
Nª 24.622 Preço banca: R$ 3,50

Ministério reduz previsão de
crescimento da economia para 2,1%

Bolsa despenca 7,64% após OMS
decretar pandemia de coronavírus

Página 3

Página 4

Organização Mundial de Saúde
declara pandemia de coronavírus

Casos confirmados de
coronavírus no Brasil

sobem para 52
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   4,75
Venda:       4,75

Turismo
Compra:   4,56
Venda:       4,94

Compra:   5,35
Venda:       5,36

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

28º C

16º C

Quinta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Previsão do Tempo

Tudo começou como uma
brincadeira sem pretensões
que acabou tomando grandes e
boas proporções. A ideia de
aplicar em seu Porsche alguns
dos layouts clássicos do auto-
mobilismo fez com que o apai-
xonado por corridas passasse
a esperar ansiosamente as co-
res do carro de Rodrigo Mello
para 2020.

Após sucesso do Pink Pig,
Rodrigo Mello cria o

Porsche LEGO® para 2020
Atual campeão da Pors-

che GT3 Cup 4.0, Mello
começou a brincar com as
pinturas clássicas em 2015,
quando homenageou o seu
ídolo Ayrton Senna ao re-
produzir em sua máquina as
cores da famosa Lotus pre-
ta utilizada pelo tricam-
peão nas temporadas de 1985
e 1986.                     Página 8

Campeonato RKC de
 Kart realiza segunda etapa

em Interlagos
O mais tradicional cam-

peonato de kart sediado no
Kartódromo de Interlagos,
em São Paulo (SP), vai rea-
lizar a sua segunda etapa de
2020 neste sábado (14). A
perspectiva é que esta 10ª
temporada do RKC Rental
Kart  se ja  uma das  mais
equilibradas, e isto poderá
ser conferido nas disputas
das três categorias. Depois
das provas de abertura do
certame, Alexandre Porche
lidera a Light, enquanto Al-
berto Otazú  é o líder na
Stock e na novíssima Chal-
lenge.                       Página 8 Excelentes disputas no RKC por todas as posições
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Moto-E: Granado abre a
pré-temporada em primeiro

nos testes oficiais

Granado foi o mais veloz nos
treinos em Jerez de la Frontera

O brasileiro Eric Granado abriu
os testes oficiais de pré-tempora-
da do Mundial de Moto-E mostran-
do o que exibiu nas duas últimas
corridas de 2019: forte ritmo e
muito comprometimento com o
trabalho da equipe Avintia Racing.
O jovem brasileiro de 23 anos, que
venceu as duas provas finais do ano
passado, foi o mais rápido no pri-
meiro dia de testes.          Página 8
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Caio Collet inicia testes de
pré-temporada na Espanha
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Caio  Collet inicia testes em Valência

O brasileiro Caio Collet, de
17 anos, viveu diretamente nos
últimos dias o grande impacto
que o novo coronavírus vem cau-
sando mundialmente. Ao lado de
outros pilotos do Renault Sport
Academy (Christian Lundgaard e
Hadrien David) e do diretor do
programa Mia Sharizman, o bra-
sileiro ficou em quarentena em
um hotel na ilha de Tenerife, na
Espanha, onde participava de ati-

vidades para o início da tem-
porada 2020.

Hóspedes do hotel foram
diagnosticados com o novo ví-
rus, o que provocou a quaren-
tena dos demais hóspedes e
funcionários. Collet, que esta-
va no hotel desde o dia 20 de
fevereiro, felizmente não apre-
sentou nenhum sintoma da do-
ença e foi liberado nesta ter-
ça-feira, dia 10.         Página 8

Tedros Adhanom, diretor
geral da Organização Mundial
de Saúde (OMS), declarou  na
quarta-feira (11)  que a orga-
nização elevou o estado da con-
taminação pelo novo
coronavírus como pandemia.

A mudança de classificação
não se deve à gravidade da
doença, e sim à disseminação
geográfica rápida que o Covid-
19 tem apresentado. “A OMS
tem tratado da disseminação
[do Covid-19] em uma escala
de tempo muito curta, e
estamos muito preocupados
com os níveis alarmantes de
contaminação e, também, de

falta de ação [dos governos]”,
afirmou Adhanom no painel
que trata das atualizações diá-
rias sobre a doença.

Na Câmara dos Deputados, o
ministro da Saúde, Luiz Henrique
Mandetta, disse que a declara-
ção de pandemia não muda as
medidas no Brasil. O país conti-
nua com o monitoramento  das
áreas atingidas e com as iniciati-
vas e protocolos já anunciados.
Na quarta-feira, o titular da pasta
participou  de comissão geral na
casa, onde apresentou a deputa-
dos informações sobre as ações
do governo acerca do problema.
(Agencia Brasil)
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Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta

O número de casos confirma-
dos de coronavírus no Brasil che-
gou a 52. O novo número foi di-
vulgado pelo Ministério da Saú-
de no fim da tarde de quarta-feira
(11), na segunda atualização pu-
blicada no dia. O novo balanço
marca um pulo de 15 casos em

relação ao divulgado mais cedo,
quando o sistema da pasta havia
contabilizado 37 casos.

A maioria das novas pessoas
infectadas veio de São Paulo, que
saiu de 19 no balanço mais cedo
para 30. O Rio de Janeiro foi de
10 para 13 casos confirmados.

Brasília subiu de uma para duas
pessoas nessa situação. Além
desses estados, já tiveram casos
identificados a Bahia e o Rio
Grande do Sul (2), além de Ala-
goas, Minas Gerais e Espírito
Santo (1).

Entre as duas atualizações, os
casos suspeitos saíram de 876
para 907. Já os casos descarta-
dos também aumentaram, de 880
para 935.

No panorama global, o núme-
ro de casos continua subindo.
Segundo dados da Universidade
Johns Hopkins, que monitora o
novo coronavírus em parceria
com institutos e ministérios de
saúde de diversos países, 121.564
pessoas foram diagnosticadas
com Covid-19. O número de mor-
tes, no momento da reportagem,
é de 4.373. O número de pessoas
que não apresentam mais sintomas
após terem sido diagnosticadas -
portanto, consideradas curadas -
está em 66.239.               Página 4

Itamaraty
condena
atentado
contra

primeiro-
ministro
do Sudão

O Itamaraty publicou uma
nota na quarta-feira (11) con-
denando a tentativa de assassi-
nato do primeiro-ministro do
Sudão, Abdalla Hamdok, que
sofreu um atentado na segun-
da-feira (9) em Cartum, capi-
tal do país.

“Ao manifestar seu repú-
dio a todo ato de terrorismo,
independentemente de sua
motivação, o Brasil expressa
sua solidariedade com o povo
sudanês e reitera seu apoio
ao governo civil de transição
no Sudão”, diz a nota do Mi-
nistério das Relações Exteri-
ores.                          Página 3

Uruguai
deixa Unasul
e regressa ao

tratado de
defesa com

EUA
O chanceler do novo go-

verno do Uruguai, Ernesto
Talvi, anunciou que o país
deixará a União de Nações
Sulamericanas (Unasul) e
regressará ao Tratado Inte-
ramericano de Assistência
Recíproca (Tiar). Os anún-
cios mostram mudança no
rumo das relações exterio-
res do país.

Nos últimos 15 anos o
Uruguai foi governado pela
coalizão de esquerda Frente
Ampla. No dia 1º de março
deste mês, Luis Lacalle Pou
tomou posse como presiden-
te após vencer as eleições do
ano passado. Lacalle Pou é de
centro-direita.            Página 3

Lucro líquido da Desenvolve
SP avança 223% em 2019

Poupadores ganham cinco
anos para reaver perdas de

planos econômicos
Os apl icadores de caderneta

de poupança prejudicados por pla-
nos econômicos no fim dos anos
1980 e no início da década de
1990 ganharam mais cinco anos
para aderir ao acordo coletivo que
permite reaver as perdas com a
correção do investimento.

O Instituto Brasileiro de De-

fesa do Consumidor (Idec), a
Frente Brasileira dos Poupado-
res (Febrapo), a Confederação
Nacional do Sistema Financeiro
(Confif) e a Federação Brasilei-
ra de Bancos (Febraban) assina-
ram um termo aditivo ao 
acordo firmado em 2017.

                                 Página 3

Saiba o que é uma pandemia
A Organização Mundial de

Saúde (OMS) declarou  na quar-
ta-feira (11) pandemia para o
Covid-19, infecção causada pelo
novo coronavírus.

Segundo a OMS, uma  pande-
mia  é a disseminação mundial de
uma nova doença. O termo é uti-
lizado quando uma epidemia –
grande surto que afeta uma re-
gião – se espalha por diferentes

continentes com transmissão
sustentada de pessoa para pessoa.
Atualmente, há mais de 120 paí-
ses com casos declarados
da infecção.

A questão da gravidade da
doença não entra na definição da
OMS de pandemia que leva em
consideração apenas a dissemi-
nação geográfica rápida que o
vírus tem apresentado. Página 4
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CESAR
 NETO

  www.cesarneto.com

Procon-SP orienta sobre o cancelamento
de viagens em razão do coronavírus

twitter @CesarNetoReal 

Governo anuncia mais de R$ 130 mi em ações
nos municípios do programa Vale do Futuro

Até esta terça-feira (10),
o Procon-SP, vinculado à Secre-
taria da Justiça e Cidadania do
Estado, registrou 494 atendi-
mentos sobre cancelamentos de
viagens, sendo 435 reclamações
e 59 consultas, em razão do
avanço da propagação do novo
coronavírus pelo mundo.

As reclamações estão sendo
encaminhadas às empresas, que
deverão apresentar com agilida-
de soluções viáveis e satisfató-
rias para cada caso específico.

De acordo com o órgão es-
tadual, o consumidor não é obri-
gado a expor sua saúde a riscos
ao viajar para destinos onde po-
derá contrair o coronavírus, po-

dendo optar por uma das alter-
nativas:

– Adiar a viagem;
– Viajar para outro destino de

mesmo valor;
– Obter a restituição da

quantia já paga.

Outras possibilidades podem
ser negociadas com a empresa,
desde que seja uma alternativa
que não prejudique o cliente e
com a qual ele esteja de acordo.
Caso o consumidor se sinta pre-
judicado em razão da postura
adotada pela companhia, pode
procurar o Procon-SP, que inter-
mediará a negociação para ten-
tar compor um acordo com a

empresa.
“Mesmo as companhias não

tendo culpa, a lei reconhece que
a parte vulnerável da relação é o
consumidor, de modo que é ele
quem merece especial proteção”,
explica o chefe de gabinete do
Procon-SP, Guilherme Farid.

Atuação
Em 4 de março, representan-

tes do Procon-SP se reuniram
com as companhias aéreas Azul,
Gol e Latam e as associações
ABEAR (Associação Brasileira
das Empresas Aéreas), IATA (As-
sociação Internacional de Em-
presas Aéreas) e JURCAIB (Jun-
ta de Representantes das Com-

panhias Aéreas Internacionais do
Brasil) para tratar das providên-
cias adotadas em razão da pro-
pagação do coronavírus.

Na ocasião, o Procon perma-
necia em contato com a dire-
toria das empresas estrangei-
ras, Alitalia Airlines e a TAP Air
Portugal, para que mantenham
um canal aberto com a institui-
ção, uma vez que os consumi-
dores têm reclamado que não
conseguem contato com as
companhias.

“O direito básico de todo o
consumidor é à saúde, à seguran-
ça e à vida”, salienta o diretor-
executivo do Procon-SP, Fer-
nando Capez.

O Governador João Doria
anunciou, na quarta-feira (11),
uma série de ações para o Vale
do Ribeira – obras em estradas
e de esgotamento sanitário, cri-
ação de rotas cênicas para as ro-
dovias, entrega de equipamentos
sociais e de uma Delegacia de
Defesa da Mulher. Também par-
ticipou do sorteio de unidades
habitacionais do Programa Nos-
sa Casa-CDHU e fez entrega de
kits esportivos.

Os investimentos somam
mais de R$ 130 milhões e fazem
parte do programa Vale do Futu-
ro, criado pela atual gestão com
objetivo de impulsionar o cres-
cimento social e econômico da
região.

“O Vale do Ribeira é a área
mais pobre do nosso Estado.
Tomei a decisão estratégica de
mudar essa situação. Destinei
R$ 1 bilhão para o Vale do Ri-

beira, para todas as 22 prefeitu-
ras, e estamos captando mais R$
1 bilhão no setor privado. Serão
R$ 2 bilhões de investimento ao
longo desses próximos três anos
e meio. E ainda estamos proje-
tando o programa Vale do Futu-
ro para os próximos 12 anos.
Olhar mais adiante e fazer do
Vale do Ribeira o Vale da pros-
peridade, trabalho, habitação,
cultura,saúde e cidadania”, dis-
se Doria.

Durante visita a Miracatu, o
Governador destacou as obras de
modernização na SP-165 e a
abertura de licitação para obras
na SP-226. Serão investidos R$
74,95 milhões para moderniza-
ção do modal viário das duas ro-
dovias, abrangendo os municípi-
os de Eldorado, Iporanga, Apiaí,
Pariquera-Açu e Cananeia.

As obras na SP-165 estão
divididas em dois lotes,que con-

templam recuperação de asfalto
em um trecho de 37,45 quilô-
metros e compactação e nivela-
mento do trecho em terra da via,
entre os kms 143,50 e 168,84.O
prazo estimado é de 18 meses,
com investimento total de R$ R$
29,64 milhões. Na SP-226, os
investimentos serão de R$
45,24 milhões e o projeto pre-
vê a implantação de novo pavi-
mento e sinalização de solo em
trecho de 35,84 quilômetros
entre os municípios de Parique-
ra-Açu e Cananeia.

Outras licitações estão em
andamento nas rodovias da re-
gião do Vale do Ribeira. Na SP-
193, o orçamento é de R$ 16,4
milhões para serviços de recu-
peração pontual da pista e sina-
lização do kms 0,4 ao 25,2, en-
tre Eldorado e Jacupiranga. Já na
SPA 552/230, será construída
uma nova ponte sobre o Rio Bar-

ra do Turvo, no Km 19, com va-
lor de R$ 3,1 milhões.

O Governador também anun-
ciou o projeto de rotas cênicas
de São Paulo. Rodovias estadu-
ais de regiões com grande po-
tencial turístico vão deixar de
ser apenas uma rota até o desti-
no para integrar a experiência
visual do viajante – um conceito
bastante comum em países
como Noruega e EUA.

A Secretaria de Turismo ela-
bora estudos que contemplem
estruturas de apoio, mirantes,
passarelas elevadas e áreas de
estacionamento nas rodovias
do Vale do Ribeira. Até o fim
de março, o plano será entre-
gue à Secretaria de Logística
e Transportes, que vai incor-
porá-lo ao edital de recupe-
ração das estradas da região,
com investimento da ordem de
R$ 200 milhões.

Lucro líquido da Desenvolve SP
avança 223% em 2019

A Desenvolve SP – O Ban-
co do Empreendedor alcançou
o melhor resultado da sua his-
tória no ano de 2019. A insti-
tuição financeira do Governo de
São Paulo obteve lucro líquido
de R$ 47,6 milhões e superou
em 223% o resultado de 2018,
quando atingiu R$ 14,4 mi-
lhões.

Lucro líquido recorde
O lucro líquido de R$ 47,6

milhões é o maior do Banco do
Empreendedor desde que ultra-
passou a fase pré-operacional em
2012. O crescimento exponen-
cial do lucro se deve à nova es-
tratégia da instituição implemen-
tada a partir do ano passado.

O lucro líquido recorde em
2019 foi resultado de uma es-
tratégia focada na geração de
novos negócios, aumento na ar-
recadação de receitas de tarifas,
controle da inadimplência e re-
dução contundente das despe-
sas do banco.

“O fato de a Desenvolve SP
atingir o maior lucro do perío-
do operacional da sua história
em 2019 marca o começo de
uma nova década para a institui-
ção. Queremos, cada vez mais,
nos tornar o braço financeiro do
Governo de São Paulo, e auxi-
liar na execução das políticas
públicas do Estado”, destaca o
presidente da Desenvolve SP,
Nelson de Souza.

“Além disso, nosso foco é
estimular o crescimento sus-
tentável das micro, pequenas e
médias empresas e municípios
fortalecendo a economia pau-
lista, gerando emprego e ren-
da”, completa.

Menor índice de inadim-
plência da história

Com o novo direcionamen-
to estratégico, a gestão da ins-
tituição agiu imediatamente so-
bre as operações de crédito que
apresentavam atraso. As ações
buscaram maior pulverização de
suas operações, melhorias na
gestão de cobrança, o que resul-
tou na redução do seu índice de
inadimplência, fechando o ano
com o menor índice da histó-
ria, 1,61%. O índice de inadim-
plência de 2018 era de 5,33%,
uma redução de 3,72 p.p.

Evolução do resultado
operacional

Entre os números positivos,

destacam-se o crescimento de
329% do resultado operacio-
nal: de R$ 13,7 milhões para R$
58,8 milhões, além da evolução
do patrimônio líquido de R$
1,060 bilhão para R$ 1,122 bi-
lhão, entre os dois últimos
exercícios.

A melhoria desses indicado-
res impulsionou também o Re-
torno Anualizado sobre o Patri-
mônio Líquido (ROAE) que, em
2019, foi de 4,36%, com uma
evolução de 316%, ou mais de
3 pontos percentuais em rela-
ção a 2018.

Redução de despesas
A Desenvolve SP diminuiu

suas despesas em cerca de 32%
no exercício anual de 2019,
com ênfase na nova gestão que
prioriza a eficiência, pessoas,
parcerias, inovação e crédito.
Os custos operacionais passa-
ram de R$ 124 milhões em
2018 para R$ 84,7 milhões em
2019.

Índice de eficiência
Outro indicador com ampla

evolução é o Índice de Eficiên-
cia, que revela a melhoria na re-
lação entre despesas e receitas
no ano em que a instituição se
reposicionou como o Banco do
Empreendedor. Em 2019, esse
indicador atingiu o percentual
de 61,22%, melhora de 35%
pontos percentuais comparado
à 2018 (96,1%).

Atendimentos e desem-
bolso

Os desembolsos somaram
no ano passado R$ 416,4 mi-
lhões, em 942 operações. No
ano anterior, a quantidade de li-
berações somou 798. Ao todo,
foram atendidas, em 2019, 881
empresas e 79 prefeituras, em
233 cidades paulistas.

Mais da metade dos desem-
bolsos, 55,8%, foi destinada
aos projetos de investimento.
Cerca de 5,5% financiaram a
compra de máquinas e equipa-
mentos e 38,7% o capital de
giro, na modalidade de crédito
digital com aprovação em 48
horas. Também em consonância
com a estratégia de ampliar a
atuação entre as micro, peque-
nas empresas paulistas, a De-
senvolve SP bateu o recorde de
atendimento a esse segmento
com 735 companhias, totalizan-
do R$ 119, 2 milhões de de-

sembolsos.

Despesa com PDD
A redução na provisão para

devedores duvidosos (PDD) se
deve à melhoria da qualidade da
carteira de crédito da Desenvol-
ve SP e à sua atuação mais as-
sertiva no que se refere à co-
brança de créditos em atraso.
Essa redução na provisão con-
tribuiu para a elevação do resul-
tado bruto de intermediação fi-
nanceira em 64%, comparativa-
mente ao exercício de 2018.

ROAA
O Retorno sobre o Ativo

Médio (Return on Average As-
sets – ROAA) é obtido pela ra-
zão entre o lucro líquido e a
média dos ativos totais da em-
presa. Representa a rentabilida-
de da empresa com relação aos
seus ativos. Comparativamente
ao ano de 2018, esse índice
evoluiu quase dois pontos per-
centuais, resultado que foi ob-
tido graças ao lucro auferido
pela Desenvolve SP.

ROAE
O Retorno sobre o Patrimô-

nio Líquido Médio (Return on
Average Equity – ROAE) é ob-
tido pela razão entre o lucro lí-
quido e o patrimônio líquido
médio da empresa.

Melhor índice de cober-
tura da história

O índice de cobertura mede
o quanto as receitas que fazem
parte do negócio da organização
são capazes de cobrir as suas
despesas totais. No caso da De-
senvolve SP, as suas receitas de
operações de crédito somadas
às receitas de tarifas e de pres-
tação de serviços foram capa-
zes de garantir as suas despesas
totais em 136%.

Receita de prestação de
serviços

Elevação nas receitas obti-
das com prestação de serviços,
devido à ampliação da adminis-
tração dos fundos de desenvol-
vimento do governo do estado.
Comparativamente ao exercício
de 2018, essa receita aumentou
83%, fechando em R$ 12,2 mi-
lhões.

Rating
Recente avaliação da

Moody´s, uma das principais

agências de classificação de ris-
co de crédito do mundo, desta-
cou a capacidade da gestão atu-
al da Desenvolve SP de gerar re-
ceitas recorrentes juntamente
com os esforços em diversifi-
car fontes de resultados e esta-
belecer parcerias internacio-
nais para projetos estratégicos
no Estado de São Paulo.

O Banco do Empreendedor
recebeu da Moody´s ratings de
emissor de longo e curto prazo
em moeda local na escala glo-
bal de Ba2 e Not Prime, entran-
do no mesmo patamar de rating
do Estado de São Paulo e do
Brasil. A divulgação do rating
reflete também o comprometi-
mento da Desenvolve SP com as
melhores práticas de Governan-
ça e Compliance.

Metas ODS
As metas alcançadas e os re-

sultados obtidos estão inteira-
mente de acordo com os ODS
(Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável) da ONU, e con-
sequentemente cumprindo a
missão do banco de fomento,
que é promover o desenvolvi-
mento sustentável da economia
paulista por meio de soluções
financeiras rentáveis que gerem
valor.

“Estamos construindo re-
sultados sustentáveis capazes de
estimular a economia paulista
de forma perene e significati-
va. Nosso objetivo é multipli-
car o impacto da Desenvolve SP
na economia sempre com foco
na melhoria do ambiente de ne-
gócio, gestão pública de exce-
lência, geração de emprego e
renda em São Paulo, e devida-
mente alinhado com os objeti-
vos do governo e as boas práti-
cas de governanças”, enfatiza
Nelson de Souza.

Sobre a Desenvolve SP
A Desenvolve SP – O Ban-

co do Empreendedor é a insti-
tuição financeira do Governo de
São Paulo que, por meio de li-
nhas de crédito de longo prazo,
fomenta o crescimento plane-
jado das micro, pequenas e mé-
dias empresas e nos municípi-
os paulistas.

Ao longo de sua atuação, a
instituição ultrapassou a marca
de R$ 3,6 bilhões em financia-
mentos, impactando diretamen-
te na geração de emprego e ren-
da em todo Estado.

M Í D I A S
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista  CESAR

NETO  vem sendo publicada na imprensa de São Paulo (SP) des-
de 1993. Na Internet desde 1996, o site  www.cesarneto.com
foi uma das páginas pioneiras no Brasil. Email
cesar@cesarneto.com

.
CÂMARA (SP)
Na edição de ontem você leu AVANTE em vez de PODEMOS

(ex-PTN), sobre o vereador Mario Covas deixar a direção paulis-
ta.  E o vereador-presidente Tuma (PSDB) tá assumindo a prefei-
tura, enquanto Bruno Covas (PSDB) vai pra um retiro espiritual
com o filho

.
PREFEITURA (SP)
Esta coluna antecipou que o ex-governador Márcio França

(dono do PSB - SP) oficializaria sua candidatura a prefeito de
São Paulo, em parceria com o PDT (ex-Brizolista), agora do ex-
governador cearense e Presidenciável Ciro Gomes. Libertação
do PT Lulista ?

.
ASSEMBLEIA  (SP)
Começa hoje, na sede da AD Belenzinho (Zona Leste de São

Paulo), o Congresso de Educação e Evangelização Infanto Juve-
nil. No dia 13, fala a ministra (da Família) Damares Alves. Dias
13 e 14 fala a deputada Marta Costa (PSD). E a Editora CPAD
completa 80 anos

.
GOVERNO  (SP)
João Doria tá conversando até com adversários históricos do

seu PSDB (agora liberal de centro), no sentido de criar e manter
uma ampla frente pelo Brasil, portanto contra Bolsonaro. O fato
de rodar pelo exterior pelo Brasil faz de Doria o ‘corona vírus’ da
política

.
CONGRESSO  (BR)
Perguntinha da hora: quais dos 513 deputados federais e quais

dos 81 senadores estarão pelas ruas - pelo menos nas Capitais
dos Estados - pra empunha a bandeira pela governabilidade que o
Presidente Bolsonaro não tem na relação com Legislativo e Ju-
diciário ?

.
PRESIDÊNCIA  (BR)
Anteontem, em Miami (USA), o Presidente Bolsonaro se disse

honrado de ter em seu almoço um exemplo de dirigente cristão,
o internacional Joel Freire (Assembleia de Deus - Ministério
Belém). Em tempo: Joel é irmão do deputado federal (SP) Pauli-
nho Freire (PL)

.
PARTIDOS
Antecipamos, ainda em 2019, que o ex-prefeito Haddad não

seria candidato do PT (ainda Lulista) à prefeitura paulistana; pra
preservar pelo menos parte da votação que teve à Presidência em
2018. Por isso, sairá das prévias, no próximo dia 22  (ou em 2º
turno) ...

.
POLÍTICOS
... Se for pelo domínio do diretório, a família Tatto emplaca

Jilmar. Se for pela vontade de Lula, ele emplaca o ex-ministro
(Saúde) Padilha. Se for pela história do pai e dele próprio, em-
placa o deputado federal Zaratini. O grande prejudicado é o ex-
senador Suplicy

.
E D I T O R
O jornalista e cronista  CESAR NETO  foi se tornando

referência através da sua coluna (diária) de política. Recebeu
a “Medalha Anchieta” na Câmara Municipal de São Paulo e o
“Colar de Honra ao Mérito” na Assembleia Legislativa do Es-
tado de São Paulo
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Uruguai deixa Unasul e
regressa ao tratado de defesa

com EUA
O chanceler do novo governo do Uruguai, Ernesto Talvi, anun-

ciou que o país deixará a União de Nações Sulamericanas (Una-
sul) e regressará ao Tratado Interamericano de Assistência Recí-
proca (Tiar). Os anúncios mostram mudança no rumo das rela-
ções exteriores do país.

Nos últimos 15 anos o Uruguai foi governado pela coalizão
de esquerda Frente Ampla. No dia 1º de março deste mês, Luis
Lacalle Pou tomou posse como presidente após vencer as elei-
ções do ano passado. Lacalle Pou é de centro-direita.

O atual chanceler do país, Ernesto Talvi, também participou
da disputa presidencial, pelo partido Colorado, e obteve cerca de
12% dos votos no primeiro turno. No segundo turno, apoiou a
Lacalle Pou, integrando uma coalizão com o partido Cabildo
Abierto, de Guido Maníni Ríos.

Anúncios
Na terça-feira (10), Ernesto Talvi fez o primeiro anúncio

importante da sua nova gestão. A retirada do Uruguai da Unasul,
de acordo com o governo, se deve a que o organismo já deixou
de funcionar. Além de estar sem um secretário-geral desde 2017,
não possui uma sede e foi abandonado pela maioria dos países.
Atualmente, permanecem no órgão apenas Guiana, Suriname e
Venezuela.

Em abril do ano passado, os governos do Brasil, da Argenti-
na, do Chile, da Colômbia, do Paraguai e do Peru decidiram de
forma conjunta se retirar da Unasul em função da prolongada
crise no organismo.

Talvi anunciou também o regresso do Uruguai ao Tratado In-
teramericano de Assistência Recíproca (Tiar). Em setembro de
2019, o então chanceler Rodolfo Nín Nóvoa anunciou o início
do processo de desligamento do país. À época, o Uruguai foi o
único país, entre os 19 membros, que votou contra a ativação do
mecanismo que permite desde a ruptura das relações diplomáti-
cas com a Venezuela a uma intervenção militar no país.

O Tiar é um tratado de defesa mútua, assinado na década de
1940 entre diversos países americanos. O princípio central do
acordo é que um ataque contra um dos membros será considera-
do como um ataque contra todos, com base na chamada “doutri-
na da defesa hemisférica”. Os Estados Unidos são um dos Esta-
dos-membros.

Agora, o processo de saída do Uruguai foi interrompido para
que o país volte a fazer parte do organismo. De acordo com uma
nota emitida pelo Ministério das Relações Exteriores, “com esta
decisão, Uruguai assegura sua permanência no Tiar, âmbito no
qual continuará participando e fazendo conhecer suas posições.
Com esta medida, o país reforça também seu compromisso his-
tórico com o sistema interamericano”.

“A nova gestão entende que a saída do Tiar debilitava o siste-
ma interamericano e privava o nosso país de fazer sentir sua voz
nesse âmbito de assistência recíproca em matéria de defesa co-
letiva e de segurança hemisférica”, diz a nota.

O Ministério das Relações Exteriores do Uruguai afirmou
ainda que as mudanças de eixo do novo governo têm como obje-
tivos o compromisso com o multilateralismo, o fortalecimento
da OEA e a formação de alianças baseadas em uma instituciona-
lidade forte e “não em afinidades ideológicas”.

Primeira Missão
Talvi anunciou ainda que a sua primeira missão oficial como

chanceler será a Assembleia Geral da Organização dos Estados
Americanos (OEA), no dia 20 de março, em Washington, nos
Estados Unidos. Nesta data acontecerá a eleição do secretário-
geral do órgão. Talvi já afirmou publicamente que apoiará a ree-
leição do atual secretário, Luis Almagro.

O chanceler disse também que o Uruguai está avaliando con-
vites para fazer parte do Grupo Lima e do Prosul.

O Grupo de Lima é composto atualmente, além do Brasil,
por Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica,
Guatemala, Guiana, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru,
Santa Lúcia e Venezuela. E é o principal fórum regional de dis-
cussão sobre a crise venezuelana e de articulação de posições
comuns dos países-membros em fóruns internacionais.

O Prosul é composto por Argentina, Brasil, Chile, Colôm-
bia, Equador, Paraguai, Guiana e Peru. Os requisitos para partici-
par do organismo são: estar em plena vigência da democracia,
com respeito à separação dos poderes do Estado, liberdade e
direitos humanos, assim como o respeito à soberania e integri-
dade territorial. O Prosul trata de temas de integração em infra-
estrutura, energia, saúde, defesa, segurança e combate ao crime,
e prevenção e manejo de desastres naturais. (Agencia Brasil)

A projeção para o cresci-
mento da economia este ano foi
reduzida de 2,4% para 2,1%, in-
formou  na quarta-feira (11) a
Secretaria de Política Econômi-
ca (SPE) do Ministério da Eco-
nomia, no boletim MacroFiscal.
Ontem (10), o secretário espe-
cial de Fazenda do Ministério da
Economia, Waldery Rodrigues,
havia adiantado que a previsão
para o Produto Interno Bruto
(PIB, soma de todos os bens e
serviços produzidos no país) fi-
caria acima de 2%.

Rodrigues disse que
a revisão para baixo das proje-
ções de crescimento da econo-
mia e a queda nos preços inter-
nacionais do petróleo deverão
fazer o governo contingenciar
(bloquear) parte do Orçamento.
Com a economia crescendo
abaixo do previsto, o governo
arrecada menos, o que obriga o
contingenciamento de gastos
discricionários (não obrigatóri-
os) para cumprir a meta fiscal de
déficit primário de R$ 124,1 bi-
lhões neste ano.

“Há incertezas sobre o im-
pacto que a queda no petróleo e
a desaceleração no crescimen-
to global podem produzir so-
bre a economia brasileira. É
importante destacar que o ce-
nário de crescimento para este
ano tornou-se mais desafiador.
Estamos monitorando de per-
to os desdobramentos do Co-
vid-19 e a recente queda no
preço do petróleo e reafirma-
mos que a melhor resposta ao
novo cenário é perseverar
com as reformas fiscais e es-
truturais”, diz o boletim.

Impacto do coronavírus
De acordo com a secretaria,

os impactos do coronavírus so-
bre a economia brasileira em
2020 estão dentre de um inter-
valo de menos 0,1 ponto percen-
tual a menos 0,5 ponto percen-
tual, com o cenário provável de
redução de 0,3 ponto percentu-
al no resultado do PIB. Na pre-
visão para o crescimento do PIB
foi considerado esse percentual
provável de impacto.

O boletim alerta que a epi-
demia de coronavírus (Covid-
19) poderá levar a choques ne-
gativos sobre a atividade econô-
mica global, como a redução na
produtividade, devido a “quebras
de cadeia produtiva e possíveis
limitações promovidas pela do-
ença ao trabalho”; redução da
demanda; choque no preço de
commodities (produtos primári-
os com cotação internacional);
choques nas condições financei-
ras, limitando o crédito. “O im-
pacto de tais choques sobre os
países dependerá da sua magni-
tude e da dinâmica de sua recu-
peração”, diz o boletim.

“A manutenção do teto de
gastos possibilita a redução do
risco, o que tem impacto estru-
tural nos juros, estimulando a
economia. As PECs [propostas
de emenda à Constituição] fis-
cais enviadas ao Congresso cri-
am condições para a estabilida-
de fiscal e as demais reformas
estruturantes que serão enviadas
ao Congresso Nacional ainda
este ano contribuirão para o au-
mento da produtividade da eco-
nomia, neste e nos próximos
anos. É fundamental, desta for-
ma, manter tais alicerces e per-
severar nas reformas estruturais
para garantir o desenvolvimento
sustentável de nossa economia”,
diz a secretaria.

Recursos para saúde
Waldery Rodrigues reafir-

mou que o cenário mais prová-
vel é o contingenciamento do
Orçamento. Questionado se ha-
verá recursos suficientes para
saúde, no caso de disseminação
maior do coronavírus pelo país,
o secretário disse que o dinhei-
ro será liberado “à medida que o
sistema requeira, sempre aten-
tando para o equilíbrio nas con-
tas fiscais”. Ele acrescentou que
o Ministério da Saúde, por con-
ta da obrigatoriedade na aplica-
ção de recursos, é o que geral-
mente tem o menor contingen-
ciamento.

Preço do petróleo
Além do impacto do corona-

vírus, a secretaria destaca a re-
dução no preço do petróleo, in-
fluenciada pela redução da de-
manda internacional pelo produ-
to e a guerra de preços entre a
Arábia Saudita e a Rússia.

“Além das incertezas provo-
cadas pela epidemia do novo co-
ronavírus, o Covid-19, houve uma
forte queda no preço do petróleo
nos últimos dias, decorrente de
um conflito acerca do nível de
produção acordado pelos maiores
produtores. Esta queda aumentou
a volatilidade nos mercados e pro-
vocou um movimento global de
aversão a risco, com forte reação
negativa dos preços de ativos”, diz
a secretaria.

A secretaria acrescentou
que, de um lado, uma queda no
preço de petróleo pode ser in-
terpretada como um choque po-
sitivo na oferta, diante da redu-
ção do custo dos insumos de
produção. “Por outro, há empre-
sas muito alavancadas que pode-
rão ter dificuldades creditícias

à frente, caso o preço do petró-
leo permaneça no patamar atual.
No momento atual, esse efeito
de segunda ordem e seus desdo-
bramentos têm se sobreposto
aos efeitos positivos e são res-
ponsáveis por elevar as preocu-
pações dos investidores glo-
bais”, diz a SPE.

Receitas
Ao apresentar o boletim,

Rodrigues informou que o go-
verno não irá considerar a recente
alta do dólar e a queda no preço
do petróleo para fazer a revisão
das estimativas de receitas. Para
fazer a revisão nas projeções, a
SPE considerou dados até o dia
5 deste mês, com um câmbio
médio de R$ 4,22 e o preço do
barril de petróleo a US$ 52,70.
De acordo com Rodrigues, os
números mais recentes não fo-
ram utilizados porque há um ca-
lendário previamente estabeleci-
do para se fazer as projeções. “Na
próxima revisão os dados serão
considerados. É um procedimen-
to transparente, pré-programa-
do”, explicou o secretário.

Inflação
O boletim MacroFiscal tam-

bém apresenta a previsão para a
inflação de 2020, calculada pelo
Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), que caiu
3,62% para 3,12%. A estimativa
para o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC) passou de
3,73%, previstos em janeiro deste
ano, para 3,28%, em março. Esse
índice serve de parâmetro para o
reajuste do salário mínimo. A pre-
visão para o Índice Geral de Pre-
ços – Disponibilidade Interna
(IGP-DI) subiu de 3,32% para
3,66%. (Agencia Brasil)

Poupadores ganham cinco anos para
reaver perdas de planos econômicos
Os aplicadores de caderneta

de poupança prejudicados por pla-
nos econômicos no fim dos anos
1980 e no início da década de
1990 ganharam mais cinco anos
para aderir ao acordo coletivo que
permite reaver as perdas com a
correção do investimento.

O Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor (Idec), a
Frente Brasileira dos Poupado-
res (Febrapo), a Confederação
Nacional do Sistema Financei-
ro (Confif) e a Federação Bra-
sileira de Bancos (Febraban) as-
sinaram um termo aditivo
ao acordo firmado em 2017.

O Banco Central e a Advo-
cacia-Geral da União (AGU)
mediaram as negociações. O pra-
zo para adesão, que terminaria
amanhã (12), foi ampliado até
março de 2025. O acordo abran-
gerá mais correntistas. Foram in-
cluídas ações que pedem a repo-
sição das perdas do Plano Collor
1, de 1990, e dos processos de
bancos abrangidos pelo Programa
de Estímulo à Reestruturação e ao
Fortalecimento do Sistema Fi-
nanceiro Nacional (Proer).

Até agora, o acordo incluía
apenas a reposição das perdas
com os Planos Bresser (1987),

Verão (1989) e Collor 2 (1991).
O prazo para a entrada de ações
coletivas foi ampliado para 11 de
dezembro de 2017. A versão an-
terior do acordo só abrangia
ações coletivas protocoladas
até 31 de dezembro de 2016.

O texto ainda precisa do aval
do Supremo Tribunal Federal
(STF), que terá de homologar o
aditivo. O pagamento das perdas
com todos os planos será feito
em uma única parcela, até 15
dias úteis após a adesão ter sido
validada. Nos próximos cinco
anos, os multiplicadores (ou fa-
tores de correção) serão corri-
gidos de forma escalonada pela
inflação apurada pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) para os Planos Bresser,
Verão, Collor 1 e Collor 2.

O aditivo aumentou os hono-
rários dos advogados de 10%
para 15% do valor pago aos pou-
padores. O valor será pago pe-
los bancos aos advogados tanto
nas ações individuais como na
execução de sentenças de ações
civis públicas.

Segundo a AGU, o aumento
dos honorários estimulará a ade-
são ao acordo. A nova versão do
acordo prevê mesas de negocia-

ções diretas entre bancos e ad-
vogados dos poupadores, com
assistência da Febrapo, para fa-
cilitar as adesões. Os mutirões
de negociação em parceria com
os Tribunais de Justiça estadu-
ais continuarão.

Adesões
Segundo as entidades que

assinaram o acordo, ainda exis-
tem 502.150 poupadores elegí-
veis para aderirem ao acordo. Do
total, 358.365 referem-se a apli-
cadores que perderam dinheiro
nos Planos Bresser, Verão e Co-
llor 2, e 143.785 abrangem os
poupadores do Plano Collor 1.

No caso do Plano Collor 1,
o pagamento ficou definido da
seguinte forma: o saldo nominal
da poupança do cliente em abril
de 1990 será multiplicado por
0,03, obedecendo os seguintes
montantes mínimos a serem pa-
gos: R$ 3 mil para saldo maior
ou igual a Cr$ 50 mil (50 mil
cruzeiros), R$ 2 mil para saldos
entre Cr$ 30 mil e Cr$
49.999,99, e R$ 1 mil para sal-
dos inferiores a Cr$ 30 mil.

Novas regras
Em relação aos Planos Bres-

ser, Verão e Collor 2, algumas
regras de elegibi l idade das
ações e de pagamento foram
alteradas. Agora, terão direi-
to à reposição das perdas os
poupadores ou os herdeiros
que acionaram a Justiça até
20 anos depois da edição de
cada  p l ano .  No  ca so  de
ações civis públicas, tam-
bém poderão aderir os pou-
padores que entraram com
pedido de execução de sen-
tença  cole t iva  a té  11  de
dezembro de 2017.

As entidades que assina-
ram o termo aditivo vão apre-
sentar ainda hoje o texto ao
STF para homologação. Na
época em que a negociação
foi  concluída,  no f im de
2017, havia mais de um mi-
lhão de ações na Justiça pe-
dindo a reposição das perdas
com a mudança de correção da
poupança provocada por pla-
nos econômicos.

Segundo a AGU, as mu-
danças só valem para as futu-
ras adesões. Quem aderiu ao
acordo antes da assinatura do
aditivo continuará submetido
às regras do acordo original.
(Agencia Brasil)

Lucro líquido do BNDES
cresce 164% em 2019

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e
Social (BNDES) registrou lu-
cro líquido de R$ 17,7 bilhões
em 2019, o que representa
crescimento de 164% em re-
lação ao ano anterior, quando
obteve R$ 6,71 bilhões. Segun-
do o banco, o desempenho foi
impulsionado pelo resultado
das participações societárias.

“É um lucro líquido bem
robusto. Um lucro recorde para
o BNDES”, disse o presidente
da instituição, Gustavo Monte-
zano, no início da apresentação
dos resultados, que estão sen-
do apresentados na sede do ban-
co, no centro do Rio.

A venda de participações
societárias, que contribuiu em
grande parte para o desempe-
nho financeiro do BNDES, so-
mou R$ 16,25 bilhões, com lu-
cro bruto de R$ 11,4 bilhões.
A venda das participações era
uma das metas transitórias do
banco divulgadas no segundo

semestre do ano passado.
No ano passado, o BNDES

contribuiu com R$ 142,2 bi-
lhões ao Tesouro Nacional, dos
quais R$ 132,5 bilhões eram
relativos à dívida com a União.
Dentro desse total, R$100 bi-
lhões foram liquidações ante-
cipadas. Os pagamentos ordi-
nários somaram R$ 23 bilhões,
a título de dividendos, foram
R$ 9,5 bilhões e, em forma de
tributos, R$ 9,7 bilhões. A de-
volução de recursos ao Tesou-
ro também era uma das metas
transitórias divulgadas pelo
banco no ano passado.

A carteira de crédito em de-
zembro de 2019 chegou a R$
441,8 bilhões, com destaque
para a redução de 0,84% da
inadimplência no ano.

Gustavo Montezano disse
que o BNDES continua com as
operações de financiamento e
crédito, mas destacou que fo-
ram adicionadas as ferramen-
tas de serviços, como a elabo-

ração de projetos. Segundo
Montezano, um dos principais
gargalos do desenvolvimento
de infraestrutura no Brasil é a
modelagem de projetos e, por
isso, a instituição tem prepa-
rado a base para elevar a quali-
dade dos projetos, além de bus-
car de novos investidores.

“O banco coloca à disposi-
ção do desenvolvimento do
Brasil a sua capacidade de em-
préstimos, a capacidade técni-
ca de modelar projetos, de ar-
ticular com investidores e fi-
nanciadores domésticos e in-
ternacionais, e a capacidade de
interagir com diversos entes de
governo. É um reposiciona-
mento do BNDES, porém sem
tirar ele da sua missão final,
que é desenvolver o Brasil”,
completou.

No ano passado, o BNDES
criou a fábrica de projetos de
concessões e privatizações
que, conforme a instituição, vai
beneficiar diretamente a popu-

lação com saneamento, trans-
porte, saúde, educação e segu-
rança, causando reflexos no
nível de empregos, de renda e
de tributos. O banco terminou
o ano passado com uma cartei-
ra de 57 projetos, e a expecta-
tiva é a geração de R$ 176 bi-
lhões de investimentos na eco-
nomia brasileira.

Os financiamentos aprova-
dos em 2019 vão permitir o au-
mento de 1773 MW na capa-
cidade de geração de energia
elétrica, dos quais, 1208 MW
são de fontes renováveis. O
total atende 14,6 milhões de
habitantes.

Trimestre
O lucro líquido do BNDES

no quarto trimestre do ano pas-
sado atingiu R$ 1,2 bilhão e
significa 2,5 vezes o que foi
obtido no mesmo período em
2018 e queda de 55% na com-
paração com o terceiro trimes-
tre de 2019. (Agencia Brasil)

O Itamaraty publicou uma
nota na quarta-feira (11) con-
denando a tentativa de assassi-
nato do primeiro-ministro do
Sudão, Abdalla Hamdok, que
sofreu um atentado na segun-
da-feira (9) em Cartum, capi-
tal do país.

“Ao manifestar seu repúdio
a todo ato de terrorismo, inde-
pendentemente de sua motiva-
ção, o Brasil expressa sua so-
lidariedade com o povo suda-
nês e reitera seu apoio ao go-
verno civil de transição no Su-
dão”, diz a nota do Ministério
das Relações Exteriores.

O atentado contra Hamdok
também foi condenado pelo
secretário-geral da Organiza-
ção das Nações Unidas,  Antó-
nio Guterres, que se declarou
“chocado e entristecido” ao
tomar conhecimento do ataque
e expressou “completa solida-
riedade” ao primeiro-ministro

Itamaraty condena atentado
contra primeiro-ministro

 do Sudão
e ao povo do Sudão.

Na segunda-feira, o pri-
meiro-ministro do Sudão so-
freu uma tentativa de assassi-
nato na cidade de Cartum.
Após o atentado, Hamdok tui-
tou que ele estava “a salvo e em
bom estado”.

Segundo informações di-
vulgadas pela ONU, foi infor-
mado que ninguém se feriu
durante o ataque, que ocorreu
perto da entrada nordeste de
uma ponte que liga o norte da
cidade até o escritório do pri-
meiro-ministro no centro de
Cartum.

O ministro da Informação
do Sudão disse que o atentado
se tratou de um “ataque terro-
rista”. A transição política pela
qual passa o país fez com que
muitas ex-figuras-chave na po-
lítica e nas forças armada per-
dessem influência e autorida-
de. (Agencia Brasil)
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O número de casos confir-
mados de coronavírus no Brasil
chegou a 52. O novo número foi
divulgado pelo Ministério da
Saúde no fim da tarde de quar-
ta-feira (11), na segunda atua-
lização publicada no dia. O
novo balanço marca um pulo
de 15 casos em relação ao di-
vulgado mais cedo, quando o
sistema da pasta havia contabili-
zado 37 casos.

A maioria das novas pessoas
infectadas veio de São Paulo,
que saiu de 19 no balanço mais
cedo para 30. O Rio de Janeiro
foi de 10 para 13 casos confir-

mados. Brasília subiu de uma
para duas pessoas nessa situação.
Além desses estados, já tiveram
casos identificados a Bahia e o
Rio Grande do Sul (2), além de
Alagoas, Minas Gerais e Espíri-
to Santo (1).

Entre as duas atualizações, os
casos suspeitos saíram de 876
para 907. Já os casos descarta-
dos também aumentaram, de 880
para 935.

No panorama global, o nú-
mero de casos continua subin-
do. Segundo dados da Universi-
dade Johns Hopkins, que moni-
tora o novo coronavírus em par-

ceria com institutos e ministé-
rios de saúde de diversos países,
121.564 pessoas foram diag-
nosticadas com Covid-19. O nú-
mero de mortes, no momento da
reportagem, é de 4.373. O nú-
mero de pessoas que não apre-
sentam mais sintomas após te-
rem sido diagnosticadas - por-
tanto, consideradas curadas -
está em 66.239.

Foco nos idosos
O ministro da Saúde, Luiz

Henrique Mandetta, afirmou  na
quarta-feira (11) ao divulgar bo-
letim de atualização sobre o novo

coronavírus que o foco das
ações está em “proteger idosos
e pessoas com saúde debilitada,
principal grupo de risco do co-
ronavírus”. De acordo com os
dados mais recentes, o país tem
agora 52 dados confirmados de
infecção pelo Covid-19.

Medidas no Congresso
O presidente da Câmara dos

Deputados, Rodrigo Maia, afir-
mou na abertura da sessão que o
Congresso adotará medidas sa-
nitárias para prevenir a dissemi-
nação do coronavírus. (Agencia
Brasil)

Congresso derruba veto de Bolsonaro
e amplia alcance do BPC

Após cerca de cinco horas de
discussão, o veto do presidente
Jair Bolsonaro ao projeto que au-
menta o limite da renda familiar
para recebimento do Benefício de
Prestação Continuada (BPC) foi
derrubado. A derrubada do veto
começou pelo Senado, com 45
votos contrários, contra 14 favo-
ráveis. Na Câmara, o veto foi der-
rubado com 302 votos a 137. A
matéria vai à promulgação.

O BPC é um benefício assis-
tencial equivalente a um salário-
mínimo, pago a pessoas com

deficiência e idosos partir de 65
anos com até um quarto de salá-
rio mínimo de renda familiar per
capita. A lei aprovada no Congres-
so e vetada por Bolsonaro altera-
va exatamente o teto da renda,
ampliando o número de pessoas
aptas a receberem o benefício.
Com a derrubada do veto, portan-
to, o pagamento será feito a fa-
mílias com até meio salário mí-
nimo de renda per capita.

Contrários à derrubada do
veto argumentaram que o Brasil
passa por uma crise financeira e

que o aumento prejudicaria o
orçamento para outras áreas. Até
o combate ao coronavírus foi
citado. “Derrubar esse veto é
acabar com recurso de emen-
das impositivas e, inclusive,
com recursos para combater o
coronavírus. É um discurso
fora da realidade”, disse o de-
putado Osmar Terra (MDB-
RS). Até cerca de um mês atrás,
Terra era ministro da Cidada-
nia do governo Bolsonaro e
chefiava a pasta responsável
pelo pagamento de benefícios

como o BPC e o Bolsa Família.
Os parlamentares favoráveis

à derrubada do veto consideram
injusto o Parlamento querer
economizar exatamente na hora
de ajudar a população pobre.
“Não é possível que o Congres-
so quede insensível a esse ape-
lo. Quando chega na hora do or-
çamento para os mais pobres, os
que mais precisam, aqueles que
têm pessoas com deficiência na
família, aí o governo quer tirar”,
disse Lídice da Mata (PSB-BA).
(Agencia Brasil)

A Organização Mundial de
Saúde (OMS) declarou  na
quarta-feira (11) pandemia
para o Covid-19, infecção cau-
sada pelo novo coronavírus.

Segundo a OMS, uma 
pandemia é a disseminação
mundial de uma nova doença.
O termo é utilizado quando
uma epidemia – grande surto
que afeta uma região – se es-
palha por diferentes continen-
tes com transmissão sustenta-
da de pessoa para pessoa.
Atualmente, há mais de 120
países com casos declarados
da infecção.

A questão da gravidade da
doença não entra na definição
da OMS de pandemia que leva
em consideração apenas a dis-
seminação geográfica rápida
que o vírus tem apresentado.

“A OMS tem tratado da dis-
seminação [do Covid-19] em
uma escala de tempo muito
curta, e estamos muito preocu-
pados com os níveis alarman-
tes de contaminação e, tam-
bém, de falta de ação [dos go-
vernos]”, afirmou o diretor-
geral da OMS, Tedros Adha-
nom, no painel que trata das atu-
alizações diárias sobre a doen-
ça. “Por essa razão, considera-
mos que o Covid-19 pode ser
caracterizado como uma pan-
demia”, explicou durante a
conferência de imprensa em
Genebra.

Ao caracterizar o Covid-19
como uma pandemia, Tedros
Adhanom afirmou que o termo
não deve ser usado de forma
leviana.

“Pandemia não é uma pala-
vra a ser usada de forma levia-
na ou descuidada. É uma pala-
vra que, se mal utilizada, pode
causar medo irracional ou
aceitação injustificada de que
a luta acabou, levando a sofri-
mento e morte desnecessári-
os”, declarou. 

Recomendações perma-
necem

O diretor-geral da OMS
ressaltou que a declaração não
significa a adoção de novas re-
comendações no combate ao
vírus.

“Descrever a situação 
como uma pandemia não alte-

Saiba o que é uma pandemia
ra a avaliação da OMS sobre a
ameaça representada por esse
coronavírus. Não altera o que
a OMS está fazendo nem o que
os países devem fazer”, disse
Adhanon.

Durante a conferência, ele
lembrou o que a OMS preco-
niza a todos países. “Lembro a
todos os países que solicita-
mos: ativar e ampliar seus me-
canismos de resposta a emer-
gências, informar profissionais
sobre riscos e como podem se
proteger; encontrar, isolar, tes-
tar e tratar todos os casos de
Covid-19, rastreando todos os
contatos”.

“Todos os países devem en-
contrar um bom equilíbrio en-
tre proteger a saúde, minimi-
zar disrupções econômicas e
sociais e respeitar os direi-
tos humanos”, avaliou o dire-
tor-geral. 

Outras pandemias
A última vez que a OMS de-

clarou uma pandemia foi em
2009, para o H1N1. Estima-se
que a doença tenha infectado
cerca de 1 bilhão de pessoas e
matado milhares no primeiro
ano de detecção.

Ainda segundo a OMS, uma
pandemia de gripe ocorre
quando um novo vírus emerge
e se espalha pelo mundo, e a
maioria das pessoas não tem
imunidade.

Há 100 anos, o mundo en-
frentou uma outra pandemia, a
de gripe espanhola. Estima-se
que entre 50 e 100 milhões de
pessoas tenham morrido entre
1918 e 1920. 

Brasil está mais prepa-
rado

Na semana passada, em en-
trevista à Agência Brasil, o
médico infectologista Rivaldo
Venâncio, coordenador de Vi-
gilância em Saúde e Laborató-
rios de Referência da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), afir-
mou que o Brasil está mais pre-
parado para lidar com o Covid-
19 do que estava, em 2009,
para enfrentar a pandemia da
gripe H1N1. Segundo ele, a
população precisa se manter
informada, mas não há razão
para pânico. (Agencia Brasil)

Presidente vai avaliar com
Mandetta controle do coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro
disse  na quarta-feira (11) que
vai conversar com o ministro da
Saúde, Luiz Henrique Mandetta,
para avaliar os próximos passos
no controle do novo coronaví-
rus (Covid-19), depois que
a Organização Mundial da Saú-
de (OMS) declarou a doença
como pandemia mundial.

“Eu não sou médico. Eu não

sou infectologista. O que eu ouvi
até o momento [é que], outras
gripes mataram mais do que
essa”, disse, ao chegar no Palá-
cio da Alvorada.

Em pronunciamento veicu-
lado em rede nacional de rádio
e televisão, na semana passada, o
presidente já havia dito que não
há motivo para pânico e convo-
cou a população, em especial os

profissionais de saúde, para um
trabalho conjunto com o gover-
no para superar a situação. 

Brasil
O número de casos confir-

mados de coronavírus no Brasil
chegou a 52. O balanço foi di-
vulgado pelo Ministério da Saú-
de no fim da tarde, na segunda
atualização publicada no dia.

Segundo os dados oficiais,
o número de novas infecções
marca um pulo de 15 casos em
relação ao divulgado mais
cedo, quando o sistema do mi-
nistério havia contabilizado 37
casos. Os casos suspeitos sa-
íram de 876 para 907. Já os
casos descartados também au-
mentaram de 880 para 935.
(Agencia Brasil)

Aluno da USP testa positivo para
Covid-19; aulas são mantidas

Depois de o Departamento
de Geografia da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Hu-
manas da Universidade de São
Paulo (FFLCH-USP) suspender
as aulas de  quarta-feira  (11)
devido à informação de que um
aluno do curso foi oficialmente
diagnosticado com o novo coro-
navírus (Covid-19), a universi-
dade informou que as aulas do
departamento voltarão ao nor-
mal  na quinta-feira (12). Ainda
segundo a USP, caso haja uma
nova decisão, os alunos serão

informados da mesma maneira
como foram hoje, por meio
de mídias sociais e de outros
meios digitais disponíveis. Os
alunos do curso de geografia têm
aulas apenas nos períodos ves-
pertino e noturno.

Segundo informações da
FFLCH, esse foi o único caso
comunicado à instituição e o
fato foi reportado imediatamente
à reitoria. A faculdade afirmou
que manterá suas aulas e demais
atividades enquanto aguarda a
manifestação da Superintendên-

cia de Saúde da USP e do Cen-
tro de Gestão do Coronavírus no
Estado de São Paulo, que vão
estabelecer os protocolos ne-
cessários à segurança de todos.  

“Havendo qualquer altera-
ção desse quadro e, ampara-
dos pelos profissionais de
saúde competentes, toda a co-
munidade da nossa Faculdade
será informada imediatamen-
te. Contamos com a colabo-
ração da comunidade acadê-
mica para evitar o alarmismo
e a disseminação de boatos.

Lembramos que todos devem
ficar atentos às práticas de pre-
venção contra este vírus”, diz a
FFLCH por meio de nota.

De acordo com a universida-
de, o caso reportado já está con-
tabilizado nos dados divulgados
pelo Ministério da Saúde que,
atualmente, confirma 52 casos 
no país.

Também  na quarta-feira
(11), a Organização Mundial da
Saúde (OMS) declarou o surto
do novo coronavírus como uma
pandemia. (Agencia Brasil)

Começa a retirada de
óleo de navio

encalhado no Maranhão
Duas semanas após o navio

MV Stella Banner encalhar a
cerca de 100 quilômetros (km)
da costa brasileira, no canal da
Baía de São Marcos, no Mara-
nhão, as empresas contratadas
pela armadora sul-coreana Pola-
ris Shipping começaram a reti-
rar parte das cerca de 3,4 mil
toneladas de óleo armazenadas
no tanque da embarcação.

A complexa operação
de transferência do óleo chegou
a ser anunciada para começar
entre domingo (8) e terça-fei-
ra (10), mas teve que ser adia-
da devido às condições adver-
sas em alto-mar. Na quarta-fei-
ra (11), no entanto, com as
condições de segurança ade-
quadas, as equipes contratadas
puderam começar o serviço.

De acordo com a Marinha,
os trabalhos foram iniciados
por volta das 14h, após a reali-
zação de testes no sistema de
transferência.

Além da grande quantidade
de óleo necessário para abas-
tecer o MV Stella Banner du-
rante a viagem entre o Termi-
nal Marítimo de Ponta da Ma-
deira, em São Luís, e a China,
o navio está carregado com
cerca de 275 mil toneladas de
minério de ferro pertencente à
mineradora brasileira Vale.

O receio de ambientalistas e
autoridades marítimas e ambien-
tais é que um eventual vazamen-
to de minério de ferro ou de óleo
cause danos ao meio ambiente.
O local onde o navio está enca-
lhado fica próximo ao Parque
Estadual Marinho do Parcel de
Manuel Luís, uma unidade de

conservação brasileira de prote-
ção integral a 45 milhas náuti-
cas da costa maranhense.

De acordo com o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama), foi o próprio co-
mandante do Stella Banner quem
manobrou para encalhá-lo, de
propósito, em um banco de areia
de uma área de menor profundi-
dade do canal da Baía de São
Marcos. A manobra serviu para
evitar que a embarcação naufra-
gasse ou ficasse à deriva depois
que o comandante constatou que
a água do mar estava entrando por
uma fissura na proa do navio.

O incidente ocorreu pouco
após a embarcação ter deixado
o Terminal Marítimo Ponta da
Madeira, no último dia 24. Os 20
tripulantes do navio foram res-
gatados em segurança.

Construído em 2016, o Ste-
lla Banner mede 340 metros de
comprimento por 55 metros de
largura. É o segundo navio da
Polaris Shipping a apresentar
problemas após deixar o Brasil
carregando minério. Em março
de 2017, o Stellar Daisy naufra-
gou depois de a tripulação comu-
nicar que havia água entrando na
embarcação, que estava adernan-
do a cerca de 2,4 mil km da costa
do Uruguai. Dias depois do pedi-
do de ajuda, dois tripulantes fo-
ram resgatados, mas 22 trabalha-
dores que estavam a bordo do
navio jamais foram encontrados.

Consultada, a assessoria do
Ibama, em Brasília, respondeu
que ainda está reunindo infor-
mações sobre a situação.
(Agencia Brasil)

Bolsa despenca 7,64% após OMS
decretar pandemia de coronavírus

O agravamento da epidemia
de coronavírus e o acirramen-
to dos conflitos no Oriente
Médio provocaram um novo
dia de turbulência nos merca-
dos globais. Mais uma vez, o
Brasil foi atingido pela insta-
bilidade, com a bolsa de valo-
res despencando e interrom-
pendo as negociações. O dólar
subiu e voltou a fechar acima
de R$ 4,70.

O índice Ibovespa, da B3 (a
bolsa de valores brasileira), fe-
chou o dia com recuo de
7,64%, aos 85.171 pontos. Na
terça-feira (10), o indicador
tinha se recuperado, mas o alí-
vio não durou. O dólar comer-
cial encerrou a sessão vendido
a R$ 4,721, com alta de R$
0,075 (1,61%). A cotação pra-
ticamente igualou o recorde de
R$ 4,726 registrado na segun-
da-feira (9).

O Banco Central (BC) lei-
loou US$ 1 bilhão em contra-
tos de swap cambial, que equi-
valem à venda de dólares no
mercado futuro. No início da
noite de quarta-feira, o BC
anunciou que venderá US$ 1,5
bilhão das reservas nesta quin-
ta-feira pela manhã.

Circuit breaker
O Ibovespa vinha operando

em baixa, depois de subir 7,1%

na terça-feira. No entanto, a si-
tuação piorou no meio da tar-
de, após a Organização Mundial
de Saúde (OMS) decretar pan-
demia de coronavírus. Das
15h14 às 15h50, as negocia-
ções foram interrompidas por-
que o índice acumulava queda
de mais de 10%.

Esse é o chamado circuit
breaker , mecanismo acionado
quando o índice cai mais que
determinado nível. Na manhã
de segunda-feira, a bolsa tam-
bém chegou a acionar o  circuit
breaker.

A pandemia de coronavírus
aumenta os temores de uma re-
cessão global. Isso porque a
quarentena imposta em diversos
países resulta no fechamento de
fábricas, do comércio e na que-
da da produção e do consumo.

Petróleo
Pouco depois de a B3 reto-

mar os negócios, o bombardeio
de uma base norte-americana
no Iraque deteriorou as expec-
tativas. O ataque com pelo me-
nos 15 foguetes, que matou dois
americanos e um britânico, au-
menta as tensões em torno da
produção mundial de petróleo.

A crise provocada pelo co-
ronavírus foi agravada pela dis-
puta de preços entre Arábia
Saudita e Rússia em torno do

petróleo. Membro da Organi-
zação dos Países Exportadores
de Petróleo (Opep), a Arábia
Saudita aumentou a produção
de petróleo depois que o go-
verno de Vladimir Putin deci-
diu não aderir a um acordo para
reduzir a extração em todo o
mundo.

O aumento de produção
num cenário de queda mundial
de demanda por causa do co-
ronavírus fez a cotação do bar-
ril de petróleo voltar a cair
hoje. Por volta das 18h, o bar-
ril do tipo Brent era vendido a
US$ 35,70, com queda de
4,08%, depois de ter subido
cerca 10% ontem.

Para o Brasil, a queda no
barril de petróleo afeta as
ações da Petrobras, a maior
empresa brasileira capitalizada
na bolsa. Os papéis ordinários
(com direito a voto em assem-
bleia de acionistas) da compa-
nhia fecharam o dia com que-
da de 10,84%. Os papéis pre-
ferenciais (que dão preferên-
cia na distribuição de dividen-
dos) caíram 9,74%. Segundo a
própria Petrobras, a extração
do petróleo na camada pré-sal
só é viável quando a cotação do
barril está acima de US$ 45.

Consequências
A queda nas cotações do

barril de petróleo traz outras
consequências para a economia
brasileira. Caso os preços bai-
xos se mantenham, a compa-
nhia repassará a queda do pre-
ço internacional para a gasoli-
na e o diesel. Se, por um lado,
a queda beneficia os consumi-
dores; por outro, prejudica o
setor de etanol, que perde com-
petitividade.

Os preços mais baixos di-
minuem a arrecadação de
royalties do petróleo e a arre-
cadação de Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), o principal
tributo estadual, num momen-
to em que diversos estados
atravessam dificuldades finan-
ceiras. A desaceleração da eco-
nomia mundial reduz a deman-
da por commodities (produtos
agrícolas e minerais com co-
tação internacional), prejudi-
cando as exportações brasilei-
ras.

Na quarta-feira, o governo
reduziu, de 2,4% para 2,1% a
previsão de crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB)
em 2020. Segundo a equipe
econômica, o coronavírus
pode reduzir o crescimento
entre 0,1 ponto percentual, no
cenário mais otimista, e 0,5
ponto, no cenário mais pessi-
mista. (Agencia Brasil)
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1. Contexto operacional: A Gestora de Inteligência de Crédito S.A. 
(“Quod” ou “Sociedade”) constituída na forma de sociedade anô-
nima de capital fechado, domiciliada no Brasil, com sede na Ala-
meda Araguaia, 2104, 8º andar, cidade de Barueri, foi fundada em 
14/06/2017, pelos acionistas Banco do Brasil, Caixa Participa-
ções, Banco Bradesco, Banco Itaú e Banco Santander, e passou a 

31/12/2019, a Sociedade deu continuidade à construção de sua 
plataforma de operação e desenvolvimento de seus produtos, ini-
ciando ainda suas atividades comerciais, tendo assinado os pri-
meiros contratos globais de serviço e realizando diversas provas 
de conceito com clientes. A Sociedade é uma gestora de bases de 
dados, tendo as seguintes atividades como objeto social: (i) Cole-
ta, o armazenamento, a avaliação, o monitoramento e o gerencia-

e jurídicas; (ii) Organização, a análise, o desenvolvimento, a cria-
ção e a comercialização de informações e soluções para apoiar 
decisões e gerenciamento de risco de crédito e de negócios; (iii) 
Desenvolvimento e comercialização de relatórios de crédito, de 
escalas e métricas (score) de risco de crédito, de risco de identida-
de e de fraude, e de atributos de risco de crédito e de fraude; (iv) 

-
rios à análise de carteira de crédito e à recuperação de obrigações 
vencidas e não honradas; (vi) Prestação de serviços em geral para 
suporte a atividade creditícia e de proteção ao crédito, incluindo 
consultoria, desenvolvimento de sistemas e projetos e elaboração 
e venda de pesquisas; (vii) Desenvolvimento e exploração comer-
cial relacionados a prestação de serviços de informação, marke-
ting e tecnologia em geral, com base no banco de dados, no know-
-how e na capacidade de distribuição da Sociedade; (viii) Serviços 
de suporte ao consumidor em relação a crédito e fraude, incluindo 

técnica para terceiros nas atividades desenvolvidas pela Socieda-
de, Inclusive para análise de crédito e prevenção a fraudes; (x) 
Desenvolvimento, implementação e comercialização de modelos 
estatísticos; (xi) Prestação de serviços na área de processamento 
de dados para terceiros; (xii) Assessoria, consultoria e suporte 

-
nutenção de programas de computação e bancos de dados, bem 
como portais, provedores de internet, e demais serviços de infor-
mação na internet; (xiii) Desenvolvimento, aplicação e oferta de 
tecnologias de segurança em operações e transações, por meios 
eletrônicos ou não; (xiv) Criação, desenvolvimento, cessão, licen-
ça, sublicença e distribuição de sistemas de processamento de 
dados e de software; (xv) Prática de outras atividades necessárias 
e pertinentes para a realização de seu objeto social; e (xvi) Partici-
pação em outras sociedades, como acionista ou quotista, no Brasil 
ou no exterior. 2. Principais práticas contábeis: 2.1. Declaração 
de conformidade: -
das de acordo com os Pronunciamentos Contábeis emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), interpretações e 
orientações técnicas que são aplicadas consistentemente pela 
Sociedade. 2.2. Base de preparação: -
ras foram preparadas com base no custo histórico, exceto se indi-
cado de outra forma. O custo histórico geralmente é baseado no 
valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. As 

divulgação pela Diretoria e pelo Conselho de Administração em 
6/03/2020. 2.3. Moeda funcional e de apresentação: Os itens 

-
surados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual 

-
ceiras estão apresentadas em milhares de Reais - R$, que é a 
moeda funcional da Sociedade e, também, a moeda de apresenta-

2.4. Estimativas contá-
beis: 
as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administra-
ção se baseie em estimativas para o registro de certas transações 
que afetam os ativos, os passivos, as receitas e as despesas da 
Sociedade, bem como a divulgação de informações sobre os dados 

transações e informações, quando de sua efetiva realização em 
períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As prin-

-
ferem-se à da vida útil dos bens do imobilizado e intangígel, da 
realização do imposto de renda e da contribuição social diferidas 
e ao “impairment” sobre o intangível. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diver-

probabilidades inerentes ao processo de estimativa. A Sociedade 
tem como política efetuar a revisão de suas estimativas, pelo me-
nos, anualmente. 2.5. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e 
equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e 
outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com carência 

-
dança de valor, mantidos para utilização nos compromissos de 
curto prazo. -

As práticas contábeis adotadas pela Sociedade permi-
-

custo amortizado; (ii) instrumentos de dívida mensurados ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA - instru-
mentos de dívida); (iii) instrumentos patrimoniais mensurados ao 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA - 

-

48: Caixa e equivalen-
tes de caixa: Valor justo por meio do resultado; Instrumentos Fi-
nanceiros Derivativos: Valor justo por meio do resultado; Debêntu-
res: Custo amortizado. 

amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for de-
signado como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de um mo-

somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal 

são mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros 
efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reco-
nhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconheci-
mento também é reconhecido no resultado. -

-
ciedade pode designar de forma irrevogável um ativo ou passivo 

-
surado ao custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eli-

que de outra forma surgiria. 2.7. Imobilizado: O imobilizado está 
demonstrado ao valor de custo, deduzido de depreciação e perdas 
por redução ao valor recuperável acumuladas. A depreciação ini-
cia-se quando os ativos estão prontos para o uso pretendido. A 
depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de 
cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos 
o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado. 
A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depre-

mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Um 

item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há 
benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ati-
vo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do 
imobilizado são determinados pela diferença entre os valores rece-
bidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no 
resultado. 2.8. Intangível: O intangível inclui gastos com aquisi-
ção e elaboração de sistemas de computação para a formação e 
implementação de plataformas e bases de dados e dos produtos 
que serão ofertados pela Sociedade. Dessa maneira, tais gastos 
são capitalizados em consonância com os pronunciamentos con-
tábeis aplicáveis, conforme descrito abaixo. Quando aplicável, de 
acordo com o CPC 04 - Ativo intangível, os ativos são amortizados 

-
cios econômicos futuros do ativo sejam consumidos pela mesma, 
às taxas anuais mencionadas na nota explicativa nº 8, que levam 
em consideração a vida útil desses ativos. Os custos de desenvol-
vimento que são diretamente atribuíveis ao projeto e os produtos 

-
de, são reconhecidos como ativos intangíveis quando os seguintes 
critérios são atendidos: • É tecnicamente viável concluir o softwa-
re/projeto para que esteja disponível para uso ou venda; • A Admi-
nistração pretende concluir o software/projeto e usá-lo ou vendê-
-lo; • O software/projeto pode ser vendido ou usado; • O software/
projeto gerará benefícios econômicos futuros prováveis, que po-

recursos adequados estão disponíveis para concluir o desenvolvi-
mento e para usar ou vender o software/projeto; • O gasto atribuí-
vel ao software/projeto durante seu desenvolvimento pode ser 
mensurado com segurança; • Os custos diretamente atribuíveis, 
que são capitalizados como parte do produto de software/projeto, 
incluem os custos com empregados alocados no desenvolvimento 
de software/projeto e uma parcela adequada das despesas diretas 
relevantes; e • Os custos com desenvolvimento que não atendem 
a esses critérios são reconhecidos como despesa, conforme incor-
ridos. Os custos de desenvolvimento previamente reconhecidos 
como despesas não são reconhecidos como ativo em período sub-
sequente. Os custos com o desenvolvimento de software/projeto 
reconhecidos como ativos são amortizados usando-se o método 
linear ao longo de suas vidas úteis, pelas taxas descritas na nota 
explicativa nº 8. 2.9. Redução ao valor recuperável de ativos in-
tangíveis: 
de seus ativos intangíveis para determinar se há alguma indica-
ção de que tais ativos sofreram alguma perda por redução ao valor 
recuperável. Se houver tal indicação, o montante recuperável do 

ativos que possuem entradas de caixa independentes (UGC’s - 
Unidade Geradoras de Caixa) e avalia seu valor em uso. O valor em 

-
tados pelo custo médio de capital ponderado da Sociedade, duran-
te a vida útil da UGC em questão. A Sociedade compara o valor em 
uso das UGCs com a soma dos valores contábeis dos ativos que a 
compõe. Se o montante recuperável de um ativo calculado for me-
nor que seu valor contábil, o valor contábil é reduzido ao seu valor 
recuperável. A perda por redução ao valor recuperável é reconheci-
da imediatamente no resultado. Nos exercícios de 2019 e 2018 a 
Sociedade não registrou perdas por redução ao valor recuperável 
de ativos. 2.10. Fornecedores: As contas a pagar a fornecedores 
são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos 
de fornecedores no curso normal dos negócios. 2.11. Provisão 

As provisões para riscos 

presentes (legal ou presumida) resultantes de eventos passados, 

liquidação seja provável, para os processos diagnosticados com o 
risco possíveis a Sociedade divulga em Nota Explicativa e para os 
processos diagnosticados com o risco remoto a Sociedade faz o 
acompanhamento. O valor reconhecido como provisão é a melhor 
estimativa das considerações requeridas para liquidar a obriga-

-
tezas relativos à obrigação. 2.12. Imposto de renda e contribui-
ção social: A despesa com imposto de renda e contribuição social 
representa a soma dos impostos correntes e diferidos. A provisão 

-
cal vigente à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% 
sobre o lucro tributável anual excedente a R$ 240 (R$ 20 por mês). 
A contribuição social foi calculada à alíquota de 9% sobre o lucro 
contábil ajustado. O imposto de renda e a contribuição social dife-
ridos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias entre os 

-

apuração do lucro tributável. Os impostos diferidos ativos são re-

e base negativa de IR e CSLL, apenas quando for provável que a 
-

ciente para que tais diferenças temporárias dedutíveis possam ser 
utilizadas. 2.13. Normas e interpretações novas emitidas: -

-

• CPC 06 (R2) - Arrendamento - Requer o reconhe-
cimento dos arrendamentos mercantis operacionais nos mesmos 

-
da, com efeito cumulativo na data da adoção inicial, ou seja, de 
01/01/2019. O impacto da adoção inicial foi de R$ 508 referente a 
reversão de provisão de aluguel de exercício anterior. • ICPC 22 - 
Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro - Essa inter-
pretação traz maior uniformidade à Incerteza sobre Tratamentos 

-
lação tributária se aplica a uma determinada transação ou cir-
cunstância. Não houve impacto contábil na adoção dessa inter-

3. Caixa e 
equivalentes de caixa: O caixa e equivalentes de caixa represen-

-
guinte forma:

Taxa média 
ponderada 
 a.a. 2019

Taxa média 
ponderada 
 a.a. 2018 2019 2018

Caixa e bancos 5 1

Bancário - CDB 100,0 do DI 100,7 do DI 169.963 142.189
Cotas de fundo de 
investimento automático

38,1% 
do DI

40,0% 
do DI 272 27

Total 170.240 142.217
Representam aplicações remuneradas às taxas descritas acima, 

-
diata, mantidas em instituições de primeira linha. 4. Instrumentos 
Financeiros: -
ceiros da Sociedade foram determinados por meio de informações 
disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliação. 
Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpreta-
ção dos dados de mercado para produzir a estimativa do valor de 
realização mais adequada. Como consequência, as estimativas a 
seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão 
ser realizados no mercado. O uso de diferentes metodologias de 
mercado pode ter um efeito material nos valores de realização 
estimados. A administração desses instrumentos é efetuada por 
meio de estratégias operacionais, visando a liquidez, rentabilidade 
e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento 
permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. 
A Sociedade não efetua aplicações de caráter especulativo, seja em 
derivativos, seja em outro ativo. 
Sociedade são (i) caixa e equivalentes de caixa, (ii) instrumentos 

Política de Aplicações Financeiras estabelecendo as diretrizes para 
gestão do risco de crédito e liquidez do seu portfólio de aplicações 

carência máxima permitida. Em 31/12/2019, o valor justo dos ins-

em relação aos valores contábeis. O valor justo dos ativos e pas-

taxas de juros correntes disponíveis para operações remanescen-
tes, com condições e vencimentos similares. A evidenciação para 

valor justo requer a divulgação das mensurações do valor justo 
pelo nível da seguinte hierarquia: • Preços cotados (não ajustados) 
em mercados ativos para ativos e passivos idênticos (Nível 1). • 
Informações, além dos preços cotados, incluídas no Nível 1 que são 
adotadas pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente 
(ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos 
preços) (Nível 2). • Inserções para os ativos ou passivos que não 
são baseadas nos dados adotados pelo mercado (ou seja, inserções 
não observáveis) (Nível 3). A tabela a seguir apresenta os ativos e 
passivos da Sociedade em 31/12/2019 e 2018:

Nível 1 Nível 2 Nível 3
Ativo: 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Caixa e equivalentes 
de caixa - - 170.240 142.217 - -

derivativos (SWAP) - - - 4.809 - -
Passivo:

derivativos (NDF) - - 408 - - -
As metodologias utilizadas para a estimativa do valor justo estão 

• Caixa e equivalentes de caixa: Para as aplica-
ções em CDB e em fundos de investimentos, o valor justo é apurado 
a partir dos valores atualizados da taxa de juros de DI disponi-

são descontados a valor presente com base em curvas de renta-
bilidade, traçadas principalmente com base nos preços de troca 
de derivativos na B3, essas curvas de rentabilidade podem ser 
utilizadas para obter o valor justo dos “NDFs”. 4.1. Instrumentos 
Financeiros Derivativos: Em 2018, a Sociedade contratou Instru-
mento Financeiro - Swap junto ao Banco Safra, com o objetivo de 

de pagamentos em moeda estrangeira associado ao contrato com 

de 03/2018 a 12/2019. Em 2019 a Sociedade contratou opera-
ções de instrumentos derivativos para proteção cambial de seus 
pagamentos em dólar previstos para o exercício de 2020, através 
da compra de Non Deliverable Forwards - NDF’s (termo de dólar). 
Os termos possuíam vencimentos entre 01 e 12/2020, com taxas 
contratadas entre R$ 4,0555 e R$ 4,1304 (taxa de fechamento em 
31/12/2019 de R$4,0307). Em 31/12/2019 e 2018 esses instru-

abaixo, respectivamente:
 2019 2018

Valor de 
referência  

(milhares de USD)

MtM  
(Até 12 
meses) MtM

Operações de SWAP - - 4.809
Operações de NDF 9.550 (408) -
Termo de dólar 9.550 (408) -
Total 9.550 (408) 4.809

5. Despesas antecipadas: O saldo de despesas antecipadas em 
31/12/2019 e de 2018, no montante de R$ 6.565 e R$ 5.633, res-
pectivamente, conforme relacionado abaixo:

2019 2018
Suportes de informática 3.875 2.771
Subscrição de software 2.646 2.455
Comunicação de Clientes - 383
Outros 44 24
Total 6.565 5.633
Curto prazo 4.915 5.626
Longo prazo 1.650 7

6. Imposto de renda e contribuição social - Diferido: A Sociedade 

dos prejuízos reconhecidos em 2019 e 2018. Com base em estima-
tivas de lucros tributáveis futuros, a Sociedade considera provável 
sua utilização contra tais prejuízos em prazo de 6 anos.

exercícios: 2019 2018
Imposto de renda diferido 26.378 12.319
Contribuição social diferida 9.686 5.276
Total movimentação 36.064 17.595

O quadro a seguir apresenta o detalhamento da composição do ati-
Resultado antes dos impostos - 2018: (31.714); 

Total de adições - IR: 11.853; Total de adições - CSLL: 8.088; Total 
de exclusões - IR: (5.646); Total de exclusões - CSLL: (5.646); 

Diferenças temporárias - 2018: Provisões dedutíveis: 2.504; 
Provisões parcialmente dedutíveis: 5.584; IRPJ Diferido: 626; 
CSLL Diferido: 728; Total do Ativo Diferido: 17.595; IRPJ Diferido: 
12.319; CSLL Diferido: 5.276; Resultado antes dos impostos - 
2019: (107.667); Total de adições - IR: 10.658; Total de adições 
- CSLL: 4.903; Total de exclusões - IR: (8.088); Total de exclusões 

de CSLL: (110.852); Diferenças temporárias - 2019: Provisões 
dedutíveis: 2.893; Provisões parcialmente dedutíveis: 1.937; IRPJ 
Diferido: 723; CSLL Diferido: 435; Total do Ativo Diferido - 2019: 
36.064. IRPJ Diferido: 26.378; CSLL Diferido: 9.686; Total do Ativo 
Diferido: 53.659. IRPJ Diferido: 38.697; CSLL Diferido: 14.962. 

a taxa de captação, em 31/12/2019, o valor presente é represen-
tado pelo montante de R$ 39.601. A tabela a seguir apresenta o 

2021 2022 2023 2024 2025
Utilização do diferido 2019 
(período) 244 9.455 13.338 14.995 15.627
Utilização do diferido 
2019(acumulado) 244 9.699 23.037 38.032 53.659
% Utilização 0% 18% 43% 71% 100%
Valor Presente do Ativo Fiscal 
Diferido 214 7.798 10.315 10.875 10.628

Balanços Patrimoniais Nota 2019 2018
Ativo / Circulante 177.756 154.477
Caixa e equivalentes de caixa 3 170.240 142.217
Impostos a recuperar 2.570 1.665
Despesas antecipadas 5 4.915 5.626

4 - 4.809
Outros ativos 31 160
Não circulante 383.941 209.051
Despesas antecipadas 5 1.650 7

6 53.659 17.595
Imobilizado 7 61.539 28.723
Intangível 8 267.093 162.726
Total do ativo 561.697 363.528

Balanços Patrimoniais Nota 2019 2018
Passivo e patrimônio líquido / Circulante 58.520 53.774
Fornecedores 9 34.545 39.342
Obrigações trabalhistas, férias e 
encargos sociais 10 8.777 9.421
Obrigações tributárias 11 4.224 4.280

4 408 -
Debêntures a pagar 12 5.617 -
Arrendamento a pagar 14 4.922 -
Outras contas a pagar 13 27 731
Não circulante 264.518 -
Debêntures a pagar - LP 12 249.530 -
Arrendamento a pagar - LP 14 14.988 -
Patrimônio líquido 238.659 309.754
Capital social - subscrito 16 351.027 351.027
Prejuízos acumulados (112.368) (41.273)
Total do passivo e patrimônio líquido 561.697 363.528

Demonstrações do Resultado Nota 2019 2018
Receita líquida de serviços 107 -
Custo dos serviços prestados: Lucro bruto 107 -
Despesas operacionais: 
Gerais e administrativas 17 (47.241) (21.270)
Com pessoal 17 (38.422) (23.663)
Depreciação e amortização 17 (14.917) (383)
Despesas publicidade,marketing e 
propaganda 17 (5.195) (1.242)

(105.668) (46.558)
12.371 15.619

18 (14.370) (775)
(1.999) 14.844

Prejuízo operacional antes do IR e da CS (107.667) (31.714)
Imposto de renda e contribuição social - diferido 36.064 17.595
Prejuízo líquido dos exercícios (71.603) (14.119)

Prejuízo por ação (2,01155) (0,39665)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes 2019 2018
Prejuízo líquido dos exercícios (71.603) (14.119)
Resultado abrangente dos exercícios (71.603) (14.119)

Nota 2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais (62.727) (740)
Prejuízo antes do IR e da CS (107.667) (31.714)
Ajustes para reconciliar o lucro antes do IR e da CS 
com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 17 14.978 383
Operação instrumentos 

4 5.218 (4.809)
Bônus a pagar (3.032) 2.918
Juros sobre debêntures a pagar 12 5.617 -
Juros sobre arrendamento a pagar 14 (4.051) -
Ajuste na aplicação inicial do CPC 06(R2) 2.13 508 -

(88.429) (33.223)
Variação nos ativos operacionais:
Despesas antecipadas (932) 1.727
Impostos a recuperar (905) (1.354)
Outros ativos 128 (152)
Fornecedores (4.797) 28.357
Obrigações trabalhistas, férias e encargos 
sociais 2.388 1.021
Obrigações tributárias (56) 3.127
Arrendamento a pagar 14 30.580 -
Outras contas a pagar (704 (243)
Fluxo de caixa das atividades de investimento (152.161) (148.580)
Aquisições de imobilizado 7 (42.214) (3.291)
Aquisições de intangível 8 (109.947) (145.289)

242.911 180.253
Integralização de capital - 180.253
Captação de Debêntures 12 249.530 -
Pagamento de arrendamento 14 (6.619) -
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 28.023 30.933
Caixa e equivalentes de caixa 
  no início do exercício 3 142.217 111.284
Caixa e equivalentes de caixa 

3 170.240 142.217
28.023 30.933

Gestora de Inteligência de Crédito S.A.
CNPJ/MF nº 28.042.871/0001-97

Nota Capital social Capital social a integralizar Prejuízos acumulados Total
Saldos 31/12/2017  16 351.027 (180.253) (27.154) 143.620
Integralização de capital em moeda corrente - 180.253 - 180.253
Prejuízo do exercício - - (14.119) (14.119)
Saldos 31/12/2018  16 351.027 - (41.273) 309.754
Ajuste na aplicação inicial do CPC 06(R2) 2.13 - - 508 508
Prejuízo do exercício - - (71.603) (71.603)
Saldos 31/12/2019  16 351.027 - (112.368) 238.659

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

(Em milhares de Reais, exceto os saldos de prejuízo por ação)

7. Imobilizado
Taxa média 

anual - %

2019 2018

Equipamentos Custo
Depre- 
ciação Líquido Líquido

  de informática (a) 20 40.292 (2.603) 37.689 25.720
Benfeitorias (b) 11 a 13 4.567 (711) 3.856 2.035
Telefonia 20 443 (199) 244 380
Instalações 10 - - - 255
Móveis e utensílios 10 821 (111) 710 333
Direito de uso (c) 13 a 33 25.232 (6.192) 19.040 -
Total 71.355 (9.816) 61.539 28.723

As movimentações do imobilizado são as seguintes:

Equipamentos
Saldos em 

31 /12/2017
Aquisi-

ções 
 Depre-
ciações 

Saldos em  
31/12/2018

de informática (a) 23.344 2.420 (44) 25.720
Benfeitorias (b) 1.412 775 (152) 2.035
Telefonia 481 - (101) 380
Instalações 274 9 (28) 255
Móveis e utensílios 274 87 (28) 333
Total 25.785 3.291 (353) 28.723

Taxa média 
anual - %

Saldos em 
31/12/2018

Aquisi-
ções

Depre-
ciações

Saldos em 
31/12/2019

Equipamentos de 
informática (a) 20 25.720 14.525 (2.556) 37.689
Benfeitorias (b) 10 2.035 2.352 (531) 3.856
Telefonia 20 380 (63) (73) 244
Instalações 10 255 (287) 32 -
Móveis e utensílios 10 333 455 (78) 710
Direito de uso - 
imóveis (c) 

13 a 
33 - 25.232 (6.192) 19.040

Total 28.723 42.214 (9.398) 61.539
(a) Refere-se a equipamentos de informática, primordialmente 
servidores da plataforma da dados da Sociedade. (b) Benfeitorias: 
Refere-se a benfeitorias em imóveis de terceiros e está sendo 

Refere-se aos direitos de uso de imóveis da sede e data centers da 
Sociedade, o reconhecimento é decorrente da aplicação inicial do 
pronunciamento contábil CPC-06 (R2) Arrendamentos no exercício 

8. Intangível 2019 2018
Taxa média  

anual de amor-
tização - % Custo

Amorti-
zação Líquido Líquido

Plataforma de dados (a) 5 a 10 206.934 - 206.934 158.527
Software e 
licenciamento de 
software (b) 20 5.433 (326) 5.107 4.199
Produtos (c) 9 a 10 38.016 - 38.016 -
Base de dados (d) 48 22.325 (5.289) 17.036 -
Total 272.708 (5.615) 267.093 162.726

As movimentações do intangível são as seguintes:
Saldos em 

31/12/2017
 Aquisi-

ção 
Amorti-

zação 
Saldos em 

31/12/2018
Plataforma de dados (a) 13.805 144.722 - 158.527
Software e  licenciamento 
de software (b) 3.662 567 (30) 4.199
Total 17.467 145.289 (30) 162.726

Saldos em 
31/12/2018

 Aquisi-
ção 

Amorti-
zação 

Saldos em 
31/12/2019

Plataforma de dados (a) 158.527 48.407 - 206.934
Software e licenciamento 
de software (b) 4.199 1.199 (291) 5.107
Produtos (c) - 38.016 - 38.016
Base de dados (d) - 22.325 (5.289) 17.036
Total 162.726 109.947 (5.580) 267.093

(a) Refere-se a investimentos em desenvolvimento das 
plataformas de dados da Quod e Controlcred. Tendo em vista que 
tais ativos encontram-se em fase de desenvolvimento, não houve 
amortizações no período. A Administração prevê a conclusão 
dos projetos de Plataforma de dados no exercício de 2020. (b) 
Refere-se a software e licenças de software de terceiros utilizados 
no desenvolvimento da plataforma de dados da Quod, para 
prestação de novos serviços e produtos, bem como a implantação 
de plataformas de atendimento a clientes e de sistemas de 
gestão. (c) Refere-se a gastos com desenvolvimento ou aquisição 
de novos produtos. (d) Refere-se a gastos realizados para 
formação de base de dados da Sociedade. 9. Fornecedores: O 
saldo de fornecedores em 31/12/2019 e de 2018, no montante de 
R$ 34.545 e R$ 39.342, respectivamente, refere-se à aquisição de 
bens, manutenção de software, hardware e consultorias diversas, 
etc. Os principais saldos de fornecedores em 31/12/2019 estão 
representados por: (i) Lexis R$ 20.762 (R$ 37.432 em 2018); 
Equinix R$ 621 (R$ 639 em 2018) e outros no montante de R$ 
13.162 (R$ 1.271 em 2018). 
10. Obrigações trabalhistas, férias e encargos sociais

2019 2018
Obrigações sociais e trabalhistas (6.418) (8.530)
Provisão para férias e encargos sobre férias (2.359) (891)
Total (8.777) (9.421)

11. Obrigações tributárias 2019 2018
Impostos federais (PIS, COFINS, IRRF, CIDE, CSRF) (4.218) (4.120)
Imposto Municipal (ISS) (3) (158)
INSS (3) (2)
Total (4.224) (4.280)

12. Debêntures a pagar: Em agosto de 2019, ocorreu a 1ª 
Emissão de Debêntures da Sociedade. O valor total da emissão 
foi de R$ 250.000, com remuneração equivalente a DI+0,60% ao 
ano, pagas semestralmente. O principal será amortizado em três 
parcelas anuais, a partir de 07/2022. A escritura das debêntures 

vida 
Líquida / EBITDA igual ou inferior a 3,0, devendo a primeira 

não cumpra o respectivo índice em uma determinada apuração, 
deverá ser convocada uma Assembleia Geral de Debenturistas 
para deliberar sobre a não declaração de vencimento antecipado 
das Debêntures. Em 31/12/2019, os saldos de Debêntures a 
pagar eram compostos conforme abaixo: 2019: Debêntures a 
pagar: (255.748); Custos de transação a apropriar: 601; Total: 
(255.147); Circulante: (5.617); Não Circulante: (249.530). 13. 
Provisões para Contingências: No encerramento do exercício, 
a Sociedade era parte envolvida em processos judiciais cíveis 

avaliações dos especialistas jurídicos da Sociedade, o risco de 

R$ 27 em 31/12/2019. Em 31/12/2018 não haviam processos 
ativos contra a Sociedade. 14. Arrendamentos a pagar: A 
Sociedade reconheceu em 01/01/2019, um ativo de direito de uso 
em contrapartida a um passivo de arrendamento a pagar no valor 
de R$ 14.148. Em 31/12/2019, os valores reconhecidos para o 
ativo de direito de uso e o passivo de arrendamento a pagar são 
de R$ 19.040 e R$ 19.910, respectivamente. 
Movimentação dos direitos de uso

Saldos 
em 31 

/12/2018

Adoção 
inicial do 

CPC 06 (R2)

-
cações 

Contratuais
Depre-
ciação

Saldos 
em 31 

/12/2019
Data-center - 8.397 10.809 (5.469) 13.737
Imóveis - 5.751 275 (723) 5.303
Total - 14.148 11.084 (6.192) 19.040

Arrendamentos a pagar / 2019: Data-center: 13.907; Imóveis: 6.003; 
Total: 19.910; Circulante: 4.922; Não circulante: 14.988. 
Movimentação dos arrendamentos a pagar

Saldos 
em 31 

/12/2018

Adoção 
inicial 

do CPC 
06 (R2)

-
cações 
Contra-

tuais Juros
Paga-

mentos

Saldos 
em 31 

/12/2019
Data-center - 9.159 12.135 (1.424) (5.963) 13.907
Imóveis - 8.877 409 (2.627) (656) 6.003
Total - 18.036 12.544 (4.051) (6.619) 19.910

Cronograma de vencimento de arrendamentos a pagar de 
longo prazo: Periodo / Valor: 2021: 6.301; 2022: 6.301; 2023: 
1.190; 2024: 1.190; 2025: 1.190; 2026: 1.190; 2027: 299; 
Total: 17.661; Juros a apropriar: (2.673). O valor presente dos 

caixa projetados, descontados a taxa média de mercado de 
7% ao ano. Os arrendamentos acima representavam todos 
os arrendamentos da Sociedade em 31/12/2019. 15. Partes 
relacionadas: No curso habitual das atividades e em condições 
de mercado, são mantidas pela Sociedade e seus acionistas 
controladores, operações com partes relacionadas, tais como 

realização de seus negócios e na contratação de serviços, 
realiza cotações e pesquisas de mercado tendo por critério a 
busca pelas melhores condições técnicas e de preços. Ainda, 
a natureza das atividades da Sociedade faz com que ela 
celebre contratos com diversos Bancos, sendo alguns desses 
seus acionistas diretos ou indiretos. Os quadros a seguir 
incluem os saldos patrimoniais em 31/12/2019 e de 2018 
da Sociedade, discriminados por modalidade de contrato, 
acionista, operações com partes relacionadas, bem como as 
correspondentes receitas e despesas relativas aos exercícios 

Balanço Patrimonial
2019 2018

Empresas Ativo Passivo Ativo Passivo
 Banco do Brasil S.A (a) 273 - 23 -
 Banco Bradesco S.A (a) 144.489 - 42 -
 Banco Santander (Brasil) S.A (a) - - 117.681 -
Total 144.762 - 117.746 -

Demonstração de Resultado
2019 2018

Empresas

Re-
ceitas 
Finan-
ceiras

Des-
pesas 
Finan- 
ceiras

Re-
ceitas 
Finan-
ceiras

Des-
pesas 
Finan- 
ceiras

 Banco do Brasil S.A (b) 12 9 1.692 -
 Banco Bradesco S.A (b) 3.782 9 668 -
 Banco Santander(Brasil)
S.A(b) 2.286 - 7.794 -
 Itau Unibanco S.A (b) - 106 - -
 Banco Bradesco BBI S.A (b) - 184 - -
 Banco Itaú BBA S.A (b) - 138 - -
 Alelo S.A (c) - 7 - -
 Braspag Tecnologia em 
Pagamento Ltda (b) - 7 - -
 Brasilprev Seguros e 
Previdência S.A ( c) - 2.334 - -
 Bradesco Saude S.A ( c) - 2.239 - -
Total 6.080 5.033 10.154 -

(a) Refere-se a transações de caixa e equivalentes de 
caixa com partes relacionadas. (b) Refere-se a receitas de 

de coordenação sobre emissão de debêntures e despesa de 
gateway. (c) Refere-se a transações de compra de benefícios 
a funcionários, taxas de serviços sobre vale transporte e 
vale combustível, assistência médica e plano de previdência 
privada. 15.1. Receita operacional: 
31/12/2019, a Sociedade auferiu receita bruta no montante 
de R$100 referente a prestação de serviços de informações 
de crédito para partes relacionadas. 15.2. Remuneração dos 
Administradores: 
foram pagos e provisionados aos administradores benefícios 
de curto prazo (salários, participação nos lucros e assistência 
médica), contabilizados na rubrica “Despesas com pessoal”. 
16. Patrimônio líquido: a. Capital social: Em 06/07/2018, por 
meio de caixa, foi realizada a integralização remanescente de 
R$ 180.253 do total do capital subscrito da Sociedade de R$ 
351.027. Em 31/12/2019, o capital social é representado por 
17.798.000 ações ordinárias e 17.798.000 preferenciais, nos 
montantes de R$ 175.514 e R$ 175.514, respectivamente. A 
composição do capital social da Sociedade é a seguinte e está 
representada em reais:

2019
Acionistas Capital Social %
Banco Bradesco S.A. 70.205,5342 20%
Banco do Brasil S.A. 70.205,5342 20%
Banco Santander (Brasil) S.A. 70.205,5342 20%
Caixa Participações S.A. 70.205,5342 20%
Itaú Unibanco S.A. 70.205,5342 20%
Total 351.027 100%

17. Custos, despesas gerais e administrativas por natureza: 
Abaixo apresentamos os saldos de custos, despesas com vendas 

composição dos resultados dos exercícios:
2019 2018

Despesas Gerais e administrativas (47.241) (21.270)
Despesas com pessoal (38.422) (23.663)
Depreciação e amortização (14.917) (383)
Despesas com publicidade, marketing e propaganda (5.195) (1.242)

(105.775) (46.558)

Pessoal (38.422) (23.663)
Manutenção (23.630) (134)
Prestação de serviços (16.536) (11.464)
Depreciação e amortização (14.917) (383)
Publicidade, marketing e propaganda (5.195) (1.242)
Impostos e taxas (2.695) (613)
Locação de espaço (1.383) (7.519)
Comunicação a Consumidores (1.342) (219)
Prediais e ocupações (752) (961)
Material consumo, escritório e outros (512) (218)
Viagem, locomoção e diárias (391) (143)

(105.775) (46.558)

18. Resultado Financeiro 2019 2018
72 121

Rendimentos sobre aplicações 6.931 8.402
Rendimentos com atualização
 do saldo de impostos a recuperar 102 -
Variação cambial 348 -
Ajuste de swap 4.918 2.287
Variação de valor justo de swap - 4.809

12.371 15.619

Juros sobre debêntures e arrendamentos (7.202) (44)
Variação cambial (525) -
Ajuste de swap (5.218) -
Taxas e outras despesas (1.425) (731)

(14.370) (775)
19. Benefícios a funcionários: Previdência Complementar: 
A Sociedade oferece a seus funcionários benefícios de 
complementação de aposentadoria, implementados a partir de 
10/2017. O plano de aposentadoria é o Plano Gerador de Benefícios 

em despesas de contribuições no montante de R$ 1.180 e R$ 
684, respectivamente, contabilizadas na rubrica despesa com 
pessoal. Outros benefícios: Além do benefício de previdência 

Aos Acionistas e ao Conselho de Administração da Gestora de 
Inteligência de Crédito S.A. Barueri - SP. Opinião: Examinamos as 

S.A. (“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial em 
31/12/2019 e as respectivas demonstrações dos resultados, dos 
resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e 

correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 

Crédito S.A. em 31/12/2019, o desempenho de suas operações 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base 
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades 

Somos independentes em relação à Sociedade de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 

pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 

apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações 

dos auditores: A administração da Sociedade é responsável 
por essas outras informações que compreendem o Relatório da 

não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 

nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, 
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 

conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório 
da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. 
Não temos nada a relatar à este respeito. Responsabilidades 
da administração e da governança pelas demonstrações 

A administração é responsável pela elaboração 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para 

distorção relevante, independentemente se causada por fraude 

administração é responsável pela avaliação da capacidade de 
a Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 

Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com 
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A Diretoria

responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
Responsabilidades dos 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 

distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 

dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 

as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos 
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 

detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 

representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos 
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 

controles internos da Sociedade. • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar 

operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 

divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 
a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 

transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
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complementar, a Sociedade e suas controladas oferecem aos 
seus funcionários outros benefícios, dentre os quais: seguro 
saúde, seguro de vida e vales refeição/alimentação/combustível, 
cujo montante dessas despesas, totalizou R$ 4.015 e R$ 1.545 

contabilizadas na rubrica despesa com pessoal. 20. Cobertura 
de seguros: A Sociedade possui um programa de gerenciamento 
de riscos com o objetivo de delimitá-los, buscando no mercado 
coberturas compatíveis com o seu porte e operação. As coberturas 
foram contratadas para cobrir eventuais sinistros, considerando a 
natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações 
e a orientação de seus consultores de seguros. Em 31/12/2019, 
a Sociedade possui apólice de seguro para cobertura de danos 
elétricos, tumultos, quebra de vidros, equipamentos eletrônicos, 

(a) Patrimonial referente ao ativo imobilizado, imóvel sede com 
indenização máxima prevista de R$ 17.695. (b) Seguros dos 
Datas Centers localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro com 
indenizações máximas previstas de R$ 24.353 e R$ 18.353, 
respectivamente. (c) D&O - Responsabilidade civil dos diretores 
em até R$ 30.000. 21. Outros assuntos: Gerenciamento de 
riscos: A Sociedade possui um modelo de gestão de risco ERM 
(Enterprise Risk Management) com avaliação, detalhamento e 

o nível de impacto (baixo, médio ou alto) e o nível de probabilidade 

monitoramento, considerando a existência de controles e de planos 
de ação e ou mitigação. A partir desse mapeamento de risco é 
feito um acompanhamento mais detalhado dos riscos altos e 
dos riscos médios parcialmente monitorados ou não monitorados 
(aqueles com controles e planos de ação em desenvolvimento 

com o grupo de aplicabilidade (Finanças, TI, Pessoas, Estratégia, 
Comercial, Dados, etc.) e com a sua natureza de origem (Financeiro, 
Estratégico, Operacional, de Imagem, Tecnológico). Dessa 
maneira, o modelo de acompanhamento de riscos é gerenciado 
continuamente pela Sociedade, e revisado com o Comitê de 
Controle e Riscos do Conselho de Administração bimensalmente. 

Política de Aplicações Financeiras estabelecendo as diretrizes para 
gestão conservadora do risco de crédito e liquidez do seu portfólio 

a Sociedade utiliza instrumentos de baixo risco, como títulos de 

de primeira linha. A tabela a seguir apresenta os vencimentos 

2018, respectivamente. Os valores são brutos e não-descontados, 
e incluem valores de juros contratuais incorridos até a data de 
encerramento do exercício.

Fluxos de Caixa Contratuais
31/12/2019 

Ativos Financeiros
Valor 

Contábil Total
Até 1 

ano
1-2 

Anos
2-5

anos
Caixa e 
Equivalentes de Caixa 170.240 170.240 170.240 - -
Total 170.240 170.240 170.240 - -
Passivos Financeiros
Instrumentos 
Financeiros Derivativos 408 408 408 - -
Debêntures 255.147 255.617 5.617 - 250.000
Total 255.555 256.025 6.025 - 250.000

31/12/2018 
Ativos Financeiros

Fluxos de Caixa Contratuais
Valor 

Contábil Total
Até 1 

ano
1-2 

Anos
2-5

anos
Caixa e 
Equivalentes de Caixa 142.217 142.217 142.217 - -
Instrumentos 
Financeiros Derivativos 4.809 4.809 4.809 - -
Total 147.026 147.026 147.026 - -

Uma valorização 
(desvalorização) razoavelmente possível do dólar frente ao 
real ao longo dos exercícios de 2019 e 2018, teriam afetado 

pagamentos a fornecedores atrelados à varição cambial e, 
consequentemente, afetado o resultado antes de impostos 
pelos montantes demonstrados abaixo. A análise considera 
que todas as outras variáveis, especialmente as taxas de juros, 
permanecem constantes.

Resultado do Exercício
Valorização Desvalorização

31/12/2019: Variação de 10%(BRL/USD) 3.324 (3.324)
31/12/2018: Variação de 10%(BRL/USD) 3.180 (3.180)

Uma alteração de 100 pontos base 
nas taxas de juros, ao longo dos exercícios de 2019 e 2018, teria 
aumentado (reduzido) o resultado do exercício pelos montantes 
demonstrados na tabela abaixo. A análise considera que todas as 
outras variáveis permaneceriam constantes.

Resultado do Exercício
100 pb  

Aumento
100 pb  

Diminuição
31/12/2019: 1.112 (1.111)
Aplicações Financeiras 1.246 (1.246)
Ponta Passiva Swap (134) 135
31/12/2018 942 (939)

Aplicações Financeiras 1.265 (1.265)
Ponta Passiva Swap (323) 326

22. Eventos Subsequentes: Não houve eventos subsequentes 
que requeressem ajustes na apresentação das demonstrações 

PCPILON Participações S/A
CNPJ - 11.575.178/0001-87

Demonstrações Financeiras em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em Milhares de Reais)
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apre-
ciação de V.S.as., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2019.
Colocamo-nos a inteira disposição de V.S.as. para esclarecimentos que se fi zerem necessários. Cerquilho 31 de Dezembro de 2019. A Diretoria.
Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Ativo/Circulante 160 206
Disponivel 10 39
Bens Numerários 10 37
Bancos com movimento - 2
Direitos Realizáveis 150 167
Bens destinados a venda 150 167
Ativo não Circulante 6.932 6.278
Investimentos 5.666 5.177
Participação em Outras Empresas 5.666 5.177
Imobilizado 1.266 1.101
Imobilizado Próprio 1.266 1.101
Total do Ativo 7.092 6.484

Demonstrações das     Ajustes
Mutações do    Lucros/ Acumu- Total
Patrimônio Líquido  Reser- Reser- Prejuízo lado de Patri-
 Capital vas vas de Acumu- Con- monio
Discriminação Social Legais Lucros lados versão Liquido
Saldo Balanço 31/12/17 2.751 146 2.136 - (10) 5.023
Ajuste Exercício Anterior - - (160) - - (160)
Lucro Líquido do Exercício - - - 252 - 252
Transferencias para reservas - 12 240 (252) - -
Distribuição de Dividendos
 aos Acionistas - - (129) - - (129)
Ajuste de conversao - - - - (7) (7)
Saldo Balanço 31/12/18 2.751 158 2.087 - (17) 4.979
Ajuste Exercício Anterior - - - - - -
Ajuste de Conversão - - - - - -
Lucro Liquido do Exercício - - - 608 - 608
Transferencias para reservas - 31 577 (608) - -
Distribuição de Dividendos
 aos Acionistas - - - - - -
Saldo Balanço 31/12/19 2.751 189 2.664 - (17) 5.587

Passivo/Circulante 1.505 1.505
Credores 1.505 1.505
Fornecedores diversos - 300
Contas correntes dos socios 1.055 755
Emprestimos diversos 450 450
Patrimônio Líquido 5.587 4.979
Capital Social 2.751 2.751
Reservas de Lucros 2.853 2.246
Ajustes acumulados de conversao (17) (18)
Total do Passivo 7.092 6.484

Notas Explicativas: - PCPILON Participações S/A., CNPJ n.º 11.575.
178/0001-87, situada na Rua Engenheiro Urbano Pádua de Araújo, nº 
134, apto 152, Centro, no município de Cerquilho - SP. Tendo como Ati-

vidades a Holdings de Instituições não Financeiras (CNAE 6462-0/00).
- Seu Capital Social é de 2.751.472 ações ordinárias e nominativas, com 
direito a voto, no valor unitário de R$ 1,00 cada uma. - Por ser uma Hol-
ding não operacional, não tem faturamento e nem quadro de funcioná-
rios. - Tendo como participações societárias como ligada nas empresas;
J Pilon S/A Açúcar e Álcool, Fazendas Reunidas Pilon S/A, Jupira-Minera-
ção e AgroPecuária S/A, Agro-Pecuária Pilon S/A, Pilon Participações e Em-
preend. S/A, Fazenda Pilon S/A, Mazzer PS-Empreend. Imobiliários Ltda. 
com infl uência signifi cativa. - A mensuração dos investimentos no Ativo 
não Circulante, foi pelo método da Equivalência Patrimonial. E do Ativo 
Imobilizado, os bens, ou grupos de bens pelo valor de compra. - O saldo
de Contas Correntes dos Sócios, refere-se ao Adiantamento para Futu-
ro Aumento de Capital, (AFAC). - O valor em Ajustes Acumulados refe-
re-se ao refl exo da conversão para a moeda nacional que a Pilon Par-
ticipações e Empreendimentos S/A fez no balanço de sua investidora.
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Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - Método Indireto
Fluxos das Operações: 31/12/2019 31/12/2018
Resultado do Exercício 608 252
Resultado de Equivalencia Patrimonial (594) (259)
(=) Lucro Ajustado 14 (7)
Bens destinados a venda 17 -
Fornecedores diversos (300) -
Contas correntes dos socios 300 -
(=) Caixa Gerado nas Atividades Operacionais 31 (7)
Fluxos dos Investimentos: Dividendos recebidos 106 129
Aquisição de Imobilizado (165) -
(=) Caixa Gerado nas Atividades Investimento (59) 129
Fluxos dos Financiamentos
Pagamentos de Dividendos - (129)
(=)Caixa Consumido nas Atividades Financiamentos - (129)
Variação Total das Disponibilidades (28) (7)
Saldo Inicial das Disponibilidades 38 46
Saldo Final das Disponibilidades 10 39

Demonstração de Resultado 31/12/2019 31/12/2018
Receita Bruta Operacional: Vendas 37 -
Deduções sobre vendas (1) -
Receita Liquida 36 -
Custo dos produtos vendidos (17) -
Lucro Bruto 19 -
Despesas Operacionais (14) (56)
Resultado fi nanceiro - (1)
Outras Receitas 604 309
Resultado Operacional 609 252
Resultado do Exercício 609 252
CSLL / IRPJ sobre Lucro (1) -
Resultado Líquido do Exercício 608 252

V.R.P. Administração e Agro Pecuária S/A - CNPJ - 08.391.944/0001-49
Demonstrações Financeiras em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em Milhares de Reais)

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação de V.S.as., 
o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado  em 31/12/2019. Colocamo-nos a inteira disposição de V.S.as. 
para esclarecimentos que se fi zerem necessários..                  Boituva 31/12/18.              A Diretoria.
Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Ativo/Circulante 11.999 10.642
Disponivel 5.676 4.380
Bens Numerários 40 11
Bancos c/movimento 2 30
Aplicações fi nanceiras 5.634 4.339
Direitos Realizáveis 6.323 6.262
Bens destinados a venda 6.097 6.097
Contas a receber 176 165
Estoques-Produtos Agrícolas 50 -
Ativo não Circulante 23.655 22.993
Investimentos 23.508 22.843
Participações em Outras Empresas 23.508 22.843
Imobilizado 147 150
Imobilizado Próprio  147 150
Total do Ativo 35.654 33.635
Passivo / Circulante 34 140
Credores 34 140
Titulos a pagar - 102
Salarios e ordenados a pagar 1 2
Impostos taxas e contr. A recolher 5 5
IRPJ e CSLL a recolher 28 31
Patrimônio Líquido 35.620 33.495
Capital Social 19.070 19.070
Reservas de Lucros 16.688 14.563
Ajustes acumulados de conversao (138) (138)
Total do Passivo 35.654 33.635
Demonstrações das   Lucros/ Ajustes Total
 Mutações do  Reser- Prejuízo Acumu- Patri-
 Patrimônio Líquido Capital vas de Acumu- lado de monio
Discriminação Social Lucros lados Conversao Liquido
Saldo Balanço 31/12/2017 19.070 14.070 - (82) 33.058
Ajuste Exercício Anterior - (1.277) - - (1.277)
Lucro Líquido do Exercício - - 1.770 - 1.770
Transferencias para reservas - 1.770 (1.770) - -
Distribuição de Dividendos 
 aos Acionistas - - - - -
Ajuste de conversao  - - - (56) (56)
Saldo Balanço 31/12/2018 19.070 14.563 - (138) 33.495
Ajuste exercicio anterior - - - - -
Lucro Liquido do Exercício - - 2.397 - 2.397
Transferencias para reservas - 2.397 (2.397) - -
Distribuição de Dividendos 
 aos Acionistas - (272) - - (272)
Ajuste de conversão  - - - - -
Saldo Balanço 31/12/2019 19.070 16.688 - (138) 35.620
Notas Explicativas: - V.R.P. Administração e Agropecuária S/A., CNPJ 
n.º 08.391.944/0001-49, situada na Rod Vicente Palma, s/n Km 07, Fazenda 
Bom Retiro, no município de Boituva-SP. Tendo como Atividades predomi-
nantes, o Cultivo de Cana-de Açúcar (CNAE 01.130-00), Criação de Bovinos 
para Corte (CNAE 01.512-01), o Aluguel de Imóveis próprios (CNAE 68.102-
02), Holdings de Instituições não Financeiras (CNAE 6462-0/00). - Seu Ca-
pital Social é de 19.070.516 ações ordinárias e nominativas com direito a 

Demonstração de Resultado 31/12/2019 31/12/2018
Receita Bruta Operacional: Vendas 1.481 1.405
Deduções sobre vendas (51) (49)
Receita Liquida 1.430 1.356
Custo dos produtos vendidos (62) (67)
Lucro Bruto 1.368 1.289
Despesas Operacionais (153) (404)
Resultado fi nanceiro 242 185
Outras Receitas  1.146 880
Resultado Operacional 2.603 1.950
Resultado do Exercício 2.603 1.950
CSLL / IRPJ sobre Lucro (206) (180)
Resultado Líquido do Exercício 2.397 1.770

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - Método Indireto
Fluxos das Operações: 31/12/2019 31/12/2018
Resultado do Exercício 2.397 1.770
Resultado de Equivalencia Patrimonial (1.074) (520)
Custo Venda imobilizado 3 1
(=) Lucro Ajustado 1.326 1.251
Contas a receber (11) 8
Aumento dos Estoques (50) 
Titulos a pagar (102) -
Salarios e Ordenados a pagar 1 -
Impostos taxas e controladas a recolher - 1
IRPJ e CSLL a recolher (3) -
(=) Caixa Gerado nas Atividades Operacionais 1.161 1.260
Fluxos dos Investimentos:   
Dividendos recebidos 407 658
Aquisição de Imobilizado - -
(=) Caixa Gerado nas Atividades Investimento 407 658
Fluxos dos Financiamentos:  
Pagamentos de Dividendos (272) -
(=) Caixa Consumido nas Atividades Financiamentos (272) -
Variação Total das Disponibilidades 1.296 1.918
Saldo Inicial das Disponibilidades 4.380 2.462
Saldo Final das Disponibilidades 5.676 4.380
voto, no valor unitário de R$ 1,00 cada uma. - O faturamento é proveniente 
da venda da cana-de-açúcar, aluguéis de imóveis próprios e venda de 
bovinos. - Os estoques foram avaliados pelo custo de produção. - O Saldo 
de Contas a Receber é de um único cliente a J.Pilon S/A Açúcar e Álcool, 
proveniente das Vendas de cana-de-açúcar. - A entidade apresenta parti-
cipações societárias nas empresas; J Pilon S/A Açúcar e Álcool, Fazendas 
Reunidas Pilon S/A, Jupira-Mineração e AgroPecuária S/A, Agro-Pecuária 
Pilon S/A, Pilon Participações e Empreend. S/A., sendo caracterizada como 
ligada e com infl uência signifi cativa. - A mensuração dos investimentos 
no Ativo não Circulante, foi pelo método da Equivalência Patrimonial. - A 
mensuração do Imobilizado Próprio foi pelo custo de aquisição. - O valor 
em Ajustes Acumulados refere-se ao refl exo da conversão para a moeda 
nacional que a Pilon Participações e Empreendimentos S/A fez no balanço 
de sua investidora. - As Receitas e Despesas foram apropriadas de acordo 
com o regime de competência.

Valentin Roque Pilon - Diretor Presidente Maria de Fátima Grando Luca - Contadora - CRC-SP 1SP 220.242/O-8

ALCM Participações S/A
CNPJ - 11.579.088/0001-64

Demonstrações Financeiras em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em Milhares de Reais)
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apre-
ciação de V.S.as., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2019.
Colocamo-nos a inteira disposição de V.S.as. para esclarecimentos que se fi zerem necessários. Cerquilho 31 de Dezembro de 2019. A Diretoria.
Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Ativo/Circulante 261 284
Disponivel 11 15
Bens Numerários 11 15
Direitos Realizáveis 250 269
Bens destinados a venda - 19
Titulos a receber 250 250
Ativo não Circulante 3.259 3.237
Investimentos 3.259 3.237
Participação em Outras Empresas 3.259 3.237
Total do Ativo 3.520 3.521

Demonstrações das   Lucros/ Ajustes Total
Mutações do  Reser- Prejuízo Acumu- Patri-
Patrimônio Líquido Capital vas de Acumu- lado de monio
Discriminação Social Lucros lados Conversão Liquido
Saldo Balanço 31/12/2017 2.661 1.307 (464) (10) 3.494
ajuste exercicio anterior - (160) - - (160)
Lucro Líquido do Exercício - - 31 - 31
Transferencias para reservas - 31 (31) - -
Distribuição de Dividendos
 aos Acionistas - (92) - - (92)
Ajuste de conversao - - - (7) (7)
Saldo Balanço 31/12/2018 2.661 1.086 (464) (17) 3.266
ajuste exercicio anterior - - - - -
Lucro Liquido do Exercício - - 77 - 77
Transferencias para Reservas - 77 (77) - -
Absorção de Prejuizo - (464) 464 - -
Distribuição de Dividendos
 aos Acionistas - (78) - - (78)
Ajuste de conversao - - - - -
Saldo Balanço 31/12/2019 2.661 621 - (17) 3.265

Demonstração de Resultado 31/12/2019 31/12/2018
Receita Bruta Operacional
Vendas 53 -
Deduções sobre vendas (2) -
Receita Liquida 51 -
Custo dos produtos vendidos (19) -
Lucro Bruto 32 -
Despesas Operacionais (5) (33)
Resultado fi nanceiro - (1)
Outras Receitas 51 65
Resultado Operacional 78 31
Resultado do Exercício 78 31
CSLL / IRPJ sobre Lucro (1) -
Resultado Líquido do Exercício 77 31
Notas Explicativas: - ALCM Participações S/A., CNPJ n.º 11.579.088/
0001-64, situada na Rua Engenheiro Urbano Pádua de Araújo, n.º 134, 
apto 152, Centro, no município de Cerquilho-SP. Tendo como Ativida-
de a Holdings de Instituição não Financeiras (CNAE 6462-0/00). - Seu 
Capital Social é de 2.661.470, ações ordinárias e nominativas, com 
direito a voto, no valor unitário de R$ 1,00 cada uma. - Por ser uma 
Holding não operacional, não tem faturamento e nem quadro de fun-
cionários. - Tendo participações societárias como ligada nas empresas, 
Doptex Ind. e Com. Textil Ltda, Fazenda Pilon S/A, Jupira-Mineração 
e AgroPecuária S/A, Agro-Pecuária Pilon S/A, Pilon Participações e 
Empreend. S/A., Ceramica Básica Indústria e Comécio Ltda., Bricks Par-
ticipações Investimentos Ltda., com infl uência signifi cativa. - A men-
suração dos investimentos no Ativo não Circulante, foi pelo método 
da Equivalência Patrimonial. - O saldo de Contas Correntes dos Sócios, 
refere-se ao Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, (AFAC). - 
O valor em Ajustes Acumulados refere-se ao refl exo da conversão para 
a moeda nacional que a Pilon Participações e Empreendimentos S/A 
fez no balanço de sua investidora.

Ana Lucia Corradi Mazzer - Diretora Presidente Maria de Fátima Grando Luca - CRC-SP 1SP 220.242/O-8

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - Método Indireto
Fluxos das Operações: 31/12/2019 31/12/2018
Resultado do Exercício 77 31
Resultado de Equivalencia Patrimonial (51) (38)
(=) Lucro Ajustado 26 (7)
Bens destinados a venda 18 -
(=) Caixa Gerado nas Atividades Operacionais 44 (7)
Fluxos dos Investimentos:
Dividendos recebidos 30 62
(=) Caixa Gerado nas Atividades Investimento 30 62
Fluxos dos Financiamentos:
Pagamentos de Dividendos (78) (92)
(=)Caixa Consumido nas Atividades Financiamentos (78) (92)
Variação Total das Disponibilidades (4) (37)
Saldo Inicial das Disponibilidades 15 52
Saldo Final das Disponibilidades 11 15

Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Passivo/Circulante 255 255
Credores 255 255
Emprestimos diversos 255 255
Patrimônio Líquido 3.265 3.266
Capital Social 2.661 2.661
Reservas de Lucros 621 1.086
Lucros/Prejuízo Acumulados - (464)
Ajustes acumulados de conversao (17) (17)
Total do Passivo 3.520 3.521

Águas Petrópolis Paulista Ltda.
CNPJ 61.072.898/0001-06 - NIRE 35.2.0101476.8

Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores quotistas a comparecer em reunião de 
sócios que se realizará no dia 17/04/2020, às 10 horas, na Rua Péricles, 
376, São Paulo/SP, para: a) apreciar, discutir e votar as contas da admi-
nistração e as demonstrações contábeis relativas ao exercício social de 
2019; b) dar destino ao resultado líquido desse exercício; c) apreciar 
plano orçamentário para o exercício de 2020; d) defi nir pró-labore 
dos diretores para o ano de 2020. Todas as demonstrações fi nanceiras 
foram enviadas por correspondência registrada em 04/03/2020 para 
o endereço dos sócios, e encontram-se a disposição dos mesmos na 
sede da empresa, assim como todos os documentos da escrituração. 
São Paulo, 03/03/2020. Francisco Manuel Geraldes   (10-11-12)

Usina Palmeiras S/A Açúcar e Álcool
CNPJ 44.209.807/0001-04

Convocação para Ago 
Em 20/03/2020, (sexta feira) às 9 hs, na sede social. Assunto : AGO: 
deliberar : a-) o que trata o Art.132 incisos de I a IV da Lei 6.404, 
referente aos exercícios fi ndos em 31/12/2003 à 31/12/2019. Aviso: 
estão a disposição na sede social os documentos a que se refere o 
Art.133 da Lei 6.404; b-) eleição da nova diretoria e c-) outros assuntos 
de interesse da sociedade. Março/2020.        A diretoria.

Mendes Gonçalves S/A
CNPJ Nº 55.288.799/0001-55

AVISO
Acham-se a disposição dos senhores acionistas, na 
sede social, na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Brigadeiro Tobias, 356 11º Andar Sala 
111 - Centro, os documentos a que se refere o artigo 
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de Dezembro de 2019.

São Paulo – SP, 10 de Março de 2020.
Raul Francisco Mendes Prates - Diretor Presidente

HAF Comércio de Alimentos Ltda.
CNPJ/MF n° 29.344.782/0001-68 - NIRE n.º 35.235.157.057

Edital de Convocação Extraordinária
Ficam convidados os senhores quotistas para a Reunião de Sócios, 
a realizar-se no dia 20/03/2020, em 1ª convocação às 10 horas e 
em 2ª e última convocação às 10:30 horas, na sede social, na Rua 
Antônio de Oliveira, 293, São Paulo/SP, para a deliberação dos 
seguintes itens da Ordem do Dia: 1) sobre a cessão de quotas do 
sócio Adair de Oliveira Dayrell para o sócio Francisco Pereira Silva, 
instrumentalizada em 28/02/2020; 2) sobre o desligamento do 
Sr. Adair de Oliveira Dayrell da administração da Sociedade; e 3) 
sobre a aprovação da 2ª Alteração do Contrato Social da Sociedade.  
São Paulo, 12/03/2020. Francisco Pereira Silva.

HAF Comércio de Alimentos Ltda.
CNPJ/MF n° 29.344.782/0001-68 - NIRE n.º 35.235.157.057

Edital de Convocação Ordinária
Ficam convidados os senhores quotistas para a Reunião de Sócios, a reali-
zar-se no dia 23/04/2020, em 1ª convocação às 10 horas e em 2ª e última 
convocação às 10:30 horas, na sede social, na Rua Antônio de Oliveira, 293, 
São Paulo/SP, para a deliberação dos seguintes itens da Ordem do Dia: 1) 
Leitura, discussão e votação das contas da Diretoria, balanço patrimonial 
e demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados 
em 31/12/2018 e 31/12/2019; e 2) sobre a destinação dos resultados dos 
exercícios sociais encerrados em 31/12/2018 e 31/12/2019. Mais e final-
mente, a presente convocação se dá em continuidade da disponibilização 
de documentos realizada em 10/03/2020, enviada por e-mail e por cor-
reio aos sócios quotistas. São Paulo, 12/03/2020. Francisco Pereira Silva.
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O.P.F. Participações S/A - CNPJ - 09.255.444/0001-42
Demonstrações Financeiras em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em Milhares de Reais)

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação de V.S.as., 
o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019. Colocamo-nos a inteira disposição de 
V.S.as. para esclarecimentos que se fi zerem necessários.              Cerquilho 31/12/2019.             A Diretoria.
Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Ativo / Circulante 150 146
Disponivel 42 38
Bens Numerários 33 38
Bancos com movimento 9 -
Direitos Realizáveis 108 108
Bens destinados a venda 108 108
Ativo não Circulante 11.468 10.364
Investimentos 11.468 10.364
Participação em Outras Empresas 11.468 10.364
Total do Ativo 11.618 10.510
Passivo/Patrimônio Líquido 11.618 10.510
Capital Social 5.687 5.687
Reservas de Lucros 5.967 4.859
Ajustes acumulados de conversao (36) (36)
Total do Passivo 11.618 10.510

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - Método Indireto
Fluxos das Operações: 31/12/2019 31/12/2018
Resultado do Exercício 1.316 573
Resultado de Equivalencia Patrimonial (1.321) (580)
(=) Lucro Ajustado (5) (7)
(=) Caixa Gerado/Consumido Atividades Operacionais (5) (7)
Fluxos dos Investimentos: Dividendos recebidos 217 258
(=) Caixa Gerado nas Atividades Investimento 217 258
Fluxos dos Financiamentos:Pagamentos de Dividendos (208) (270)
(=) Caixa Consumido nas Atividades Financiamentos (208) (270)
Variação Total das Disponibilidades 4 (19)
Saldo Inicial das Disponibilidades 38 57
Saldo Final das Disponibilidades 42 38
Notas Explicativas: - O.P.F - Participações S/A., CNPJ n.º 09.255.444/0001-
42, situada na FAZ RA-CND Fazenda Santa Maria, n.º 22 - Bairro São Francis-
co, no município de Cerquilho-SP. Tendo como atividade a Holding de Insti-
tuição não Financeiras (CNAE 6462-0/00). - Seu Capital Social é de 5.686.507 
ações ordinárias e nominativas, com direito a voto, no valor unitário de 
R$ 1,00 cada uma. - Por ser uma Holding não Operacional não tem fatu-

Demonstração de Resultado 31/12/2019 31/12/2018
Despesas Operacionais (26) (99)
Resultado fi nanceiro (1) -
Outras Receitas  1.343 672
Resultado Operacional 1.316 573
Resultado do Exercício 1.316 573
Resultado Líquido do Exercício 1.316 573
Demonstrações das   Lucros/ Ajustes Total
 Mutações do  Reser- Prejuízo Acumu- Patri-
 Patrimônio Líquido Capital vas de Acumu- lado de monio
Discriminação Social Lucros lados Conversão Liquido
Saldo Balanço 31/12/2017 5.687 4.892 - (22) 10.557
ajuste exercicio anterior - (336) - - (336)
Lucro Líquido do Exercício - - - - -
Transferencias para reservas - 573 573 - 1.146
Distribuição de Dividendos 
 aos Acionistas - (270) (573) - (843)
Ajuste de conversao  - - - (14) (14)
Saldo Balanço 31/12/2018 5.687 4.859 - (36) 10.510
ajuste exercicio anterior - - - - -
Lucro Liquido do Exercício - - 1.316 - 1.316
Transferencias para reservas - 1.316 (1.316) - -
Distribuição de Dividendos 
 aos Acionistas - (208) - - (208)
Ajuste de conversao  - - - - -
Saldo Balanço 31/12/2019 5.687 5.967 - (36) 11.618
ramento e nem quadro de funcionários. - Tendo participações societárias 
como ligada nas empresas; J Pilon S/A Açúcar e Álcool, Fazenda Pilon S/A, 
Fazendas Reunidas Pilon S/A, Jupira-Mineração e AgroPecuária S/A, Agro-
-Pecuária Pilon S/A, Pilon Participações e Empreend. S/A., com infl uência 
signifi cativa. - A mensuração dos investimentos no Ativo não Circulante, foi 
pelo método da Equivalência Patrimonial. - O valor em Ajustes Acumula-
dos refere-se ao refl exo da conversão para a moeda nacional que a Pilon 
Participações e Empreendimentos S/A fez no balanço de sua investidora.

Otávio Pilon Filho - Diretor Presidente Maria de Fátima Grando Luca - Contadora - CRC SP1SP 220242/O-8

Papilon Participações S/A - CNPJ - 11.381.358/0001-28
Demonstrações Financeiras em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em Milhares de Reais)

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação de V.S.as., 
o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019. Colocamo-nos a inteira disposição de 
V.S.as. para esclarecimentos que se fi zerem necessários.              Cerquilho 31/12/2019.             A Diretoria.
Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Ativo / Circulante 117 121
Disponivel 9 13
Bens Numerários 9 13
Direitos Realizáveis 108 108
Bens destinados a venda 108 108
Ativo não Circulante 8.945 7.962
Investimentos 8.429 7.445
Participação em Outras Empresas 8.429 7.445
Imobilizado 516 517
Imobilizado Próprio  516 517
Total do Ativo 9.062 8.083
Passivo/Patrimônio Líquido 9.062 8.083
Capital Social 1.800 1.800
Reservas de Lucros 7.262 6.283
Total do Passivo 9.062 8.083

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - Método Indireto
Fluxos das Operações: 31/12/2019 31/12/2018
Resultado do Exercício 1.179 592
Resultado de Equivalencia Patrimonial (1.184) (599)
(=) Lucro Ajustado (5) (7)
Aumento Contas Correntes  - (185)
(=) Caixa Gerado nas Atividades Operacionais (5) (192)
Fluxos dos Investimentos: Dividendos recebidos 200 196
(=) Caixa Gerado nas Atividades Investimento 200 196
Fluxos dos Financiamentos:Pagamentos de Dividendos (200) -
(=) Caixa Consumido nas Atividades Financiamentos (200) -
Variação Total das Disponibilidades (5) 4
Saldo Inicial das Disponibilidades 14 9
Saldo Final das Disponibilidades 9 13
Notas Explicativas: - Papilon Participações S/A., CNPJ n.º 
11.381.358/0001-28, situada na Rua Brasília, n.º 30, Centro, no mu-
nicípio de Cerquilho-SP. Tendo como Atividades a Holdings de Ins-

Demonstração de Resultado 31/12/2019 31/12/2018
Despesas Operacionais (29) (49)
Outras Receitas Operacionais 1.208 641
Lucro/Prejuizo Operacional 1.179 592
Resultado do Exercício 1.179 592
Resultado Líquido do Exercício 1.179 592
Demonstrações das   Lucros/ Ajustes Total
 Mutações do  Reser- Prejuízo Acumu- Patri-
 Patrimônio Líquido Capital vas de Acumu- lado de monio
Discriminação Social Lucros lados Conversão Liquido
Saldo Balanço 31/12/2017 1.800 266 5.425 - 7.491
Lucro Líquido do Exercício - - - 592 592
Transferencias para reservas - 29 563 (592) -
Distribuição de Dividendos 
 aos Acionistas - - - - -
Saldo Balanço 31/12/2018 1.800 295 5.988 - 8.083
Lucro Liquido do Exercício - - - 1.179 1.179
Transferencias para reservas - 59 1.120 (1.179) -
Distribuição de Dividendos 
 aos Acionistas - - - (200) (200)
Saldo Balanço 31/12/2019 1.800 354 7.108 (200) 9.062
tituições não Financeiras (CNAE 6462-0/00). - Seu Capital Social é 
de 1.800.000 ações ordinárias e nominativas, com direito a voto, no 
valor unitário de R$ 1,00 cada uma. - Por ser uma Holding não ope-
racional, não tem faturamento e nem quadro de funcionários.  - Ten-
do participações societárias como ligada nas empresas; J Pilon S/A 
Açúcar e Álcool, Fazendas Reunidas Pilon S/A, Jupira-Mineração e 
AgroPecuária S/A, Agro-Pecuária Pilon S/A, Fazenda Pilon S/A., com 
influência significativa. A mensuração dos investimentos no Ativo 
não Circulante, foi pelo método da Equivalência Patrimonial. E do Ati-
vo Imobilizado, os bens, ou grupos de bens pelo valor de aquisição.

Maria Neide Pilon Módolo - Diretora Presidente Maria de Fátima Grando Luca - Contadora - CRC SP1SP 220242/O-8

Pilon Souza Alves Participações S/A - CNPJ - 28.102.128/0001-85
Demonstrações Financeiras em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em Milhares de Reais)

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação de 
V.S.as., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019. Colocamo-nos a inteira disposição 
de V.S.as. para esclarecimentos que se fi zerem necessários.              Tietê, 31/12/2019.             A Diretoria.
Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Ativo / Circulante 313 311
Disponivel 30 28
Bens Numerários 30 28
Direitos Realizáveis 283 283
Bens destinados a venda 283 283
Ativo não Circulante 4.628 4.608
Investimentos 4.628 4.608
Participação em Outras Empresas 4.628 4.608
Total do Ativo 4.941 4.919
Passivo/Patrimônio Líquido 4.941 4.919
Capital Social 3.699 3.699
Reservas de Lucros 1.298 1.276
Ajustes Acumulados Conversão Refl exo (56) (56)
Total do Passivo 4.941 4.919

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - Método Indireto
Fluxos das Operações: 31/12/2019 31/12/2018
Resultado do Exercício 37 20
Resultado de Equivalencia Patrimonial (48) (24)
(=)Lucro Ajustado (11) (4)
(=) Caixa Gerado nas Atividades Operacionais (11) (4)
Fluxos dos Investimentos: Dividendos recebidos 28 116
(=) Caixa Gerado nas Atividades Investimento 28 116
Fluxos dos Financiamentos:Pagamentos de Dividendos (15) (102)
(=) Caixa Gerado nas Atividades Financiamento (15) (102)
Variação Total das Disponibilidades 2 10
Saldo Inicial das Disponibilidades 28 18
Saldo Final das Disponibilidades 30 28
Notas Explicativas: - Pilon Souza Alves Participações S/A., CNPJ n.º 
28.102.128/0001-85, situada na cidade de Tietê, Estado de São Paulo, na 
Rua Professor Luiz Flora, nº 45, Centro, CEP 18.530-000.  - Tendo como Ati-
vidade a Holdings de Instituição não Financeiras (CNAE 6462-0/00). - Seu 

Demonstração de Resultado 31/12/2019 31/12/2018
Despesas Operacionais (12) (89)
Outras Receitas  49 109
Resultado Operacional 37 20
Resultado do Exercício 37 20
Resultado Líquido do Exercício 37 20
Demonstrações das   Lucros/ Ajustes Total
 Mutações do  Reser- Prejuízo Acumu- Patri-
 Patrimônio Líquido Capital vas de Acumu- lado de monio
Discriminação Social Lucros lados Conversão Liquido
Saldo Balanço 31/12/2017 3.699 433 - - 4.132
Ajuste Exercício Anterior - 924 - - 924
Distribuição de Lucros - (101) - - (101)
Integralização de capital social - - 20 - 20
Lucro Liquido do Exercício - - (20) - (20)
Transferencias para reservas - 20 - (56) (36)
Saldo Balanço 31/12/2018 3.699 1.276 - (56) 4.919
Ajuste Exercício Anterior - - - - -
Distribuição de Lucros - (15) - - (15)
Lucro Liquido do Exercício - - 37 - 37
Transferencias para reservas - 37 (37) - -
Ajuste de Conversão - - - - -
Saldo Balanço 31/12/2019 3.699 1.298 - (56) 4.941
Capital Social é de 3.699.424,ações ordinárias e nominativas, com direito 
a voto, no valor unitário de R$1,00 cada uma. - Por ser uma Holding não 
operacional, não tem faturamento e nem quadro de funcionários. - Tendo 
participações societárias como ligada nas empresas; Agro-Pecuária Pilon 
S/A. e Pilon Participações e Empreendimentos S/A, com infl uência sig-
nifi cativa. - A mensuração dos investimentos no Ativo não Circulante, foi 
pelo método da Equivalência Patrimonial.  - O valor em Ajustes Acumula-
dos refere-se ao refl exo da conversão para a moeda nacional que a Pilon 
Participações e Empreendimentos S/A fez no balanço de sua investidora.

Maria Inês Pilon Souza Alves-Diretora Presidente Maria de Fátima Grando Luca-CRC-SP 1SP 220.242/O-8

S. Pilon Participações S/A - CNPJ - 10.892.160/0001-46
Demonstrações Financeiras em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em Milhares de Reais)

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação de V.S.as., 
o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019. Colocamo-nos a inteira disposição de V.S.as. 
para esclarecimentos que se fi zerem necessários.               Cerquilho, 31/12/2019.              A Diretoria.
Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Ativo/Circulante 40 85
Disponivel 40 85
Bens Numerários 40 85
Bancos com movimento - -
Ativo não Circulante 40.868 36.700
Investimentos 40.868 36.700
Participação em Outras Empresas 40.868 36.700
Total do Ativo 40.908 36.785
Passivo/Patrimônio Líquido 40.908 36.785
Capital Social 7.800 7.800
Reservas de Lucros 33.195 29.072
Ajustes acumulados de conversao (87) (87)
Total do Passivo 40.908 36.785

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - Método Indireto
Fluxos das Operações: 31/12/2019 31/12/2018
Resultado do Exercício 4.947 2.895
Resultado de Equivalencia Patrimonial (4.953) (2.903)
(=) Lucro Ajustado (6) (8)
Contas correntes dos socios - -
(=) Caixa Consumido nas Atividades Operacionais (6) (8)
Fluxos dos Investimentos:   
Dividendos recebidos 785 1.011
(=) Caixa Gerado nas Atividades Investimento 785 1.011
Fluxos dos Financiamentos:  
Pagamentos de Dividendos (824) (1.094)
(=)Caixa Consumido nas Atividades Financiamentos (824) (1.094)
Variação Total das Disponibilidades (45) (91)
Saldo Inicial das Disponibilidades 85 176
Saldo Final das Disponibilidades 40 85
Notas Explicativas: - S.Pilon Participações S/A., CNPJ n.º 10.892.160/
0001-46, situada na FAZ RA-CND Fazenda Santa Maria, s/nº, Bairro São 
Francisco, no município de Cerquilho-SP. Tendo como Atividade a 
Holdings de Instituições não Financeiras (CNAE 6462-0/00). - Seu Capi-
tal Social é de 7.800.000, ações ordinárias e nominativas, com direito 
a voto, no valor unitário de R$ 1,00 cada uma. - Por ser uma Holding 

Demonstração de Resultado 31/12/2019 31/12/2018
Despesas Operacionais (97) (296)
Resultado fi nanceiro (1) (1)
Outras Receitas  5.045 3.192
Resultado Operacional 4.947 2.895
Resultado do Exercício 4.947 2.895
Resultado Líquido do Exercício 4.947 2.895
Demonstrações das   Lucros/ Ajustes Total
 Mutações do  Reser- Prejuízo Acumu- Patri-
 Patrimônio Líquido Capital vas de Acumu- lado de monio
Discriminação Social Lucros lados Conversao Liquido
Saldo Balanço 31/12/2017 7.800 27.254 - (52) 35.002
Ajuste exercicio anterior - 17 - - 17
Lucro Liquido do Exercício - - 2.895 - 2.895
Transferencias para reservas - 2.895 (2.895) - -
Distribuição de Dividendos 
 aos Acionistas - (1.094) - - (1.094)
Ajuste de conversao  - - - (35) (35)
Saldo Balanço 31/12/2018 7.800 29.072 - (87) 36.785
ajuste exercicio anterior - - - - -
Lucro Liquido do Exercício - - 4.947 - 4.947
Transferencias para reservas - 4.947 (4.947) - -
Distribuição de Dividendos 
 aos Acionistas - (824) - - (824)
Ajuste de conversao  - - - - -
Saldo Balanço 31/12/2019 7.800 33.195 - (87) 40.908

Tereza Spavieri Pilon - Diretora Presidente Maria de Fátima Grando Luca - Contadora - CRC SP1SP 220242/O-8

não operacional, não tem faturamento e nem quadro de funcionários. 
- Tendo participações societárias como ligada nas empresas; J Pilon 
S/A Açúcar e Álcool, Fazendas Reunidas Pilon S/A, Jupira-Mineração e 
AgroPecuária S/A, Agro-Pecuária Pilon S/A, Pilon Participações e Empre-
endimentos S/A, Fazenda Pilon S/A., Cipatex Mogi Participações Ltda., 
com influência significativa. - O valor em Ajustes Acumulados refere-
-se ao reflexo da conversão para a moeda nacional que a Pilon Parti-
cipações e Empreendimentos S/A fez no balanço de sua investidora.

Santorini Participações S/A - CNPJ - 28.097.973/0001-00
Demonstrações Financeiras em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em Milhares de Reais)

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação de V.S. 
as., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019. Colocamo-nos a inteira disposição de 
V.S.as. para esclarecimentos que se fi zerem necessários.              Cerquilho 31/12/2019.             A Diretoria.
Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Ativo Circulante 14 19
Disponivel 14 19
Bens Numerários 14 19
Ativo não Circulante 6.052 5.161
Investimentos:Participação em Outras Empresas 6.052 5.161
Total do Ativo 6.066 5.180
Passivo/Patrimônio Líquido 6.066 5.180
Capital Social 1.213 1.213
Reservas de Lucros 4.853 3.967
Total do Passivo 6.066 5.180

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - Método Indireto
Fluxos das Operações: 31/12/2019 31/12/2018
Resultado do Exercício 956 364
Resultado de Equivalencia Patrimonial (960) (370)
(=) Lucro Ajustado (4) (6)
Aumento Contas Correntes  - (10)
(=) Caixa Gerado nas Atividades Operacionais (4) (16)
Fluxos dos Investimentos: Recebimentos de Dividendos 70 63
(=) Caixa nas Atividades Investimento 70 63
Fluxos dos Financiamentos:Pagamentos de Dividendos (70) (37)
(=) Caixa nas Atividades Financiamentos (70) (37)
Variação Total das Disponibilidades (4) 10
Saldo Inicial das Disponibilidades 18 9
Saldo Final das Disponibilidades 14 19
Notas Explicativas:  Santorini Participações S/A., CNPJ n.º 28.097.973/
0001-00, situada na cidade de Marília, estado de São Paulo, na rua 
Santa Helena, n.º 1967, casa 11, Jardim Estoril, CEP 17.514-410. Ten-
do como Atividade a Holdings de Instituição não Financeiras (CNAE 
6462-0/00). - Seu Capital Social é de 1.213.112, ações ordinárias e 
nominativas, com direito a voto, no valor unitário de R$ 1,00 cada 

Demonstração de Resultado 31/12/2019 31/12/2018
Outras Receitas Operacionais 988 420
Despesas Operacionais (32) (56)
Lucro/Prejuízo Operacional 956 364
Resultado do Exercício 956 364
Resultado Líquido do Exercício 956 364
Demonstrações das    Lucros/ Total
Mutações do  Reser- Reser- Prejuízo Patri-
Patrimônio Líquido Capital vas vas de Acumu- mônio
Discriminação Social Legais Lucros lados Líquido
Saldo Balanço 31/12/2017 1.213 182 3.458 - 4.853
Integralização do Capital Social - - - - -
Lucro Liquido do Exercício - - - 364 364
Distribuição de Dividendos 
 aos Acionistas - - (37) - (37)
Transferencias para reservas - 18 346 (364) -
Saldo Balanço 31/12/2018 1.213 200 3.767 - 5.180
Lucro Liquido do Exercício - - - 956 956
Transferencias para reservas - 42 914 (956) -
Distribuição de Dividendos 
 aos Acionistas - - - (70) (70)
Saldo Balanço 31/12/2019 1.213 242 4.681 (70) 6.066

Marcia Pilon Saccaro - Diretora Presidente Maria de Fátima Grando Luca - Contadora - CRC SP1SP 220242/O-8

uma. - Por ser uma Holding não operacional, não tem faturamento e 
nem quadro de funcionários. - Tendo participações societárias como 
ligada nas empresas; J Pilon S/A Açúcar e Álcool, Fazenda Pilon S/A, 
Fazendas Reunidas Pilon S/A, Agro-Pecuária Pilon S/A., com influ-
ência significativa. - A mensuração dos investimentos no Ativo não 
Circulante, foi pelo método da Equivalência Patrimonial.

Valdelu Participações S/A - CNPJ - 27.490.623/0001-46
Demonstrações Financeiras em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em Milhares de Reais)

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação 
de V.S.as., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019. Colocamo-nos a inteira 
disposição de V.S.as. para esclarecimentos que se fi zerem necessários.         Cerquilho, 31/12/2019.       A Diretoria.
Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Ativo/Circulante 23 15
Disponivel: Bens Numerários 23 15
Ativo não Circulante 15.278 14.068
Investimentos: Participação em Outras Empresas 15.278 14.068
Total do Ativo 15.301 14.083
Passivo/Patrimônio Líquido 15.301 14.083
Capital Social 5.763 5.763
Reservas de Lucros 9.594 8.376
Ajustes Acumulados de Conversão (56) (56)
Total do Passivo 15.301 14.083

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - Método Indireto
Fluxos das Operações: 31/12/2019 31/12/2018
Resultado do Exercício 1.491 658
Resultado de Equivalencia Patrimonial (1.496) (662)
(=)Lucro Ajustado (5) (4)
(=) Caixa Gerado nas Atividades Operacionais (5) (4)
Fluxos dos Investimentos:   
Dividendos recebidos 286 377
(=) Caixa Gerado nas Atividades Investimento 286 377
Fluxos dos Financiamentos:   
Pagamentos de Dividendos (273) (432
(=)Caixa Consumido nas Atividades Financiamentos (273) (432)
Variação Total das Disponibilidades 8 (59)
Saldo Inicial das Disponibilidades 15 74
Saldo Final das Disponibilidades 23 15
Notas Explicativas: - Valdelu Participações S/A., CNPJ n.º 27.490.623/
0001-46, situada na Sede social na rua  Engenheiro Urbano Pádua de 
Araújo, nº 134, apto 143, Centro, CEP 18520-000. - Tendo como Ativi-
dade a Holding de Instituição não Financeiras (CNAE 6462-0/00). - Seu 
Capital Social é de 5.763.155 (cinco milhões, setecentos e sessenta e 
três mil, cento e cinquenta e cinco) ações ordinárias e nominativas, com 
direito a voto, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma. - Por 
ser uma Holding não Operacional não tem faturamento e nem quadro 

Demonstração de Resultado 31/12/2019 31/12/2018
Despesas Operacionais (44) (158)
Outras Receitas  1.535 816
Resultado Operacional 1.491 658
Resultado do Exercício 1.491 658
Resultado Líquido do Exercício 1.491 658
Demonstrações das   Lucros/ Ajustes Total
Mutações do  Reser- Prejuízo Acumu- Patri-
Patrimônio Líquido Capital vas de Acumu- lado de monio
Discriminação Social Lucros lados Conversão Liquido
Saldo Balanço 31/12/2017 5.763 7.604 - - 13.367
Ajuste Exercício Anterior - 981 - - 981
Lucro Liquido do Exercício - - 658 - 658
Ajuste de Conversão - - - (56) (56)
Transferencias para reservas - 658 (658) - -
Distribuição de Dividendos 
 aos Acionistas - (867) - - (867)
Saldo Balanço 31/12/2018 5.763 8.376 - (56) 14.083
Ajuste Exercício Anterior - - - - -
Ajuste de Conversão - - - - -
Lucro Liquido do Exercício - - 1.491 - 1.491
Transferencias para reservas - 1.491 (1.491) - -
Distribuição de Dividendos 
 aos Acionistas - (273) - - (273)
Saldo Balanço 31/12/2019 5.763 9.594 - (56) 15.301

Lucila Pilon Arraval - Diretora Presidente Maria de Fátima Grando Luca - CRC-SP 1SP 220.242/O-8

de funcionários. - Tendo participações societárias como ligada nas em-
presas; J Pilon S/A Açúcar e Álcool, Fazendas Reunidas Pilon S/A, Jupira-
-Mineração e AgroPecuária S/A, Agro-Pecuária Pilon S/A, Fazenda Pilon 
S/A, Pilon Participações e Empreendimentos S/A., com influência signi-
ficativa. - A mensuração dos investimentos no Ativo não Circulante, foi 
pelo método da Equivalência Patrimonial. - O valor em Ajustes Acumula-
dos refere-se ao reflexo da conversão para a moeda nacional que a Pilon 
Participações e Empreendimentos S/A fez no balanço de sua investidora.

Vieira da Cruz e Pilon Participações S/A - CNPJ - 15.519.620/0001-09
Demonstrações Financeiras em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em Milhares de Reais)

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação de V.S.as., 
o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado  em 31/12/2019. Colocamo-nos a inteira disposição de V.S.as. 
para esclarecimentos que se fi zerem necessários.                  Cerquilho 31/12/2019.             A Diretoria
Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Ativo / Circulante 544 536
Disponivel 22 14
Bens Numerários 21 13
Bancos com movimento 1 1
Direitos Realizáveis 522 522
Bens destinados a venda 522 522
Ativo não Circulante 15.346 14.140
Investimentos 15.258 14.052
Participação em Outras Empresas 15.258 14.052
Imobilizado 88 88
Imobilizado Próprio  88 88
Total do Ativo 15.890 14.676
Passivo/Patrimônio Líquido 15.889 14.676
Capital Social 14.634 14.634
Reservas de Lucros 1.311 1.170
Lucros/Prejuizos acumulados - (1.072)
Ajustes acumulados de conversao (56) (56)
Total do Passivo 15.889 14.676

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - Método Indireto
Fluxos das Operações: 31/12/2019 31/12/2018
Resultado do Exercício 1.485 655
Resultado de Equivalencia Patrimonial (1.491) (663)
(=) Lucro Ajustado (6) (8)
(=) Caixa Gerado/Consumido Atividades Operacionais (6) (8)
Fluxos dos Investimentos: Dividendos recebidos 286 377
Aquisição de Imobilizado - -
(=) Caixa Gerado nas Atividades Investimento 286 377
Fluxos dos Financiamentos:Pagamentos de Dividendos (272) (430)
(=) Caixa Consumido nas Atividades Financiamentos (272) (430)
Variação Total das Disponibilidades 8 (61)
Saldo Inicial das Disponibilidades 14 75
Saldo Final das Disponibilidades 22 14
Notas Explicativas: - Vieira da Cruz e Pilon Participações S/A., CNPJ n.º 
15.519.620/0001-09, situada na Rua Dr Soares Hungria, n.º 330, Centro, no 
município de Cerquilho-SP. Tendo como Atividade a Holding de Institui-
ção não Financeiras (CNAE 6462-0/00). - Seu Capital Social é de 14.633.700 

Demonstração de Resultado 31/12/2019 31/12/2018
Despesas Operacionais (46) (160)
Outras Receitas  1.531 815
Resultado Operacional 1.485 655
Resultado do Exercício 1.485 655
Resultado Líquido do Exercício 1.485 655
Demonstrações das   Lucros/ Ajustes Total
 Mutações do  Reser- Prejuízo Acumu- Patri-
 Patrimônio Líquido Capital vas de Acumu- lado de monio
Discriminação Social Lucros lados Conversao Liquido
Saldo Balanço 31/12/2017 14.634 1.463 (1.072) (34) 14.991
Ajuste exercicio anterior - (516) - - (516)
Lucro Líquido do Exercício - - 655 - 655
Transferencias para reservas - 655 (655) - -
Distribuição de Dividendos 
 aos Acionistas - (432) - - (432)
Ajuste de conversao  - - - (22) (22)
Saldo Balanço 31/12/2018 14.634 1.170 (1.072) (56) 14.676
Ajuste exercicio anterior - - - - -
Lucro Liquido do Exercício - - 1.485 - 1.485
Transferencias para reservas - 1.485 (1.485) - -
Distribuição de Dividendos 
 aos Acionistas - (272) - - (272)
Ajuste de conversão - - - - -
Saldo Balanço 31/12/2019 14.634 2.383 (1.072) (56) 15.889

Norberto Vieira da Cruz Filho  - Diretor Presidente Juliano Mendes Rodrigues - Contador - CRC SP1SP 250620/O-3

ações ordinárias e nominativas, com direito a voto, no valor unitário de R$ 
1,00 cada uma. - Por ser uma Holding não Operacional não tem faturamen-
to e nem quadro de funcionários. - Tendo participações societárias como 
ligada nas empresas; J Pilon S/A Açúcar e Álcool, Fazendas Reunidas Pilon 
S/A, Agro-Pecuária Pilon S/A, Jupira-Mineração e Agro-Pecuária S/A, Fazen-
da Pilon S/A, Pilon-Participações e Empreendimentos S/A, com infl uência 
signifi cativa. - A mensuração dos investimentos no Ativo não Circulante, foi 
pelo método da Equivalência Patrimonial. - A mensuração do Imobilizado 
Próprio foi pelo custo de aquisição - O valor em Ajustes Acumulados refere-
-se ao refl exo da conversão para a moeda nacional que a Pilon Participações 
e Empreendimentos S/A fez no balanço de sua investidora.

Nirceu Pilon Participações S/A
CNPJ - 10.845.362/0001-37

Demonstrações Financeiras em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em Milhares de Reais)
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apre-
ciação de V.S.as., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2019.
Colocamo-nos a inteira disposição de V.S.as. para esclarecimentos que se fi zerem necessários. Cerquilho 31 de Dezembro de 2019. A Diretoria.
Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Ativo/Circulante 150 255
Disponivel 140 244
Bens Numerários 35 31
Bancos com movimento 7 -
Aplicações Financeiras 98 213
Direitos Realizáveis 10 11
Bens destinados a venda 9 9
IRRF. a Compensar 1 2
Ativo não Circulante 16.927 15.594
Investimentos 16.787 15.456
Participação em Outras Empresas 16.787 15.456
Imobilizado 140 138
Imobilizado Próprio 140 138
Total do Ativo 17.077 15.849

Demonstrações das   Lucros/ Ajustes Total
Mutações do  Reser- Prejuízo Acumu- Patri-
Patrimônio Líquido Capital vas de Acumu- lados de monio
Discriminação Social Lucros lados Conversão Liquido
Saldo Balanço 31/12/2017 10.220 6.116 - (45) 16.291
ajuste exercicio anterior - (688) - - (688)
Lucro Líquido do Exercício - - 753 - 753
Transferencias para reservas - 753 (753) - -
Distribuição de Dividendos
 aos Acionistas - (480) - - (480)
Ajuste de conversao - - - (30) (30)
Saldo Balanço 31/12/2018 10.220 5.701 - (75) 15.846
ajuste exercicio anterior - (1) - - -1
Lucro Liquido do Exercício - - 1.569 - 1.569
Transferencias para reservas - 1.569 (1.569) - -
Distribuição de Dividendos
 aos Acionistas - (387) - - (387)
Ajuste de conversao - - - - -
Saldo Balanço 31/12/2019 10.220 6.882 - (75) 17.027

Demonstração de Resultado 31/12/2019 31/12/2018
Despesas Operacionais (157) (143)
Resultado fi nanceiro (3) 14
Outras Receitas 1.730 886
Resultado Operacional 1.570 757
Resultado do Exercício 1.570 757
CSLL / IRPJ sobre Lucro (1) (4)
Resultado Líquido do Exercício 1.569 753

Passivo/Circulante 50 3
Credores: IRPJ e CSLL a recolher - 3
Contas Correntes de Sócios 50 -
Patrimônio Líquido 17.027 15.846
Capital Social 10.220 10.220
Reservas de Lucros 6.882 5.701
Ajustes acumulados de conversao (75) (75)
Total do Passivo 17.077 15.849

Notas Explicativas: - Nirceu Pilon Participações S/A., CNPJ n.º 10.845.
362/0001-37, situada na FAZ RA-CND Fazenda Santa Maria, s/nº C1 
- Bairro São Francisco, no município de Cerquilho-SP. Tendo como 
Atividade a Holding de Instituição não Financeiras (CNAE 6462-0/00). 
- Seu Capital Social é de 10.219.509 ações ordinárias e nominativas, 
com direito a voto, no valor unitário de R$ 1,00 cada uma. - Por ser 
uma Holding não Operacional não tem faturamento e nem qua-
dro de funcionários. - Tendo participações societárias como ligada 
nas empresas; J Pilon S/A Açúcar e Álcool, Fazendas Reunidas Pilon 
S/A, Jupira-Mineração e AgroPecuária S/A, Agro-Pecuária Pilon S/A, 
Fazenda Pilon S/A, Pilon Participações e Empreendimentos S/A., 
com infl uência signifi cativa. - A mensuração dos investimentos 
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Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - Método Indireto
Fluxos das Operações: 31/12/2019 31/12/2018
Resultado do Exercício 1.569 753
Resultado de Equivalencia Patrimonial (1.627) (753)
Custo Venda imobilizado - -
(=) Lucro Ajustado (58) -
Aumento/Redução Impostos a Recuperar 1 2
Aumento de Contas a pagar e a Impostos a Recolher 47 3
(=)Caixa Gerado/Consumido
 Atividades Operacionais (10) 5
Fluxos dos Investimentos:
Dividendos recebidos 296 396
Compra Imobilizado (140) -
Venda de imobilizado 138 -
(=) Caixa Gerado nas Atividades Investimento 294 396
Fluxos dos Financiamentos:
Pagamentos de Dividendos (387) (480)
(=)Caixa Consumido nas Atividades Financiamentos (387) (480)
Variação Total das Disponibilidades (103) (79)
Saldo Inicial das Disponibilidades 243 323
Saldo Final das Disponibilidades 140 244

no Ativo não Circulante, foi pelo método da Equivalência Patri-
monial. E do Ativo Imobilizado, os bens, ou grupos de bens pelo 
valor de compra. - O valor em Ajustes Acumulados refere-se ao 
refl exo da conversão para a moeda nacional que a Pilon Participa-
ções e Empreendimentos S/A fez no balanço de sua investidora.

Brenda Participações S/A
CNPJ - 11.056.003/0001-63

Demonstrações Financeiras em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em Milhares de Reais)
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação 
de V.S.as., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2019. Colocamo-
-nos a inteira disposição de V.S.as. para esclarecimentos que se fi zerem necessários.   Cerquilho 31 de dezembro de 2019.   A Diretoria.
Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Ativo/Circulante 238 238
Disponivel 1 1
Bens Numerários 1 1
Direitos Realizáveis 237 237
Bens destinados a venda 237 237
Ativo não Circulante 6.686 5.732
Investimentos 6.512 5.637
Participações em Outras Empresas 6.512 5.637
Imobilizado 174 95
Imobilizado Próprio 174 95
Total do Ativo 6.924 5.970

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - Método Indireto

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Fluxos das Operações: 31/12/2019 31/12/2018
Resultado do Exercício 945 354
Resultado de Equivalencia Patrimonial (957) (367)
(=) Lucro Ajustado (12) (13)
Aumento Contas Correntes 9 (45)
(=) Caixa Gerado nas Atividades Operacionais (3) (58)
Fluxos dos Investimentos: Dividendos recebidos 82 84
Aquisição de Imobilizado (79) -
(=) Caixa Gerado nas Atividades Investimento 3 84
Fluxos dos Financiamentos: Pagamentos de Dividendos - (84)
(=) Caixa Consumido nas Atividades Financiamentos - (84)
Variação Total das Disponibilidades - (58)
Saldo Inicial das Disponibilidades 1 59
Saldo Final das Disponibilidades 1 1

  Reser- Reser- Lucros/Pre- Total Pa-
 Capital vas vas de juízos Acu- trimônio
Discriminação Social Legais Lucros mulados Líquido
Saldo Balanço 31/12/17 1.670 171 3.859 - 5.700
Lucro Líquido do Exercício - - - 354 354
Transferencias para reservas - 18 336 (354) -
Distribuição de Dividendos 
 aos Acionistas - - (84) - (84)
Saldo Balanço 31/12/18 1.670 189 4.111 - 5.970
Lucro Liquido do Exercício - - - 945 945
Transferencias para reservas - 47 898 (945) -
Distribuição de Dividendos 
 aos Acionistas - - - - -
Saldo Balanço 31/12/19 1.670 236 5.009 - 6.915

Passivo/Circulante 9 -
Credores 9 -
Contas Correntes dos Sócios 9 -
Patrimônio Líquido 6.915 5.970
Capital Social 1.670 1.670
Reservas de Lucros 5.245 4.300
Total do Passivo 6.924 5.970
Notas Explicativas: Brenda Participações S/A., CNPJ n.º 11.056.003/
0001-63, situada na FAZ RA-CND Fazenda Santa Maria, n.º 23 - Bairro 
São Francisco, no município de Cerquilho-SP. Tendo como Atividade a 
Holdings de Instituição não Financeiras (CNAE 6462-0/00). Seu Capi-
tal Social é de 1.670.000, ações ordinárias e nominativas, com direito 
a voto, no valor unitário de R$ 1,00 cada uma. Por ser uma Holding 
não operacional, não tem faturamento e nem quadro de funcionários. 
Tendo participações societárias como ligada nas empresas; J Pilon 
S/A Açúcar e Álcool, Fazenda Pilon S/A, Fazendas Reunidas Pilon S/A, 
Agro-Pecuária Pilon S/A., com infl uência signifi cativa. A mensuração 
dos investimentos no Ativo não Circulante, foi pelo método da Equiva-
lência Patrimonial. E do Ativo Imobilizado, os bens, ou grupos de bens 
pelo valor de aquisição.
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Demonstração de Resultado 31/12/2019 31/12/2018
Despesas Operacionais (51) (84)
Outras Receitas Operacionais 996 438
Lucro/Prejuizo Operacional 945 354
Resultado do Exercício 945 354
Resultado Líquido do Exercício 945 354
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009412-67.2019.8.26.0008. 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 JOSE EDIMARIO MERGULHÃO MERQUES, RG 8.582.772, CPF:
095.936.104-99, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por ZENAIDE
DAMASCENO ALVES TAGLIERI. 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$ 12.052,44, 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 20 de fevereiro de 2020. 11 e 12/03

EDITAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008153-28.2016.8.26. 0007
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a).
Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a C. G. DE OLIVEIRA MANUTENCAO ME, que
tramitam os autos a ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1008153-28.2016.8.26.0007, movido por
BANCO DO BRASIL S/A, haja vista o pedido de cobrança formulado por BANCO DO BRASIL S/A. Estando
a executada em local incerto e não sabido foi determinada a citação/intimação por edital do devedor para, NO
PRAZO DE TRÊS (03) DIAS, efetuar o pagamento do débito de R$ R$ 449.800,24, acrescido das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios (reduzido pela metade daquele fixado (10%) para o caso de
pagamento neste prazo), ou OFERECER EMBARGOS À EXECUÇÃO no prazo legal de QUINZE (15) dias,
independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 736 e 738 do CPC). bem como a intimação do
executado do arresto realizado (fl. 251/254: R$ 4.438,44), sob pena de conversão em penhora. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 11 e 12/03

INTIMAÇÃO. Prazo 20 dias. Processo nº 0006787-57.2019.8.26.0009. A Dra. MÁRCIA DE SOUZA DONINI
DIAS LEITE, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente - São Paulo, na forma
da lei, etc. Faz saber a GFORCE AUTO CENTER LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.407.392/0001-21, estabelecida
em local incerto e não sabido; HÉLIO PEREIRA, inscrito no CPF nº 34653422834 e ERICK FERNANDES,
inscrito no CPF nº 33073495894, que BANCO DO BRASIL S/A, iniciou Cumprimento de Sentença, objetivando
o recebimento da quantia de R$ 286.581,56 (duzentos oitenta e seis mil quinhentos oitenta e um reais e
cinquenta e seis centavos), referente o contrato bancário. Estando os executados em local ignorado, foi
expedido o presente edital, para que em 15 dias, comprove o pagamento do valor indicado pela parte credora,
devidamente atualizado e acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por
cento), além de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o total (art. 523, caput e § 1º e art. 85,§§
1º e 2º, CPC), ressaltando que não efetuado o pagamento voluntário no prazo legal, iniciar-se-á o prazo de
15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente a parte executada,
nos próprios autos, sua impugnação. 11 e 12/03

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1029221-46.2016.8.26. 
0100 (USUC 330)A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, 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) 
Antonio Carvalho dos Santos, Maria das Dores Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Aparecida Forte Garcia ajuizou ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Aurora das Dores, s/n, ao lado do n° 499 - Chácara 
Belenzinho - São Paulo SP, com área de 138,50 m², contribuinte n° 303.007.0072-2, 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.                   [12,13] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1055436-93.2015.8.26. 
0100 (USUC 669)A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel,MM.Juiza de Direito da 1ªVara de Registros Pú-
blicos,do Foro Central Cível,da Comarca de SÃO PAULO,do Estado de São Paulo,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o)(s) Moa-
cir Vieira da Silva,Antônio Bovi,Maria Pia de Sousa Bovi,José Paulino Cavalcante,Maria Zilma Cavalcante,José Carlos de Vas-
concelos,Rosely Gea de Vasconcelos,réus ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges, 
se casados forem,herdeiros e/ou sucessores, que Marco Jose de Araujo e Ana Paula de Jesus Costa Araujo ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO,visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Professor Afonso Russomano,nº127 Jardim 
Tietê,Distrito de Itaquera-São Paulo SP,com área de 187,75m²,contribuinte nº149.222.0023-0,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.         [12,13] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1086309-
76.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Maria Nilda de Araujo, Luiz Crisanto Morais, 
na pessoa de Nair Crisanto Morais, Carmen Padilha Morais e Belenisa Rocha, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Adriana Barbosa Alves e Hernani Augusto Alves 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Paulo de Veras n° 80, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo Itaquera, São Paulo/SP, 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 úteis, a fluir 
após o prazo de 20 (vinte) dias. 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.                                                  [12,13] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1100281-
79.2016.8.26.0100 (USUC 1045)A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, 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) Espólios de Esperança Penteado Gandara e Malachias Gandara, na pessoa do inventariante Osvaldo Costa; 
Manoel David dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Jacson Nunes dos Santos e Silvana Regina Lilla Santos ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Padre Domingos Gava, nº 205 Jardim 
Esperança - São Paulo SP, com área de 136,50 m², contribuinte n° 107.425.0023-2, 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.                   [12,13] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1108929-
82.2015.8.26.0100 (USUC 1373)A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, 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) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Fatimo Gonçalves Barcelos e Veronica Gomes de Araujo Barcelos ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Hemisfério, nº 739 - Chácara Belenzinho, 27º 
Subdistrito Tatuapé - São Paulo SP, com área de 400,00 m², contribuinte n° 053.094.0013-3, 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.         [12,13] 
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7ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL II -  SANTO AMARO - SP - EDITAL de CITAÇÃO.
Prazo: 20 dias. Proc. nº 1027059-76.2019.8.26.0002. A Dra. ADRIANA BORGES DE
CARVALHO, MMª Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo
Amaro, Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a
SALOMÃO FREITAS SOARES (RG 26.814.270-1; CPF 428.752.298-26 ou
791.096.405-97), que PATRÍCIA BORGES IZAR MÓVEIS - ME lhe move ação de
PROCEDIMENTO COMUM (corré: Priscila Gabriela Freitas), visando a condena-
ção no pagamento do débito de R$76.769,00 (no ajuizamento) a ser atualizado e
acrescido dos encargos de mora e sucumbência, dívida esta representada por
cheques sem provisão de fundos, decorrentes da aquisição de móveis e objetos de
decorações conforme nota fiscal nº 1238. Estando o réu em lugar incerto e não
sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros
os fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei.

12 e  13/03

CRPILON Participações S/A - CNPJ - 10.906.090/0001-38
Demonstrações Financeiras em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em Milhares de Reais)

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação 
de V.S.as., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2019. Colocamo-nos 
a inteira disposição de V.S.as. para esclarecimentos que se fi zerem necessários.   Cerquilho 31 de Dezembro de 2019.    A Diretoria.
Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Ativo/Circulante 8 9
Disponivel 8 9
Bens Numerários 8 9
Ativo não Circulante 5.129 4.740
Investimentos 4.623 4.234
Participações em Outras Empresas 4.623 4.234
Imobilizado 506 506
Imobilizado Próprio 506 506
Total do Ativo 5.137 4.749
Passivo/Circulante 178 253
Credores 178 253
Fornecedores 17 67
Contas Correntes dos Sócios 161 186
Patrimônio Líquido 4.959 4.496
Capital Social 2.567 2.567
Reservas de Lucros 2.410 1.947
Ajustes acumulados de conversao (18) (18)
Total do Passivo 5.137 4.749

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - Método Indireto

Demonstrações das   Lucros/ Ajustes Total 

Fluxos das Operações: 31/12/2019 31/12/2018
Resultado do Exercício 463 179
Resultado de Equivalencia Patrimonial (470) (189)
(=) Lucro Ajustado (7) (10)
Aumento de Fornecedores (50) 66
Contas correntes dos socios (25) 50
(=) Caixa Gerado nas Atividades Operacionais (82) 106
Fluxos dos Investimentos: Dividendos recebidos 81 108
Aquisição de Imobilizado - (309)
Venda de Imobilizado - 130
(=) Caixa Gerado nas Atividades Investimento 81 (71)
Fluxos dos Financiamentos: Emprestimos diversos - (34)
(=)Caixa Consumido nas Atividades Financiamentos - (34)
Variação Total das Disponibilidades (1) 1
Saldo Inicial das Disponibilidades 9 8
Saldo Final das Disponibilidades 8 9
ding de Instituição não Financeiras (CNAE 6462-0/00). Seu Capital Social é 
de 2.567.377 ações ordinárias e nominativas, com direito a voto, no valor 
unitário de R$ 1,00 cada uma. Por ser uma Holding não Operacional não 
tem faturamento e nem quadro de funcionários. Tendo participações so-
cietárias como ligada nas empresas; J Pilon S/A Açúcar e Álcool, Fazendas 
Reunidas Pilon S/A, Jupira-Mineração e AgroPecuária S/A, Agro-Pecuária 
Pilon S/A, Fazenda Pilon S/A, Pilon Participações e Empreendimentos 
S/A., com infl uência signifi cativa. A mensuração dos investimentos no 
Ativo não Circulante, foi pelo método da Equivalência Patrimonial. E do 
Ativo Imobilizado, os bens, ou grupos de bens pelo valor de compra. O 
saldo de Contas Correntes dos Sócios, refere-se ao Adiantamento para 
Futuro Aumento de Capital, (AFAC). O valor em Ajustes Acumulados 
refere-se ao refl exo da conversão para a moeda nacional que a Pilon 
Participações e Empreendimentos S/A fez no balanço de sua investidora.

Mutações do  Reser- Prejuízos Acumu- Patri-
Patrimônio Líquido Capital vas de Acumu- lado de mônio
Discriminação Social Lucros lados Conversao Líquido
Saldo Balanço 31/12/2017 2.567 1.973 - (11) 4.529
ajuste exercicio anterior - (172) - - (172)
Lucro Líquido do Exercício - - 179 - 179
Transferencias para reservas - 179 (179) - -
Distribuição de Dividendos 
 aos Acionistas - (33) - - (33)
Ajuste de conversao - - - (7) (7)
Saldo Balanço 31/12/2018 2.567 1.947 - (18) 4.496
Lucro Liquido do Exercício - - 463 - 463
Transferencias para reservas - 463 (463) - -
Ajuste de conversao - - - - -
Saldo Balanço 31/12/2019 2.567 2.410 - (18) 4.959
Notas Explicativas: CRPILON Participações S/A., CNPJ n.º 10.906.090/
0001-38, situada na FAZ RA-CND Fazenda Santa Maria, s/nº, Bairro São 
Francisco, no município de Cerquilho-SP. Tendo como Atividade a Hol-

Carlos Renato Gayotto Pilon - Diretor Presidente Maria de Fátima Grando Luca - CRC-SP 1SP 220.242/O-8

Demonstração de Resultado 31/12/2019 31/12/2018
Despesas Operacionais (17) (186)
Resultado fi nanceiro (2) (2)
Outras Receitas 482 367
Lucro/Prejuizo Operacional 463 179
Resultado do Exercício 463 179
Resultado Líquido do Exercício 463 179

GLPILON Participações S/A - CNPJ - 10.783.175/0001-76
Demonstrações Financeiras em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em Milhares de Reais)

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação 
de V.S.as., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2019. Colocamo-nos 
a inteira disposição de V.S.as. para esclarecimentos que se fi zerem necessários.    Cerquilho 31 de Dezembro de 2019.    A Diretoria.
Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Ativo/Circulante 266 245
Disponivel 37 16
Bens Numerários 6 16
Bancos c/movimento 31 -
Direitos Realizáveis 229 229
Bens destinados a venda 228 228
Impostos e taxas a recuperar 1 1
Ativo não Circulante 31.732 29.317
Investimentos 31.732 29.317
Participações em Outras Empresas 31.732 29.317
Total do Ativo 31.998 29.562
Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Passivo/Patrimônio Líquido 31.998 29.562
Capital Social 17.399 17.399
Reservas de Lucros 14.731 12.295
Ajustes acumulados de conversao (132) (132)
Total do Passivo 31.998 29.562

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - Método Indireto

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Fluxos das Operações: 31/12/2019 31/12/2018
Resultado do Exercício 2.976 1.274
Resultado de Equivalencia Patrimonial (2.987) (1.241)
(=) Lucro Ajustado (11) 33
(=) Caixa Consumido nas Atividades Operacionais (11) 33
Fluxos dos Investimentos: Dividendos recebidos 572 781
(=) Caixa Gerado nas Atividades Investimento 572 781
Fluxos dos Financiamentos: 
Pagamentos de Dividendos (540) (965)
(=) Caixa Consumido nas Atividades Financiamentos (540) (965)
Variação Total das Disponibilidades 21 (151)
Saldo Inicial das Disponibilidades 16 167
Saldo Final das Disponibilidades 37 16
Notas Explicativas: GLPILON Participações S/A., CNPJ n.º 10.783.175/
0001-76, situada na FAZ RA-CND Fazenda Santa Maria, n.º 21, 
Bairro São Francisco, no município de Cerquilho-SP. Tendo como 
Atividade a Holding de Instituição não Financeiras (CNAE 6462-
0/00). Seu Capital Social é de 17.398.880 ações ordinárias e no-
minativas, com direito a voto, no valor unitário de R$ 1,00 cada 
uma. Por ser uma Holding não Operacional não tem faturamento 
e nem quadro de funcionários. Tendo participações societárias 
como ligada nas empresas; J Pilon S/A Açúcar e Álcool, Fazendas 
Reunidas Pilon S/A, Jupira-Mineração e AgroPecuária S/A, Agro-
-Pecuária Pilon S/A, Pilon Participações e Empreend. S/A, Fazenda 
Pilon S/A., com influência significativa. A mensuração dos investi-
mentos no Ativo não Circulante, foi pelo método da Equivalência 
Patrimonial. O valor em Ajustes Acumulados refere-se ao reflexo 
da conversão para a moeda nacional que a Pilon Participações e 
Empreendimentos S/A fez no balanço de sua investidora.

   Lucros/ Ajustes Total
  Reser- Prejuízos Acumu- Patri-
 Capital vas de Acumu- lado de mônio
Discriminação Social Lucros lados Conversao Líquido
Saldo Balanço 31/12/17 17.399 13.199 - (79) 30.519
ajuste exercicio anterior - (1.213) - - (1.213)
Lucro Liquido do Exercício - - 1.274 - 1.274
Transferencias para reservas - 1.274 (1.274) - -
Distribuição de Dividendos
 aos Acionistas - (965) - - (965)
Ajuste de conversao - - - (53) (53)
Saldo Balanço 31/12/18 17.399 12.295 - (132) 29.562
Lucro Liquido do Exercício - - 2.976 - 2.976
Transferencias para reservas - 2.976 (2.976) - -
Distribuição de Dividendos
 aos Acionistas - - (540) - (540)
Ajuste de conversao - - - - -
Saldo Balanço 31/12/19 17.399 15.271 (540) (132) 31.998

Gercina Luvizotto Pilon - Diretora Presidente Maria de Fátima Grando Luca - CRC-SP 1SP 220.242/O-8

Demonstração de Resultado 31/12/2019 31/12/2018
Despesas Operacionais (83) (339)
Resultado fi nanceiro (1) -
Outras Receitas 3.060 1.613
Resultado Operacional 2.976 1.274
Resultado do Exercício 2.976 1.274
Resultado Líquido do Exercício 2.976 1.274

MLGPILON Participações S/A - CNPJ - 10.862.636/0001-04
Demonstrações Financeiras em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em Milhares de Reais)

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apre-
ciação de V.S.as., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2019.
Colocamo-nos a inteira disposição de V.S.as. para esclarecimentos que se fi zerem necessários. Cerquilho 31 de Dezembro de 2019. A Diretoria.
Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Ativo/Circulante 46 42
Disponivel 46 42
Bens Numerários 46 42
Ativo não Circulante 9.751 8.968
Investimentos 9.496 8.713
Participações em Outras Empresas 9.496 8.713
Imobilizado 255 255
Imobilizado Próprio 255 255
Total do Ativo 9.797 9.010

Demonstração de Resultado 31/12/2019 31/12/2018
Despesas Operacionais (28) (204)
Resultado fi nanceiro (1) (1)
Outras Receitas 978 563
Resultado Operacional 949 358
Resultado do Exercício 949 358
Resultado Líquido do Exercício 949 358

Passivo/Patrimônio Líquido 9.797 9.010
Capital Social 5.233 5.233
Reservas de Lucros 4.601 3.814
Ajustes acumulados de conversao (37) (37)
Total do Passivo 9.797 9.010

Notas Explicativas: MLGPILON Participações S/A., CNPJ n.º 
10.862.636/0001-04, situada na FAZ RA-CND Fazenda Santa Maria, s/
nº, Bairro São Francisco, no município de Cerquilho-SP. Tendo como 
Atividade a Holding de Instituição não Financeiras (CNAE 6462-0/00). 
Seu Capital Social é de 5.232.754 ações ordinárias e nominativas, com 
direito a voto, no valor unitário de R$ 1,00 cada uma. Por ser uma Hol-
ding não Operacional não tem faturamento e nem quadro de funcioná-
rios. Tendo participações societárias como ligada nas empresas; J Pilon 
S/A Açúcar e Álcool, Fazendas Reunidas Pilon S/A, Jupira-Mineração e 
AgroPecuária S/A, Agro-Pecuária Pilon S/A, Pilon Participações e Em-
preend. S/A, Fazenda Pilon S/A., com infl uência signifi cativa. A mensu-
ração dos investimentos no Ativo não Circulante, foi pelo método da 
Equivalência Patrimonial. E do Ativo Imobilizado, os bens, ou grupos 
de bens pelo valor de compra. O valor em Ajustes Acumulados refere-
-se ao refl exo da conversão para a moeda nacional que a Pilon Parti-
cipações e Empreendimentos S/A fez no balanço de sua investidora.

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - Método Indireto
Fluxos das Operações: 31/12/2019 31/12/2018
Resultado do Exercício 949 358
Resultado de Equivalencia Patrimonial (954) (401)
(=) Lucro Ajustado (5) (43)
(=) Caixa Gerado/Consumido Atividades Operacionais (5) (43)
Fluxos dos Investimentos: Dividendos recebidos 171 228
(=) Caixa Gerado nas Atividades Investimento 171 228
Fluxos dos Financiamentos:Pagamentos de Dividendos (162) (137)
Aquisição de Imobilizado - (155)
Venda de Imobilizado - 99
(=) Caixa Consumido nas Atividades Financiamentos (162) (193)
Variação Total das Disponibilidades 4 (8)
Saldo Inicial das Disponibilidades 42 50
Saldo Final das Disponibilidades 46 42

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
   Lucros/ Ajustes Total
  Reser- Prejuízo Acumu- Patri-
 Capital vas de Acumu- lados de mônio
Discriminação Social Lucros lados Conversao Líquido
Saldo Balanço 31/12/2017 5.233 3.937 - (22) 9.148
ajuste exercicio anterior - (344) - - (344)
Lucro Líquido do Exercício - - 358 - 358
Transferencias para reservas - 358 (358) - -
Distribuição de Dividendos 
 aos Acionistas - (137) - - (137)
Ajuste de conversao - - - (15) (15)
Saldo Balanço 31/12/2018 5.233 3.814 - (37) 9.010
Lucro Liquido do Exercício - - 949 - 949
Transferencias para reservas - 949 (949) - -
Distribuição de Dividendos 
 aos Acionistas - (162) - - (162)
Ajuste de conversao - - - - -
Saldo Balanço 31/12/2019 5.233 4.601 - (37) 9.797

Maria Lígia Gayotto Pilon - Diretora Presidente
Juliano Mendes Rodrigues - Contador - CRC SP1SP 250620/O-3
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Kryptus Segurança da Informação S/A - CNPJ 05.761.098/0001-13
Demonstrações financeiras exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e dezembro 2018 (valores expressos em reais - R$)

Balanços patrimoniais/ Ativo      31/12/2019    31/12/2018
Circulante 13.375.480,87 6.787.483,62
Caixa e equivalentes de caixa 5.171.876,62 2.328.767,74
Contas a receber 5.411.946,36 2.413.263,69
Contas a receber estrangeiros 105.322,31 -
Estoques 762.018,95 559.195,67
Impostos a recuperar 740.262,63 447.551,72
Outros créditos 1.184.054,00 1.038.704,80
Não Circulante 1.071.444,78 828.113,72
Imobilizado 728.305,80 754.055,41
Intangível 343.138,98 74.058,31
Total do ativo 14.446.925,65 7.615.597,34
Passivo e patrimônio líquido: Circulante 3.055.584,57 1.139.582,93
Fornecedores 454.150,16 196.691,78
Fornecedores estrangeiros 579.207,02 32.909,58
Empréstimos 223.096,86 223.096,86
Salários, provisão para férias e encargos 526.848,33 343.919,41
Impostos, taxas e contribuições 267.902,10 336.649,56
Outras contas a pagar 644.594,29 6.315,74
Subvenções a Realizar 359.785,81 -
Não circulante 66.797,09 -
Passivo de Arrendamento 66.797,09 -
Patrimônio líquido 11.324.543,99 6.476.014,41
Capital social 297.561,00 297.561,00
Reservas de lucro 3.452.449,00 3.452.449,00
Lucros/(Prejuízos) acumulados 2.726.004,41 (192.988,83)
Resultado do Exercício 4.848.529,58 2.918.993,24
Total do passivo e patrimônio líquido 14.446.925,65 7.615.597,34
Demonstração do Resultado do Exercício      31/12/2019    31/12/2018
Receita operacional líquida 17.962.582,56 12.223.728,08
Receita de Vendas de Produtos 6.290.881,01 3.305.997,66

Demonstração da mutação do patrimônio líquido
      Lucros
    Capital Reserva  (Prejuízos)
              Social       de Lucro Acumulados                Total
Saldos 31/12/17 297.561,00 3.452.449,00 (368.956,73) 3.381.053,27
Lucro líquido do Exercício - - 2.918.993,24 2.918.993,24
Ajuste de Exercicios Anteriores - - 175.967,90 175.967,90
Saldos 31/12/18 297.561,00 3.452.449,00 2.726.004,41 6.476.014,41
Lucro líquido do Exercício - - 4.848.529,58 4.848.529,58
Saldos 31/12/19 297.561,00 3.452.449,00 7.574.533,99 11.324.543,99

Demonstração dos Fluxos de Caixa      31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (Prejuizo) liquido do exercicio 4.848.529,58
Depreciação e Amortização 396.350,86
Variação Cambial 49.715,54
(Aumento) redução nos ativos operacionais: Contas a receber de clientes (3.104.004,98)
Estoques (202.823,28)
Impostos a recuperar (292.710,91)
Outros créditos (145.349,20)
(Redução) aumento nos passivos operacionais: Fornecedores 754.040,28
Obrigações Trabalhistas 182.928,92
Obrigações Tributárias (68.747,46)

Subvenções a Realizar 359.785,81
Outras contas a pagar 638.278,55
Passivo de Arrendamento 66.797,09
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades Operacionais 3.482.790,80
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de bens do ativo imobilizado (639.681,92)
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de Investimento (639.681,92)
Aumento (redução) líquido caixa e equivalentes de caixa 2.843.108,88
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 2.328.767,74
    5.171.876,62
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa 2.843.108,88

Contador:
Júlio Roberto Baruchi - CRC: 1SP206243/O-5 - CPF: 008.175.478-78

As Notas Explicativas encontram-se em sua totalidade
 a disposição na sede da companhia.

Receita de Serviços 12.293.307,06 6.319.721,88
Receita de Vendas de Produtos Exportação 93.159,72 -
Receita de Serviços exportação 1.637.888,85 3.803.480,26
(-) Deduções das Receitas (2.352.654,08) (1.205.471,72)
Custo dos produtos vendidos (4.578.940,36) (3.759.518,88)
Lucro bruto 13.383.642,20 8.464.209,20
Receitas e despesas operacionais operacionais
Vendas (247.057,70) (389.880,39)
Gerais e administrativas (6.167.183,07) (4.435.957,05)
Receitas com Subvenções - 370.410,19
Outras Despesas e Receitas Operacionais (1.464.746,05) (915.157,72)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 5.504.655,38 3.093.624,23
Resultado financeiro: Despesas financeiras (52.224,65) (30.403,72)
Receitas financeiras 172.551,07 105.197,04
Perda / Ganho de Variação Cambial (49.715,54) (3.327,75)
    70.610,88 71.465,57
Lucro antes do IRPJ. e da CSLL. 5.575.266,26 3.165.089,80
IRPJ. e CSLL. / Correntes (726.736,68) (246.096,56)
Lucro líquido do exercício 4.848.529,58 2.918.993,24

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROC. 1114532-05.2016.8.26.0100. O (A) Doutor (a) SWARAI
CERVONE DE OLIVEIRA, MM. Juiz (a) de Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, da Comarca de
São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROSANGELA GORETTI MAXIMO
COUTINHO, inscrita no CPF/MF sob n° 786.488.316-87, que JAQUELINE CORDEIRO JUSTINO, inscrita
no CPF/MF sob n° 214.542.438-56, e RG sob n° 326330902 SSP/SP, ajuizou em seu desfavor Ação Monitória
objetivando o recebimento de R$ 3.122,40 (outubro/2016), ref. a chs. dvs, conforme documento anexo aos
autos. Estando a Requerida em local ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias afluir após a prazo de
20 dias supra, pague a quantum reclamado ou ofereça embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se
em título a inicial pretendida e prosseguimento do feito na forma do artigo 700 e SS. Do novo Código de
Processo Civil. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. O presente será afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 04 de junho de 2019.

12 e 13/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1031161-81.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Tsuno, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HUGO RICARDO MARTINS DA SILVA, RG 401087256, CPF 324.322.418-
78, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível
por parte de Celina Isaura Borges Denilli. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação propost a 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
ser&aacu te; cons iderado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  J – 12 e 13/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015657-10.2009.8.26.0020 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a).
Sabrina Salvadori Sandy Severino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao correquerido José Antônio da Silva,
CPF 077.504.558-68 que, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -
CDHU, lhe ajuizou ação objetivando a Recisão do Contratual Cumulada com Reintegração de Posse do
imóvel situado à Rua da Sinceridade, nº 128, Bloco 07 D, Apto 1, Conj. Habitacional Vl. Brasilândia - SP,
alegando que os requeridos descumpriram o contrato entabulado entre as partes, caracterizando inadimplência
financeira e ocupação irregular do imóvel. A autora requereu a recisão do contrato e a consequente
reintegração de posse. Estando o correquerido supramencionado em local ignorado, foi deferida sua citação
por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-
se verdadeiros os fatos alegados. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
21 de novembro de 2019. 12 e 13/03

EDITAL DE IONTIMAÇÃO PRAZO 20 DIAS Proc. 0010171-
43.2019.8.26.0004. O Dr. Julio Cesar Silva de Mendonça 
Franco, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da do Foro Regional 
IV -Lapa/SP.Faz saber a Progetec Técnica e Montagem de 
Móveis Ltda-ME CNPJ 01.829.205/0001-47, que Nader Bazzi 
requereu o cumprimento da sentença proferida, nos autos 
principais processo 1002906 46 2014.8.26.0004, para receber 
a quantia de R$62.501,97(set/19). Estando a executada em 
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir 
do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das 
importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena 
de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total 
da dívida (art.523, §1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 
dias para que,independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente impugnação (art.525 do CPC). Será o 
edital, afixado e publicado na forma da Lei                         [11,12] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL-PRAZO DE 20 
DIAS. PROCESSO Nº 1002576-42.2020.8.26.0003 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana 
Menezes Bodini, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) quem 
possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração 
de Regime de Bens movida por Liliane Messias Alves e Jefer-
son Fernando Merlo Reginato, por meio da qual os requeren-
tes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento. 
O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do 
CPC, de comunhão parcial de bens para separação total de 
bens. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 19 de fevereiro de 2020                             [11,12] 

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1035110-
76.2019.8.26.0002. A Dra. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, 
Juíza de Direito da 7ª Vara Cível de Santo Amaro/SP.Faz 
saber a Horácio Alves Empreendimentos Spe Ltda. CNPJ 
17.681.490/0001-31, que Condomínio Grand Villagio ajuizou 
ação de cobrança (procedimento comum), para cobrança de 
R$ 17.038,37 (jun/19), referente a despesas condominiais de 
set/2017 a mai/2019, da casa 01 e casa 12, integrante do 
condomínio autor, devidamente corrigido e acrescido das 
custas e despesas processuais, e honorários advocatícios. 
Estando a ré em lugar incerto, expede-se edital de citação, 
para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestar a ação, sob 
pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador 
especial em caso de revelia.Será o edital, afixado e publicado 
na forma da lei. São Paulo, 19 de fevereiro de 2020.        [11,12] 

Imobel Participações Societárias S/A
CNPJ/MF nº 53.595.260/0001-13

Convocação Assembleia Geral Ordinária
Convocamos os acionistas a se reunirem em 19/03/2020, às 
09:30 hs, na Av. Arquiteto Roberto Aflalo, 235, SP/SP, para 
deliberarem sobre: a) Relatório da diretoria e demonstrações 
financeiras dos exercícios sociais encerrados em 31/12/2017 
e 31/12/2018; b) Destinação dos resultados dos exercícios. 
c) Eleição dos membros do Conselho de Administração e 
fixação da sua remuneração. Estão disponíveis na sede da 
empresa as cópias de que trata o art. 133 da Lei das S/A’s.
O Presidente do Conselho de Administração.

��������������	
�� )����������������*���������"#� $�$��'&)$6*��$6*'*�+*���(*��J�M�&&�� 5%�6J�M� *�
��������*���8�9�����+;��<�*��=����,������������ �5�B�-%���<�����*��*��3>���%��<���J�M���*���������������������������
3����<����?��.��*�����<��������������������	
�� �,�2�����#�����3��,���33�������$� ���#����$�#"����7�
��������*����������������������������3����<�5%+6��*����������*���8�9�����+;��<�*��=����,������������ �5�B�-%���I3<
���?��.��*������=�2�3�0�,�����1����������7������"3��	8���1��J�45I&=���B����������7$���!�I���� 
7�M<� �����"���"9������1����������7���� J�=��4�� ��!���$���! ��M<� -%�� �G��� ?��� (��(����� %.�� �/>�� *�
�Z��@	
��(���(�����*��@&����4���&@�C�,���4=��	\�3������&�<��BP���;��*����-%������*��,N#$����<��
�.���I�!I#��$<� ��?��������� �����%.����������%����*�����?���>����4�;�/>��*���+;�*��������*������D��%��*����.
�%����������*�<��D(�*� ����*����<�(����-%���.��7�*���<���?�%���*���#��*�����%(��<�(��%�.���*)B������%���6�*�<������>�
�.� -%�� �� ;��B�� G����O���� ���O� ��*%6�*�� (����.���*�<� �%� �.� ��� *���<� �.B���%�.� �%� �����G�/�.� �� ��)*���� *�
�D�-%����<� ��.(��;��*�� �� *�('����� *�� 7�Q� *�� ;����� *�� �D��%/>�<� ����%��;�� �%����� �� G����O����<� (�*��*�
��-%�����-%����(���.����������������P��?������.�"�(��������.������<��������*���*�������/>��.����O������P%����*�
�Q� J%.�(��� �����M� ���.V�<� ��B� (���� *�� ����.�(��G���*��� B���� �%?��������� (���� �����?�/>�� *�� *)B�����4�� ����
*����;����<����O���.��*���%��*�����(�������3��O���(���������*����<�(����D�����<��?�D�*����(%B����*�����?��.��*������
4����&��3����*���� (����*�������� ��*�*��*��3>���%��<� ���� �!�*�� ?�;������� *��#�#��

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO 
AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 14ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A. EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO

A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, 
nos termos das Cláusulas 12.3 e 12.3.3. do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 1ª Série da 14ª Emissão da Emissora, fi rmado em 23 de agosto de 2019, (“Termo de Securitização”), fi rmado pela 
Emissora e Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”), convoca os Srs. Titulares dos 
Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 14ª Emissão da Emissora (“Titulares dos CRA” e “CRA”), a reunirem-se 
em segunda convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, no dia 19 de março de 2020 às 15 horas, na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.544-051, uma 
vez que a Assembleia Geral de Titulares dos CRA datada de 06 de março de 2020 não obteve quórum mínimo de instalação, 
conforme determinado na Cláusula 12.4. do Termo de Securitização, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) renúncia ao 
direito de declarar o vencimento antecipado do Certifi cado de Direitos Creditórios do Agronegócio nº 0001/2019, emitido pela 
Tecsoil Automação e Sistemas S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Abrahão Vinhas, nº 242, Bairro Concórdia II, CEP 
16013-337, Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 12.456.606/0002-04 (“Devedora”) em 23 de agosto 
de 2019, vinculado como lastro para a emissão dos CRA, de acordo com o disposto no item “(ix)” da Cláusula 9.2, “Vencimento 
Antecipado”, do CDCA c/c com a cláusula 12.5.1.1 do Termo de Securitização em decorrência da Operação, conforme abaixo 
defi nido; (ii) caso o item (i) seja aprovado, a ratifi cação, do aumento de capital realizado pela STEC Participações S.A., sociedade 
por ações, com sede na Rua Abrahão Vinhas, nº 242, Bairro Concórdia II, CEP 16013-337, Cidade de Araçatuba, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 29.739.460/0001-18 (“Stec”), na qualidade de acionista da Devedora, ocorrida em 20 de dezembro 
de 2019, por meio da qual o AGSOL Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia Investimento no Exterior, 
fundo de investimento inscrito no CNPJ sob nº 37.780.350/0001-00, ingressou no quadro de sócios da Stec, por meio da aquisição 
de 2.306.871 (dois milhões, trezentos e seis mil, oitocentos e setenta e uma) novas ações preferenciais Classe B emitidas pela 
Stec, representativas de, aproximadamente, 16,25% (dezesseis inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do seu capital social, 
com a consequente formalização de um novo acordo entre todos os acionistas da Stec (“Operação”); (iii) autorizar a Emissora, 
Agente Fiduciário e as Partes a praticarem todos os atos necessários para a viabilização das deliberações acima. Todos os termos 
empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signifi cado que lhes é conferido no Termo de Securitização e nos demais 
documentos da operação dos CRA, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. Para a convocação acima, os Titulares 
dos CRA que se fi zerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específi cos 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. São Paulo, 10 de março de 2020. GAIA SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 
1002623-34.2016.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III-Jabaquara, 
Estado de São Paulo,Dr(a).DOMINGOS DE SIQUEIRA FRAS-
CINO,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) CARLOS OSSA-
MU MURAOKA,Brasileiro,RG 24.407.811-7,CPF 144.303.768-
08,FARUE MURAOKA, RG 4.929.522-6/SP,CPF 132.037.948 
-61 e KIMIE MURAOKA,brasileira,solteira,aposentada que por 
este Juízo tramita uma ação de Arrolamento Comum dos bens 
deixados por falecimento de YASUKO MURAOKA, Brasileiro, 
Solteira,RG 5353380-X, CPF 370.264.538-15. Encontrando-se 
o/a herdeiro/a em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta (art. 626 do Código de Processo Civil) e para dizer, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital e após concluídas as citações, 
sobre as primeiras declarações, podendo arguir erros, 
omissões e sonegação de bens; reclamar contra a nomeação 
do inventariante e contestar a qualidade de quem foi incluído 
no título de herdeiro (art. 627, incisos I, II e III, do Código de 
Processo Civil). Fica advertido que decorrido o prazo sem 
manifestação, o processo seguirá em seus ulteriores termos, 
valendo a citação para todos os atos do processo, caso em 
que será nomeado curador especial (art. 257, IV do CPC). 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 11 de fevereiro de 2020.                             [11,12] 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos todos os associados que estejam quites com as suas obrigações
estatutárias da “Organização Desportiva e Cultural Olho do Futuro”, para
participarem da Assembleia Geral à realizar-se no dia 26 de Março de 2020 ás 19:00
horas em primeira chamada e ás 19:30 horas em segunda e última chamada na Av.
Taquandava nº 827 – Sala 2 – Bairro Cidade Ipava - São Paulo/SP, para apreciarem e
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:- 1-) Prestação de Contas dos exercícios
anteriores; 2-) Adequação Estatutária; 3-) Eleição e posse do Presidente, Vice-Presidente
e Membros Efetivos do Conselho Fiscal; 4-) Instituir Sub-Sede. São Paulo, 10 de
Março de 2020. Paulo Henrique de Almeida Portela – Presidente.       11, 12 e 13/03

EDITAL CONVOCAÇÃO
A cooperativa de trabalho das costureiras bordadeiras e

confeccionistas da zona norte de São Paulo
Convocam todos os seus cooperados em condições de votar na assembleia geral
ordinária que se realizará em sua sede, a rua sete cachoeiras N: 94 Jardim Peri - São
Paulo ás dezessete horas do dia 27/03/2020 em primeira convocação ou as dezoito
horas em segunda convocação com quaisquer quórum, com a seguinte pauta: 1-
Apresentação do balanço financeiro do ano de dois mil e dezenove; 2-Eleição do novo
conselho fiscal para o biênio 2020/2022; 3-Plano de trabalho para o ano vigente; 4-
Saída e entrada cooperados Anastácia C de Lima - Presidente.

Sindicato dos Agentes Vistores e Agentes de Apoio Fiscal do
Município de São Paulo - SAVIM

Rua Cel. Xavier de Toledo, 316 – 12º andar – cj.120 – Centro
São Paulo – SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária

Nos termos do artigo 6º, § 1º, I, artigo 7º, artigo 9º e demais disposições
dos Estatutos Sociais atinentes à espécie, ficam os Srs. Associados
convocados para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 24/
03/2020, com início às 10h30, em primeira chamada na sede do Sindicato.
ORDEM DO DIA: Aprovação das Contas do exercício do ano 2019. São
Paulo, 12 de março de 2020. José Lamas Otero - Diretor Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002563-53.2014.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo
Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) OSVALDO ESTEVES, RG 6859811, CPF 475.385.468-
04, que lhe foi proposta uma ação de cobrança por parte de Banco do Brasil S.A, objetivando receber o valor
de R$ 631.093,08 (fev/2014), referente à contrato de abertura de crédito – BB Giro Empresa Flex. 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, 27/agosto/2019.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1023961-56.2014.8.26. 
0100 (USUC 321)A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, 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) 
Mariana Messina Helene, José Helene, Irene Messina Faila, Orestes Faila, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Aldemir Silva ajuizou ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Bernardo Afonseca, nº 05 - Jardim Vergueiro 
- São Paulo SP, com área de 102,00 m², contribuinte nº 119.032.0045-7, 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.                         [12,13] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0050300-
40.2012.8.26.0100 (USUC 1247)A Doutora Aline Aparecida 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) Espólios 
de Jacy Carneiro Butcher e de José Eduardo Bressane Butcher, na pessoa de Eduardo Carneiro Butcher; Maria José Gomes 
da Silva ou Maria José da Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Joaquim de Caires Ribeiro e Margarida Magro de Caires ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Tenente Sotomano, nº 909, Jardim Brasil 22º 
Subdistrito Tucuruvi - São Paulo SP, com área de 293,55 m², contribuinte nº 066.154.0175-4, 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. [12,13] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0060438-
32.2013.8.26.0100 (USUC 1144)A Doutora Aline Aparecida 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) Paulo 
Francisco Artusi, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Ussen Ali Chahime ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o 
imóvel localizado na Rua Ivai, nº 169, 27º Subdistrito Tatuapé - São Paulo SP, medindo 13,10m de frente, por 55,00m da frente 
aos fundos, contribuinte nº 062.105.0089-7 área maior, 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.                                                           [12,13] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE DORA MENDES DE ALMEIDA 
FIORANI,REQUERIDO POR VERA LUCIA DE ALMEIDA FIORIANI QUADRELLI-PROCESSO Nº1003851-94.2018.8.26.0003.O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 3ªVara da Família e Sucessões,do Foro Regional III-Jabaquara,Estado de São Paulo,Dr(a). Patricia Maiello 
Ribeiro Prado,na forma da Lei,etc.FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que,por sentença 
proferida em 08/08/2019 10:26:02,foi decretada a INTERDIÇÃO de DORA MENDES DE ALMEIDA FIORANI,CPF 023.148.198-53, 
declarando-o submetido à curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, 
caput e §1º, da Lei 13.146/2015 e nomeando(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). VERA LUCIA DE 
ALMEIDA FIORIANI QUADRELLI,brasileira, casada, portador da cédula de identidade RG nº 12.100.163-5 SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 021.483.478-61, para fins de representação. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de 
dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de outubro de 2019.      [12] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1007798-56.2019.8.26.0704O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo 
Oliveira de Alencar, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Declaração 
de Regime de Bens do casamento, movida por Sérgio Renato Martins e Fernanda Conterno, objetivam fixar o regime de bens 
em SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS desde 01/08/2016, data em que contraíram matrimonio em Brington Town Hall 
Bartholomews Brighton, cidade e condado de Brighton And Hove, Inglaterra, sem declaração formal expressa do regime de 
bens, pois na Inglaterra não se estabelece regimes de bens. Nestas condições, expede-se edital para conhecimento de 
terceiros interessados, para que em 10 dias, a fluir do prazo supra, se manifestem nos autos, sob pena de serem aceitos os 
fatos narrados na inicial. O presente edital é expedido nos termos do artigo 734,§ 1º do CPC. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de fevereiro de 2020 [12,13] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1064598-78. 
2016.8.26.0100 (USUC 687)A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda,MM.Juiza de Direito da 1ªVara de Registros Públi-
cos,do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO,do 
Estado de São Paulo,na forma da Lei,etc.FAZ SABER 
a(o)(s) Daniel Dhelomme Júnior,Julia Dhelomme,Fernando 
Dhelomme, Taufica Dhelomme, Décio Franchini, Elisa Lelly 
Wolfenberg Franchini,Waldemar Alves Ferrari ou Waldemar 
Ferrari,Ivone Ferrari,réus ausentes,incertos,desconhecidos, 
eventuais interessados,bem como seus cônjuges,se casa-
dos forem, herdeiros e/ou sucessores, que Osvaldo dos 
Santos Cordeiro e Maria Santos Soares Cordeiro ajuizaram 
ação de USUCAPIÃO,visando a declaração de domínio so-
bre a unidade autônoma consistente no apartamento nº604, 
localizado no 7ºpavimento ou 6° andar, do Edifício Imperial, 
situado na Rua Rocha,n° 464, no 17º Subdistrito-Bela Vista, 
São Paulo-SP,com área construída de 30,61m²,área útil de 
24,07m²,área comum de 6,54m²,com a fração ideal no 
terreno e coisas comuns de 0,5683%,contribuinte nº 
009.017.0441-5, 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 20 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.                  [12,13] 

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 290ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA 

CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 290ª Série da 2ª Emissão da CIBRASEC 
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA 
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 2º andar, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ sob nº 22.610.500/0001-88, neste ato 
representada na forma de seu Contrato Social, na qualidade de agente fi duciário e representante dos Titulares dos 
CRI (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral 
Extraordinária (“AGE”), a ser realizada em 01 de abril de 2020, às 11:00h, na Rua Tabapuã, 1.123 – 21º andar– 
Itaim Bibi, São Paulo/SP, a fi m de, nos termos da Cláusula Décima Quarta do Termo de Securitização de Créditos 
Imobiliários da 290ª Série da 2ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de 
Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Das medidas a serem tomadas incluindo, mas, não se 
limitando a exigir ou não a Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários em razão dos seguintes 
descumprimentos: a) mora reiterada, nos termos da cláusula 5.1 item (b), alínea (i) do Instrumento particular de 
Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e outras avenças celebrado em 25 de setembro 2017 entre a Cedente, a 
Emissora e Fiadores, conforme aditado (“Contrato de Cessão” e “Evento de Recompra Compulsória Parcial”, 
respectivamente); e b) não apresentação no prazo concedido no item ‘b’ da Assembleia Geral Extraordinária de 
Titulares de Recebíveis Imobiliários realizada em 27/12/2019, do Reforço da Cessão Fiduciária; (ii) Caso não sejam 
aprovados os itens ‘i’, ‘a’ e ‘b’ acima, avaliar a proposta apresentada pelo Grupo Cem Participações S.A. à Emissora 
em 09/03/2020 de recompra total facultativa do CRI (“Proposta”); (iii) Autorizar o Agente Fiduciário e a Emissora a 
realizar todos os atos necessários para a implementação das deliberações da presente assembleia, incluindo, mas 
não se limitando, a celebração de eventuais aditamentos aos Documentos da Operação. Nos termos do artigo 126 
da Lei das S.A., os titulares dos CRI poderão se fazer representar na AGT por procuração, emitida por instrumento 
público ou particular, com fi rma reconhecida, acompanhado de cópia de documento de identidade do outorgado. 
Preferencialmente, os instrumentos de mandato com poderes para a representação na AGE a que se refere este edital 
de convocação devem ser encaminhados ao Departamento Jurídico da Emissora com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AGE. Cópia da documentação poderá ser encaminhada 
por correio eletrônico para os seguintes endereços: juridico@cibrasec.com.br e juridico@isecbrasil.com.br, com cópia 
para o Agente Fiduciário: agentefi duciario@vortx.com.br. A AGT será instalada em primeira convocação, nos termos 
da cláusula 14.4 do Termo de Securitização, mediante a presença do(s) Titular(es) que representem pelo menos 2/3 
(dois terços) dos CRI em circulação, e em segunda convocação com qualquer número, conforme edital que será 
oportunamente publicado. Ressalta-se, nos termos do artigo 111 do Código Civil, que o não comparecimento dos 
titulares dos CRI e/ou a não deliberação quanto às ordens do dia propostas neste edital, ensejará a continuidade dos 
atos de diligência da Emissora para manutenção do CRI, nos termos previstos nos documentos da operação. 
São Paulo, 11 de março de 2020. CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO.

ABC71 Soluções em Informática S.A.
CNPJ/MF no 63.027.692/0001-81

Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária
Ficam os acionistas da ABC71 Soluções em Informática S.A. com sede na Alameda Santos, 1000, 4º andar, na cidade de São Paulo - SP, Convocados para a
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 20/03/2020, na sede da Sociedade, às 8h00m, em primeira convocação, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: i - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.12.2019;
ii - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referentes ao exercício encerrado em 31.12.2019; iii - Eleição dos 
membros da Administração e fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2020. As informações e os documentos relativos às
matérias a serem discutidas na Assembleia Geral encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia para consulta. Para tomar parte da
Assembleia Geral, o acionista deverá apresentar documento hábil de identidade. No caso de o acionista ser representado por procurador, esse deverá
apresentar instrumento de mandato, o qual será constituído há menos de 1 (um) ano, e ser acionista, administrador da companhia ou advogado. São Paulo, 
20 de fevereiro de 2020. Antonio Flávio Barbosa - Diretor Presidente e de TI.

Mais Wat Projetos SPE Ltda.
CNPJ/MF nº 28.000.005/0001-33  –  NIRE 35.235.030.871

Ata de Reunião de Quotistas realizada em 31/01/2020
1. Data, Hora e Local: Aos 31/01/2020, às 10h, na sede da Mais Wat Projetos SPE Ltda., localizada na Cidade de São Paulo, SP, 
na Rua Dr. Renato Paes de Barros 750, 17º andar, conjunto 172 sala 03, Itaim Bibi, CEP 04530-001, inscrita no CNPJ/MF
nº 28.000.005/0001-33, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na JUCESP sob o NIRE nº 35.235.030.871, neste
ato representada nos termos de seu contrato social. 2. Presença: Realizada Assembleia de Reunião de Quotistas da Sociedade 
Mais Wat Projeto SPE Ltda., a qual compareceram os seguintes sócios: South Energy Holdings, LLC, sociedade devidamente 
existente e organizada de acordo com as Leis do Estado da Flórida, Estados Unidos da América, com sede em 21500 Biscayne
Blvd, suite 700, Aventura, FL 33180, Estados Unidos da América, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.724.853/0001-22, neste ato
representada por seu por seu procurador Filip Vaidergorn Strul, brasileiro, administrador de empresas, divorciado, RG
nº 15.649.364, CPF/MF nº 146.358.998-02, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, SP, Rua Dr. Alberto Cardoso de Melo
Neto, nº 110, Jardim Paulistanos - CEP 01455-100; Winkel Consultoria E Participações S.A., sociedade anônima, com sede na 
cidade de São Paulo, SP, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 750, 17º andar, conjunto 172 - sala 01, Itaim Bibi, CEP
04530-001, CNPJ/MF nº  18.687.284/0001-00 e na JUCESP sob o NIRE 35.300.455.762, neste ato representada por seus
administradores: (i)  Marko Jovovic, norte americano, casado, empresário, portador do RNE nº V477272-L, CPF/MF
nº 231.972.368-40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Pedroso Alvarenga, 810, apartamento 111, Itaim
Bibi, CEP 04531-011, e (ii) Fábio Gualberto Cabral, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG nº 35.950.028-6, emitido pela SSP/SP e
CPF/MF nº 317.935.908-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, na rua Conselheiro Moreira de Barros 890,
apartamento 191, bairro Santana, CEP 02018-012; Claudia Rocha Bordon, brasileira, viúva, economista, RG nº 20.549.521-7,
SSP/SP, CPF/MF nº 489.763.770-87, residente e domiciliada na Cidade de Campinas, SP, na Rua Eliseu Teixeira de Camargo,
nº 215, casa 08, bairro Chácara Recreio Gramado, CEP 13101-665; Gabriel Rocha Affonso Ferreira, brasileiro, casado sob o 
regime da separação total de bens, administrador, R.G. nº 43.477.571-X SSP/SP, CPF/MF nº 370.619.988-22, residente e
domiciliado na cidade de São Paulo, SP, na Rua dos Três Irmãos, nº 683, apartamento 13, Vila Progredior, CEP 05615-190; os
quais integralizam conjuntamente 100% do capital social da sociedade limitada, portanto, alcançado quórum para abertura e
instauração da Assembleia de Reunião da Sociedade Limitada, em 31/01/2020, para debater e deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: i. Nos termos dos Artigos 5ª do Contrato Social da Sociedade Mais Wat Projetos SPE Ltda., (i) analisar as contas dos
administradores referente ao período do exercício social de 2019; (ii) deliberar sobre a distribuição dos lucros apurados no
exercício social de 2019; (iii) deliberar sobre a redução do capital social da sociedade; (iv) analisar e aprovar as proporções no
pagamento dos impostos do sócio South Energy Holdings LLC. 3. Composição da Mesa: Presidente: Fábio Gualberto Cabral; e 
Secretária: Carla da Silva Medeiros. 4. Da ordem do Dia: Esta reunião teve como ordem do dia: (i) analisar as contas dos
administradores, referente ao período do exercício social de 2019; (ii) deliberar sobre a distribuição dos lucros apurados no
exercício social de 2019; (iii) deliberar sobre a redução do capital social da sociedade; (iv) analisar e aprovar as proporções no
pagamento dos impostos do sócio South Energy Holdings LLC. 5. Deliberações: Iniciada a reunião, o PRESIDENTE fez a leitura
dos documentos mencionados na ordem do dia, os quais foram colocados à disposição de todos os sócios e efetivadas a
discussão e a votação, os Sócios, por unanimidade de votos e sem ressalvas ou restrições, aprovaram: a) Do resultado 
econômico da Sociedade apurado no período de janeiro a 31 de dezembro de 2019: i. Os Sócios aprovam por unanimidade e 
sem quaisquer ressalvas, o balanço e demonstrações financeiras da Sociedade, referentes ao período de 1 de janeiro a 31 de
dezembro de 2019, com balancete especialmente levantado para formalização da distribuição dos lucros, sem quaisquer
ressalvas ou reservas, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações preparadas pelos
administradores da Sociedade, bem como o resultado econômico apurado no período de janeiro a dezembro de 2019. b) Da 
distribuição dos lucros apurados no período de janeiro a dezembro de 2019: i. Restou apurado no período entre 1 de janeiro
a 31 de dezembro de 2019, que a Sociedade possui lucro líquido de R$ 2.206.673,61, dos quais os Sócios ratificam por 
unanimidade e sem quaisquer ressalvas a distribuição desproporcional dos lucros, conforme os termos do Artigo 18 §2º do
Contrato Social da Sociedade, distribuídos entre os sócios da seguinte forma: a. R$ 1.086.927,57 ao sócio South Energy
Holdings, LLC., dos quais R$ 708.220,89 já foram recebidos pelo sócio, conforme abaixo: i. R$ 425.283,91 em 29/11/2019; 
ii. R$ 282.936,98 em 30/12/2019; b. R$ 989.588,77 à sócia Winkel Consultoria e Participações S.A., dos quais R$ 74.890,41
já foram recebidos pela sócia, conforme abaixo: i. R$  3.820,76 em 29/11/2019; ii. R$  71.069,65 em 03/12/2019; 
c. R$ 110.597,79 à sócia Cláudia Rocha Bordon, dos quais R$ 56.814,92 já foram recebidos pela sócia, conforme abaixo: 
i. R$ 28.145,23 em 29/11/2019; ii. R$ 28.669,69 em 30/12/2019; d. R$ 19.559,48 ao sócio Gabriel Rocha Affonso Ferreira. 
c) Da redução de capital da Sociedade: i. Consoante ao Artigo 4ª do contrato social, os sócios resolvem reduzir o capital social 
no valor de R$ 3.050.000,00, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, considerando que o valor atribuído ao capital
social se tornou excessivo em relação ao objeto da Sociedade, de modo que, o capital social que atualmente é de
R$ 7.810.240,00, passará a ser de R$ 4.760.240,00. Dessa forma, declara ainda que, conforme disposto no artigo 1.084 do
Código Civil, que a redução do capital social será realizada restituindo-se parte do valor das quotas aos sócios. Deliberação
Tomada por Unanimidade e sem Qualquer Restrição - Após exame e discussão da matéria, os sócios por unanimidade e sem
reservas ou quaisquer restrições, aprovam a redução do capital social por este se apresentar excessivo em relação ao objeto da
sociedade. d) Dos pagamentos de imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e contribuição social sobre o lucro líquido 
(CSLL) durante o ano de 2019: i. Em relação aos impostos IRPJ e CSLL pagos pela Mais Wat Projetos SPE Ltda. relativos ao 
exercício de 2019 no valor total de R$ 527.249,22 a South Energy Holdings, LLC receberá uma alocação de R$ 397.071,39 
conforme descrito abaixo: a. O valor de R$  250.084,42 relativo ao IRPJ pago no exercício de 2019, correspondente a
participação de 75,31% da sócia South Energy Holdings, LLC, conforme 2º alteração contratual da empresa em 16/08/2018; b. O
valor de R$ 146.986,97 relativo ao CSLL pago no exercício de 2019, correspondente a participação de 75,31% da sócia South
Energy Holdings, LLC, conforme 2º alteração contratual da empresa em 16/08/2018; 6. Encerramento: Por fim, a palavra foi 
concedida àquele que dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os assuntos de interesse social. Não existindo manifestações,
nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo a sessão para que se lavrasse a presente
ata, a qual foi assinada em 03vias, por todos os Sócios presentes, os quais representam a totalidade do capital social, por mim
Secretária e pelo Presidente. Mesa: Fábio Gualberto Cabral  - Presidente e Carla da Silva Medeiros  - Secretária. São Paulo,
31/01/2020. Mesa: Fábio Gualberto Cabral - Presidente; Carla da Silva Medeiros - Secretária. Sócios Presentes: South Energy 
Holdings, LLC; Winkel Consultoria e Participações S.A.; Claudia Rocha Bordon; Gabriel Rocha Affonso Ferreira.
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Citação - Prazo 20 dias - Proc. 0035901-77.2010.8.26.0002 (002.10.035901-0). O Dr. Fabricio Stendard, Juiz 
de Direito da 3ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro/SP. Faz Saber a Luiz Fernando Miranda Soares, 
CPF 107.681.398-48 e Flávia Gagliardi Soares, CPF 269.246.468-08, que Raízen Combustíveis S.A., ajuizou 
uma Ação de Rescisão Contratual c.c. Indenização e Abstenção do Uso da Marca com Pedido de Tutela 
Antecipada, pelo Procedimento Comum, tendo como corréu Auto Posto Pinheiro de São Luiz Ltda, objetivando 

Avenças; compelir os réus a deixar de exibir as cores da Shell, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00; 
condenar os réus ao pagamento de indenização por perdas e danos, bem como a custas, honorários e demais 
cominações. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, 

curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005778-80.2018.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Rubens Pedreiro Lopes, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) FRANCISCA LUIZA SEVERINO, brasileira, casada, aposentada, CPF 345.057.688-72 e DOMINGOS 
BRAZUTTI, brasileiro, casado, trabalhador na construção civil, CPF 345.057.768-91, que lhe foi proposta uma ação de 
Adjudicação Compulsória, pelo Procedimento Comum Cível por parte de José Carlos da Costa Pereira e outros, objetivando 

transcrição nº 30.738 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo-SP, sob pena de adjudicação compulsória, 
condenandoos ao pagamento das verbas sucumbenciais de estilo. Encontrando-se os réus 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 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de fevereiro de 2020.                        B 12 e 13/03

JGPILON Participações S/A - CNPJ - 15.519.577/0001-81
Demonstrações Financeiras em 31/12/2019 e 31/12/2018. (Em Milhares de Reais)

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação 
de V.S.as., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2019. Colocamo-nos 
a inteira disposição de V.S.as. para esclarecimentos que se fi zerem necessários.     Cerquilho 31 de dezembro de 2019.     A Diretoria.
Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Ativo/Circulante 142 149
Disponivel 5 12
Bens Numerários 5 12
Direitos Realizáveis 137 137
Bens destinados a venda 137 137
Ativo não Circulante 16.423 13.756
Investimentos 16.318 13.651
Participações em Outras Empresas 16.318 13.651
Imobilizado 105 105
Imobilizado Próprio 105 105
Total do Ativo 16.565 13.905
Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Passivo/Circulante - 102
Contas Correntes dos Sócios - 102
Patrimônio Líquido 16.565 13.803
Capital Social 2.683 2.683
Reservas de Lucros 13.882 11.120
Total do Passivo 16.565 13.905

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - Método Indireto

Demonstrações das    Lucros/ Total

Fluxos das Operações: 31/12/2019 31/12/2018
Resultado do Exercício 3.009 1.334
Resultado de Equivalencia Patrimonial (3.017) (1.340)
(=) Lucro Ajustado (8) (6)
Aumento de Contas a Pagar e Impostos a Recolher (102) -
(=) Caixa Consumido nas Atividades Operacionais (110) (6)
Fluxos dos Investimentos: Dividendos recebidos 350 257
(=) Caixa Gerado nas Atividades Investimento 350 257
Fluxos dos Financiamentos: 
Pagamentos de Dividendos (247) (240)
(=) Caixa Consumido nas Atividades Financiamentos (247) (240)
Variação Total das Disponibilidades (7) 11
Saldo Inicial das Disponibilidades 12 1
Saldo Final das Disponibilidades 5 12
Notas Explicativas: JGPILON Participações S/A., CNPJ n.º 15.519.577/
0001-81, situada na Rua Engenheiro Urbano Pádua de Araújo, n.º 134, 
Apto 52, Centro, no município de Cerquilho-SP. Tendo como Atividade 
a Holding de Instituição não Financeiras (CNAE 6462-0/00). Seu Capital 
Social é de 2.683.014 ações ordinárias e nominativas, com direito a voto, 
no valor unitário de R$ 1,00 cada uma. Por ser uma Holding não Ope-
racional não tem faturamento e nem quadro de funcionários. Tendo 
participações societárias como ligada nas empresas; J Pilon S/A Açúcar 
e Álcool, Fazendas Reunidas Pilon S/A, Agro-Pecuária Pilon S/A, com 
infl uência signifi cativa. A mensuração dos investimentos no Ativo não 
Circulante, foi pelo método da Equivalência Patrimonial.

Americo Pilon Junior - Diretor Presidente
Juliano Mendes Rodrigues - Contador - CRC SP1SP 250620/O-3

Mutações do  Reser- Reser- Prejuízos Patri-
Patrimônio Líquido Capital vas vas de Acumu- mônio
Discriminação Social Legais Lucros lados Líquido
Saldo Balanço 31/12/17 2.683 446 9.580 - 12.709
Lucro Líquido do Exercício - - - 1.334 1.334
Transferencias para reservas - 67 1.267 (1.334) -
Distribuição de Dividendos
 aos Acionistas - - (240) - (240)
Saldo Balanço 31/12/18 2.683 513 10.607 - 13.803
Lucro Liquido do Exercício - - - 3.009 3.009
Transferencias para reservas - 24 2.985 (3.009) -
Distribuição de Dividendos
 aos Acionistas - - (247) - (247)
Saldo Balanço 31/12/19 2.683 537 13.345 - 16.565

Demonstração de Resultado 31/12/2019 31/12/2018
Despesas Operacionais (26) (38)
Outras Receitas Operacionais 3.035 1.372
Lucro/Prejuizo Operacional 3.009 1.334
Resultado do Exercício 3.009 1.334
Resultado Líquido do Exercício 3.009 1.334

Demonstrações das    Lucros/ Total
Mutações do  Reser- Reser- Prejuízos Patri-
Patrimônio Líquido Capital vas vas de Acumu- monio
Discriminação Social Legais Lucros lados Liquido
Saldo Balanço 31/12/2017 810 84 1.958 - 2.852
Lucro Líquido do Exercício - - - 152 152
Transferencias para reservas - 8 144 (152) -
Distribuição de Dividendos
 aos Acionistas - - - - -
Saldo Balanço 31/12/2018 810 92 2.102 - 3.004
Lucro Liquido do Exercício - - - 454 454
Transferencias para reservas - 23 431 (454) -
Distribuição de Dividendos
 aos Acionistas - - (15) - (15)
Saldo Balanço 31/12/2019 810 115 2.518 - 3.443

Minguts Participações S/A - CNPJ - 15.582.895/0001-97
Demonstrações Financeiras em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em Milhares de Reais)

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação 
de V.S.as., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2019. Colocamo-nos 
a inteira disposição de V.S.as. para esclarecimentos que se fi zerem necessários.    Cerquilho 31 de dezembro de 2019.    A Diretoria.
Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Ativo/Circulante 9 14
Disponivel 9 14
Bens Numerários 9 14
Ativo não Circulante 3.434 2.990
Investimentos 3.434 2.990
Participações em Outras Empresas 3.434 2.990
Total do Ativo 3.443 3.004
Passivo/Patrimônio Líquido 3.443 3.004
Capital Social 810 810
Reservas de Lucros 2.633 2.194
Total do Passivo 3.443 3.004

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - Método Indireto
Fluxos das Operações: 31/12/2019 31/12/2018
Resultado do Exercício 454 152
Resultado de Equivalencia Patrimonial (458) (162)
(=) Lucro Ajustado (4) (10)
(=) Caixa Consumido nas Atividades Operacionais (4) (10)
Fluxos dos Investimentos: Dividendos recebidos 15 23
(=) Caixa Gerado nas Atividades Investimento 15 23
Fluxos dos Financiamentos:Pagamentos de Dividendos (15) -
(=) Caixa Consumido nas Atividades Financiamentos (15) -
Variação Total das Disponibilidades (4) 13
Saldo Inicial das Disponibilidades 13 1
Saldo Final das Disponibilidades 9 14
Notas Explicativas: Minguts Participações S/A., CNPJ n.º 15.582.895/
0001-97, situada na Rua Dr. Soares Hungria, n.º 350, no município de Cer-
quilho-SP. Tendo como Atividade a Holding de Instituição não Financeiras 
(CNAE 6462-0/00). Seu Capital Social é de 810.000 ações ordinárias e nomina-
tivas, com direito a voto, no valor unitário de R$ 1,00 cada uma. Por ser uma 
Holding não Operacional não tem faturamento e nem quadro de funcioná-
rios. Tendo participações societárias como ligada nas empresas; J Pilon S/A 
Açúcar e Álcool, Fazendas Reunidas Pilon S/A, Agro-Pecuária Pilon S/A, Fa-
zenda Pilon S/A., com infl uência signifi cativa. A mensuração dos investimen-
tos no Ativo não Circulante, foi pelo método da Equivalência Patrimonial.

Marta Pilon Del Ben - Diretora Presidente
Juliano Mendes Rodrigues - Contador - CRC SP1SP 250620/O-3

Demonstração de Resultado 31/12/2019 31/12/2018
Despesas Operacionais (30) (57)
Outras Receitas Operacionais 484 209
Lucro/Prejuizo Operacional 454 152
Resultado do Exercício 454 152
Resultado Líquido do Exercício 454 152

NHPILON Participações S/A - CNPJ - 12.558.943/0001-13
Demonstrações Financeiras em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em Milhares de Reais)

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação 
de V.S.as., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2019. Colocamo-nos 
a inteira disposição de V.S.as. para esclarecimentos que se fi zerem necessários.    Cerquilho 31 de dezembro de 2019.    A Diretoria.
Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018 Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - Método Indireto
Ativo/Circulante 28 33
Disponivel 12 17
Bens Numerários 12 17
Direitos Realizáveis 16 16
Bens destinados a venda 16 16
Ativo não Circulante 1.495 1.348
Investimentos 1.495 1.348
Participações em Outras Empresas 1.495 1.348
Total do Ativo 1.523 1.381

Fluxos das Operações: 31/12/2019 31/12/2018
Resultado do Exercício 176 56
Resultado de Equivalencia Patrimonial (181) (62)
(=) Lucro Ajustado (5) (6)
(=) Caixa Consumido nas Atividades Operacionais (5) (6)
Fluxos dos Investimentos: Dividendos recebidos 34 44
(=) Caixa Gerado nas Atividades Investimento 34 44
Fluxos dos Financiamentos:Pagamentos de Dividendos (34) (29)
(=) Caixa Consumido nas Atividades Financiamentos (34) (29)
Variação Total das Disponibilidades (5) 9
Saldo Inicial das Disponibilidades 17 8
Saldo Final das Disponibilidades 12 17

Demonstração de Resultado 31/12/2019 31/12/2018
Despesas Operacionais (18) (29)
Outras Receitas Operacionais 194 85
Lucro/Prejuizo Operacional 176 56
Resultado do Exercício 176 56
Resultado Líquido do Exercício 176 56

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
  Reser- Reser- Lucros/Pre- Total Pa-
 Capital vas vas de juízos Acu- trimônio
Discriminação Social Legais Lucros mulados Líquido
Saldo Balanço 31/12/2017 721 45 589 - 1.355
Lucro Líquido do Exercício - - - 56 56
Transferencias para reservas - 3 53 (56) -
Distribuição de Dividendos
 aos Acionistas - - (30) - (30)
Saldo Balanço 31/12/2018 721 48 612 - 1.381
Lucro Liquido do Exercício - - - 176 176
Transferencias para reservas - 9 167 (176) -
Distribuição de Dividendos
 aos Acionistas - - (34) - (34)
Saldo Balanço 31/12/2019 721 57 745 - 1.523

Nilza Helena Pilon Bengozi - Diretora Presidente
Maria de Fátima Grando Luca - Contadora - CRC SP1SP 220242/O-8

Passivo/Patrimônio Líquido 1.523 1.381
Capital Social 721 721
Reservas de Lucros 802 660
Total do Passivo 1.523 1.381

Notas Explicativas: NHPILON Participações S/A., CNPJ n.º 12.558.943/
0001-13, situada na Av Prefeito Antonio Souto, n.º 341, Jardim Itália, no mu-
nicípio de Cerquilho-SP. Tendo como Atividade a Holdings de Instituições 
não Financeiras (CNAE 6462-0/00). Seu Capital Social é de 721.000 ações or-
dinárias e nominativas, com direito a voto, no valor unitário de R$ 1,00 cada 
uma. Por ser uma Holding não Operacional não tem faturamento e nem 
quadro de funcionários. Tendo participações societárias como ligada nas 
empresas; J Pilon S/A Açúcar e Álcool, Fazendas Reunidas Pilon S/A, Fazen-
da Pilon S/A., com infl uência signifi cativa. A mensuração dos investimentos 
no Ativo não Circulante, foi pelo método da Equivalência Patrimonial.

NPILON Participações S/A
CNPJ- 10.845.029/0001-28

Demonstrações Financeiras em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em Milhares de Reais)
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apre-
ciação de V.S.as., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro 2019.
Colocamo-nos a inteira disposição de V.S.as. para esclarecimentos que se fi zerem necessários. Cerquilho 31 de dezembro de 2019. A Diretoria.
Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Ativo/Circulante 246 149
Disponivel 106 9
Bens Numerários 106 9
Direitos Realizáveis 140 140
Bens destinados a venda 140 140
Ativo não Circulante 12.306 11.255
Investimentos 12.167 10.939
Participação em Outras Empresas 12.167 10.939
Imobilizado 139 316
Imobilizado Próprio 139 316
Total do Ativo 12.552 11.404

Demonstrações das    Lucros/ Total
Mutações do  Reser- Reser- Prejuízo Patri-
Patrimonio Líquido Capital vas vas de Acumu- monio
Discriminação Social Legais Lucros lados Liquido
Saldo Balanço 31/12/2017 2.720 395 7.830 - 10.945
Lucro Líquido do Exercício - - - 758 758
Transferencias para reservas - 37 721 (758) -
Distribuição de Dividendos
 aos Acionistas - - (299) - (299)
Saldo Balanço 31/12/2018 2.720 432 8.252 - 11.404
Lucro Liquido do Exercício - - - 1.442 1.442
Transferencias para reservas - 72 1.370 (1.442) -
Distribuição de Dividendos
 aos Acionistas - - (299) - (299)
Saldo Balanço 31/12/2019 2.720 504 9.323 - 12.547

Demonstração de Resultado 31/12/2019 31/12/2018
Outras Receitas Operacionais 1.502 860
Despesas Operacionais (60) (102)
Lucro/Prejuizo Operacional 1.442 758
Resultado do Exercício 1.442 758
Resultado Líquido do Exercício 1.442 758

Passivo/Circulante 5 -
Credores: Contas Correntes dos Sócios 5 -
Patrimônio Líquido 12.547 11.404
Capital Social 2.720 2.720
Reservas de Lucros 9.827 8.684
Total do Passivo 12.552 11.404

Notas Explicativas: - NPILON Participações S/A., CNPJ n.º 10.845.
029/0001-28, situada na FAZ RA-CND Fazenda Santa Maria, n.º 20, 
Bairro São Francisco, no município de Cerquilho-SP. Tendo como ati-
vidade a Holdings de Instituições não Financeiras (CNAE 6462-0/00). 
- Seu Capital Social é de 2.720.000 ações ordinárias e nominativas, com 
direito a voto, no valor unitário de R$ 1,00 cada uma. - Por ser uma 
Holding não Operacional não tem faturamento e nem quadro de fun-
cionários. - Tendo participações societárias como ligada nas empresas; 
J Pilon S/A Açúcar e Álcool, Fazendas Reunidas Pilon S/A, Jupira-Mine-
ração e AgroPecuária S/A, Agro-Pecuária Pilon S/A, Fazenda Pilon S/A., 
com infl uência signifi cativa. - A mensuração dos investimentos no Ati-
vo não Circulante, foi pelo método da Equivalência Patrimonial. E do 
Ativo Imobilizado, os bens, ou grupos de bens pelo valor de aquisição.

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - Método Indireto
1. Fluxos das Operações: 31/12/2019 31/12/2018
Resultado do Exercício 1.442 758
Resultado de Equivalencia Patrimonial (1.527) (774)
(=) Lucro Ajustado (85) (16)
Aumento/redução Contas Correntes 5 -
(=) Caixa Gerado/Consumido
 Atividades Operacionais (80) (16)
Fluxos dos Investimentos:
Dividendos recebidos 299 312
Venda de Imobilizado 177 -
(=) Caixa Gerado nas Atividades Investimento 476 312
Fluxos dos Financiamentos:
Pagamentos de Dividendos (299) (299)
(=) Caixa Consumido nas
 Atividades Financiamentos (299) (299)
Variação Total das Disponibilidades 97 (3)
Saldo Inicial das Disponibilidades 9 12
Saldo Final das Disponibilidades 106 9

Nelson Pilon - Diretor Presidente
Juliano Mendes Rodrigues - Contador - CRC SP1SP 250620/O-3
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Campeonato RKC de Kart realiza
segunda etapa em Interlagos

Página 8 São Paulo, quinta-feira, 12 de março de 2020

Tudo começou como uma
brincadeira sem pretensões
que acabou tomando grandes
e boas proporções. A ideia de
aplicar em seu Porsche al-
guns dos layouts clássicos do
automobilismo fez com que o
apaixonado por corridas pas-
sasse a esperar ansiosamente
as cores do carro de Rodrigo
Mello para 2020.

Atual campeão da Porsche
GT3 Cup 4.0, Mello começou
a brincar com as pinturas clás-
sicas em 2015, quando home-
nageou o seu ídolo Ayrton
Senna ao reproduzir em sua
máquina as cores da famosa
Lotus preta utilizada pelo tri-
campeão nas temporadas de
1985 e 1986.

O retorno obtido com a ho-
menagem foi considerado ex-
tremamente positivo pelo pilo-
to, que planejou para 2019 uma
de suas ideias mais ousadas:
reviver a famosa pintura “Pink
Pig”, utilizada pela Porsche nas
24 Horas de Le Mans de 1971
e 2018 em seu modelo GT3
Cup 991 II. Em inglês, “Pink
Pig” significa “Porco Rosa”,
cujo layout faz uma alusão cla-
ra e proposital ao diagrama
com os cortes de carne do ani-
mal que fica exposto nas pare-
des dos açougues.

Além de ter se transforma-
do no carro mais popular do
grid, Mello também conseguiu
repetir a história dos modelos
antecessores, levando o Pink
Pig ao título da GT3 Cup 4.0
em Interlagos na preliminar do
GP do Brasil de F1, conquis-
tando ainda mais fãs, uma vez
que a categoria correu diante de
70 mil pessoas no Autódromo
de Interlagos. Porém, junto
com o título, veio o dilema:
continuar ou não com o layout
vencedor.

“Como ganhei o campeona-
to com o Pink Pig e comecei a
refletir se valia a pena continu-
ar, pois originalmente nas 24
Horas de Le Mans ele também
foi uma pintura pontual em
1971, quando surgiu - surpre-
endendo e andando na frente -,
e em 2018, quando venceu. Por
isso, achei que deveria fazer o
mesmo”, destacou Mello.

Por semanas, o piloto, que

Após sucesso do
Pink Pig, Rodrigo

Mello cria o Porsche
LEGO® para 2020

Piloto inova mais uma vez e se inspira no brinquedo da
linha Technic da tradicional marca para o layout de seu
GT3 Cup 991 II
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Mello e o Porsche LEGO?

também atua no ramo da advo-
cacia, quebrou a cabeça para
pensar qual seria seu próximo
passo nessa ideia que acabou
dando certo com o Pink Pig. A
resposta veio por conta, curi-
osamente, de um brinquedo:
um Porsche 911 GT3 RS da
série LEGO®Technic - vício
antigo de Mello, que teve o
estalo enquanto montava o car-
ro. E a ideia acabou caindo no
gosto da própria fabricante de
brinquedos, que decidiu em-
barcar no projeto.

“Pensando um pouco sobre
qual seria meu novo layout, ti-
nha ganhado da minha namora-
da um Porsche da LEGO para
montar e me dei conta que de-
veria fazer um carro da LEGO.
Sempre gostei de brincar com
o LEGO , procurei eles, eles
curtiram a história e apoiaram
o projeto”, explica Mello.

A história de vida e paixão
de Rodrigo  por LEGO®,
 também representa a história
dos nossos fãs.  Quando ele
nos apresentou o seu projeto
para a Porsche Cup ficamos
impressionados com a sinergia
entre os valores da marca. Nos-
sos pequenos amantes de Te-
chnic terão Rodrigo como sua
grande inspiração. – comenta
Paulo Viana Head de Lego da
MCassab.

Já em relação à temporada
de 2019, Mello espera ampli-
ar ainda mais o sucesso obtido
no ano passado com a mesma
ousadia que decidiu reproduzir
pinturas clássicas em seu Pors-
che. “Quero ser bicampeão,
claro, e também andar entre os
carros da Carrera.  Pensando
grande, quero vencer uma cor-
rida na geral com esse carro.
Seria um sonho e uma realiza-
ção, pois a categoria tem al-
guns dos melhores nomes do
Brasil em seu grid”, completa.

O calendário 2020 da
Porsche GT3 Cup será com-
posto por nove etapas, sendo
seis delas em formato Sprint
(com rodadas duplas) e três
provas de Endurance (com du-
ração em torno de três horas).
A prova que abre a temporada
está marcada para o dia 14 de
março, no Autódromo de Inter-
lagos.

As provas do RKC são decididas na última volta

O mais tradicional campeo-
nato de kart sediado no Kartódro-
mo de Interlagos, em São Paulo
(SP), vai realizar a sua segunda eta-
pa de 2020 neste sábado (14). A
perspectiva é que esta 10ª tempo-
rada do RKC Rental Kart seja uma
das mais equilibradas, e isto pode-
rá ser conferido nas disputas das
três categorias. Depois das provas
de abertura do certame, Alexandre
Porche (ABC Automóveis) lidera
a Light, enquanto Alberto Otazú
(AVSP/Bianchi Automóveis/Car-
doso Funilaria e Pintura/No Fire
Services/Pailler Racing/Rolley
Ball/Speed Truck) é o líder na
Stock e na novíssima Challenge.

Entre os pilotos da categoria
de entrada Alexandre Porche co-
meçou bem, largando da pole
position e vencendo, mas sem-
pre perseguido por Marcelo Cos-
ta, autor da volta mais rápida. Em
terceiro terminou Hélio Matias,
seguido de Thiago Meirelles,
Miguel Sacramento e Elvis
Lima, completando os seis do
pódio da Light.

Na categoria dos pilotos
mais experientes Alberto Otazú
partiu da primeira posição, esta-
beleceu a melhor passagem e
venceu. Mas ele não teve facili-
dade, pois foi sempre pressiona-
do pelo campeão de 2018, Fábio
PL, que chegou em segundo. Em
terceiro ficou Henrique Luis
Lemos, adiante de Eduardo Fia-
minghi, Leonardo Ferreira e Gei-
son Granelli. O atual campeão da
Stock Fábio Cunha teve que
abandonar com o kart quebrado
e ficou apenas na 11ª posição do

campeonato.
A grande novidade desta 10ª

temporada do RKC Rantal Kart é
a categoria Challenge, que em sua
estreia teve Nelson Reple largan-
do da posição de honra. No entan-
to, a melhor volta e a vitória fica-
ram com Alberto Otazú, na prova
mais disputada do evento, com
Reple recebendo a bandeirada em
segundo. Completando os seis pri-
meiros vieram o atual campeão da
categoria Truck, Andrez Velasco,
seguido de Cayto Grotkowsky,
Marcelo Costa e Fábio PL.

Novos desafios
Pelo regulamento da Chal-

lenge, os seis primeiros da pri-
meira etapa levarão nesta segun-
da prova de 2020 o ’Lastro do
Sucesso’. Otazú, Reple, Velasco,
Grotkowsky, Costa e PL terão
que correr com 110 quilos, en-
quanto os outros pilotos dispu-

tarão com o mínimo de 100 qui-
los. E tem mais novidade. Não
haverá tomada de tempos, e os
pilotos largarão pela ordem de
pontuação no campeonato. Com
isto, a corrida será um pouco
mais longa e terá 25 minutos de
duração. E mais ainda.

A partir da segunda até a nona
etapa será instituída a promoção
‘Lucky Dog’. A pole position des-
ta nova categoria será sorteada
entre os pilotos inscritos e que
não se ausentaram em nenhuma
etapa. A ‘Joker Lap’ será mantida
durante todo o campeonato, com
todos os pilotos tendo que cum-
prir uma volta por um traçado
indicado, que poderá ser mais
longo ou mais curto, a critério
da organização.

Confira a pontuação da ca-
tegoria Light:

1) Alexandre Porche, 31; 2)

Marcelo Costa, 28; 3) Hélio
Matias, 25; 4) Thiago Meirelles,
23; 5) Miguel Sacramento, 21; 6)
Elvis Lima, 20; 7) José Mauro
Claudino, 18; 8) Arthur Martins,
17; 9) Luiz Antonio Gouvêa e
Milton Beefy Junior, 16; 10)
Renato Piques, 12.

Confira a pontuação da ca-
tegoria Stock:

1) Alberto Otazú, 32 pontos;
2) Fábio PL, 27; 3) Henrique
Luis Lemos, 25; 4) Eduardo Fia-
minghi, 23; 5) Leonardo Ferrei-
ra, 21; 6) Geison Granelli, 20; 7)
Fernando Teles, 19; 8) Cayto
Grotkowsky, 18; 9) Nelson Re-
ple, 17; 10) Andrez Velasco, 16;
11) Fábio Cunha, 14; 12) Gusta-
vo Pincelli, 10.

Confira a pontuação da ca-
tegoria Challenge:

1) Alberto Otazú, 31; 2) Nel-
son Reple, 28; 3) Andrez Velas-
co, 25; 4) Cayto Grotkowsky, 23;
5) Marcelo Costa, 21; 6) Fábio
PL, 20; 7) Miguel Sacramento,
19; 8) Leonardo Ferreira, 18; 9)
Gustavo Pincelli, 17; 10) Fer-
nando Teles, 16; 11) Sérgio
Compain, 15; 12) Arthur Martins,
14; 13) Geison Granelli, 13; 14)
Fábio Cunha, 12; 15) Maurício
Rigolo, 11; 16) Renato Piques,
9; 17) Pedro Baptista, 8; 18)
Hélio Matias e Thiago Meirel-
les, 7; 20) Gilson Fernandes, 6;
21) Davi Mendes, 5; 22) Jemis
Weber, 4.

O RKC tem o apoio de Imab,
Sporting Comfort, Rolley Ball,
Porto Penha Food Park, Speed
Truck e Ecoposte.
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Moto-E: Granado abre a pré-temporada
em primeiro nos testes oficiais

Eric Granado iniciou a pré-temporada ditando o ritmo na
Espanha

O brasileiro Eric Granado
abriu os testes oficiais de pré-
temporada do Mundial de Moto-
E mostrando o que exibiu nas

duas últimas corridas de 2019:
forte ritmo e muito comprome-
timento com o trabalho da equi-
pe Avintia Racing. O jovem bra-

sileiro de 23 anos, que venceu as
duas provas finais do ano passa-
do, foi o mais rápido no primei-
ro dia de testes em Jerez de la
Frontera (Espanha) superando o
atual campeão, Matteo Ferrari
(Itália, equipe Trentini), por ape-
nas 0s084.

Equipes e pilotos do Mundi-
al focaram na adaptação das no-
vidades incorporadas na moto
Energica Ego Corsa. “São ele-
mentos que visam melhorar a
estabilidade nas curvas e oti-
mizar o desempenho da bate-
ria, além de tornar as retoma-
das e largadas ainda mais im-
pressionantes, por que a Ener-
gica já possui uma força incrí-
vel nessas situações, justamente
por ser uma moto elétrica”, ex-
plicou Granado, terceiro coloca-
do em 2019, melhor posição de
um piloto brasileiro em um cam-

peonato de nível mundial em
toda a história.

No primeiro dos três dias, os
pilotos puderam experimentar a
nova configuração do garfo de
suspensão dianteira fornecido
pela especialista Ohlins, além
de pneus Michelin de compos-
tos novos na traseira e diantei-
ra da moto. Outra novidade foi
uma entrada de ar que visa re-
frigerar as baterias, melhoran-
do tanto o desempenho em rit-
mo de competição quanto a ve-
locidade da recarga.

“Foi bom estar de volta à pis-
ta com a Energica, já estava com
saudade, e hoje foi uma delícia
pilotar”, destacou Eric Granado.

O brasileiro Eric Granado
disputa o Campeonato Mundial
de Moto-E com apoio de Oak-
ley, Shark, Alpinestars, Orbea,
Marazul, Edge e Frota.
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F-Renault Eurocup

Caio Collet inicia testes de
 pré-temporada na Espanha

O brasileiro Caio Collet, de 17
anos, viveu diretamente nos últimos
dias o grande impacto que o novo
coronavírus vem causando mundial-
mente. Ao lado de outros pilotos do
Renault Sport Academy (Christian
Lundgaard e Hadrien David) e do
diretor do programa Mia Sharizman,
o brasileiro ficou em quarentena em
um hotel na ilha de Tenerife, na Es-
panha, onde participava de atividades
para o início da temporada 2020.

Hóspedes do hotel foram di-
agnosticados com o novo vírus,
o que provocou a quarentena dos
demais hóspedes e funcionários.
Collet, que estava no hotel des-
de o dia 20 de fevereiro, feliz-
mente não apresentou nenhum
sintoma da doença e foi liberado

nesta terça-feira, dia 10.
O piloto seguiu direto para Va-

lência, também na Espanha, onde
inicia os testes da pré-temporada
da Fórmula Renault Eurocup.

“Ficamos no hotel desde o dia
20 de fevereiro, mas felizmente
não tivemos nenhum sintoma, con-
seguimos seguir nossos treinamen-
tos na parte física durante estes dias
e agora vamos direto para Valência
para os primeiros testes da pré-
temporada”, contou aliviado.

“Estou bem animado para o
campeonato deste ano e vamos
trabalhar para evoluir durante os
testes e chegarmos bem prepa-
rados para a 1ª etapa”, comple-
tou o brasileiro, que fará sua se-
gunda temporada na categoria.

Em virtude do coronavírus, a
Fórmula Renault Eurocup tam-
bém anunciou no início da sema-
na o cancelamento da etapa de
Monza, na Itália, que aconteceria
em abril. Desta forma o campeo-
nato só terá início em maio, em
Silverstone (Ing). A etapa italiana
foi substituída pelo circuito de
Hockenheim, na Alemanha, que
receberá as provas em outubro.

Para a pré-temporada, estão
mantidos os testes em Valência
esta semana, bem como Barce-
lona nos dias 14 e 15 e Paul Ri-
card, na França, no final do mês.

A temporada 2020 será a ter-
ceira de Collet nos monopostos.
Em 2018, ele estrou na Fórmula 4
e conquistou de forma arrasadora

o título do campeonato francês. No
ano passado, foi o melhor estrean-
te da F-Renault Eurocup, vencendo
10 das 20 provas entre os novatos.
Também foi seis vezes ao pódio no
geral, uma delas na preliminar do
GP de Mônaco da F-1.

Este ano, o objetivo é brigar
pelo título da Fórmula Renault
Eurocup no geral. A temporada
terá 10 rodadas duplas, passando
pelas principais pistas da Europa
e também com uma etapa em Abu
Dhabi, nos Emirados Árabes.

O carro da categoria é o F3 R
homologado pela FIA, com chas-
sis Tatuus F.3 T-318, monocoque
de carbono FIA F.3 2018 e com
Halo, impulsionado por um mo-
tor Renault de 270 cavalos.


