯ
ϰϯ
Novos processos
Baixas
10
10
^ĂůĚŽĮŶĂůϮϬϭϴ
ϯϯ
ϯϯ
ƐĞŐƵŝƌƚĞŵŽƐĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐĚĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐƉŽƌŶĂƚƵƌĞǌĂ͗
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ĞƐĐƌŝĕĆŽ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
Tributária
12
12
12
ϰϯ
ϭϮ
ϭϮ
ϭϮ
ϰϯ
ϮϬ͘WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ;ĂͿĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϯϬͬϬϰͬϮϬϭϳŚŽƵǀĞŽĂƵŵĞŶƚŽĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůƐĞŵĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞŶŽǀĂƐĂĕƁĞƐŶŽ
ŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϮ͘ϮϭϯƉŽƌŵĞŝŽĚĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĞZΨϭ͘ϮϳϱƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂ:ƵƌŽƐƐŽďƌĞĂƉŝƚĂů
WƌſƉƌŝŽĞZΨϵϯϴƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͘ŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϮϳͬϭϮͬϮϬϭϳŚŽƵǀĞĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞZΨϯ͘ϮϬϵ͘ϲϯϬ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞϯϮϬ͘ϵϲϯŶŽǀĂƐĂĕƁĞƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ƐĞŵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͕ƐĞŶĚŽ;ŝͿ
ϯϬϯ͘ϯϭϵĂĕƁĞƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐĐůĂƐƐĞ͖Ğ;ŝŝͿϭϳ͘ϲϰϰĂĕƁĞƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐĐůĂƐƐĞ͘;ďͿŝƌĞŝƚŽĚĂƐ
ações Cada ação ordinária dará direito a 1 vo/to nas deliberações das Assembleias Gerais.
ĂĚĂĂĕĆŽƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂů;ůĂƐƐĞŽƵŽƵͿĚĂƌĄĂŽƐĞƵƟƚƵůĂƌŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƐĞƌĐŽŶǀŽĐĂĚŽ Ğ ĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌ ŶĂƐ ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ Ɛ ĕƁĞƐ ƐĞƌĆŽ ŝŶĚŝǀŝƐşǀĞŝƐ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ
ăŽŵƉĂŶŚŝĂ͘KƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƚġŵĚŝƌĞŝƚŽĚĞƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕ŶĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞƐƵĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐ
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ƉĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ͕ŶĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐ͕ƋƵĞƉŽĚĞƐĞƌĞǆĞƌĐŝĚŽŶŽƉƌĂǌŽůĞŐĂůĚĞϯϬĚŝĂƐ͘
ŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞƌĄĞŵŝƟƌĂĕƁĞƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐĐůĂƐƐĞ͕ŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ƐĞŵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͕ƐĞŵ
ĚŝƌĞŝƚŽĚĞǀŽƚŽ͕ŶĆŽĞƐƚĂƌĆŽƐƵũĞŝƚĂƐĂŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĚŽƐĚĞŵĂŝƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞƐĞƌĆŽ
ĚĞƐƟŶĂĚĂƐĂŽWůĂŶŽĚĞKƉĕĆŽĚĞŽŵƉƌĂĚĞĕƁĞƐ͕ĚĞǀĞŶĚŽƐĞƌĂůŽĐĂĚĂƐĂŽƐĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ
ĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĞƐƉĞĐşĮĐŽĂƐĞƌŽƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ
ĮƌŵĂĚŽ ĐŽŵ Ž ƌĞƐƉĞĐƟǀŽ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽ ŽƵ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂ ĮŶĂůŝĚĂĚĞ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ
ĚŽWůĂŶŽĚĞKƉĕĆŽĚĞŽŵƉƌĂĚĞĕƁĞƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞƌĄĞŵŝƟƌĂĕƁĞƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐ
ĐůĂƐƐĞ͕ŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ƐĞŵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͕ƐĞŵĚŝƌĞŝƚŽĚĞǀŽƚŽ͕ĂƐƋƵĂŝƐƚĞƌĆŽĐŽŵŽǀĂŶƚĂŐĞŵ͗;ŝͿĂƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞŶŽƌĞĞŵďŽůƐŽĚŽĐĂƉŝƚĂůĞŵĐĂƐŽĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖Ğ;ŝŝͿĂ
possibilidade de conversão em ações ordinárias, na proporção de 1 ação preferencial classe
ƉĂƌĂϭĂĕĆŽŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ĂƉſƐϭϴϬĚŝĂƐĚĂĚĂƚĂĚĞĞŵŝƐƐĆŽ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞƌĄĞŵŝƟƌĂĕƁĞƐ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐĐůĂƐƐĞ͕ŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ƐĞŵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͕ƐĞŵĚŝƌĞŝƚŽĚĞǀŽƚŽ͕ĂƐƋƵĂŝƐƚĞƌĆŽ
ĐŽŵŽǀĂŶƚĂŐĞŵ͗;ŝͿĂƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞŶŽƌĞĞŵďŽůƐŽĚŽĐĂƉŝƚĂůĞŵĐĂƐŽĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖Ğ;ŝŝͿĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞ͕ĂƉſƐĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕƁĞƐĞăŵĞĚŝĚĂƋƵĞĨŽƌĞŵ
ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚĂƐ͕ƐĞƌĞŵĐŽŶǀĞƌƟĚĂƐĞŵĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕ŶĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞϭĂĕĆŽƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂů
ĐůĂƐƐĞƉĂƌĂϭĂĕĆŽŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ĞǆĐĞƚŽƐĞŚŽƵǀĞƌKĨĞƌƚĂWƷďůŝĐĂ/ŶŝĐŝĂůŽƵƐĞŚŽƵǀĞƌŵƵĚĂŶĕĂ
ĚĞĐŽŶƚƌŽůĞ͕ƋƵĂŶĚŽĂĐŽŶǀĞƌƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĞƌĄĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂ͕ĞĚĞƐĚĞƋƵĞŽƐĂůĚŽĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂƌ͕
ƐĞĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͕ƐĞũĂƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞăĐŽŶǀĞƌƐĆŽ͘;ĐͿĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽ
ůşƋƵŝĚŽKůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĂƉƵƌĂĚŽĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭϵϭ
ĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ƚĞƌĄĂĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚĞĐŝĚŝĚĂƉĞůŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƌĞƵŶŝĚŽƐĞŵĂƐƐĞŵďůĞŝĂƋƵĞ
ŽďƐĞƌǀĂƌĆŽ͗;ŝͿϱйƉĂƌĂĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂƌĞƐĞƌǀĂůĞŐĂů͕ƋƵĞŶĆŽĞǆĐĞĚĞƌĄϮϬйĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕;ŝŝͿϮϱйƉĂƌĂĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ĐŽŵŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ͕ĞƉŽƌ
proposta da Diretoria em Assembleia geral, poderá creditar ou pagar juros aos acionistas, a
ơƚƵůŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ͕;ŝŝŝͿƌĞƐĞƌǀĂĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞŐŝƌŽƋƵĞƐĞƌĄ
ĨŽƌŵĂĚĂĐŽŵĂƚĠϳϱйĚŽůƵĐƌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽŶĆŽƉŽĚĞŶĚŽĞƐƚĂƵůƚƌĂƉĂƐƐĂƌŽǀĂůŽƌĚŽĐĂƉŝƚĂů
ƐŽĐŝĂů͕Ğ;ŝǀͿƌĞƟĚŽŶĂĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂĞŵŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĂƉƌŽǀĂĚŽƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
'ĞƌĂů
KƌĚŝŶĄƌŝĂ
ƐĞƌĄ
ĚĞƐƟŶĂĚŽ
ĐŽŵŽ
ĚŝǀŝĚĞŶĚŽ
suplementar aos acionistas.
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ĞƐĐƌŝĕĆŽ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
;WƌĞũƵŝǌŽͿ>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂƉƵƌĂĚŽ
;ϭ͘ϱϱϯͿ
1.968
;ͲͿZĞƐĞƌǀĂůĞŐĂů;ϱйͿ
(98)
(-) Juros sobre o capital próprio
;ϯϰϬͿ
(850)
(-) Distribuição de dividendos antecipados
;ͲͿŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
;нͿ:ƵƌŽƐƐŽďƌĞŽĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ
ϯϰϬ
850
;нͿŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
264
dŽƚĂůĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐ
ϯϰϬ
ϴϱϬ
йĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
;ϮϮйͿ
ϰϯй
;ĚͿ ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĚŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ ŵ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů KƌĚŝŶĄƌŝĂ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ Ğŵ
ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϴ͕ ŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ĮǆĂƌĂŵ ƵŵĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĂŶƵĂů Ğ ŐůŽďĂů ĂŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ
ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϯ͘ϭϬϬ͘;ĞͿKƵƚƌŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝŽƐ;ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽƐůƵĐƌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐͿ A administração da Companhia submeterá a aprovação das Assembleias Gerais
KƌĚŝŶĄƌŝĂƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚĞĐŝƐƁĞƐƐŽďƌĞŽƐĂůĚŽĚĞůƵĐƌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ͗ͻ
ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞ:ƵƌŽƐƐŽďƌĞĂƉŝƚĂůWƌſƉƌŝŽ;:WͿŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϯϰϬ͖ͻEĆŽƐĞƌĄĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽ
ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐƵŵĂǀĞǌƋƵĞŽ:WũĄĠƵŵǀĂůŽƌƐƵƉĞƌŝŽƌĂŽǀĂůŽƌŵşŶŝŵŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽĚĞϮϱй͘
ƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞZΨϯϰϬƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞ:ƵƌŽƐƐŽďƌĞĂƉŝƚĂůWƌſƉƌŝŽ͕ͲĚĞůŝďĞƌĂĚŽ
ĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĞŵϮϴͬϭϮͬϮϬϭϴ͕ƐĞƌĄƵƟůŝǌĂĚŽƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƌĂŽ
ĂƵŵĞŶƚŽĚŽĂƉŝƚĂů^ŽĐŝĂů͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƚĄĞŵĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ͕ĞĠĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĚŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ Ž ƌĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ ŶĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ Ϯϭ͘ WĂƌƚĞƐ ZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ;ĂͿ
dƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͗
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
ĞƐĐƌŝĕĆŽ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
5.000
Neon Pagamentos S.A
5.000
9
1.185
Adianta Pagamentos S.A
9
1.185
ϭ͘Ϯϯϰ
1.190
ĂƐǇĂƌƌŽƐ>>
ϭ͘Ϯϯϰ
1.190
672
672
'ƵƉǇdĞĐ͕ĞŵZĞĐƌ͘>ƚĚĂ
672
672
1.000
600
ŽŶƚĂĚŽƌǆd͘/>ƚĚĂ
1.000
600
ƵƐĞƌ>>͘
ϲϰϯ
ϲϰϯ
224
Inmetrics Chile S.p.A. (nota 10)
158
ϱϳϯ
ϯ͘ϳϴϮ
ϴ͘ϲϰϳ
dŽƚĂůĚĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ
ϯ͘ϳϭϲ
ϵ͘ϮϮϬ
ŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϱ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ
EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϯ͘ϳϭϲ
ϰ͘ϮϮϬ
ϯ͘ϳϴϮ
ϯ͘ϲϰϳ
ϯ͘ϳϭϲ
ϵ͘ϮϮϬ
ϯ͘ϳϴϮ
ϴ͘ϲϰϳ
;ďͿKƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵƉĞƐƐŽĂůͲĐŚĂǀĞĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͗ Durante o ano de 2018 a remuneração
ĚŽƉĞƐƐŽĂůĐŚĂǀĞĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĨŽŝĚĞZΨϮ͘ϰϴϮĞŶŽĂŶŽϮϬϭϳŽǀĂůŽƌĨŽŝĚĞZΨϮ͘Ϭϴϯ͘ϮϮ͘
ZĞĐĞŝƚĂKƉĞƌĂĐŝŽŶĂů>şƋƵŝĚĂ Abaixo apresentamos a conciliação entre a receita bruta para
ĮŶƐ
ĮƐĐĂŝƐ
Ğ
ĂƐ
ƌĞĐĞŝƚĂƐ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ
ŶĂ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽ
ĚŽ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͗
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ĞƐĐƌŝĕĆŽ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
ZĞĐĞŝƚĂďƌƵƚĂĚĞƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐ
104.565 125.040 125.127 142.627
(-) Deduções
/ŵƉŽƐƚŽƐƐŽďƌĞƐĞƌǀŝĕŽƐ;W/^͕K&/^Ğ/^^Ϳ
;ϲ͘ϭϯϴͿ (7.081) ;ϲ͘ϭϯϴͿ (7.089)
INSS desoneração
(4.705) (5.627) (4.705) (5.626)
ϵϯ͘ϳϮϮ ϭϭϮ͘ϯϯϮ ϭϭϰ͘Ϯϴϰ ϭϮϵ͘ϵϭϮ
Ϯϯ͘ƵƐƚŽƐĚŽƐ^ĞƌǀŝĕŽƐWƌĞƐƚĂĚŽƐ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ĞƐĐƌŝĕĆŽ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
Com pessoal
(72.575) ;ϴϯ͘ϳϴϲͿ (87.511) (96.452)
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽ
(152)
(171)
(152)
(227)
Despesas com viagens
(486) ;ϭ͘ϭϰϯͿ
(854)
(1.252)
Serviços de terceiros (a)
(1.184) ;ϯ͘ϯϱϭͿ ;ϭ͘ϳϯϮͿ
;ϯ͘ϱϭϰͿ
KƵƚƌŽƐ
(28)
(57)
(49)
;ϳϰ͘ϯϵϳͿ ;ϴϴ͘ϰϳϵͿ ;ϵϬ͘ϯϬϲͿ ;ϭϬϭ͘ϰϵϰͿ
;ĂͿKƐĐƵƐƚŽƐĐŽŵƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐŶĆŽƐĞƌĞĨĞƌĞŵĂƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞŵĆŽĚĞŽďƌĂ͕
ŵĂƐƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĞƐŽŌǁĂƌĞƋƵĞĠ
ƵƟůŝǌĂĚŽ ĐŽŵŽ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ŶĂ ƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽ͘ Ϯϰ͘ ĞƐƉĞƐĂƐ 'Ğ
ƌĂŝƐĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ĞƐĐƌŝĕĆŽ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
Despesas com pessoal
(6.880) (9.718) ;ϴ͘ϭϰϯͿ (11.278)
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽ
(1.947) (1.616) (2.044) (1.866)
ǀĞŶƚŽƐĞĐŽŶĨƌĂƚĞƌŶŝǌĂĕƁĞƐ
(710)
(798)
(710)
;ϴϯϮͿ
Comissão
(948)
(475) (1.166)
(795)
Despesas com serviços de terceiros
(8.196) ;ϱ͘ϱϮϯͿ ;ϴ͘ϲϯϱͿ ;ϱ͘ϯϵϴͿ
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵůŽĐĂĕƁĞƐĞĐŽŶĚŽŵşŶŝŽ
(1.759) (1.499) ;Ϯ͘ϯϯϲͿ (1.840)
Telefonia e material e consumo
(678) (1.299)
(798) ;ϭ͘ϯϵϴͿ
KƵƚƌĂƐ
(249)
(540)
(284)
;ϳϰϯͿ
;Ϯϭ͘ϯϲϳͿ ;Ϯϭ͘ϰϲϴͿ ;Ϯϰ͘ϭϭϲͿ ;Ϯϰ͘ϭϱϬͿ
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RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIALELETRÔNICO DE BEM(NS) IMÓVEL(IS), BEM COMO
PARA INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S): CONSTRUTORA INCON INDUSTRIALIZAÇÃO DA
CONSTRUÇÃO S/A, CNPJ 43.735.257/0001-02, na pessoa de seu representante legal; dos FIADORES:
João Mendes Pereira, CPF 114.133.018-00 e s/m Rita Lazara Camargo Mendes Pereira, CPF 006.562.62618; do CREDOR HIPOTECÁRIO: Banco Bradesco S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12, na pessoa de seu
representante legal; do(s) eventual(is) sucessor(es) ou ocupante(s) do imóvel(is) e demais interessados,
expedido no PROCESSO FÍSICO Nº 0066299-80.2005.8.26.0002, Controle 2871/2005, Ação de
Conhecimento, ora em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
ILHA DOS AÇORES, CNPJ 04.514.203/0001-57. O Dr. Caio Moscariello Rodrigues, MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro do Estado de São Paulo, com fundamento noArtigo 879,
II, c/c o Artigo 882, § 2º ambos do CPC, regulamentado pelo Provimento CSM nº 1625/09 e Art. 250 e seguintes
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
e a Resolução nº 236/2016 do CNJ, FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa que a Gestora Oficial CHRISTOVÃO GESTÃO EAPOIO EMPRESARIAL LTDA.,
representada por seus leiloeiros judiciais, levará a leilão judicial eletrônico os bens imóveis abaixo descritos
no sítio www.leilaoinvestment.com.br, em condições que se seguem: DO(S) BEM(NS) IMÓVEL(IS):
DO(S) BEM(NS) IMÓVEL(IS): LOTE I: APARTAMENT O N° 122, localizado no 12º andar ou 13º pavimento
do BLOCO A, designado EDIFÍCIO ROUXINOL, integrante do empreendimento denominado “RESIDENCIAL
ILHA DOS AÇORES”, situado na Rua Dr. Ubaldo Franco Caiube nº 370, no Bairro da Campininha, Vila São
Paulo. CONTRIBUINTE: 120.017.0008-2, área maior. MATRÍCULA: 304.175, do 11º CRI/SP. DOS ÔNUS:
1-) Av.1/304.175: conf. o registro nº 13, em 03/12/1998, na Matrícula 25759, consta HIPOTECA a favor do
Banco Bradesco S/A; 2-) Av.3/304.175: PENHORA Exequenda (prenotação 1.093.693, 20/10/2014); VAGA
DUPLA N° 91-92, do tipo PM, localizada no 1° subsolo do “RESIDENCIAL ILHA DOS AÇORES”, situada
na Rua Dr. Ubaldo Franco Caiubi n° 370, no Bairro da Campininha, Vila São Paulo, Santo Amaro.
CONTRIBUINTE: 120.017.0008-2, em área maior. MATRÍCULA 304.366 do 11° CRI/SP. DOS ÔNUS: 1-)
Av.1/304.366: conf. o registro nº 13, em 03/12/1998, na Matrícula 25759, consta HIPOTECA em favor do Banco
Bradesco S/A; 2-)Av.5/304.366: PENHORAExequenda (Prenotação nº 1.171.555, 22/12/2016). DAAVALIAÇÃO
ATUALIZADA(S) DO(S) APARTAMENTO N° 122 e da VAGA DUPLA Nº 91-92: R$ 345.536,77 (até abril/
2019, de acordo com a tabela DrCalc.net – Índices e Cálculos na Web). LOTE II:APARTAMENTO N° 52,
localizado no 5º andar ou 6º pavimento do BLOCO B, designado EDIFÍCIO CANÁRIO, integrante do
empreendimento denominado “RESIDENCIAL ILHA DOS AÇORES”, situado na Rua Dr. Ubaldo Franco
Caiube nº 370, no Bairro da Campininha, Vila São Paulo, SantoAmaro. MATRÍCULAnº 304.199, do 11º CRI/
SP. DOS ÔNUS: 1-)Av. 1/304.199: conf. o registro nº 13, em 03/12/1998, na Matrícula 25759, consta HIPOTECA
em favor do Banco Bradesco S/A; 2-) Av.3/304.199. PENHORA. Certidão de 20/05/2011, do Juízo de Direito
da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Sto. Amaro/SP, Proc. 0029279-79.2010.8.26.0002, Ação de Proc.
Ordinário entre as partes supra; 3-)Av.4/304.199: PENHORA. Mandado expedido em 26/03/2013, do Juízo
Federal da 1ª Vara de Execuções Fiscais da Justiça Federal – 1ª Subseção Jud. SP, Proc. 003859090.2009.4.03.6182, ajuizada pela Fazenda Nacional x Constr. Icon Ind. Da Constr. S/A; 4-) Av.5/304.199:
PENHORA Exequenda (Prenotação1.093.693, 20/10/2014). VAGADUPLA Nº 63-64, do tipo MM, localizada
no 2° subsolo do “RESIDENCIAL ILHA DOS AÇORES”, situada na Rua Dr. Ubaldo Franco Caiubi n° 370,
no Bairro da Campininha, V ila São Paulo, SantoAmaro. MATRÍCULA304.353, do 11º CRI/SP. DOS ÔNUS:
1-) Av. 1/304.353: conf. o registro nº 13, em 03/12/1998, na Matrícula 25759, consta HIPOTECA em favor do
Banco Bradesco S/A; 2-) Av.5/304.353: PENHORAExequenda (Prenotação1.171.555, 22/12/2016); DA
AVALIAÇÃO ATUALIZADA(S) DO(S)APARTAMENTO 52 E DA VAGA DUPLA 63-64: R$ 348.117,15 (até
abril/2019). LOTE III: APARTAMENTO Nº 74, localizado no 7º andar ou 8º pavimento do BLOCO A, designado
EDIFÍCIO ROUXINOL, integrante do empreendimento denominado “RESIDENCIAL ILHA DOS AÇORES”,
situado na Rua Dr. Ubaldo Franco Caiubi 370, no bairro da Campininha, Vila São Paulo, Santo Amaro.
CONTRIBUINTE: 120.017.0008-2, em área maior. MATRÍCULA 304.157 do 11º CRI/SP. DOS ÔNUS: 1-)
Av. 1/304.157: conf. o registro nº 13, em 03/12/1998, na Matrícula 25759, consta HIPOTECAem favor do Banco
Bradesco S/A; 2-) Av.51/304.157: PENHORAExequenda (Prenotação1.139.313, 28/01//2016); VAGA SIMPLES
Nº 125, do tipo P, localizada no 2° subsolo do “RESIDENCIALILHA DOS AÇORES”, situada na Rua Dr.
Ubaldo Franco Caiubi n° 370, no Bairro da Campininha, Vila São Paulo, Santo Amaro. CONTRIBUINTE:
120.017.0008-2, em área maior. MATRÍCULA304.289 do 11° CRI/SP. DOS ÔNUS: 1-) Av. 1/304.289: conf.
o registro nº 13, em 03/12/1998, na Matrícula 25759, consta HIPOTECA em favor do Banco Bradesco S/A;
2-) Av.5/304.289: PENHORAExequenda (Prenotação nº 1.236.133, 29/08/2018). VAGA SIMPLES Nº 126, do
tipo P, localizada no 2° subsolo do “RESIDENCIAL ILHADOSAÇORES”, situada na Rua Dr. Ubaldo Franco
Caiubi n° 370, no Bairro da Campininha, Vila São Paulo, Santo Amaro. CONTRIBUINTE: 120.017.0008-2,
em área maior. MATRÍCULA304.290 do 11° CRI/SP. DOS ÔNUS: 1-) Av. 1/304.290: conf. o registro nº 13,
em 03/12/1998, na Matrícula 25759, consta HIPOTECA em favor do Banco Bradesco S/A; 2-)Av.5/304.290:
PENHORA Exequenda ((Prenotação nº 1.236.133, 29/08/2018). DA AVALIAÇÃO ATUALIZADA(S) DO(S)
APARTAMENTO 74 E DAS VAGAS SIMPLES 125 e 126: R$ 323.533,14 (até abril/2019). LOTE IV:
APARTAMENTO Nº 63, localizado no 6º andar ou 7º pavimento do BLOCO A, designado EDIFÍCIO
ROUXINOL, integrante do empreendimento denominado “RESIDENCIAL ILHA DOS AÇORES”, situado na
Rua Dr. Ubaldo Franco Caiubi nº 370, no bairro da Campininha, Vila São Paulo, Santo Amaro,
CONTRIBUINTE: 120.017.0008-2, em área maior. MATRÍCULA 304.152 do 11º CRI/SP. DOS ÔNUS: 1-)
Av. 1/304.152: conf. o registro nº 13, em 03/12/1998, na Matrícula 25759, consta HIPOTECAem favor do Banco
Bradesco S/A; 2-) Av.3/304.152: PENHORA. Certidão de 23/02/2011, do Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de
Sto.Amaro, Proc. 0072556-24.2005.8.26.0002, ajuizada pelo Banco Bradesco x a executada; 3-)Av.4/304.152:
PENHORA Exequenda (Prenotação nº 1.139.313, 28/01/2016); 4-) Av.5/304.152: INDISPONIBILIDADE DE
BENS. Decisão da 11ª Vara doTrabalho - 15ª Região, Proc. 0101500-56.2009.5.15.0130. VAGA DUPLA nº
91-92, do tipo PM, localizada no 2° subsolo do “RESIDENCIAL ILHA DOS AÇORES”, situado na Rua Dr.
Ubaldo Franco Caiube n° 370, no Bairro da Campininha, Vila São Paulo, Santo Amaro. CONTRIBUINTE:
120.017. 0008-2 em área maior. MATRÍCULA304.376 do 11º CRI/SP. DOS ÔNUS: 1-) Av. 1/304.376: conf.
o registro nº 13, em 03/12/1998, na Matrícula 25759, consta HIPOTECA em favor do Banco Bradesco S/A;
2-) Av.5/304.376: PENHORA Exequenda (Prenotação nº 1.171.555, 22/12/2016). DA AVALIAÇÃO
ATUALIZADA(S) DO(S) APARTAMENTO 63 E DA VAGA DUPLA 91-92: R$ 345.536,77 (até abril/2019).
LOTE V : APARTAMENTO Nº 22, localizado no 2º andar ou 3º pavimento do BLOCOA, designado EDIFÍCIO
ROUXINOL, integrante do empreendimento denominado “RESIDENCIAL ILHA DOS AÇORES”, situado na
Rua Dr. Ubaldo Franco Caiubi 370, no bairro da Campininha, Vila São Paulo, Santo Amaro, CONTRIBUINTE:
120.017.0008-2, em área maior. MATRÍCULA304.135 do 11º CRI/SP. DOS ÔNUS: 1-) Av. 1/304.135: conf.
o registro nº 13, em 03/12/1998, na Matrícula 25759, consta HIPOTECA em favor do Banco Bradesco S/A;
2-) R.3/304.135: HIPOTECA JUDICIAL. Mandado de 21/03/2011, do 3º Grupo de Câmaras de Dir. Privado,
expedido nos autos da apelação civil nº 994.06.03914138-9-454.020.4/2-00, Ação de Proc. Ordinário, proposta
perante a 3ª VC de Sto. Amaro, Proc. 0047911-32.2005.8.26.0002, ajuizada por Josue Gawendo e Outra x
executada; 3-) Av.5/304.135: PENHORAExequenda (Prenotação nº 1.139.313, 28/10/2016); VAGA DUPLA
Nº 73-74, do tipo MM, localizada no 1° subsolo do “RESIDENCIAL ILHA DOS AÇORES”, situada na Rua
Dr. Ubaldo Franco Caiubi n° 370, no Bairro da Campininha, Vila São Paulo, Santo Amaro. CONTRIBUINTE:
120.017.0008-2, em área maior. MATRÍCULAnº 304.334, do 11º CRI/SP. DOS ÔNUS: 1-)Av.1/304.334: conf.
o registro nº 13, em 03/12/1998, na Matrícula 25759, consta HIPOTECA em favor do Banco Bradesco S/A;
2-) Av.5/304.334: PENHORA Exequenda (Prenotação 1.171.555, 22/12/2016). DA AVALIAÇÃO
ATUALIZADA(S) DO(S) IMÓVEL(IS):APARTAMENTO N° 22 E VAGA DUPLA 73-74: R$ 348.117,15 (até
abril/2019). LOTE VI: APARTAMENTO Nº 44, localizado no 4º andar ou 5º pavimento do– BLOCO A,
designado EDIFÍCIO ROUXINOL, integrante do empreendimento denominado “RESIDENCIAL ILHA DOS
AÇORES”, situado na Rua Dr. Ubaldo Franco Caiubi 370, no bairro da Campininha, Vila São Paulo, Santo
Amaro, CONTRIBUINTE: 120.017.0008-2, em área maior. MATRÍCULA 304.145 do 11º CRI/SP. DOS ÔNUS:
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ƐĞƵƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞƐĆŽůŝƋƵŝĚĂĚŽƐĐŽŵƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐăǀŝƐƚĂŽƵĐŽŵŽƵƚƌŽĂƟǀŽ
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͘ĂďŽƌĚĂŐĞŵĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŶŽŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚŽƌŝƐĐŽĚĞ
ůŝƋƵŝĚĞǌĠĚĞŐĂƌĂŶƟƌ͕ŽŵĄǆŝŵŽƉŽƐƐşǀĞů͕ƋƵĞƐĞŵƉƌĞƚĞŶŚĂůŝƋƵŝĚĞǌƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĐƵŵƉƌŝƌ
com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas
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1-) Av.1/304.145: conf. o registro nº 13, em 03/12/1998, na Matrícula 25759, consta HIPOTECAem favor do
Banco Bradesco S/A; 2-) Av.3/304.145: PENHORA. Certidão de 17/05/2011, do Juízo de Direito da 8ª Vara
Cível do Foro Regional de Sto. Amaro, Proc. 0101500-16.2009.8.26.0002, Ação de Proc. Ordinário entre as
partes supra; 3-)Av.4/304.145: PENHORA Exequenda (Prenotação nº 1.139.313, 28/01/2016). VAGA DUPLA
Nº 29-30 do tipo PP, localizada no 1° subsolo do “RESIDENCIAL ILHA DOSAÇORES”, situada na Rua Dr.
Ubaldo Franco Caiubi n° 370, no Bairro da Campininha, Vila São Paulo, Santo Amaro. CONTRIBUINTE:
120.017.0008-2, em área maior. MATRÍCULA304.301 do 11º CRI/SP. DOS ÔNUS: 1-) Av.1/304.301: conf. o
registro nº 13, em 03/12/1998, na Matrícula 25759, consta HIPOTECA em favor do Banco Bradesco S/A; 2)Av.5/304.301: PENHORA Exequenda (Prenotação nº 1.171.555, 22/12/2016). DAAVALIAÇÃOATUALIZADA(S)
DO(S) IMÓVEL(IS): APARTAMENTO N° 44 E VAGA DUPLA29-30: R$ 323.533,13 (até abril/2019). LOTE
VII: VAGA DUPLA N° 55-56, do tipo MM, localizada no 1° subsolo do “RESIDENCIALILHA DOSAÇORES”,
situada na Rua Dr. Ubaldo Franco Caiubi n° 370, no Bairro da Campininha, Vila São Paulo, Santo Amaro.
CONTRIBUINTE: 120.017.0008-2, em área maior. MATRÍCULA304.325 do 11° CRI/SP. DOS ÔNUS: 1-)
Av.1/304.325: conf. o registro nº 13, em 03/12/1998, na Matrícula 25759, consta HIPOTECA em favor do Banco
Bradesco S/A; 2-)Av.5/304.325: PENHORAExequenda (Prenotação nº 1.171.555, 22/12/2016). DAAVALIAÇÃO
ATUALIZADA(S) DAVAGA 55-56: R$ 48.511,20 (até abril/2019, de acordo com a tabela DrCalc.net – Índices
e Cálculos na Web). LOTE VIII:APARTAMENTO Nº 32 , localizado no 12º andar ou 3º pavimento do BLOCO
B, designado EDIFÍCIO CANÁRIO, integrante do empreendimento denominado “RESIDENCIAL ILHA DOS
AÇORES”, situado na R. Dr. Ubaldo Franco Caiube nº 370, no Bairro da Campininha, Vila São Paulo, Santo
Amaro. CONTRIBUINTE: 120.017.0008-2, área maior. MATRÍCULA: 304.191, do 11º CRI/SP. DOS ÔNUS:
1-) Av.1/304.191: conf. o registro nº 13, em 03/12/1998, na Matrícula 25759, consta HIPOTECAem favor do
Banco Bradesco S/A; 2-) Av.3/304.191: PENHORA. Mandado de 26/03/2013, do Juízo de Direito da 1ª Vara
da Justiça Federal de 1º Grau, SP, 1ª Subseção Judiciária de SP, Proc. 0038590-90.2009.403.6182,Ação de
Exec. Fiscal ajuizada pela Faz. Nacional x executada; 3-) Av.4/304.191: PENHORAExequenda (Prenotação
nº 1.139.313, 28/01/2016). VAGA DUPLANº 29-30, do tipo PP, localizada no 2° subsolo do “RESIDENCIAL
ILHA DOS AÇORES”, situada na Rua Dr. Ubaldo Franco Caiubi, n° 370, no Bairro da Campininha, Vila São
Paulo, SantoAmaro, CONTRIBUINTE: 120.017.0008-2, em área maior. MATRÍCULA304.312 do 11º CRI/
SP. DOS ÔNUS: 1-)Av.1/304.312: conf. o registro nº 13, em 03/12/1998, na Matrícula 25759, consta HIPOTECA
em favor do Banco Bradesco S/A; 2-) Av.5/304.312: PENHORAExequenda (Prenotação nº 1.171.555, 22/12/
2016). AVALIAÇÃO ATUALIZADA(S) DO(S) IMÓVEL(IS):APARTAMENTO N° 32 E VAGA DUPLA 29-30:
R$ 342.956,38 (até abril/2019). LOTE IX: APARTAMENTO Nº 93, localizado no 9° andar ou 10º pavimento
do BLOCO A, designado EDIFICIO ROUXINOL, integrante do empreendimento denominado “RESIDENCIAL
ILHA DOS AÇORES, situado na R. Dr. Ubaldo Franco Caiube nº 370, no Bairro da Campininha, Vila São
Paulo, SantoAmaro. Contribuinte: 120.017.0008-2, em área maior. MATRÍCULA 304.164 do 11° CRI/SP. DOS
ÔNUS: 1-)Av.1/304.164: conf. o registro nº 13, em 03/12/1998, na Matrícula 25759, consta HIPOTECAem
favor do Banco Bradesco S/A; 2-) Av.5/304.164: PENHORA Exequenda (Prenotação nº 1.171.555, 22/12/
2016). VAGA DUPLA, Nº 83-84, do tipo MM, localizada no 2° subsolo do “RESIDENCIALILHADOSAÇORES”,
situada na Rua Dr. Ubaldo Franco Caiubi, n° 370, no Bairro da Campininha, Vila São Paulo, Santo Amaro,
CONTRIBUINTE: 120.017.0008-2, em área maior. MATRÍCULA304.363 do 11° CRI/SP. DOS ÔNUS: 1-)
Av.1/304.363: conf. o registro nº 13, em 03/12/1998, na Matrícula 25759, consta HIPOTECA em favor do Banco
Bradesco S/A; 2-)Av.5/304.363: PENHORAExequenda (Prenotação nº 1.171.555, 22/12/2016). DAAVALIAÇÃO
ATUALIZADA(S) DO(S) IMÓVEL(IS) APARTAMENTO 93 e da VAGA DUPLA 83-84: R$ 348.117,15 (até
abril/2019). LOTE X: VAGADUPLA Nº 23-24 do tipo PP, localizada no 1º subsolo do RESIDENCIAL ILHA
DOS AÇORES”, situada na Rua Dr. Ubaldo Franco Caiubi n° 370, no Bairro da Campininha, Vila São Paulo,
Santo Amaro. CONTRIBUINTE: 120.017.0008-2, em área maior. MATRÍCULA304.298 do 11° CRI/SP. DOS
ÔNUS: 1-)Av.1/304.298: conf. o registro nº 13, em 03/12/1998, na Matrícula 25759, consta HIPOTECAem
favor do Banco Bradesco S/A; 2-)Av.5/304.298: PENHORA Exequenda (Prenotação 1.171.555, 22/12/2016);
DA AVALIAÇÃOATUALIZADA(S) DO(S) DA VAGA DUPLANº 23-24: R$ 43.350,43 (até abril/2019). LOTE
XI: VAGA DUPLA N° 63-64,do tipo MM, localizada no 2° subsolo do “RESIDENCIAL ILHA DOSAÇORES”,
situada na Rua Dr. Ubaldo Franco Caiubi n° 370, no Bairro da Campininha, Vila São Paulo, Santo Amaro.
CONTRIBUINTE Nº 120.017.0008-2, em área maior. MATRÍCULA 304.329 do 11° CRI/SP. DOS ÔNUS: 1) Av.1/304.329: conf. o registro nº 13, em 03/12/1998, na Matrícula 25759, consta HIPOTECA em favor do
Banco Bradesco S/A; 2-) Av.5/304.329: PENHORA Exequenda (Prenotação 1.171.555, 22/12/2016). DA
AVALIAÇÃO ATUALIZADA(S) DA VAGA DUPLAN° 63-64: R$ 48.511,20 (até abril/2019). LOTE XII: VAGA
DUPLA N° 27-28, do tipo PP, localizada no 1° subsolo do “RESIDENCIAL ILHADOS AÇORES”, situada na
Rua Dr. Ubaldo Franco Caiubi n° 370, no Bairro da Campininha, Vila São Paulo, Santo Amaro.
CONTRIBUINTE: 120.017.0008-2. em área maior. MATRÍCULA304.300 do 11° CRI/SP. DOS ÔNUS: 1-)
Av.1/304.300: conf. o registro nº 13, em 03/12/1998, na Matrícula 25759, consta HIPOTECA em favor do Banco
Bradesco S/A; 2-)Av.5/304.300: PENHORAExequenda (Prenotação 1.171.555, 22/12/2016); DAAVALIAÇÃO
ATUALIZADA(S) DO(S) VAGA DUPLA N° 27-28: R$ 43.350,43 (até abril/2019).LOTE XIII: VAGADUPLA
n° 37-38, do tipo PP, localizada no 1° subsolo do “RESIDENCIAL ILHA DOS AÇORES”, situado na Rua Dr.
Ubaldo Franco Caiube n° 370, no Bairro da Campininha, Vila São Paulo, 29° Subdistrito, Santo Amaro.
CONTRIBUINTE: 120.017.0008-2, em área maior. MATRÍCULAnº 304.305, do 11º CRI/SP. DOS ÔNUS: 1) Av.1/304.305: conf. o registro nº 13, em 03/12/1998, na Matrícula 25759, consta HIPOTECA em favor do
Banco Bradesco S/A; 2-) Av.5/304.298: PENHORA Exequenda (Prenotação 1.171.555, 22/12/2016). DA
AVALIAÇÃO ATUALIZADA(S) DO(S) VAGA DUPLA n° 37-38: R$ 43.350,43 (até abril/2019). DAMERA
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO: R$ 11.409.867,97 (até abril/2019). DOS ÔNUS E DAS OBSERVAÇÕES
GERAIS: Há penhora no rosto dos autos, Proc. 0131712-69.2007.8.26.0002. Ação de Conhecimento, ajuizada
por Akemi x a parte ré. Há débitos de IPTU para o CONTRIBUINTE: 120.017.0008-2, em área maior, Nome:
Delvina Giorgetti, no valor de R$ 191.928,43 e nenhuma dívida inscrita (conf. pesquisa realizada por posto
da PMSP aos 06/05/2019. DAS DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão começará em 23/07/2019, às 14h00min.
e terminará em 26/07/2019, às 14h00min. O 2º Leilão começará em 26/07/2019, às 14h01min e terminará
em 20/08/2019, às 14h00min. DAS CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que
der lance superior ou maior que a avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a
60% (sessenta por cento) do valor da avaliação (atualizado pelos índices adotados pelo E. Tribunal de Justiça,
desde a data do laudo), na forma do artigo 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil Os interessados
deverão cadastrar-se previamente no portal www.leilaoinvestment.com.br para que participem do leilão eletrônico
fornecendo todas as informações solicitadas. DA PROPOSTADE PAGAMENTO PARCELADO: Caso não
haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, até o
início da primeira etapa proposta por valor não inferior ao da avaliação e até o início da segunda etapa, proposta
por valor que não seja considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo menos 25% do valor do lance
à vista, exceto a comissão do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que deverá ser depositado antes
da expedição da carta de arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses, garantido por hipoteca do próprio
bem imóvel. As propostas para aquisição em prestações indicarão na proposta o prazo, a modalidade, o
indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. Prevalecerá a proposta de maior
valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único e Art. 895, § 1º, § 2º,
§ 7º e § 8º ambos do CPC). DO PAGAMENTO: O preço do bem arrematado deverá ser depositado através
de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. através do site: www. tjsp.jus.br. (Clicar em Portal de
Custas, emissão de guias e depósito judicial), no prazo de até 24 horas da realização do leilão. (Art. 884, IV
do CPC). Pelo presente, fica(m) o(a)(s) executado(a)(s), o(s) eventual(is)/sucessor(es) ou ocupante(s) do
imóvel, o credor hipotecário, os fiadores e demais interessados, INTIMADO(A)(S) das designações supra,
caso não seja(m) localizado(a)(s) para intimação pessoal. Do processo digital consta o ajuizamento de
Embargos deTerceiro sob o nº 1047352-43.2014.8.26.0002, referente ao apto. 71, em grau de recurso. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 21 de maio de 2019. Edital
completo e demais condições no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.

ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳ
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂ
ƚĠϭ
ϭͲϮ
ƟǀŽƐ
ŶĆŽĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽ
ano
anos ϮͲϱĂŶŽƐ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
ϰϮϯ
ϰϮϯ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ϭϭ͘ϴϳϯ ϭϭ͘ϴϳϯ
Contas a receber de clientes
ϮϮ͘ϯϯϰ ϮϮ͘ϯϯϰ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĂƌĞĐĞďĞƌĞ^W
11.647
5.000
1.512
ϱ͘ϭϯϱ
WĂƐƐŝǀŽƐ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
(768)
(768)
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;ϴ͘ϳϯϴͿ (1.548)
(2.267) ;ϰ͘ϵϮϯͿ
Contas a pagar
(185)
(185)
WŽƐŝĕĆŽůşƋƵŝĚĂ
ϯϲ͘ϱϴϲ
ϯϳ͘ϭϮϵ
;ϳϱϱͿ
ϮϭϮ
ůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ĞƐƚĄĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂŶŽƋƵĂĚƌŽĂƐĞŐƵŝƌĞŶĆŽĞǆŝƐƚĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĞŵŽƵƚƌĂƐĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐĂůĠŵĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĚĂƐĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ͗
ŽŶƚƌŽůĂĚĂ
ĞƐĐƌŝĕĆŽ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
ƟǀŽƐ
EŝǀĞů
ŽŶƚĄďŝů sĂůŽƌ:ƵƐƚŽ ŽŶƚĄďŝů sĂůŽƌ:ƵƐƚŽ
sĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
2
10.425
10.425
11.259
11.259
ƵƐƚŽŵŽƌƟǌĂĚŽ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĚĞĐĂŝǆĂ
1.869
1.869
41
41
Contas a receber de clientes
17.075
17.075
15.417
15.417
ŵƉƌĠƐƟŵŽĂƌĞĐĞďĞƌĞ^W
6.716
6.716
12.220
12.220
dŽƚĂů
ϯϲ͘Ϭϴϱ
ϯϲ͘Ϭϴϱ
ϯϴ͘ϵϯϳ
ϯϴ͘ϵϯϳ
WĂƐƐŝǀŽƐ
ƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
411
411
675
675
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
15.671
15.671
8.687
8.687
ƌĞĚŽƌĞƐƉŽƌĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞ
ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
Contas a pagar
260
260
261
261
dŽƚĂů
ϭϲ͘ϯϰϮ
ϭϲ͘ϯϰϮ
ϵ͘ϲϮϯ
ϵ͘ϲϮϯ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ĞƐĐƌŝĕĆŽ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
Valor ŽŶƚĄValor
ƟǀŽƐ
EŝǀĞů ŽŶƚĄďŝů
:ƵƐƚŽ
ďŝů
:ƵƐƚŽ
sĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
2
16.048
16.048 ϭϭ͘ϴϳϯ
ϭϭ͘ϴϳϯ
ƵƐƚŽŵŽƌƟǌĂĚŽ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĚĞĐĂŝǆĂ
4.421
4.421
ϰϮϯ
ϰϮϯ
Contas a receber de clientes
ϮϬ͘ϴϵϯ
ϮϬ͘ϴϵϯ ϮϮ͘ϯϯϰ
ϮϮ͘ϯϯϰ
ŵƉƌĠƐƟŵŽĂƌĞĐĞďĞƌĞ^W
6.782
6.782 11.647
11.647
dŽƚĂů
ϰϲ͘ϱϳϳ
ϰϲ͘ϱϳϳ ϰϲ͘Ϯϳϳ
ϰϲ͘Ϯϳϳ
WĂƐƐŝǀŽƐ
ƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
466
466
768
768
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
15.746
15.746
ϴ͘ϳϯϴ
ϴ͘ϳϯϴ


Diretoria
WĂďůŽůďŝŶŽĂǀĂůĐĂŶƟͲDiretor Presidente
ZĂĨĂĞůEĞĚĞƌ'ĂƫͲŝƌĞƚŽƌ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
ŽŶƚĂĚŽƌĂ
ƌƵŶĂĚĞKůŝǀĞŝƌĂdĂǀĂƌĞƐĚĂ^ŝůǀĂͲZϭ^WϮϲϵϮϳϲͬKͲϭ

( ( $*_  Y  (    jh"j #  #      %% K^ X%Y (
(k[\$]K(?$($'>)^?Y)g\9V$X  #Zj >"
khW  ) $| + V$? jj #ZZ h"kW^ ;% + +( )>^ % ( )+$ +H + )> " +
' | v%Y% *_ q^ ' g* ( ;% ( =x # jkZ^# V ( #W^ ( (
' ( g%  K&*_ ( $ ( 'q  $*_ ( (% >% )K* ?"
&'y#"jk#h (;%(&%(^`(`(*_'(^'
;% & j (^  `% (  ( %'^ '%&  (g V`(  ( % '%W^ ( (
|8 (K] ;%K  j{ ( K ( (g V Z ( $$W^ % `*& &g^ g
' ( K"  &((  & &(( 9%K  (  'Y %'^  y^ 8
&( %( '  (( % '%&  `^  &( (  jZ^ \ ( $$  )8 
'(^'9^`9('%g(`&( h>Z>!
  $
 " =Q    )  = $))   "#h !  #   
 X%Y (  (
h[\$]K^(?q%&$$]K^(()_%^ $)=~}~) \= $ ^`&(
   ?Q )+=   $||g V$? hh h "j!W^ ;%  *_ ( $g*^ ( (& $&%&^
v%Y( ' + +( )>^ % ' '*_ ( )+$ +H + )> " + '^ ` v%(
'(^ (("  '& ( ;% ( =x Z !#k^Z! V`K ( !W  (  9%(
& % (^ ` (`(  &*_ ' (^ ' ;% & j (^  `% (  ( %'^ `% 
'&^ g ' ( (y ( &% ( {^ '& ( |8 (K] `9( & { 
9'(*_ ( &(( ( '|  K*_  ?  ' 9%( (K( ( ;%^ (  'Y
'K    jh ( $$ &  '& K%8^ "  'Y ( j V;%YW ( ' ;%^
('(&('|%K&*_^'^'q'%^%&'%*_ )8'^
`9('%g(`&(  ) h>Z>!
Z[\$]K(?$($'>) Z `]$]K (($*_ Y( hkZ"
#j   #    (%Y()K($%|^X%Y((Z[\$]K(?$($'>
)^ ?Y )g  ( ;% ( ) V$?  hjZ Zj Z"ZjW^ ;% $(&] $ ( + " +%g
| v%Y% *_ ( 9%*_^ gvK(  ;% ( =x  j^h# V&* ( W^ '( ' ('
(& ( ( %(( jk^ (K( ( &]%  jk j!j^ (  j $q ( &qK
( $' ( )_ %")^ Y(  $(&]  %  (  9%( & % (^ 9'("
(^';%&h(^`%((%'^'%(g%Y(^_&;%Kg|8
8(%Y('&(^%&j(^&g%%|*((9;%^&'K(('q
( h{ ( K ( 9%*_^ %K %  |8^ '(( ;% ;%  '&  v `
&#'&^((*_&8v%({V%&'W&y^g'('|
( g  % K*_  (  'Y %'^  y^ 8 &( %( '  (( %
'%&` )8'^`9('%g( )^>#>! h>Z>!
( ( $*_  Y  (    Zh#Z"!j   #        K }(&^ X%]Y
(([\$]K(?$($'>)^?Y)g})%|+|( V$X
  jZ>"ZhW^ ( ?H  $ V$?  ! h! !j"k!W  } $ ( ) V$?
!h # j"jhW^ ;% + +( )> | v%Y% *_ ( 9%*_^ gvK(  ;% ( =x ! Z#^k!
Vv(!W^'('$(%($(+8"&'&"$'(}^$
 Z! #  (  9%( & % (^ 9'(" (^ ' ;% & h (^  `% (  (
%'^ '%&  (g %Y(^ _ & ;%  Kg |8 8 (%Y( ' &(^ % & j (^
&g%& % |*&  ( ( 9;%^ &'K(  ('q ( h{ ( K ( 9%*_^
%K %  |8^ '(( ;%& ;%  '&  v ` & # ' &^
( ( *_ &8  v% ( { V%& ' W  &y^ g ' ( '| ( g  %
K*_  (  'Y %'^  y^ 8 &( %( '  (( % '%&
` )8'^`9('%g(  ) h>Z>!
$
"=Q h) = $)) kjZ" Z  # k  VW
X%YVW(
([\$]K^(?=")|(^(()_%^VW %$=(%
}(|^`&(^ ?Q)+=VW?= $ )=\\ =)^$XZ h ZZh>"
Z^ & (*  =% ( (  )%^ hj^  ^ \ (^ $ !"^ )_ % " ) 
?=$)$ =   $ )=\^$?!k jZZ kh"^;%|`''%&*_( q'
' ( + % )> ^ ;% | v%Y% *_ &q^ '  g& ( ;% ( =x j Z^h V&
(ZW (;%(&%(^`(`(*_'(^';%&j(^`%(
 ( %'^ '%&  (g^ ( ( |8 (K] ;%K  j{ ( K ( (g V
Z($$W^%`*&&g^g'(K"&((&&((9%K (
 'Y %'^  y^ 8 &( %( '  (( % '%&  `^  &( (
 jZ^ \ ( $$  )8  '^ `9(  '%g(  ("  % & %   _ g(^
` (&(  % $
^ ' ^ '    & ( *_ ''  ' ;%^  'Y (
hV=W (^ ;% `%8 'q  (% ( 'Y ( ' (^ ' '  _ ( (
*_^%8((K^&;%8&(%(' )8'(^'9^
`9(  '%g(  `& (    )  (  '(  (( ( )_ %^   ( K&g
( h>Z>!

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1034582-16.2017.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a).ADEVANIR
CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) MARCIA CRISTINA GUARALDO,
CPF 525.289.878-20, que lhe foi proposta ação pelo Procedimento Comum para cobrança referente a prestação
de serviços jurídicos prestados e não adimplidos os honorários na ordem de R$ 4.531,24 (Quatro mil quinhentos
e trinta e um reais e vinte e quatro centavos) atualizados até Outubro /2017. Encontrando-se a requerida 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.
12 e 13/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016463-06.2014.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Camila Sani
Pereira Quinzani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Daniela Ribeiro Martuscelli, inscrita no cadastro
nacional de pessoa fisica CPF sob o nº. 418.518.578-26, filha de Sônia Regina Ribeiro Martuscelli e Vicente
Martuscelli, que por parte de Luiz Schiaveli, lhe foi ajuizada uma Ação DECLARATÓRIADE NULIDADE
DE NEGÓCIO JURÍDICO, constando na inicial o desejo de ver declarado nulo o Instrumento Particular De
Cessão E Transferência De Direitos Hereditários referente aos imóveis deixados por Francisco Cancero,
em favor de seus genitores: uma casa situada na Rua Tobias de Barros nº. 140, antigo nº. 12, Santo Amaro
- SP, medindo 450 metros quadrados, e um apartamento situado na Rua Gibraltar nº. 180, antiga Rua Guaianazes
nº. 218, SantoAmaro - SP, medindo 65 metros quadrados de área total. Encontrando-se a requerida em local
incerto e não sabido, foi determinada sua citação por edital, para que, no prazo de 15 dias, que começará a
fluir após o prazo de 20 (vinte) dias, apresente contestação, sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos
articulados pelo autor. 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 junho de 2019.
12 e 13/07

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1102135- 79.2014.8.26.0100 (USUC 1290)A DoutoraAlineAparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da
1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Herdeiros de Anis Camillo Saad, a saber: Eduardo Camillo Saad,
Marina Racy Saad; Nelly Faridy Racy Saad, Fernando Antônio Austregésilo, Fernando Antônio Corte, Vera
Lucia Corte, Sebastião de Godoy Pinheiro, Candida Acatauassu de Godoy Pinheiro, João Paschoalini, Benedicto
Corrêa, Maria de Paula Corrêa, Walter Dezopi Junior, Marcia de Fatima Rutka Dezopi, Maria Natalina
Vaccari Fernandes, José Joaquim Fernandes, MiguelTeófilo, Bernardete Pereira Santos, Teresa de Lourdes
Correa, Milton Kenjy Ibata, Walter Tadeu Amorim, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Yoshiro Hayama
e Mitiyo Hayama, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre os imóveis localizados
na Rua Clorindo de Oliveira Cajé, nº 43 (lote 25) e nº 41 (lote 26) - Jardim Nelly, 13º Subdistrito Butantã - São
Paulo SP, com área de 144,00 m², contribuinte nº 159.044.0025-9, alegando posse mansa e pacífica no prazo
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
12 e 13/07

Jornal O DIA SP

São Paulo, 13, 14 e 15 de julho de 2019
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Companhia de Participações Aeroportuárias
CNPJ 09.352.896/0001-42
Relatório da Administração (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
3ENHORES!CIONISTAS 3UBMETEMOS¹APRECIA¼»ODE63ASAS$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRASACOMPANHADASDO2ELATÆRIODOS!UDITORES)NDEPENDENTESSOBREASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS ELABORADASDEACORDOCOMASPR¶TICASADOTADASNO"RASILEEXPRESSANDOOSRESULTADOSALCAN¼ADOSNOEXERCÁCIOSOCIALENCERRADOEMDEDEZEMBRODE3»O0AULO DEJULHODE
!!DMINISTRA¼»O
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de Reais)
$EMONSTRA¼»ODORESULTADOPARAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRO de 2018
$EMONSTRA¼»ODORESULTADOABRANGENTEPARAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODE
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota
2018
2017
Nota
2018
2017
Despesas operacionais
Nota
2018
2017
Nota 2018 2017
Ativo
Passivo
Despesas gerais e administrativas
Prejuízo líquido do exercício
 
Circulante
Circulante
3ERVI¼OS


Outros resultados abrangentes
Fornecedores
5 Outros
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
6
56


)TENSQUEN»OSER»ORECLASSIlCADOSSUBSEQUENTEMENTEPARAADEMONSTRA¼»O
65
57


do resultado
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
6

 Impostos e contribuições a recolher
Mútuos - partes relacionadas


 Resultado de equivalência patrimonial
AE


!JUSTEPATRIMONIAL
PLANODEPENS»OEMINVESTIDAS
B
445 
Tributos a recuperar


4OTALDOPASSIVOCIRCULANTE

 Outros resultados operacionais


445 
$IVIDENDOSARECEBER
A

- Não Circulante
2ESULTADOANTESDORESULTADOlNANCEIRO
 
)TENSQUESER»ORECLASSIlCADOSSUBSEQUENTEMENTEPARAADEMONSTRA¼»O
4OTALDOATIVOCIRCULANTE





do resultado
Mútuos - partes relacionadas


 Resultado Financeiro
 
!JUSTESNACONVERS»ODEDEMONSTRA¼ÊESCONT¶BEISDECONTROLADASNOEXTERIOR
Não Circulante
Impostos e contribuições a recolher

 Prejuízo operacional e antes do imposto de renda e contribuição social
7a


 EMINVESTIDAS
B 
676
4OTALDOPASSIVON»OCIRCULANTE

 Imposto de renda e contribuição social - corrente e diferido
Realizável a longo prazo
Prejuízo líquido do exercício
 

676
Impostos diferidos
7
 Patrimônio Líquido
C     Total do resultado abrangente do exercício
 
Capital social
A

 Prejuízo por ação - básico e diluído (em reais - R$)
Tributos a recuperar

!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
!JUSTEDEAVALIA¼»OPATRIMONIAL
B


4OTALDOATIVON»OCIRCULANTE


$EMONSTRA¼»ODOSmUXOSDECAIXA -½TODOINDIRETOPARAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODE(Em milhares de Reais)
2ESERVADECAPITAL


Investimentos
AE

 0REJUÁZOSACUMULADOS


2018
2017
2018
2017
4OTALDOATIVON»OCIRCULANTE

 4OTALDOPATRIMÇNIOLÁQUIDO

 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Fornecedores


(1.921) (2.499)
4OTALDOATIVO

 4OTALDOPASSIVOEPATRIMÇNIOLÁQUIDO

 Prejuízo líquido do exercício
Mútuos - partes relacionadas


!JUSTESPOR
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
Impostos e contribuições a recolher


Imposto de renda e contribuição social diferidos


0AGAMENTOSDE)2E#3
- 
$EMONSTRA¼»ODASMUTA¼ÊESDOPATRIMÇNIOLÁQUIDOPARAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODE(Em milhares de Reais)
2ESULTADODEEQUIVAL¾NCIAPATRIMONIAL

 Caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades operacionais
(400)
676
Capital social
Reserva de capital
Ajuste de avaliação patrimonial Prejuízos acumulados
Total
*UROSEVARIA¼»OMONET¶RIASOBREMËTUOCOMPARTESRELACIONADAS

 Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Saldos em 1º de janeiro de 2017





,IQUIDA¼»ODEhedge accounting

 
1.570
2.777 Aplicações Financeiras
0REJUÁZODOEXERCÁCIO


Caixa líquido proveniente das (usados nas) atividades de investimentos
443 (1.266)

 Variação nos ativos e passivos
/UTROSRESULTADOSABRANGENTES
Aumento/Redução do caixa e equivalentes de caixa
43
(590)




 (Aumento) redução dos ativos:
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Demonstração do aumento/redução do caixa e equivalentes de caixa
Impostos
a
recuperar


0REJUÁZODOEXERCÁCIO




$IVIDENDOSEJUROSSOBREOCAPITALPRÆPRIORECEBIDOS
 .OINÁCIODOEXERCÁCIO


/UTROSRESULTADOSABRANGENTES
56

Despesas antecipadas e outras
 .OlMDOEXERCÁCIO




 Aumento (redução) dos passivos:
Saldos em 31 de dezembro de 2018
43
(590)
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
.OTASEXPLICATIVAS¹SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASPARAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODE(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto Operacional: !#OMPANHIADE0ARTICIPA¼ÊES!EROPORTU¶RIAS #0!h#OMPANHIAv ½UMASOCIEDA- TOS»OMENSURADASPARAMESES EXCETOSEORISCODECR½DITOTENHAAUMENTADOSIGNIFICATIVAMENTE QUANDO BREAEXPOSI¼»ODA#OMPANHIAACADAUMDOSRISCOSSUPRAMENCIONADOSEOSOBJETIVOS POLÁTICASEPROCESSOS POSSUIINSTRUMENTOSQUE POTENCIALMENTE PODERIAMDILUIROSRESULTADOSPORA¼»O3EGUEABAIXO OC¶LCULODO
DEPORA¼ÊESDECAPITALFECHADO DOMICILIADANACIDADEDE3»O0AULO NO%STADODE3»O0AULO "RASIL NA2UA APERDAESPERADAPASSARIAASERMENSURADAPARAAVIDAINTEIRADOATIVO!SPERDASDECR½DITOESPERADASPARA PARAAMENSURA¼»OEGERENCIAMENTODERISCOECAPITAL$IVULGA¼ÊESQUANTITATIVASADICIONAISS»OINCLUÁDASAO RESULTADOPORA¼»OB¶SICOEDILUÁDO
2018
2017
#HEDID*AFET  QUEFOICONSTITUÁDAEMDENOVEMBRODEETEMCOMOOBJETOSOCIALA AGEST»O O MESESS»OPERDASDECR½DITOQUERESULTAMDEPOSSÁVEISEVENTOSDEINADIMPL¾NCIADENTRODEMESESAPÆS LONGODESTASDEMONSTRA¼ÊESFINANCEIRASa) Risco de taxas de câmbio: Decorre da possibilidade de oscila- Numerador


PLANEJAMENTO ODESENVOLVIMENTO AOPERA¼»OCOMERCIAL OINVESTIMENTOEAOPERA¼»ODEAEROPORTOSPËBLICOSE ADATADOBALAN¼OOUEMUMPERÁODOMAISCURTO CASOAVIDAESPERADADOINSTRUMENTOSEJAMENORDOQUE ¼ÊESDASTAXASDEC·MBIODASMOEDASESTRANGEIRASUTILIZADASPARAAAQUISI¼»ODEEQUIPAMENTOS BEMCOMO 0REJUÁZODOEXERCÁCIO
PRIVADOS NOVOSOUJ¶EXISTENTES ESERVI¼OSAEROPORTU¶RIOSCORRELATOS TAISCOMOESTACIONAMENTOSPARACARROS  MESES !SPROVISÊESPARAPERDASCOMCONTASARECEBERDECLIENTESSEMCOMPONENTESIGNIFICATIVODEFINAN- PARAALIQUIDA¼»ODEPASSIVOSFINANCEIROS!L½MDEVALORESAPAGAREARECEBEREMMOEDASESTRANGEIRAS A Denominador


TERMINAISDECARGA HANGARES BASESDEOPERA¼ÊESFIXASEINSTALA¼ÊESDEMANUTEN¼»O REPAROEVISTORIA NO CIAMENTO S»OMENSURADASAUMVALORIGUAL¹PERDADECR½DITOESPERADAPARAAVIDAINTEIRADOINSTRUMENTO  #OMPANHIATEMINVESTIMENTOSEMCONTROLADANOEXTERIORETEMFLUXOSOPERACIONAISDECOMPRASEVENDASEM -½DIAPONDERADADEA¼ÊES
 
 
"RASILENOEXTERIORB OINVESTIMENTONAAQUISI¼»ODEPROPRIEDADES TERRENOS EDIFICA¼ÊESEIMÆVEISEM¶REAS ASQUAISRESULTAMDETODOSOSPOSSÁVEISEVENTOSDEINADIMPLEMENTOAOLONGODAVIDAESPERADADOINSTRUMEN- OUTRASMOEDAS!#OMPANHIAESUACONTROLADAAVALIAMPERMANENTEMENTEACONTRATA¼»ODEOPERA¼ÊESDE 0REJUÁZOPORA¼»O B¶SICOEDILUÁDO %M2EAIS
2018
2017
RURAISEOUURBANASDESTINADOS¹CONSECU¼»ODOSITENSANTERIORESEC APARTICIPA¼»OCOMOACIONISTA SÆCIAOU TOFINANCEIRO/PERÁODOM¶XIMOCONSIDERADONAESTIMATIVADEPERDADECR½DITOESPERADA½OPERÁODOCONTRA- hedgePARAMITIGARESSESRISCOSb) Risco de juros: $ECORREDAPOSSIBILIDADEDESOFRERREDU¼»ONOSGANHOSOU 11. Resultado financeiro
COTISTAEMOUTRASSOCIEDADES SIMPLESOUEMPRESARIAIS EEMEMPREENDIMENTOSDEQUALQUERNATUREZA NO"RA- TUALM¶XIMODURANTEOQUALA#OMPANHIAEST¶EXPOSTAAORISCODECR½DITO!ODETERMINARSEORISCODECR½DI- PERDASDECORRENTESDEOSCILA¼ÊESDETAXASDEJUROSINCIDENTESSOBRESEUSATIVOSFINANCEIROS!STAXASDEJUROS Despesas Financeiras


SILEOUNOEXTERIOR RELACIONADOSDIRETAOUINDIRETAMENTEAOOBJETOSOCIALANTERIORMENTEDESCRITO!#OMPANHIA TODEUMATIVOFINANCEIROAUMENTOUSIGNIFICATIVAMENTEDESDEORECONHECIMENTOINICIALEAOESTIMARASPERDAS NASAPLICA¼ÊESFINANCEIRASS»OEMSUAMAIORIAVINCULADAS¹VARIA¼»ODO#$)$ETALHAMENTOSAESSERESPEITO *UROSEVARIA¼ÊESMONET¶RIASSOBREMËTUOS


DET½MPARTICIPA¼»ODIRETADENA#URA¼AO!IRPORT)NVESTMENTS.6#!) SENDOQUEESTADET½MDO DECR½DITOESPERADAS A#OMPANHIACONSIDERAINFORMA¼ÊESRAZO¶VEISEPASSÁVEISDESUPORTEQUES»ORELEVAN- PODEMSEROBTIDOSNANOTAEXPLICATIVANSEc) Risco de estrutura de capital (ou risco financeiro) #OMISSÊESSOBRElAN¼AS

CAPITALSOCIALDA#URA¼AO!IRPORT2EAL%STATE%NTERPRISES.6#!) E#URA¼AO!IRPORT0ARTNERS.6#!) %M TESEDISPONÁVEISSEMCUSTOOUESFOR¼OEXCESSIVO)SSOINCLUIINFORMA¼ÊESEAN¶LISESQUANTITATIVASEQUALITA- e liquidez: $ECORREDAESCOLHAENTRECAPITALPRÆPRIOAPORTESDECAPITALERETEN¼»ODELUCROS ECAPITALDE /UTRASDESPESASlNANCEIRAS
DEJUNHODE A##2%SPAÅAADQUIRIUDIRETAMENTE PARTICIPA¼»OADICIONALDEDOCAPITALSOCIAL TIVAS COMBASENAEXPERI¾NCIAHISTÆRICADA#OMPANHIA NAAVALIA¼»ODECR½DITOECONSIDERANDOINFORMA¼ÊES TERCEIROSQUEA#OMPANHIAFAZPARAFINANCIARSUASOPERA¼ÊES0ARAMITIGAROSRISCOSDELIQUIDEZEOTIMIZARO
DA#!) PASSANDOADETER DIRETAEINDIRETAMENTEATRAV½SDA#OMPANHIA  DO!EROPORTO)NTERNACIONAL PROSPECTIVASforward-looking !#OMPANHIACONSIDERAUMATIVOFINANCEIROCOMOINADIMPLENTEQUANDO £ CUSTOM½DIOPONDERADODOCAPITAL S»OMONITORADOSPERMANENTEMENTEOSNÁVEISDEENDIVIDAMENTODEACORDO
DE#URA¼AO!#!)EA#!2% S»OEMPRESASLOCALIZADASEM#URA¼AO!#!2%N»OPOSSUIOPERA¼ÊESATUALMENTE POUCOPROV¶VELQUEODEVEDORPAGUEINTEGRALMENTESUASOBRIGA¼ÊESDECR½DITO¹#OMPANHIAOU /CONTASA COMOSPADRÊESDEMERCADO!!DMINISTRA¼»OAVALIAQUEA#OMPANHIAGOZADECAPACIDADEPARAMANTERA
EA#!)TEMPOROBJETOSOCIALAPARTICIPA¼»OEMOUTRASSOCIEDADES!#!0½RESPONS¶VELPELAOPERA¼»ODO!E- RECEBER DE CLIENTES ESTIVER VENCIDO H¶ MAIS DE  DIAS !S PERDAS DE CR½DITO ESPERADAS S»O ESTIMATIVAS CONTINUIDADEOPERACIONALDOSNEGÆCIOS EMCONDI¼ÊESDENORMALIDADE)NFORMA¼ÊESSOBREOSVENCIMENTOSDOS
ROPORTO)NTERNACIONALDE#URA¼AO!EROPORTO)NTERNACIONAL(ATO /PRAZODECONCESS»OVAIAT½ABRILDE PONDERADASPELAPROBABILIDADEDEPERDASDECR½DITO1UANDOAPLIC¶VEL ASPERDASDECR½DITOS»OMENSURADAS INSTRUMENTOSFINANCEIROSPASSIVOSPODEMSEROBTIDASNASRESPECTIVASNOTASEXPLICATIVAS/QUADROSEGUINTE
2. Principais práticas contábeis: !S POLÁTICAS E PR¶TICAS CONT¶BEIS DESCRITAS ABAIXO T¾M SIDO APLICADAS AVALORPRESENTE PELADIFEREN¼AENTREOSFLUXOSDECAIXAARECEBERDEVIDOS¹#OMPANHIADEACORDOCOMO APRESENTAOSPASSIVOSFINANCEIROSN»ODERIVATIVOS PORFAIXASDEVENCIMENTO CORRESPONDENTESAOPERÁODO
CONSISTENTEMENTENOSEXERCÁCIOSAPRESENTADOSNASDEMONSTRA¼ÊESFINANCEIRASa) Investimentos: /INVESTI- CONTRATOEOSFLUXOSDECAIXAQUEA#OMPANHIAESPERARECEBER!SPERDASDECR½DITOESPERADASS»ODESCONTA- REMANESCENTENOBALAN¼OPATRIMONIALAT½ADATACONTRATUALDEVENCIMENTO
MENTOSDA#OMPANHIAEMENTIDADECONTABILIZADAPELOM½TODODAEQUIVAL¾NCIAPATRIMONIALCOMPREENDEM DASPELATAXADEJUROSEFETIVADOATIVOFINANCEIRO/VALORCONT¶BILBRUTODEUMATIVOFINANCEIRO½BAIXADO
-ENOSDEANO
Entre 1 e 2 anos
SUAPARTICIPA¼»OEMCONTROLADAs#ONTROLADA!#OMPANHIACONTROLAUMAENTIDADEQUANDOEST¶EXPOSTOA  QUANDOA#OMPANHIAN»OTEMEXPECTATIVARAZO¶VELDERECUPERAROATIVOFINANCEIROEMSUATOTALIDADEOUEM Mútuos - partes relacionadas


OUTEMDIREITOSOBRE OSRETORNOSVARI¶VEISADVINDOSDESEUENVOLVIMENTOCOMAENTIDADEETEMAHABILIDADE PARTE.OENTANTO OSATIVOSFINANCEIROSBAIXADOSPODEMAINDAESTARSUJEITOS¹EXECU¼»ODECR½DITOPARAO 6. Caixa e equivalente de caixa e aplicações financeiras
DEAFETARESSESRETORNOSEXERCENDOSEUPODERSOBREAENTIDADE!SDEMONSTRA¼ÊESFINANCEIRASDECONTROLADAS CUMPRIMENTODOSPROCEDIMENTOSDA#OMPANHIAPARAARECUPERA¼»ODOSVALORESDEVIDOS!PROVIS»OPARA
2018
2017
S»OINCLUÁDASNASDEMONSTRA¼ÊESFINANCEIRASAPARTIRDADATAEMQUEA#OMPANHIAOBTIVEROCONTROLEAT½A PERDASPARAATIVOSFINANCEIROSMENSURADOSPELOCUSTOAMORTIZADO½DEDUZIDADOVALORCONT¶BILBRUTODOS #AIXASEBANCOS
56

DATAEMQUEOCONTROLEDEIXADEEXISTIRb) Moeda estrangeira: s4RANSA¼ÊESCOMMOEDAESTRANGEIRA!TIVOS ATIVOSEDEBITADANORESULTADOf) Receitas e despesas financeiras: Receitas financeiras compreendem ba56

EPASSIVOSMONET¶RIOSEMMOEDAESTRANGEIRAS»OCONVERTIDOSPARAAMOEDAFUNCIONALDA#OMPANHIAPELA SICAMENTEOSJUROSPROVENIENTESDEAPLICA¼ÊESFINANCEIRAS MUDAN¼ASNOVALORJUSTODEINSTRUMENTOSFINAN2018
2017
TAXADEC·MBIODADATADOFECHAMENTO!TIVOSEPASSIVOSN»OMONET¶RIOSADQUIRIDOSOUCONTRATADOSEM CEIROSATIVOS OSQUAISS»OREGISTRADOSATRAV½SDORESULTADODOEXERCÁCIOEVARIA¼ÊESMONET¶RIASECAMBIAIS !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
MOEDAESTRANGEIRA S»OCONVERTIDOSCOMBASENASTAXASDEC·MBIODASDATASDASTRANSA¼ÊESOUNASDATAS POSITIVASSOBREINSTRUMENTOSFINANCEIROSPASSIVOS!SDESPESASFINANCEIRASCOMPREENDEMBASICAMENTEOS #$"


DEAVALIA¼»OAOVALORJUSTO QUANDOESTE½UTILIZADO EPASSAMACOMPOROSVALORESDOSREGISTROSCONT¶BEISEM JUROS VARIA¼ÊESMONET¶RIASECAMBIAISSOBREPASSIVOSFINANCEIROSg) Imposto de renda e contribuição so

REAISDESTASTRANSA¼ÊES N»OSESUJEITANDOAVARIA¼ÊESCAMBIAISPOSTERIORES/SGANHOSEASPERDASDEVA- cial: /IMPOSTODERENDAEACONTRIBUI¼»OSOCIALDOEXERCÁCIOCORRENTEEDIFERIDOS»OCALCULADOSCOMBASENAS !SAPLICA¼ÊESFINANCEIRASFORAMREMUNERADAS¹TAXAM½DIADEDO#$) EQUIVALENTEA AOANO
RIA¼ÊESNASTAXASDEC·MBIOSOBREOSATIVOSEOSPASSIVOSS»ORECONHECIDOSNADEMONSTRA¼»ODERESULTADOS  ALÁQUOTASDE ACRESCIDASDOADICIONALDESOBREOLUCROTRIBUT¶VELEXCEDENTEA2BASEANUAL  DO#$) EQUIVALENTEA AOANO EMM½DIA EMDEDEZEMBRODE 
EXCETOQUANTO¹SDIFEREN¼ASCAMBIAISRESULTANTESDACONVERS»ODEhedge DEFLUXOSDECAIXAQUALIFICADOE PARAIMPOSTODERENDAESOBREOLUCROTRIBUT¶VELPARACONTRIBUI¼»OSOCIALSOBREOLUCROLÁQUIDO CONSIDE- 7. Imposto de renda e contribuição social:
EFETIVO QUES»ORECONHECIDASEMOUTROSRESULTADOSABRANGENTESs/PERA¼ÊESNOEXTERIOR!SDEMONSTRA¼ÊES RANDOACOMPENSA¼»ODEPREJUÁZOSFISCAISEBASENEGATIVADECONTRIBUI¼»OSOCIAL LIMITADAADOLUCRO a. Conciliação do imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos: A conciliação do imposto
FINANCEIRASDACONTROLADANOEXTERIORS»OAJUSTADAS¹SPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASILEASINTERNACIO- REAL/IMPOSTOCORRENTEEOIMPOSTODIFERIDOS»ORECONHECIDOSNORESULTADOAMENOSQUEESTEJAMRELACIONADOS DERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIALREGISTRADAEMRESULTADO½DEMONSTRADAASEGUIR
NAIS POSTERIORMENTE CONVERTIDASPARAREAIS SENDOQUEOSATIVOSEPASSIVOSS»OCONVERTIDOSPARA2EAL¹S AITENSRECONHECIDOSDIRETAMENTENOPATRIMÇNIOLÁQUIDO/IMPOSTOCORRENTE½OIMPOSTOAPAGAROUARECEBER
2018
2017
TAXASDEC·MBIOAPURADASNADATADEAPRESENTA¼»OEASRECEITASEASDESPESASDEOPERA¼ÊESNOEXTERIORS»O SOBREOLUCROOUPREJUÁZOTRIBUT¶VELDOEXERCÁCIO ¹STAXASVIGENTESNADATADEAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA- 0REJUÁZOANTESDOIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL


CONVERTIDASEM2EAL¹TAXADEC·MBIOM½DIAMENSAL!SDIFEREN¼ASDEMOEDASESTRANGEIRASS»ORECONHECIDAS ¼ÊESFINANCEIRASEQUALQUERAJUSTEAOSIMPOSTOSAPAGAREMRELA¼»OAOSEXERCÁCIOSANTERIORES/IMPOSTODI- !LÁQUOTANOMINAL


EM/UTROS2ESULTADOS!BRANGENTESEACUMULADASNARUBRICA!JUSTESDE!VALIA¼»O0ATRIMONIAL NOPATRIMÇNIO FERIDON»OEST¶SENDORECONHECIDONORESULTADO POISA#OMPANHIAENCONTRA SESEMEXPECTATIVADERENTABILI- )MPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL¹ALÁQUOTANOMINAL


LÁQUIDOc) Instrumentos financeiros: !#OMPANHIAADOTOUINICIALMENTEO#0#APARTIRDEDEJANEIRODE dade futura. h) Resultado por ação: /RESULTADOPORA¼»OB¶SICO½CALCULADOPORMEIODORESULTADOLÁQUIDO %FEITOTRIBUT¶RIODASADI¼ÊESEEXCLUSÊESPERMANENTES
/EFEITODAAPLICA¼»OINICIALDO#0#EST»ODESCRITOSNALETRAhi”DESTANOTAs#LASSIFICA¼»O! ATRIBUÁVELAOSCONTROLADORESDA#OMPANHIAEAM½DIAPONDERADADEA¼ÊESORDIN¶RIASEMCIRCULA¼»ODURANTE  %QUIVAL¾NCIAPATRIMONIAL


CLASSIFICA¼»OEMENSURA¼»ODOSATIVOSEPASSIVOSFINANCEIROSREFLETEMOMODELODENEGÆCIOSEMQUEOSATIVOS OEXERCÁCIO!#OMPANHIAN»OPOSSUIINSTRUMENTOSQUEPODERIAMPOTENCIALMENTEDILUIRORESULTADOB¶SICOPOR  /UTROSAJUSTESTRIBUT¶RIOSA


S»OADMINISTRADOSESUASCARACTERÁSTICASDEFLUXODECAIXA!SDUASPRINCIPAISCATEGORIASDECLASSIFICA¼»O ação. i) Adoção inicial de normas e interpretações novas e revisadas: !#OMPANHIAADOTOU APARTIRDE Despesa de imposto de renda e contribuição social


PARAATIVOSEPASSIVOSFINANCEIROSS»OMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADOEAO6ALOR*USTOPORMEIODO2ESUL- DEJANEIRODE ASSEGUINTESNORMASsCPC 48 - Instrumentos financeiros: %STABELECEUREQUERIMENTOS Impostos correntes

TADO6*2 /SATIVOSFINANCEIROSS»OCLASSIFICADOSCOMOMENSURADOAOCUSTOAMORTIZADOSEATENDEREMAM- PARARECONHECEREMENSURARATIVOSEPASSIVOSFINANCEIROSEALGUNSCONTRATOSPARACOMPRAROUVENDERITENS Impostos diferidos


BASASCONDI¼ÊESASEGUIRESEN»OFOREMDESIGNADOSCOMOMENSURADOSAO6*2s3»OMANTIDOSDENTRODE não financeiros. i. Classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros: 2ET½MEMGRANDEPARTEOS !LÁQUOTAEFETIVADEIMPOSTOS


MODELODENEGÆCIOSCUJOOBJETIVOSEJAMANTERATIVOSFINANCEIROSCOMOFIMDERECEBERFLUXOSDECAIXACONTRA- REQUERIMENTOSEXISTENTESNO#0#PARAACLASSIFICA¼»OEMENSURA¼»ODEPASSIVOSFINANCEIROS.OENTANTO  A 2EFERE SEAOAJUSTEDEIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIALDEDEZEMBRODE APÆSREC¶LCULODE
TUAISEs/STERMOSCONTRATUAISDOSATIVOSFINANCEIROSDEREMORIGEM EMDATASESPECIFICADAS AFLUXOSDE ELIMINAASANTIGASCATEGORIASDO#0#PARAATIVOSFINANCEIROSMANTIDOSAT½OVENCIMENTO EMPR½STIMOSE LUCROSAUFERIDOSNOEXTERIOR
CAIXAQUECONSTITUAM EXCLUSIVAMENTE PAGAMENTOSDEPRINCIPALEJUROSSOBREOVALORDOPRINCIPALEMABERTO RECEBÁVEIS E DISPONÁVEIS PARA VENDA 3UA ADO¼»O N»O TEVE EFEITO SIGNIFICATIVO NAS POLÁTICAS CONT¶BEIS DA 8. Partes relacionadas: /SSALDOSDEATIVOSEPASSIVOSEMDEDEZEMBRODEE ASSIMCOMOAS
4ODOSOSATIVOSFINANCEIROSN»OCLASSIFICADOSCOMOMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADOS»OCLASSIFICADOSCOMO #OMPANHIARELACIONADASAPASSIVOSFINANCEIROSEINSTRUMENTOSFINANCEIROSDERIVATIVOS/IMPACTONACLASSI- TRANSA¼ÊESQUEINFLUENCIARAMOSRESULTADOSDOSEXERCÁCIOSDEE RELATIVOS¹SOPERA¼ÊESCOMPARTES
AO6*2/SPASSIVOSFINANCEIROSS»OCLASSIFICADOSCOMOAOCUSTOAMORTIZADOOU6*25MPASSIVOFINANCEIRO½ FICA¼»OEMENSURA¼»ODEATIVOSFINANCEIROSEST¶DESCRITOASEGUIR DEMONSTRANDOASCATEGORIASDEMENSURA- relacionadas, decorrem de transações entre a Companhia e outras partes relacionadas.
CLASSIFICADOCOMOMENSURADOAO6*2CASOFORCLASSIFICADOCOMOMANTIDOPARANEGOCIA¼»O FORUMDERIVATIVO ¼»OAT½ENT»OVIGENTESNO#0#EASNOVASCATEGORIASREQUERIDASPARAMENSURA¼»O PARACADACLASSEDE
2018
OUFORDESIGNADOCOMOTALNORECONHECIMENTOINICIAL/UTROSPASSIVOSFINANCEIROSN»OCLASSIFICADOSAO6*2  ATIVOSFINANCEIROSDA#OMPANHIA EMDEJANEIRODE
Transações
Saldos
S»OMENSURADOSPELOCUSTOAMORTIZADO.ORECONHECIMENTOINICIAL A#OMPANHIAPODEDESIGNARDEFORMAIRDespesas
Passivo
#LASSIlCA¼»O
.OVACLASSIlCA¼»O Valor contábil Novo valor contábil
REVOG¶VELCOMO6*2 UMATIVOOUPASSIVOFINANCEIROQUE DEOUTRAFORMA ATENDAAOSREQUISITOSPARASER Ativos e Passivos original de acordo de acordo com a original de acordo de acordo com o
lNANCEIRAS
-ËTUOS
Financeiros
MENSURADOAOCUSTOAMORTIZADO SEISSOELIMINAROUREDUZIRSIGNIFICATIVAMENTEUMDESCASAMENTOCONT¶BIL
#0#
 A
 A
com o CPC 38
CPC 48
com o CPC 38
CPC 48
QUEDEOUTRAFORMASURGIRIAs-ENSURA¼»OEDESRECONHECIMENTO!TIVOSFINANCEIROSMENSURADOSAOCUSTO
4OTALCIRCULANTE DEDEZEMBRODE

Mútuo - partes
%MPR½STIMOSE
AMORTIZADO3»ORECONHECIDOSINICIALMENTENADATADANEGOCIA¼»O NAQUALA#OMPANHIASETORNAUMADAS
4OTALN»OCIRCULANTE DEDEZEMBRODE

#URTOAMORTIZADO


relacionadas
RECEBÁVEIS
PARTESDASDISPOSI¼ÊESCONTRATUAISDOINSTRUMENTOEMENSURADOSPELOVALORJUSTO DEDUZIDOSDEQUAISQUER
4OTAL DEDEZEMBRODE


CUSTOS DE TRANSA¼»O DIRETAMENTE ATRIBUÁVEIS A ELES !PÆS O RECONHECIMENTO INICIAL  S»O MENSURADOS PELO ii. Impairment de ativos financeiros: 3UBSTITUIOMODELODEPERDAINCORRIDADO#0#PORUMMODELODE
2017
CUSTOAMORTIZADOUTILIZANDOOM½TODODOSJUROSEFETIVOS!SCONTASARECEBERDECLIENTESSEMUMCOMPONENTE PERDADECR½DITOESPERADA/NOVOMODELODEimpairmentAPLICA SEAOSATIVOSFINANCEIROSMENSURADOSPELO
Transações
Saldos
SIGNIFICATIVODEFINANCIAMENTOS»OMENSURADASINICIALMENTEAOPRE¼ODAOPERA¼»O0ARAFINSDEAVALIA¼»O CUSTOAMORTIZADO ATIVOSCONTRATUAISEINSTRUMENTOSDEDÁVIDAMENSURADOSAVALORJUSTOATRAV½SDEOUTROS
Despesas
Passivo
DOSFLUXOSDECAIXACONTRATUAIS QUETEMCOMOCOMPOSI¼»OSOMENTEPAGAMENTODEPRINCIPALEJUROS OPRINCI- RESULTADOSABRANGENTES/SATIVOSFINANCEIROSAOCUSTOAMORTIZADOCONSISTEMEMCONTASARECEBERECR½DITOS
lNANCEIRAS
-ËTUOS
PAL½DEFINIDOCOMOOVALORJUSTODOATIVOFINANCEIRONORECONHECIMENTOINICIALE OSJUROSS»ODEFINIDOSCOMO com partes relacionadas. A aplicação do impairmentDEATIVOSFINANCEIROSCOMBASENASPERDASESPERADAS #0#
 A
 A
I UMACONTRAPRESTA¼»OPELOVALORDODINHEIRONOTEMPOII PELORISCODECR½DITOASSOCIADOAOVALORPRINCIPAL N»ORESULTOUEMUMAPROVIS»OADICIONALNASINFORMA¼ÊESFINANCEIRASDA#OMPANHIA NOMOMENTODAADO¼»O 4OTALCIRCULANTE DEDEZEMBRODE


EMABERTODURANTEUMDETERMINADOPERÁODODETEMPOEIII POROUTROSRISCOSECUSTOSB¶SICOS COMOPOR DANOVANORMAj) Novas normas e interpretações ainda não efetivas: I!#OMPANHIA½OBRIGADAAADOTARO 4OTALN»OCIRCULANTE DEDEZEMBRODE


EXEMPLO RISCODELIQUIDEZECUSTOSADMINISTRATIVOS ASSIMCOMOUMAMARGEMDELUCRO SEHOUVER!#OMPA- #0#2 n!RRENDAMENTOS APARTIRDEDEJANEIRODE.»OHOUVEADO¼»OANTECIPADADESTANORMA 4OTAL DEDEZEMBRODE
NHIADESRECONHECEUMATIVOFINANCEIROQUANDOOSDIREITOSCONTRATUAISAOSFLUXOSDECAIXADOATIVOEXPIRAM  !!DMINISTRA¼»ON»OPREV¾IMPACTOSNAS$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRASDEII!#OMPANHIAEST¶AVALIANDO A  #ONTRATO DE MËTUO REMUNERADO ¹ VARIA¼»O ACUMULADA DE  DO #$)  CAPTADO EM  DE JUNHO DE
OUQUANDOA#OMPANHIATRANSFEREOSDIREITOSAORECEBIMENTODOSFLUXOSDECAIXACONTRATUAISSOBREUMATIVO EVENTUAISIMPACTOSDASSEGUINTESNORMASALTERADASEINTERPRETA¼»OEMITIDAAINDAN»OVIGENTES )#0#  NOVALORDE2 COMPRAZODEVENCIMENTOINDETERMINADO%MDEJANEIRODE FOICAPTADO
FINANCEIRO EMUMATRANSA¼»ONAQUAL SUBSTANCIALMENTE TODOSOSRISCOSEBENEFÁCIOSDATITULARIDADEDO )NCERTEZASOBRETRATAMENTOSDETRIBUTOSSOBREOLUCRO #ARACTERÁSTICASDEPR½ PAGAMENTOCOMREMUNERA¼»O OMONTANTEDE2REMUNERADO¹ DO#$) COMVENCIMENTOINICIALEMDEJANEIRODE 
ATIVOFINANCEIROS»OTRANSFERIDOSOUNAQUALA#OMPANHIANEMTRANSFERENEMMANT½MSUBSTANCIALMENTETO- NEGATIVA !LTERA¼ÊESNASREFER¾NCIAS¹ESTRUTURACONCEITUALNASNORMAS#0# #0#CONTRATOSDESEGUROS PRORROGADOPARADEJANEIRODE.»OH¶REMUNERA¼»ODA!DMINISTRA¼»OEMFUN¼»ODEA!DMINISTRA¼»O
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LEILÃO
ON-LINE
DATA: 22/07/2019 às 10:00
APROX. 45 IMÓVEIS

À VISTA COM 10% DE DESCONTO.
Financiamento em até 420 meses com taxa a partir de 7,95% a.a (Pró-cotista).
Dê seu imóvel como forma de pagamento, saiba como no link www.reex.com.br.
GANHE ATÉ 150 MIL PONTOS ESFERA.
Pagamento de IPTU e Condomínio até a data do leilão.

FABIANA
Oficial -- JUCESP
JUCESP 619
619 -- F:
F: 5041-5278
5041-5278
FABIANA CUSATO
CUSATO -- Leiloeira
Leiloeira Oficial

CONDIÇÕES
www.unileiloes.com.br
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E MAIS INFS: www.unileiloes.com.br

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1035242-67.2018.8.26.0100. O Dr. Swarai Cervone de Oliveira,
Juiz de Direito da 36ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Cristiane Luciano
Pios CPF: 234.029.028-77, que Mosteiro de São Bento de São Paulo CNPJ: 61.018.750/0001-85 (entidade
mantenedora do Colégio de São Bento) ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o
recebimento de R$ 8.362,81 (Abril/2018), representada pelo inadimplemento do Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros
os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 07/06/2019.
13 e 16/07
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO /SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 11/
07/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED: 1EB62 - CONTRAT O: 1165641780466 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 1656 - CASA DE PEDRA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA MARCIO MAZZEI, Nº 196, LOTE C, VILA NOVA
MAZZEI, 22º SUBDISTRITO TUCURUVI - SAO PAULO – SP.
FRANCISCO ROGERIO TEIXEIRA DA SILVA, BRASILEIRO(A), SÓCIO GERENTE,
CPF: 09003641811, CI: 14.380.154-5-SSP/SP CASADO(A) COM YARA REGINA
OTHERO TIOSSI , BRASILEIRO(A), PROFESSORA, CPF: 09148541869,CI:
14.395.541-SSP/SP.
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
11 - 12 - 15/07/2019

2ª Vara Cível. 2º Ofício.
Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para Intimação dos executados DIRREN FERRAMENTARIA LTDAME, CNPJ Nº 58.757.592/0001-70, LUCAS BOTYOLIN, CPF Nº527.284.718-00,APARECIDA CALDEIRA
BORTOLIN, CPF Nº 006.230.648-04, e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução DE
Título Extrajudicial, requerida por EUDAYR SCATENA, CPF nº 010.741.568-20. Processo nº 006808067.2001.8.26.0100. ADra. Déborah Lopes, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional da Penha, na
forma da Lei, etc...FAZ SABER aos que o presente edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que na forma do art. art. 879, II, do NCPC, regulamentado pelo
Provimento 1625/2009, através do gestor judicial homologado pelo Tribunal de Justiça www.faroonline.com.br,
sob o comando do Leiloeiro Oficial Sr. Renato Morais Faro, Jucesp nº 431, no dia 19/07/2019, às 15:00 horas,
terá início a 1ª praça e se estenderá por três dias subsequentes, encerrando-se em 22/07/2019, às 15:00
horas, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo entregue a quem mais der igual
ou acima da avaliação, sendo que, em não havendo licitantes, abrir-se-á a 2ª praça que terá início imediatamente
após o fechamento da primeira, e se encerrará no dia 13/08/2019, às 15:00 horas, para o 2º Leilão, ocasião
em que os referidos bens serão entregues a quem mais der, não devendo ser aceito lance inferior a 50% da
avaliação atualizada. Nos termos do art. 889, I, do CPC, pelo presente edital, ficam intimados os executados,
e demais interessados se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados.CONDIÇÕES DE
VENDA: DOS LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade “ON-LINE”, sendo que os lances
deverão ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor www.faroonline.com.br e imediatamente
divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido sistema
no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como
qualquer outra forma de intervenção humana na coleta e no registro dos lanços. DO PAGAMENTO: O
Arrematante deverá depositar no prazo improrrogável de 24 horas o valor do lance vencedor através da guia
de depósito judicial a ser obtida através do site www.bb.com.br. PARCELAMENTO:De acordo com o art. 895,
I e II, e parágrafos, do NCPC, os interessados em adquirir o bem de forma parcelada, poderão pedir o
parcelamento por escrito, até o início do primeiro leilão, desde que a proposta não seja inferior ao valor
da avaliação, eaté o início do segundo leilão, desde que o valor da proposta não seja inferior a 50% do valor
da avaliação, ficando claro que do requerimento deverá constaroferta de pagamento de pelo menos25%
do valor do lance à vista, e o restante parcelado ematé 30 meses, garantido por caução idônea, quando se
tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. De todas as propostas deverão
constar prazo, modalidade, indexador de correção monetária e condições de pagamento do saldo. Deve,
ainda, constar da proposta que o interessado declara estar ciente da multa de 10% sobre a parcela
inadimplida somada às parcelas vincendas (art. 895, §4º), bem como que em caso de inadimplemento declara
estar ciente sobre a possibilidade de o exeqüente pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do valor
em aberto nestes mesmos autos (art. 895, §5º). Observa-se, ainda, que a proposta de pagamento do
lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. DA COMISSÃO DO
LEILOEIRO: A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, a ser paga
pelo arrematante no prazo de até 24 horas após o leilão, através de depósito bancário. DO AUTO DE
ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado
pelo Juiz. IMISSÃO NA POSSE: O arrematante providenciará perante o Juízo competente a imissão na
posse.DA ADJUDICAÇÃO:Caso o exequente venha a adjudicar os bens ficará igualmente responsável pelo
pagamento da comissão do Leiloeiro sobre o valor da avaliação. DA REMIÇÃO: Na hipótese de remição da
execução, após a publicação do edital, os devedores pagarão a comissão do gestor judicial de 3% (três por
cento), sobre o valor de avaliação dos bens, para cobertura de todos os dispêndios, acrescido de todos os
encargos previstos, devendo apresentar os pagamentos ao gestor judicial conjuntamente com a petição,
fazendo expressa menção à remição da execução, caso em que não deverá fazer uso do protocolo integrado.
ACORDO: Caso haja acordo entre as partes, após a publicação do edital, serão devidas ao leiloeiro, pelas
partes, as custas de leilão, devendo constar da petição de acordo. FALE CONOSCO:Eventuais dúvidas
poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro, na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar, Centro - São Paulo/
SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3105-4872 - email: faroleiloes@terra.com.br. LOTE ÚNICO:Apartamento nº
144, localizado no 14º andar, ou 15º pavimento do Edifício Elizabeth, bloco A, do Condomínio Bosque das
Princesas, situado na Avenida do Oratório, 5.848, no 26º Subdistrito de Vila Prudente, possuindo uma área
privativa de 45,55m², uma área de garagem de 24,00m², correspondente a uma vaga no pátio do estacionamento
do condomínio, para a guarda de um carro de passeio em lugar indeterminado, sujeito à atuação de manobrista,
uma área comum no Edifício de 18,15m², uma área comum de lazer e paisagismo de 12,60m², perfazendo uma
área bruta de 100,30m², correspondendo-lhe uma área ideal de 40,00m², ou 0,25063% de participação no
terreno do condomínio e uma cota de 0,7519% de participação nas despesas específicas e uma cota de
0,25063% de participação nas despesas gerais. . Imóvel objeto da matrícula nº 82.635, do 6º CRI de São Paulo,
contribuinte nº 155.230.0339-4. De acordo com o laudo de avaliação constante dos autos, na oportunidade que
foi designada a vistoria do imóvel, este se encontrava fechado, e em contato com o antigo ocupante por telefone,
houve a informação de que o imóvel estava em bom estado de uso e conservação. VALOR DA AVALIAÇÃO:
R$223.195,00 (duzentos e vinte e três mil, cento e noventa e cinco reais) conforme laudo de fls,
constante dos autos, dat ado de junho/2015. VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO PELO TJ/SPPARA
maio/2019: R$269.706,00 (duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e seis reais). Obs. 1: Consta da
Av.10 da referida matrícula a penhora destes autos. Obs. 2: Conforme informações prestadas pela
Administradora do Condomínio, os débitos condominiais da unidade, acrescido de despesas de cobrança e
demais encargos perfazem o montante de R$95.628,65, na data de 27/05/19. TAXAS E IMPOSTOS : Eventuais
taxas ou impostos incidentes sobre o bem correrão por conta do arrematante ou adjudicante, com exceção dos
débitos do § único do artigo 130 do CTN, que se sub-rogam sobre o preço dos bens. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da lei. Eu ________, escrevente conferi. Eu ____, coordenador subscrevi. São
Paulo, de de
Dra. Déborah Lopes - Juíza de Direito
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EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1038103-66.2017.8.26.0001 Classe:Assunto: Busca e Apreensão
Em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária Requerente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A Requerido: Agatha Lira Akamine EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1038103-66.2017.8.26.0001 AMM. Juiza de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I Santana, Estado de São Paulo, Dra. Carina Bandeira Margarido Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Agatha Lira Akamine, CPF 446.159.408-40, RG 54915428 que lhe foi proposta uma ação de Busca e
Apreensão Em Alienação Fiduciária sob nº 1038103-66.2017.8.26.0001 por parte Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A, relativa ao veículo marca Land Rover/modelo Discovery3 HSE 4.4 V, cor
cinza, ano fab/mod 2005, placa EIT7070, chassi SALLAAA546A364510, RENAVAM 000896495159, apreendido
em 09.11.2018, haja vista o inadimplemento do contrato de financiamento nº 20026150730. Encontrando-se a
ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, em 05 dias, a fluir
após os 20 dias supra, requeira a purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade e
a posse plena do bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04),
podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito, sob pena de confissão e revelia.
Não sendo contestada a ação, a ré 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 04 de julho de 2019.
13 e 16/07

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1102880-25.2015.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Rescisão / Resolução Requerente: Rodrigo Pennella Cardoso Requerido: Sushistation
Serviços Alimenticios Eirelle ME. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 110288025.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SUSHISTATION SERVIÇOS
ALIMENTICIOS EIRELLE ME., CNPJ 15.517.484/0001-18, com endereço à Rua Adail Pamplona de Menezes,
38, sala 01, Parque dos Eucalíptos, CEP 59151-680, Parnamirim - RN, que RODRIGO PENNELLA lhe
AJUIZOU uma AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES
PAGOS E PEDIDO DE DANO MATERIAL, objetivando a condenação da ré a devolver os valores pagos pelo
autor, relativos ao sinal de R$ 80.000,00 relativos aTaxa de Franquia, valor este a ser devolvidos corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de 1% a.m. Desde a data de seu respectivo pagamento, bem como todas
cominações legais. 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 03 de julho de 2019. 13 e 16/07

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Físico nº: 0008262-24.2008.8.26.0271 Classe: Assunto: Usucapião Usucapião Ordinária Requerente: valdinei rodrigues da cruz e outro Requerido: Helena Anghinoni (Espólio)
e outros EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0008262-24.2008.8.26.0271 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Itapevi, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo deAzevedo
Marchi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos confrontantes ROBENILDO E HENRIQUE, e aos filhos da
falecida Olímpia, Marilde, Luiza, Fátima e Marcelino que Valdinei Rodrigues da Cruz e Waldiomar Rodrigues
de Oliveira ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre O imóvel situado nesta
cidade, à Rua dos Capichabas, lote 24 da quadra nº 98 do Parque Suburbano, no Distrito de Itapevi, Com frente
para Rua dos Capichabas, distante à 60,00m da esquina formada com a Rua dos Sergipanos: com frente para
Rua dos Capichabas seguindo no sentido horário com azimute 171º26´28" e distância de 10,00m, de quem
da Rua olha para o terreno, pelo lado direito segue com azimute de 81º26´28" e distância de 30,00m, confrontando
com o lote 25 da mesma quadra; pelo lado esquerdo segue com azimute de 261º26’28" e distância de 30,00m,
confrontando com o lote 23 e nos fundos segue com azimute de 351º26’28" e distância de 10,00m, confrontando
com o lote 9A e 9B da mesma quadra. Encerrando uma área de 300,00m2 e lote 25 da quadra nº 98 do Parque
Suburbano, no Distrito de Itapevi, Com frente para Rua dos Capichabas, distante à 50,00m da esquina formada
com a Rua dos Sergipanos: com frente para Rua dos Capichabas seguindo no sentido horário com azimute
171º26´28" e distância de 10,00m, de quem da Rua olha para o terreno, pelo lado direito segue com azimute
de 81º26´28" e distância de 30,00m, confrontando com o lote 26 da mesma quadra; pelo lado esquerdo segue
com azimute de 261º26’28" e distância de 30,00m, confrontando com o lote 24 e nos fundos segue com azimute
de 351º26’28" e distância de 10,00m, confrontando com o lote 10 da mesma quadra. Encerrando uma área de
300,00m2, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital
para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 30 dias,
contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Itapevi, aos 18 de junho de 2019.
13 e 16/07
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Gattai Participações S.A.

Balanço Patrimonial
Ativo
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Outros Créditos
Não Circulante
Investimentos

2018
2.291.768
682.815
655.899
26.916
1.608.953
1.608.953

Demonstração do Fluxo de Caixa
2018
Atividades operacionais: Lucro líquido exercício 2.898.399
Ajustes para conciliar o lucro líquido ao caixa gerado
pelas (aplicado nas) atividades operacionais:
Provisão de IR e CSLL
29.407
Variações nos ativos operacionais
Investimentos
295.015
Impostos e contribuições a recuperar
48.679

CNPJ 09.001.092/0001-07
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em R$)
2017
Balanço Patrimonial
2018
2017
Demonstração do Resultado
2018
2017
5.632.073 Passivo e Patrimônio Líquido
2.291.768 5.632.073 Despesas/Receitas
104.161 260.353
3.728.105 Circulante
1.839
5.807 Despesas Tributárias
(237)
(233)
3.652.510 Provisões
1.839
5.807 Despesas Financeiras
(2.515) (1.922)
75.595 Patrimônio Líquido
2.289.929 5.626.266 Gastos Gerais
(12.676) (13.202)
1.903.968 Capital Social
1.600.000 1.600.000 Receitas Financeiras
119.589 275.709
1.903.968 Lucros Acumulados
689.929 4.026.266 Operacional
104.161 260.353
2.823.646 6.013.846
2017 Variações nos passivos operacionais
2018
2017 Outras Despesas/Receitas
Outras Despesas/Receitas
2.823.646 6.013.846
6.189.241 Outras contas a pagar
(33.375) (193.866)
Antes da Contribuição Social
2.927.806 6.274.199
Dividendos e juros sobre capital distribuídos
(6.234.736) (6.588.670) Contribuição Social
(9.758) (25.737)
Caixa gerado pelas atividades operacionais (2.996.611) (296.578) Antes do Imposto de Renda
2.918.049 6.248.462
84.958 Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes
(19.650) (59.221)
Provisão para Imposto de Renda
2.898.399 6.189.241
de caixa
(2.996.611) (296.578) Líquido
79.554 Caixa e equivalentes caixa no início exercício 3.652.510 3.949.088
Paulo Henrique dos Santos Tosello - Diretor-Presidente
Sueli Aparecida Sant’Ana Nunes - CRC 1SP 206089/O-3
132.205 Caixa e equivalentes caixa no fim do exercício 655.899 3.652.510

J.H.L.F.C. Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ: 13.800.663/0001-32 - Demonstrações Financeiras Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018
Balanço
Controladora Consolidado
Demonstração das Mutações
Ajustes de
Participação
Patrimonial
31/12/2018 31/12/2018
do Patrimônio Líquido
Capital Reserva Reserva Exercício
Lucros Participação
de Não Patrimônio
Ativo/Circulante
8.813.658 42.843.947
Social de Capital de Lucros Anteriores Acumulados Controladora Controladores Liquido Total
Caixa e equivalentes de caixa
907.225 11.574.135 Saldo em 31/12/2017
991.463
2.857 5.575.236
12.438
6.557.119
6.557.119
Contas a Receber
7.000.000 28.877.574 Lucro Líquido
- 25.972.839 25.972.839
- 25.972.839
Estoques
796.447
2.262.146 Outros Resultados Abrangentes:
Adiantamentos
28.696
28.696 Ajuste exercícios anteriores. MEP
Outras Contas a Receber
81.290
101.396
não realizada anteriormente
- 52.524.472
- 52.524.472
4.260 52.528.732
Não Circulante
59.419.654 28.844.282 Transações Capital com Sócios:
Realizável a longo prazo
- 27.410.086 Distribuição de Dividendos
- (20.348.566)
- (20.348.566) (20.348.566)
Investimentos em Controladas
57.985.458
- Transferência para reservas de Lucros
- 25.972.839
- (25.972.839)
Imobilizado
1.434.197
1.434.197 Saldos Finais em 31/12/2018 991.463
2.857 11.199.509 52.512.034
- 64.705.864
4.260 64.710.124
Total do Ativo
68.233.312 71.688.230
Demonstração
Controladora Consolidado (-) Pagamento a Funcionários
(256.532)
(256.532)
3.511.282
6.961.939
Passivo/Circulante
do Resultado
31/12/2018 31/12/2018 (-) Recolhimentos ao Governo
(277.091) (2.327.950)
Fornecedores
26.610
26.610 Receita Líquida
11.562.000 25.781.631 (=) Disponibilidade Gerada pelas
Obrigações Fiscais
638.052
3.982.132 Custo de Produção
1.194.671
2.585.883
Atividades Operacionais
8.510.979 28.974.244
Obrigações Trabalhistas
16.351
16.351 Lucro Bruto
10.367.329 23.195.748 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:
Contas a pagar CP
2.830.269
2.936.846 Outras Receitas
6.116 (-) Aquisição de Ativos Permanentes
(1.242.000) (1.242.000)
Não Circulante
16.167
16.167 Despesas gerais e Administrativas
738.390
872.725 (-) Aquisição de investimentos
(1.991.118) (1.991.118)
Contas a pagar LP
16.167
16.167 Resultado antes do resultado financeiro 9.628.940 22.329.138 (+) Recebimentos de Dividendos
15.322.004
Total do Passivo
3.527.449
6.978.106 Resultado financeiro líquido
119.889
3.530.676 (+) Juros Recebidos
94.079
457.038
Patrimônio Líquido
64.705.864 64.710.124 Resultado de Equivalência patrimonial
(=) Disponibilidade Gerada pelas
Capital social
991.463
991.463
das Controladas no período
16.591.086
(2.776.080)
Atividades
de
Investimento
12.182.966
Outras contas do Patrimônio líquido
52.512.034 52.512.034 Resultado antes do IRPJ e CSLL
26.339.914 25.859.814 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:
Reservas de Capital
2.857
2.857 Provisão Impostos
367.075
1.077.959 (-) Pagamento de Dividendos
(20.355.723) (20.355.723)
Reservas de Lucros
11.199.509 11.199.509 Lucro líquido do período
25.972.839 24.781.855 (-) Pagamento de Juros
(2.784)
(7.216)
Participação de não controladores
4.260
Demonstração do Fluxo de Caixa
(=) Disponibilidade Consumida pelas
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 68.233.312 71.688.230
Fluxo de Caixa das
Controladora Consolidado
Atividades de Financiamento
(20.358.507) (20.362.940)
Demonstração do
Controladora Consolidado
Atividades Operacionais:
31/12/2018 31/12/2018 Aumento nas Disponibilidades
335.437
5.835.224
Resultado Abrangente
31/12/2018 31/12/2018
9.358.621 31.908.873 Disponibilidades em 31/12/2017
571.788
5.738.912
Lucro líquido do Exercício
25.972.839 24.781.855 (+) Recebimentos de Clientes e outros
(-)
Pagamento
a
Fornecedores
(314.018)
(350.146)
Disponibilidades
em
31/12/2018
907.225
11.574.136
Ajustes de Exercícios anteriores
52.512.034
1.191.215
Jose Hermilio Curado Filho - Diretor - CPF: 345.562.358-12
Isaque Antoniolli de Souza - Contador - CRC: 1SP270623/O-2
Resultado abrangente total do exercício 78.484.873 25.973.070

Intimação - Prazo 20 dias Cumprimento de sentença (0033322-41.2019.8.26.0100) Processo principal: 1017340-72.2016.8.26.0100. A Dra. Daniela Dejuste de Paula, Juíza
de Direito da 30ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Luciano Ribeiro Dantas,
CPF 491.460.175-34, que a Ação de Procedimento Comum, requerida pela Sociedade
Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio libanês, foi julgada procedente, condenando o
réu ao pagamento de R$ 140.793,6 (05/2019), corrigidos monetariamente, bem como a
custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando o executado em lugar
ignorado, expediu-se o presente, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue
o pagamento voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de
10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o
prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado,
independente de penhora ou nova intimação, ofereça sua impugnação (art. 525 do C.P.C.).
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.
B 12 e 13/07
Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0032733-49.2019.8.26.0100) Processo principal: 0161564-33.2010.8.26.0100. O Dr. Tom Alexandre Brandão, Juiz de
Direito da 33ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Canadian Comércio de
Beneficiamento de Metais Ltda, CNPJ 00.679.866/0001-70, na pessoa de seu representante,
que a Ação de Procedimento Comum, requerida Eletropaulo Metropolitana Eletricidade
de São Paulo S/A, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.406.162,35
(maio/2019), corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e
demais cominações. Estando a executada em lugar ignorado, expediu-se o presente, para
que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento voluntário do débito, sob
pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10%
(art. 523, §§ 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciase o prazo de 15 dias para que a executada, independente de penhora ou nova intimação,
ofereça sua impugnação (art. 525 do C.P.C.). Será o presente edital, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS.
B 12 e 13/07
EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0015315-93.2013.8.26.0008
O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São
Paulo, Dr. Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a AUTO
POSTO CARRÃOZINHO LTDA- ME, CNPJ 60.795.549/0001-41, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Companhia de Saneamento Basico
do Estado de São Paulo - Sabesp, alegando em síntese: ajuizou uma Ação com
Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 22.752,26 (7/
2013), corrigidos e acrescidos de encargos legais, bem como as que se vencerem
referente ao débito das faturas de fornecimento de água e coleta de esgoto do imóvel
situado à Avenida Dezenove de Janeiro, nº 629, Vila Carrão, São Paulo/SP, (RGI 0757307825
e RGI 0124676260). 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.
B 12 e 13/07
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002727-53.2016.8.26.0001
A MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São
Paulo, Dr. Ademir Modesto de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EDEN
COMÉRCIO DE TELHAS E DIVISÓRIAS LTDA, CNPJ 00.916.811/0002-18, que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/
A, para cobrança da quantia de R$ 252.342,21 (06/2017), referente ao saldo devedor da
operação de “Compror Estoque para o Comércio Renovação Automática” e aditamento
materializado em Cédula de Crédito Bancário. Encontrando-se o réu em lugar ignorado,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito
atualizado acrescido de custas e despesas processuais, quando então a verba honoraria
poderá ser reduzida pela metade, ou em 15 dias embargue ou reconheça o crédito do
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais
atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra. 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 08 de abril de 2019. B 12 e 13/07
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1057932-90.2018.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)a Flloch
Comércio Importação e Exportação de Roupas Eireli - Epp, CNPJ 17.449.800/0001-97,
na pessoa de seu representante legal e a Mohamad Wael Assad Ahmad, CPF 452.309.1480, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para
cobrança de R$ 244.192,52 (31/07/2018), referente ao inadimplemento da Cédula de
Crédito Bancário nº 4.193.020. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a
citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o quantum
reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento
no prazo de 03 dias, a verba honorário fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias,
a afluir após o prazo supra, para que ofereçam embargos, facultando aos executados
nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do
valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis)
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo se verdadeiras
as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
B 12 e 13/07
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1047748-83.2015.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - SantoAmaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 409
PIZZARIA LTDAME, CNPJ 68.033.729/0001-06 na pessoa de seu representante legal
e JOSÉ CLEITON DA SILVA CAVALCANTE, CPF 330.249.718-07, que aAção de Busca
e Apreensão do veículo marca Mitsubishi, modelo Lancer 2.0 16V, cor vermelha, ano de
fabricação/modelo 2013/2014, placa FSE-4754, renavam 1007797107, chassi
JMYSTCY4AEU003939, requerida pelo Banco Santander (Brasil) S/A, foi convertida em
ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 217.243,88 (29.08.2017).
Estando os executados em local ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que
em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado, acrescido de juros
e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do
débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba
honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra,
para oferecer embargos, facultando aos executados nesse prazo, reconhecendo o crédito
do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e
honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art.
257, inciso IV, do CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADAMAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de junho de 2019.
B 12 e 13/07
EDITA L DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 103217417.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 26ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Borges Fantacini, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Antônio Carlos da Silva, brasileiro, estado civil ignorado, CPF 701.977.621- 31,
com endereço incerto e não sabido, que nos autos da ação de Execução de Títulos
Extrajudicial, acima numerado, requerida por Dow Agrosciences Sementes &
Biotecnologia Brasil Ltda, procedeu-se a penhora dos seguintes bens de sua propriedade:
(i) imóvel 01 - Lote com área de 251 HA, situado no município de Chapada dos Guimarães/
MT, configuração de um polígono irregular e Marcos: o I, em comum com o marco das
terras de Antônio Manzi Funtapalione; o II a 2.250 metros do I, ao rumo 90º00’NE, divisando
com terras de Yoshio Hiroki; o III, a 2.000metros do II, ao rumo 0º00’S, divisando com terras
de José Luiz de Alemida; o IV a 1.259 metros do III, ao rumo de 90º00’SW, divisando com
terras devolutas e a 2.004 metros do I, ao rumo 0º00’N, divisando com terras de Antônio
Manzi Funtapalioni. Referido imóvel encontra-se descrito e caracterizado na matrícula nº
16.351 do 1º Tabelionato e Registradoria Paixão da Comarca de Chapada dos Guimarães/
MT; e (ii) imóvel 02 - uma área de 100 Alqueires Paulistas de Terras, ou seja, 242 HAS,
Lote nº 28, lugar denominado Gleba Grande Alvorada, município de Chapada dos
Guimarães, com as confrontações seguintes: partindo de um marco cravado a margem
de um ribeirão e segue por uma reta de ruma NE 62º00 numa distância de 3.080 metros
dividindo com o lote nº 27 vendido a Manoel Câmara até outro marco na divisa do lote nº
33, de Dionisio Neves, deste fazendo ângulo a esquerda e segue numa distância de
760,00 metros, ao rumo de NW32º35’, dividindo com o lote nº33 e com terrenos reservados
para chácaras, ate outro marco, deste fazendo ângulo a esquerda e segue por uma reta
rumo NE 56º00 numa distância de2.720 metros, dividindo com o lote nº 29 vendido a
Silvestre Garcia Nelto até referido ribeirão e por este acima até o ponto de partida. Referido
imóvel encontra-se descrito e caracterizado na matrícula 16.352 do 1º Tabelionato e
Registradoria Paixão da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. Estando o demandado
Antônio Carlos da Silva em lugar ignorado, foi determinada a intimação da penhora por
edital, para que no prazo de 10 dias, a fluir após os 20dias supra, possa oferecer impugnação,
pedir a substituição ou a redução da penhora (artigos 847e seguintes do NCPC), sob
pena de prosseguir a ação, presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos. Sendo
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC),presumindose verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de maio de 2019.
B 12 e 13/07
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EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digit al nº: 1063372-09.2014.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Inadimplemento Requerente: HOSPITAL SANTAVIRGÍNIA Requerido: SERGIOANTONIO
ATANASCOVITCH e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 106337209.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Elaine Faria Evaristo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SERGIOANTONIOATANASCOVITCH,
RG 34.910.986, CPF 012.947.877-64 e ANERCI MARIA CUNHA, RG 39.649.008-6, CPF 526.331.106-06,
que lhe foram proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de HOSPITAL SANTA VIRGÍNIA,
objetivando, em síntese, receber a quantia de R$ 7.456,47, referente ao não pagamento do Contrato de
Prestação de Serviços Hospitalares. Encontrando-se a parte 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 parte
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 Paulo, aos 15 de maio
de 2019.
13 e 16/07

Jornal
O DIA SP
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 24ª SÉRIE DA 4ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) das 24ª Série da 4ª Emissão da Isec Securitizadora S.A
(“Emissora” e “Emissão”), Oliveira Trust DTVM S.A. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, estão convocados
a se reunirem em 2ª convocação, na Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada em 05
de agosto de 2019, às 11 horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123, Itaim Bibi, CEP 04533-004, Cidade e Estado de São Paulo, a
ﬁm de, nos termos da cláusula 16.10 do Termo Securitização de Créditos Imobiliários da 24ª Série da 4ª Emissão (“Termo de
Securitização”), deliberar e/ou discutir sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a decretação, ou não, do vencimento antecipado da
CCB de nº FP2012/18, emitida em 19 de dezembro de 2018, pela Porte Engenharia e Urbanismo Ltda. (“CCB” e “Devedora”)
no valor de R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais), e, consequentemente dos CRI, em razão do descumprimento, por
parte da Devedora e/ou Avalistas, das obrigações não pecuniárias prevista na cláusula 9, item “xiii” da CCB, bem como, do
descumprimento da Razão de Garantia da Cessão Fiduciária na ordem de 120% (cento e vinte por cento), nos termos da
cláusula 9, item “v” da CCB; (ii) Postergação do prazo previsto na cláusula 7, parágrafo segundo da CCB, para que a Devedora
apresente o relatório preparado pela Fitch Ratings Brasil Ltda, de classiﬁcação de risco de crédito (rating) da Devedora em
relação à Cédula e ao CRI; (iii) Alteração da periodicidade da veriﬁcação das Razões de Garantia, passando a ser considerado
o coeﬁciente da divisão entre a média móvel mensal dos últimos dois meses, de modo que o Servicer, continuará enviando
mensalmente a Emissora, no último dia do mês (“Data de apuração”), o relatório relativo ao fechamento do mês, contendo
a relação dos contratos cedidos, parcelas devidas no mês, a abertura dos valores pagos, incluindo principal, atualização
monetária, e eventuais encargos por atraso, bem como, data de vencimento e pagamento da respectiva parcela, além do
envio do relatório com ﬂuxo futuro de todos os contratos cedidos, conforme previsto na cláusula 8.4.1 do Termo de
Securitização; (iv) Autorizar a Securitizadora e o Agente Fiduciário a ﬁrmarem todos e quaisquer documentos relacionados às
deliberações acima, inclusive os aditamentos necessários aos documentos do CRI, bem como, praticar todos os atos
necessários para efetivação. Quórum: O quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de no mínimo
metade dos CRI em circulação e, em segunda convocação com qualquer número. Todas as deliberações serão tomadas, em
primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente, por 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em
circulação detidos pelos Titulares de CRI presentes, ressalvadas as hipóteses previstas na cláusula 16.9.1 do Termo de
Securitização, as quais deverão ser aprovadas, sejam em primeira ou segunda convocação por no mínimo 75% (setenta e
cinco por cento) dos CRI em circulação. Procuração: Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por
procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado,
bem como todos e demais documentos necessários para a veriﬁcação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente,
regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o
reconhecimento de ﬁrma do signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Para que a veriﬁcação de quórum seja
feita com certa celeridade e de modo eﬁcaz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e
voto na referida assembleia sejam encaminhados à Emissora e ao Agente Fiduciário: (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.
com.br, juridico@isecbrasil.com.br e ger1.agente@oliveiratrust.com.br; ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora em sua
sede, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia, devendo apresentar-se
com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos
originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário.
São Paulo, 12 de julho de 2019.
ISEC SECURITIZADORA S.A
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: 11.07.2019, as 14 horas, na sede, Rua do Rócio, 109, 2º andar, Sala 01 - parte, São Paulo/SP.
Convocação: Dispensada. Presença: 100% capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária:
Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: (i.) Redução do capital social em R$ 54.000.000,00,
considerado excessivo em relação ao objeto social, com o cancelamento de 54.000.000 de ações ordinárias, sem valor
nominal, todas de propriedade da Acionista 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$ 667.943.909,00 para R$ 613.943.909,00 sendo
613.943.909 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$
613.943.909,00 sendo 613.943.909 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Encerramento: Nada mais.
São Paulo, 11.07.2019. 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.

LBR - Lácteos Brasil S.A.

Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 02.341.881/0001-30 - NIRE 35300455096
Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs. acionistas da LBR - Lácteos Brasil S.A. - Em Recuperação Judicial (“Companhia”) para se reunirem no dia 16 de Agosto
de 2019, às 11h, na sede da Companhia, localizada na Rua Cláudio Soares, 72, 3º andar, conjunto 313, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a serem realizadas cumulativamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
(A) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Tomar as contas da diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia,
relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, bem como do relatório
anual da administração; e (b) Deliberar sobre a destinação do resultado relativo ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro
de 2018. (B) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Deliberar sobre medidas e providências a serem adotadas visando à liquidação dos saldos
em aberto de obrigações contratadas entre a Companhia e as seguintes subsidiárias (assim como entre as próprias subsidiárias) (“Saldo de
Operações Intercompany”): [(i) Laticínios Bom Gosto S.A.; (ii) Líder Alimentos do Brasil S.A.; (iii) Santa Rita Comércio, Indústria e Representações
Ltda.; (iv) Saga Agroindustrial Ltda.; (v) Indústria de Laticínios BG Erechim Ltda.; (vi) Namah Empreendimentos e Participações S.A.; (vii) CBL Companhia Brasileira de Lácteos; (viii) Cedrolat Indústria de Laticínios Ltda.; e (ix) Menpar - Administração e Participações S.A.], todas em
recuperação judicial juntamente com a Companhia (“Subsidiárias”); e (b) Deliberar sobre a autorização para que os administradores da
Companhia e das Subsidiárias pratiquem os atos e assinem os documentos que sejam requeridos ou necessários para a implementação das
medidas e providências que venham a ser aprovadas pelos acionistas da Companhia na deliberação acerca do item (B)(a) acima, incluindo, mas
não se limitando a, para que tais administradores possam (i) assinar contratos e demais documentos para consumar a cessão dos créditos relativos
ao Saldo de Operações Intercompany das demais Subsidiárias para a Laticínios Bom Gosto S.A.; (ii) adotar as medidas e providências para
compensação dos créditos relativos ao Saldo de Operações Intercompany entre as Subsidiárias, de modo que ao final remanesça apenas
(ii.1) crédito em favor da Companhia contra a Laticínios Bom Gosto S.A., (ii.2) crédito em favor da Laticínios Bom Gosto S.A. contra as demais
Subsidiárias e (ii.3) crédito em favor da Saga Agroindustrial Ltda.em relação à Santa Rita Comércio, Indústria e Representações Ltda.; e (iii) convocar
e comparecer a assembleias gerais ou reuniões de sócios das Subsidiárias, conforme o caso, e votar favoravelmente em cada uma das referidas
assembleias gerais ou reuniões de sócios no sentido de aprovar a adoção das demais medidas e providências para liquidação do referido Saldo
de Operações Intercompany, inclusive aumentos de capital das Subsidiárias a serem integralizados mediante a capitalização dos créditos
remanescentes relativos ao Saldo de Operações Intercompany. Informações Gerais: - Os documentos e informações referidos neste
Edital de Convocação encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, tendo sido dispensada a sua publicação conforme é
facultado pelo artigo 294, II, da Lei nº 6.404/76. - O material contemplando as medidas e providências a serem adotadas para liquidação do Saldo
de Operações Intercompany está disponível na sede da Companhia para ser consultado pelos acionistas. - O acionista ou seu representante
legal deverá comparecer à AGOE munido de documento que comprove sua identidade e seus poderes de representação, conforme o caso.
São Paulo, 11de julho de 2019. Renato de Andrade e Jean-Marc Benaron - Diretores sem Designação Específica.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digit al nº: 1016215-06.2015.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Condomínio Requerente: Condomínio Vila do Outeiro Requerido: Shalom Fadlon EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016215-06.2015.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 41ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a SHALOM FADLON, Brasileiro, Casado, Empresário, CPF 743.501.101-00, que
CONDOMÍNIO VILA DO OUTEIRO, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS
CONDOMINIAIS SOB O RITO ORDINÁRIO, para receber a quantia de R$ 22.889,20, referente ao não
pagamento das despesas condominiais das unidades n.º 07 e 08 da quadra S1, n.° 02 e 03 da quadra S3 e
n.° 01 e 02 da quadra U3. Estando o réu 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, conteste o feito. 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 14 de junho de 2019.
13 e 16/07
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0095641-79.2018.8.26.0100 Classe: Assunto: Cumprimento de
Sentença - Serviços Hospitalares Exequente: Associação Hospitalar Filhas de Nossa Senhora do Monte
Calvário - Hospital Santa Virginia Executado: Jin Dongzhi e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 0095641-79.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).Tamara Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc. Faz saber a JIN
DONGZHI (RNE n° Y269007-Q e CPF/MF n° 227.365.138-43) e QUAN JINGGUO (RNE nº
V3900115DIREXEX, e CPF/MF nº 231.109.248-03) que ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA
SENHORADO MONTE CALVÁRIO por sua filial HOSPITAL SANTAVIRGÍNIA, lhe ajuizou uma AÇÃO DE
COBRANÇA ora em fase de Cumprimento de Sentença. 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$
146.990,62, 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 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.. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de junho de 2019. 13 e 16/07
EDITA L DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENT O DE SENTENÇA Processo Digital nº: 000348608.2019.8.26.0008 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Inadimplemento Exequente: Sociedade
Agostiniana de Educação e Assistência - Executado: Manoel Rogerio Gualberto dos Santos EDITAL DE
INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003486-08.2019.8.26.0008 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 MANOEL ROGERIO GUALBERTO DOS SANTOS, RG 17.964.947-4, CPF
111.800.368-32, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade
Agostiniana de Educação e Assistência, 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$ 25.674,63, 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 28 de junho de 2019.
13 e 16/07

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Físico nº: 0015844-21.2013.8.26.0006 Classe:Assunto: Busca e Apreensão
Em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária Requerente: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S.A. Requerido: SERGIO VIEIRA GUIMARAES e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0015844-21.2013.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional
VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a FERNANDO VIEIRA GUIMARAES, RG 34924739, CPF 287.522.198-10, que Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S.A., lhe ajuizou uma ação de Busca e Apreensão, relativa ao veículo marca
Ford, modelo Escort GL 1.8 16V 4, ano fab./mod. 1997, combustível gasolina, cor vermelha, chassi
8AFZZZEHCVJ000674, placa JNL9690, RENAVAM 000670374156. Apreendido o bem, e estando o réu em
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, requerer
a purgação da mora depositando o valor da dívida, sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena
do bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda,
no prazo de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito, sob pena de confissão e revelia. 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 03 de julho de 2019.
13 e 16/07

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149
e

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 09.304.427/0001-58 - NIRE 35.300.352.068
Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários
da 25ª e 26ª Séries da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“CRI”), em primeira convocação
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“GAIA”), pelo presente edital de convocação,
com suas publicações realizadas em conjunto com a Habitasec Securitizadora S.A. (“HABITASEC”), companhia securitizadora
inscrita no CNPJ/MF nº 09.304.427/0001-58, em razão das formalidades decorrentes da cessão dos direitos em obrigações,
conforme Assembleia Geral de Titulares dos CRI realizada em 30 de abril de 2019, bem como nos termos da Cláusula 12.3
do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 25ª e 26ª Séries da 4ª
Emissão da GAIA, ﬁrmado em 24 de março de 2011, aditado em 03 de março de 2016 e em 14 de julho de 2017 (“Termo
de Securitização”), convoca os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 25ª e 26ª Séries da 4ª Emissão
da GAIA (“Titulares dos CRI” e “CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede da HABITASEC,
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.894, 9º andar,
conjunto 92, CEP 01451-902, a se realizar, em primeira convocação, no dia 06 de agosto de 2019, às 14:00 horas, para
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) realização, ou não, de aporte pelos Titulares de CRI para a conta do Patrimônio
Separado, com a ﬁnalidade de reembolsar as despesas previstas no Termo de Securitização e aquelas decorrentes da
emissão dos CRI, conforme demonstrativo que será apresentado pela securitizadora que detiver os CRI sob sua emissão,
isto é, seja a GAIA ou a HABITASEC, aos Titulares de CRI na data em que houver a instalação da assembleia; (ii)
constituir, ou não, fundo especial de despesas pelo período de 06 (seis) meses visando adimplir as obrigações previstas
no Termo de Securitização, decorrentes da emissão dos CRI; visando arcar com as despesas que devem ser deduzidas da
conta do Patrimônio Separado, o que se operará com aporte realizado pelos Titulares de CRI para a conta do Patrimônio
Separado; (iii) a aprovação ou não do plano de recuperação judicial da Devedora, conforme publicado pela GAIA em Fato
Relevante de 28 de maio de 2019, com a inclusão deste item na Ordem do Dia por solicitação de Titulares de CRI; (iv)
conﬁrmar a representação dos direitos dos Titulares de CRI no âmbito da recuperação judicial da Devedora e respectiva
assembleia geral de credores nos termos da Lei nº 11.101 de 9 de fevereiro de 2005, considerando a totalidade de seus
créditos na posição de credor quirografário, isto é, sem garantia; (v) avaliar e constituir possível comitê de governança
para representar os titulares dos CRI, e juntamente com o assessor legal eleito na Assembleia Geral de Titulares de CRI
realizada e suspensa em 29 de novembro de 2017 e retomada no dia 25 de abril de 2018 (“AGT CRI 25/04/2018”), deﬁnir
as aprovações na Assembleia Geral de Credores da Recuperação Judicial (“AGC”) em segunda convocação, no auditório
do Edifício Spazio JK, situado na Avenida Juscelino Kubistscheck, nº 1726, Itaim, São Paulo/SP, no dia 09 de agosto de
2019 às 08h00, com início dos trabalhos as 10h00 e em qualquer outra AGC que se ﬁzer necessária; e (vi) outros assuntos
de interesse dos Titulares dos CRI, em razão do exposto nos itens anteriores desta Ordem do Dia. Todos os termos
empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signiﬁcado que lhes é conferido no Termo de Securitização
e nos demais Documentos da Operação, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. Para a convocação
acima, os Titulares dos CRI que se ﬁzerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com
poderes especíﬁcos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede da HABITASEC, no endereço
retro indicado, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, em
benefício do tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação
para o e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 12 de julho de 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA PENHORA. PRAZO: 20 DIAS. PROCESSO nº 0189104-79.1998.8.26.0002.
O Dr. FABRICIO STENDARD, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, na forma
da lei, etc... Faz saber Marcos Fonseca Nogueira que Condomínio Parque Residencial Nossa Senhora do
Sabara lhe ajuizou uma ação Sumário ora em fase de execução, onde procedeu-se a penhora sobre “Apartamento
nº 22 localizado no 2º andar ou 3º pavimento do bloco 12, integrante do empreendimento denominado Parque
Residencial Nossa Senhora do Sabará, com entrada pelo nº 5230 daAv. Nossa Senhora do Sabará, no Bairro
Sabará – 29º Subdistrito, Santo Amaro. E estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a sua intimação
da Penhora por edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, onde,
no qual, havendo ausência de manifestação, prosseguirá o feito em seus ulteriores termos da lei e cominações.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 27/06/19.
13 e 16/07

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1097748-21.2014.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento
Sumário - Despesas Condominiais Requerente: Condomínio Long Stay World Class Requerido: José Carlos
da Cruz Alves e outro 10ª Vara Cível da Capital/ SP10º Ofício Cível Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo
n° 1097748-21.2014.8.26.0100. ADra.Andrea deAbreu e Braga, Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Capital/
SP, Faz Saber a Inventariante PALOMA KAROLINA ZAZARI ALVES que CONDOMÍNIO LONG STAY
WORLD CLASS, lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, para receber a quantia de R$ 19.784,39, referente
ao não pagamento das despesas condominiais da unidade autônoma designada pelo apartamento nº 236,
bloco B, (doc. 4 e 5), matrícula nº 159.539 (doc. 3), localizado no 23º andar ou 26º pavimento do Condomínio.
Estando a inventariante 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, conteste o feito. Não sendo contestada a ação,
a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado
na forma da lei. São Paulo, 28/06/2019.
13 e 16/07

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Físico nº: 0173899-26.2006.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento
Sumário - Despesas Condominiais Requerente: Condomínio do Edifício International Flat Requerido: Hermes
de Azevedo e outro . 18ª Vara Cível da Capital /SP EDITAL DE INTIMAÇÃO DA PENHORA. PRAZO: 20
DIAS. PROCESSO nº 0173899-26.2006.8.26.0100. O Dr. RODRIGO RAMOS, Juiz de Direito da 18ª Vara
Cível da Capital/SP, na forma da lei, etc... Faz saber a Schain Empreendimentos Imobiliários Spel S/A e
Hermes de Azevedo que Condomínio do Edifício Internacional Flat lhe ajuizou uma ação do Rito Sumário, ora
em fase de Cumprimento de Sentença, onde procedeu-se a penhora sobre os direitos de aquisição da unidade
nº 1411 da imóvel matrícula nº 159.708 14º CRI de São Paulo, bem como quanto ao valor de avaliação de fls.
716/717 - R$ 270.00,00. E, estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a sua intimação da Penhora
por edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereçam impugnação, onde, no qual,
havendo ausência de manifestação, prosseguirá o feito em seus ulteriores termos da lei e cominações. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 24/06/19.
13 e 16/07

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1122307-37.2017.8.26.0100. ADra. LUCIA
HELENA BOCCHI FAIBICHER, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa /SP, na forma
da lei, faz saber LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER que SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - Sesc,
Administração Regional no Estado de São Paulo lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA
CONTRATUAL, objetivando a a PROCEDÊNCIAdo pedido inicial, em todos os seus termos, p ara condenar
a empresa Ré ao pagamento da multa contratual correspondente a quantia de R$ 104.378,90 (data-base:
fevereiro/2017), que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora até a data do efetivo
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, na forma da lei. Estando
a ré em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 30
dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o edital, fixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 10/06/19. 13 e 16/07
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1090280-64.2018.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Est ado de São Paulo, Dr(a). RENATA BARROS
SOUTO MAIOR BAIAO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Eneida Mengucci Simões CPF: 116.927.39808, que Fundação de Rotarianos de São Paulo CNPJ: 61.370.094/0001-85 (entidade mantenedora do Colégio
Rio Branco - Unidade Higienópolis) ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o
recebimento de R$ 38.160,87 (Agosto/2018), representada pelo inadimplemento do Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais firmado entre as partes em 16/12/2013. Estando a requerida em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumiremse verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, a requerida 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 12 de junho de 2019.
13 e 16/07

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1007197-24.2016.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo
Borges Fantacini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSE OLINTO DE TOLEDO RIDOLFO, Advogado,
RG 14.339.664-X, CPF 051.379.498-09, Nascido/Nascida 25/06/1963, que Associação Nóbrega de Educação
e Assistência Social CNPJ: 33.544.370/0014-63 (entidade mantenedora do Colégio São Luis) ajuizou Ação
de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 136.476,86 (Janeiro/2016), representada
pelo instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes em 31/01/2011. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL da penhora realizada sobre
a quantia de R$ 1.267,07, bloqueada pelo sistema BACENJUD, em conta de sua titularidade, tendo o prazo
de 15 dias para apresentar impugnação, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, sob pena de
levantamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de junho de 2019.
13 e 16/07
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1046798-69.2018.8.26.0002 O MM. Juiz de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - SantoAmaro, Est ado de São Paulo, Dr. Renato de Abreu Perine,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Luiz Augusto Leonardo de Castro CPF: 291.424.698-64, que Fundação
de Rotarianos de São Paulo CNPJ: 61.370.094/0001-85 (entidade mantenedora do Colégio Rio Branco Higienópolis) ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 47.070,72
(Setembro/2018), representada pelo instrumento particular de confissão de dívida nº 14.376, firmado entre as
partes em 25/11/2016. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no
prazo de 03 dias, efetue o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após
os 20 dias supra. Em caso de pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela
metade, e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios,
requerer que seja admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
de juros de 1% ao mês. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de julho de 2019.
13 e 16/07
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1083653-44.2018.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 32ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO DE SOUZA
PIMENTA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Eun Ju Lee CPF: 223.630.558-37, que Associação Nóbrega de
Educação e Assistência Social CNPJ: 33.544.370/0014-63 (entidade mantenedora do Colégio São Luis)
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 96.784,44 (Agosto/2018),
representada pelo instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes em 19/03/2015.
Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, efetue
o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 20 dias supra. Em
caso de pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando
o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja
admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao
mês. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 01 de julho de 2019.
13 e 16/07

