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Governo estima em 150 mil número
de desempregados na pandemia
Aposentados e militares já podem
ser contratados para a Previdência
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Dívida Pública Federal cai 1,55%
em março e vai para R$ 4,15 tri
Página 12

A Organização Mundial
da Saúde (OMS) pediu na terça-feira (28) uma quantidade maior de voos para acelerar as remessas de conjuntos
de exames e equipamentos
de proteção para áreas em
que a Covid-19 está se disseminando, especialmente a
América Latina
O chefe de apoio operacional e logística da OMS,
Paul Molinaro, disse que as
remessas globais de vacinas
foram prejudicadas em abril
e que, se isso continuar em
maio, haverá lacunas nas
imunizações de rotina e nas
campanhas contra surtos de
outras doenças.
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Previsão do Tempo
Quarta: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo
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deixando de apresentar os sintomas da doença. Ainda são investigados 1.156 mortes.
São Paulo se mantém como
epicentro da pandemia no país,
concentrando o maior número
de falecimentos (2.049). O estado é seguido pelo Rio de Janeiro (738), Pernambuco (508),
Ceará (403) e Amazonas (351).
Além disso, foram registradas mortes no Maranhão (145),

Pará (129), Bahia (86), Paraná
(77), Minas Gerais (71), Espírito Santo (64), Paraíba (53), Rio
Grande do Norte (48), Rio Grande do Sul (45), Santa Catarina
(44), Alagoas (36), Distrito Federal (28), Amapá (28), Goiás
(27), Piauí (21), Acre (16), Sergipe (11), Mato Grosso (11),
Rondônia (11), Mato Grosso do
Sul (nove), Roraima (seis) e Tocantins (dois). (Agencia Brasil)

tar o seguro por causa das restrições do atendimento
presencial aos trabalhadores.
De acordo com os dados
apresentados na terça-feira
(28) pela equipe econômica,
em março de 2020 foram feitos 536.845 requerimentos
de seguro-desemprego, redução de 3,5% em relação a
março de 2019, quando foram 556.226. Já na primeira
quinzena de abril deste ano,
267.693 trabalhadores solicitaram o seguro, queda de
13,8% em relação às
310.509 solicitações na primeira quinzena de abril de
2019.
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Dólar tem maior queda diária
em dois anos e fecha em
R$ 5,51
Em um dia de melhora em diversos mercados externos, os
mercados globais refletiram o relaxamento da quarentena em
diversos países da Europa. O dólar teve a maior queda diária
em dois anos, e a bolsa de valores subiu pela segunda sessão
seguida, voltando a ultrapassar a marca de 80 mil pontos.
O dólar comercial encerrou na terça-feira (28) vendido a
R$ 5,517, com recuo de R$ 0,147 (-2,59%). Em pontos percentuais, essa foi a maior queda para um dia desde 8 de junho
de 2018, quando a cotação tinha fechado em queda de 5,59%.
O euro comercial caiu para abaixo de R$ 6, fechando a R$
5,96, com recuo de 2,66%. A libra esterlina comercial recuou
para menos de R$ 7, sendo vendida a R$ 6,85 (-2,62%).
A moeda norte-americana operou em baixa durante todo o
dia, mas intensificou o ritmo de queda durante a tarde. Na mínima do dia, por volta das 15h, o dólar comercial chegou a ser
vendido a R$ 5,48. Em 2020, o dólar comercial acumula alta
de 37,48%.
O Banco Central (BC) voltou a atuar no mercado, mas de
maneira discreta. A autoridade monetária não vendeu dólares
das reservas internacionais na terça-feira, mas renovou (rolou) US$ 500 milhões de contratos de swap cambial –venda
de dólares no mercado futuro – que venceriam em junho.
O dia foi marcado pela recuperação na bolsa de valores. O
índice Ibovespa, da B3 (bolsa de valores brasileira), que tinha
despencado no fim da semana passada, com a saída do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, voltou a
superar os 80 mil pontos. O indicador fechou esta terça aos
81.312 pontos, com alta de 3,93%. (Agência Brasil)

Esporte

Osasco Audax/São Cristóvão Saúde
Equipe X Rally
intensifica luta contra o novo
Team promove live
coronavírus com ação solidária com Nasser Al Attiyah

Osasco Audax/São Cristóvão Saúde
O Osasco Audax/São Cris- Osasco Voleibol Clube, é comtóvão Saúde entra “em qua- posta pela equipe, comissão técdra” para participar da vitória nica, patrocinadores, apoiadocontra o novo coronavírus. res e, claro, torcedores. E estaAlém da massiva atuação nos mos todos juntos no combate à
canais de comunicação e re- COVID-19. Tenho certeza que
des sociais para reforçar a conseguiremos enviar muitas
necessidade de isolamento máscaras para as pessoas que
social, o clube agora faz são assistidas por entidades
campanha para arrecadar fun- da nossa cidade”, afirma a lídos para auxiliar entidades bero Camila Brait. A ponteisociais da cidade. As atletas ra Jaque completa. “O slogan
estão engajadas na ação e gra- que estamos usando nessa
varam um vídeo incentivan- campanha resume nossa ação:
do as doações, que podem ‘Entre para o nosso time e
ser feitas por meio do link: faça sua melhor jogada’. É
https://linktr.ee/osascovo- por isso que convocamos todos
leibolclube. Qualquer quan- a fazer sua doação e jogar com
tia é bem-vinda e será desti- a gente por Osasco”.
nada à compra de máscaras de
A campanha solidária e uma
proteção.
ação conjunta do departamento
“Nossa família, a família de marketing do Osasco Volei-

bol Clube e Prefeitura, por meio
da Secretaria de Esportes. Após
o final precoce da Superliga e
durante o período de isolamento social em função da pandemia, o Osasco Audax/São Cristóvão Saúde tem promovido lives com suas atletas. Nomes
como Bia, Camila Brait, Casanova, Mara, Roberta, Kika entre
outras já participaram via Instagram. Nesta semana está programada entrada ao vivo da bicampeã olímpica Jaque, uma das
mais aguardada pelos fãs.
O clube também tem inovado ao promover lives dedicadas
exclusivamente aos torcedores, que contam histórias e declaram seu amor pelo time diretamente de suas casas, sempre às 17h, de sexta-feira. Aos
sábados, a Osasco Vôlei TV
transmite treinos ao vivo, a
partir das 10h. Para participar
basta
acessar: https://
osascovoleitv.tvnsports.com.br/.
As atividades virtuais promovidas pelo departamento de
marketing do Osasco Voleibol
Clube, além de levar informação
e entretenimento aos torcedores, garante uma entrega importante aos patrocinadores, que tiveram as possibilidades de retorno com exposição de marca
reduzidas com o final da temporada esportiva no primeiro semestre de 2020. A equipe conta
com o apoio das seguintes empresas: Bradesco, iFood, Reserva Raposo, São Cristóvão Saúde, Audax, EcoOsasco e Hummel, além do suporte da Prefeitura de Osasco.

Foto/ FOTOP

Covid-19:
OMS pede
mais voos
para acelerar
remessa de
exames

O Brasil bateu novo recorde
de mortes em um dia em razão
da pandemia do novo coronavírus, com 474. Segundo atualização do Ministério da Saúde divulgada na terça-feira (28), o total subiu para 5.017, aumento de
10,4%. O acréscimo mais alto até
então havia sido na quinta-feira
(23), quando foram contabilizados 407.
O Brasil chegou a 71.886
pessoas infectadas. Nas últimas
24 horas foram adicionadas às
estatísticas mais 5.385 casos,
aumento de 8,1% em relação a
ontem, quando foram registrados
66.501 mil pessoas nessa condição. Foi o segundo maior número em um dia, perdendo apenas para o sábado (25), quando
foram acrescidos 5.514 novos
casos ao balanço.
De acordo com o Ministério
da Saúde, deste total, 34.325 estão em acompanhamento (48%)
e 32.544 já foram recuperados,

Foto/Divulgação

O papa pediu na terça-feira (28) que as pessoas sejam
“obedientes” e respeitem as
medidas para a saída do confinamento imposto pelo coronavírus, “para que a pandemia não
retorne”.
“Quando começamos a ter
medidas para sair da quarentena, pedimos ao Senhor que dê
ao seu povo, todos nós, a graça
da prudência e obediência às
disposições, para que a pandemia não retorne”, disse Francisco na sua habitual missa
matinal na Casa de Santa Marta, transmitida ao vivo pelos
canais do Vaticano.
Apesar das disposições determinadas pelo governo italiano para sair gradualmente do
confinamento, não foi ainda
autorizada a celebração de missas.
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Brasil bate novo recorde
de mortes por covid-19
em um dia
Foto/Tatiana Fortes/Governo do CE

Papa pede
respeito a
medidas para
saída de
confinamento

O Ministério da Economia
estima que houve um aumento de 150 mil pessoas desempregadas no país entre março
e a primeira quinzena de abril
deste ano, em relação ao mesmo período de 2019, em razão da crise causada pelas medidas de enfrentamento ao
novo coronavírus (covid-19)
no Brasil.
Os números são baseados,
segundo o secretário especial
de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, nos pedidos de seguro-desemprego registrados
pelo órgão e na estimativa de
demanda reprimida de pessoas que não conseguiram solici-

Conversa da equipe com o piloto catari acontece nesta quinta
(30) às 16 horas
A equipe X Rally Team, tricampeã do Sertões e uma das
equipes mais tradicionais do
rali brasileiro, promoverá uma
conversa ao vivo em seu perfil
no Instagram com o tricampeão do Rali Dakar, o catari
Nasser Al Attiyah. A live acontece nesta quinta-feira, 30 de
abril, às 16 horas (horário de
Brasília). Para acompanhar, é
só seguir @xrallyteam.
Será a segunda live promovida pela equipe – a da última
segunda-feira (27) contou com
a presença do navegador tricampeão do Sertões e chefe do
time, Beco Andreotti.
Nasser Al Attiya, de 49
anos, é um atleta de elite em
duas modalidades. Bicampeão
do WRC2 – categoria de acesso ao Mundial de Rali (WRC)
-, Nasser acumula também quatro títulos mundiais de Rali

Cross Country e venceu o
Dakar três vezes – em 2011,
2015 e 2019. É também medalhista olímpico de bronze
no tiro skeet, nos Jogos de
Londres de 2012.
Além de atleta, Al Attiya
é também príncipe do Catar, e
já esteve no Brasil em duas ocasiões anteriores: no Sertões de
2009, em que foi segundo colocado – apenas um minuto atrás
de Carlos Sainz, o vencedor – e
protagonizou uma bela história
de solidariedade (que contaremos na live), e também em
2016 nos Jogos Olímpicos
do Rio de Janeiro.
A live será toda em inglês,
mas os seguidores da X Rally
Team no Instagram poderão
deixar suas perguntas na sessão de comentários no post que
anuncia a participação do Catari, e que promete novidades.
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Coronavírus mata mais de 2 mil
em SP e registra novo recorde
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
Jornalista desde 1990, Cesar Neto tem sua coluna (diária)
de política publicada - desde 1993 - na imprensa de São Paulo
(Brasil). Foi se tornando referência também na Internet, via
www.cesarneto.com ; no Twitter, via @CesarNetoReal ; Email
cesar@cesarneto.com
.
CÂMARA (SP)
Médicos que são vereadores, como Frange (PTB), Natalini
(PV), Hato (MDB) e o veterinário Goulart (PSD) precisam se
manifestar bem mais nas suas redes sociais, ao menos na mais
política que é o Twitter. Afinal, são eles que farão - ou não - o
futuro das políticas de saúde da cidade de São Paulo
.
PREFEITURA (SP)
Bruno Covas (PSDB) vivencia a realidade do dito popular ...
“é o que temos pra hoje”. Cada vez que diz ou escreve o que tá
sendo feito pra combater o Covid-19, sofre mais ataques do que
o vírus às populações. Se houvesse milagre, a cidade se chamaria
‘de DEUS’ e o santo seria Agostinho e não Paulo
.
ASSEMBLEIA (SP)
Depois que o ex-Presidente FHC (PSDB) pediu a renúncia
do Presidente Bolsonaro, a deputada Janaína Paschoal (PSL), que
já tinha pedido, voltou a pedir. Em tempo: a mais votada deputada
estadual da História do Brasil considera que o general Mourão tá
bem preparado pra fazer um bom governo
.
GOVERNO (SP)
Sem Doria (PSDB ), tirando o foco político, na entrevista
coletiva de ontem só deu Comitê de Contingência (SP), dirigido
pelo médico e professor Davi Uip. Ele e o Secretário (Saúde)
Hermann, expuseram o avanço do Covid-19 na Grande São Paulo
e nas cidades das regiões metropolitanas pelo Interior
.
CONGRESSO (BR)
Rodrigo Maia (deputado-presidente da Câmara Federal) e Alcolumbre (presidente do Senado), ambos no DEM (ex-PFL) seguem ‘jogando o jogo’, ‘tocando a bola’ com o ‘centrão’ e usando
o ‘VAR’ político pra agilizar as votações que farão os ‘árbitros’
não darem ‘cartão vermelho’ pro Bolsonaro
.
PRESIDÊNCIA
Da Advocacia Geral da União pro Ministério (Justiça), André
Mendonça pode fazer na Pasta o que Alexandre Moraes fez no
governo Michel Temer (MDB) : uma via de entrada no Supremo,
indicado pelo Presidente Bolsonaro no início de novembro 2020.
Quanto ao ex-dirigente na Agência Brasileira ...
.
(REPÚBLICA)
... de Inteligência (ABIN), o delegado Alexandre Ramagem
foi pra direção da Polícia Federal (PF) e até que foi bem aceito
pelos colegas, apesar das ligações de amizade com a família Bolsonaro, que gostaria de ter informações privilegiadas da Polícia
de Estado (não de governos). São corporativos
.
PARTIDOS (BR)
No MDB, o filiado - como foi no PT, no PP e no DEM (exPFL) e em tese pré-candidato à prefeitura paulistana - o comunicador Datena (Band tv) segue batendo no isolamento social feito
pelo governador (SP) Doria e pelo prefeito de São Paulo Bruno
Covas, por conta do avanço da pandemia Covid-19
.
JUSTIÇAS (BR)
Na contagem regressiva pra sua ‘expulsória’ (75 de idade),
Celso de Mello autorizou a abertura de inquérito no Supremo pra
que o ex-ministro (Justiça) Sérgio Moro apresente provas e inicie suas defesas das acusações que fez ao Bolsonaro, especialmente de fazer da Polícia Federal sua ‘polícia política’
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Mais 224 mortes relacionadas ao novo coronavírus foram
confirmadas desde ontem, em
SP. Com esse novo recorde num
intervalo de 24 horas, o Estado
atinge um total de 2.049 óbitos
na terça-feira (28).
Entre o total de vítimas fatais, 728 residiam em cidades do
interior, litoral e Grande São Paulo,
por onde a doença tem crescido. São
141 municípios com pelo menos
um óbito, incluindo a capital. A relação de casos e óbitos confirmados por cidade pode ser consultada
em www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.
Quase metade do total de
municípios em São Paulo já foi
alcançada pela COVID-19. Das
645 cidades de SP, 305 tiveram
pelo menos um caso da doença.
Entre os 24.041 confirmados
em todo o território, 8.644 dos
infectados moravam fora da cidade de São Paulo.
“Existe uma sensação no in-

terior de que ele é protegido
[contra o coronavírus], como se
algo que acontece aqui na capital não fosse acontecer no interior. E isso de fato não é real”,
afirmou nesta terça-feira (28) o
professor da Faculdade de Medicina da Unesp, em Botucatu,
Carlos Fortaleza, também integrante do Centro de Contingência em São Paulo.
Em coletiva no Palácio dos
Bandeirantes nesta terça-feira
(28), o infectologista David Uip,
coordenador do Centro de Contingência, alertou para a difusão
da pandemia para o interior do
Estado e ressaltou a importância das medidas de contenção
adotadas pelo Governo, como a
quarentena.
“[A pandemia no interior]
está atrasada em relação ao município de São Paulo e à área
metropolitana em mais ou menos duas semanas. Por quê? Por
conta das medidas de isolamen-

to social que foram adotadas precocemente no Estado de São
Paulo. Isso fez com que houvesse uma contenção”, disse.
Internações e leitos em UTI
A COVID-19 também provocou a internação de mais de 8 mil
pessoas nos hospitais de SP.
Hoje, há 3.124 pacientes em UTI
e 4.927 em enfermaria.
Também houve crescimento
de um ponto percentual na taxa
de ocupação dos leitos de UTI
para atendimentos a COVID-19.
Nesta segunda, está em 61,6%
no Estado de São Paulo e 81%
na Grande São Paulo.
Perfil da mortalidade
Entre as vítimas fatais, estão 1.189 homens e 860 mulheres. Os óbitos continuam
concentrados em pacientes
com 60 anos ou mais, totalizando 74,7% das mortes.
Observando faixas etárias

subdividas a cada dez anos, notase que a mortalidade é maior
entre 70 e 79 anos (521 do total), seguida por 60-69 anos (453)
e 80-89 (408). Também faleceram 150 pessoas com mais de 90
anos. Fora desse grupo de idosos,
há também alta mortalidade entre pessoas de 50 a 59 anos (260
do total), seguida pelas faixas de
40 a 49 (156), 30 a 39 (76), 20 a
29 (17) e 10 a 19 (7), e um com
menos de dez anos.
Os principais fatores de risco associados à mortalidade são
cardiopatia (60,1% dos óbitos),
diabetes mellitus (43,6%), doença renal (12,1%), pneumopatia (11,6%), e doença neurológica (11,3%). Outros fatores
identificados são imunodepressão, obesidade, asma e doenças
hematológica e hepática. Esses
fatores de risco foram identificados em 1.687 pessoas que faleceram por COVID-19
(82,3%) do total.

Empresa-filha da Unesp leva
inovação ao agronegócio brasileiro
A essência do empreendedorismo que compõe cada célula
da Universidade Estadual Paulista (Unesp) permite que os profissionais ligados à instituição
de Ensino Superior levem inovações ao agronegócio brasileiro. Por isso, o portal da Agência
Unesp de Inovação (AUIN) destaca uma empresa-filha da universidade, a Quanticum, que pesquisa o DNA dos solos para
apoiar produtores agrícolas, reunindo em sua trajetória pesquisadores e visionários de diversas gerações.
A startup, além de possuir um
DNA com histórias de pesquisadores inovadores e empreendedores da Unesp (unidos tanto por
laços genéticos quanto pelo
amor à Agronomia), também trabalha diariamente para entender
o próprio DNA dos solos brasileiros, tornando-se referência
internacional nessa proposta.
Pioneirismo
A Quanticum é liderada por

Renan Gravena (CEO) e Gustavo Pollo (diretor de Operações),
ambos formados pela Unesp,
contando ainda com a participação de Diego Siqueira (pesquisador associado), mais um
egresso da universidade.
A empresa é pioneira na utilização comercial da identificação e do mapeamento dos minerais presentes nos diferentes tipos de solos tropicais do País,
o que possibilita compreender
as características agronômicas e
ambientais das terras, impactando diretamente na produtividade dos cultivos agrícolas.
Esse entendimento aprofundado sobre a composição do
solo, que viabiliza o negócio da
Quanticum, possui grande contribuição dos estudos delineados no Grupo de Pesquisa
CSME (Caracterização do Solo
para Fins de Manejo Específico) da Unesp de Jaboticabal, coordenado pelo professor José
Marques Júnior, docente da universidade desde 1988.

“Começamos em 2018 um
mapeamento para identificar as
empresas que têm o DNA da
Unesp, que utilizaram o conhecimento da universidade para
criar seus negócios. Dentro
dessa campanha, conhecemos
uma startup incrível: a Quanticum, que reúne três gerações de
pesquisadores da Unesp. A inovação está sendo utilizada como
modelo de negócio e a empresa está atuando hoje em nível
global”, explica ao Portal da
AUIN Guilherme Wolff Bueno,
gestor do Programa de Empreendedorismo da Unesp junto
com o banco Santander, em vídeo disponível na plataforma
YouTube.
“Entre os muitos objetivos
da carreira universitária, um deles é criar oportunidades e incentivar as diversas gerações de
estudantes em relação ao desenvolvimento dos seus talentos.
Alguns se tornaram professores
e pesquisadores, enquanto outros se transformaram em ges-

tores de empresas agrícolas”,
destaca o professor José Marques Júnior, coordenador do
grupo de pesquisa CSME, da
Unesp, ao Portal da AUIN.
“Costumo dizer que, além de
formado, eu sou criado pela
Unesp, já que meu pai foi professor universitário no mesmo
campus que em que tive a
oportunidade de estudar. Ele
fez parte da primeira turma de
formandos de Agronomia, em
Jaboticabal”, revela ao Portal
da AUIN Renan Gravena, CEO
da startup.
“Nós ficamos muito contentes pela Quanticum utilizar
toda a tecnologia gerada dentro da Unesp para fornecer informações ao crescimento da
agricultura brasileira”, afirma
Gustavo Pollo, diretor de
Operações da emp resa, ao Portal da AUIN.
A reportagem completa, escrita pela jornalista Tainah Veras, no site da AUIN, está disponível na internet.

Isolamento social em São Paulo é de 48%,
aponta Sistema de Monitoramento
O Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo de São Paulo mostra que
o percentual de isolamento social no Estado foi de 48% na
segunda-feira (27).
A central de inteligência analisa os dados de telefonia móvel
para indicar tendências de deslocamento e apo ntar a eficácia
das medidas de isolamento social. Com isso, é possível
apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em

quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com apoio
das prefeituras.
No momento, há acesso a
dados referentes a 104 cidades
maiores de 70 mil habitantes, que
podem ser consultados e estão
também disponibilizados em gráficos
no
site
https://
www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento. O sistema é atualizado diariamente para incluir
informações de municípios.

“É no município que as coisas acontecem realmente. Temos
uma realidade na Grande SP e
outra realidade no interior. A
ideia da nossa presença aqui é
para que consigamos disseminar a informação e tentar ser
uma via de mão dupla, do Comitê para os municípios e viceversa”, disse o representante
do Conselho de Secretários
Municipais de Saúde de SP –
COSEMS, Geraldo Reple.
O SIMI-SP é viabilizado por

meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro,
Oi e TIM para que o Governo de
São Paulo possa consultar informações agregadas sobre deslocamento no Estado.
As informações são aglutinadas e anonimizadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário. Os dados de georreferenciamento servem para aprimorar as medidas de isolamento
social para enfrentamento ao
coronavírus.

Unicamp: Vestibular transfere para junho
pedidos de isenção da taxa de inscrição
Considerando o contexto da
pandemia de COVID-19 (doença causada pelo novo coronavírus), a Comissão Permanente
para os Vestibulares (Comvest)
da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) está ajustando o calendário e alguns procedimentos para o pleno atendimento dos estudantes das escolas públicas no Programa de
Isenção da Taxa de Inscrição para
o ingresso em 2021.
A isenção valerá tanto para o
Vestibular Unicamp 2021 quanto para a modalidade Enem-Unicamp 2021. As inscrições foram
transferidas para os meses de
junho e julho e estarão abertas a
partir das 9h do dia 22 de junho
de 2020 até as 23h59min do dia
8 de julho de 2020.
A documentação exigida deverá ser enviada também até o dia
8 de julho. O horário da abertura
e encerramento das inscrições é
o horário de Brasília (DF). Candidatos de todo o Brasil podem
solicitar a isenção, exclusivamente pela internet, na página:
www.comvest.unicamp.br.
Em relação aos documentos,

como alternativa em caso de dificuldade de conseguir junto às
escolas, no momento da solicitação de isenção, o Histórico
Escolar, os candidatos matriculados na rede pública do Estado
de São Paulo poderão emitir
documento (e converter em pdf)
a partir do site https://
sed.educacao.sp.gov.br/consultapublica/consulta.
Já os candidatos de escola
pública de outros Estados e do
Distrito Federal, poderão anexar
(em pdf), declaração de que são
estudantes da rede pública durante
todo o Ensino Médio, conforme
modelo na página da Comvest.
Importante: os candidatos que
anexaram a declaração deverão,
no ato da inscrição no Vestibular
Unicamp 2021 ou no Enem-Unicamp 2021, anexar o documento oficial (Histórico Escolar ou
Declaração da escola).
O processo deste ano traz
três novidades, já anunciadas anteriormente. Na modalidade 1,
que exige comprovação de renda, a Comvest irá aceitar o cadastro no CadÚnico do governo
federal, para que os candidatos

não precisem anexar a documentação exigida. Outra novidade é
que a Comvest vai oferecer um
número ilimitado de isenções na
modalidade 2 (para funcionários Unicamp/Funcamp). Já na
modalidade 3, a novidade é que
a isenção está sendo estendida
para os cursos noturnos de Tecnologia, além das Licenciaturas.
O Edital com todos os detalhes
já está disponível na página da
Comvest na internet.
As isenções da taxa de inscrição do Vestibular Unicamp
são oferecidas em três modalidades: 1– para candidatos provenientes de famílias de baixa
renda (até um salário mínimo e
meio bruto mensal por morador
do domicílio); 2– funcionários
da Unicamp/Funcamp; e 3– para
aqueles que se candidatarem
aos cursos noturnos de Licenciatura ou Tecnologia (Licenciaturas em: Ciências Biológicas,
Física, Letras, Licenciatura Integrada Química/Física, Matemática e Pedagogia. Tecnologia
em: Análise e Desenvolvimento de Sistemas e em Saneamento Ambiental).

Os pré-requisitos são: ter
cursado o ensino médio integralmente em instituições da
rede pública de educação (não se
aplica à modalidade 3) e já ter
concluído ou concluir em 2020
o ensino médio. A Comvest oferece 6.680 isenções na modalidade 1 e um número ilimitado de
isenções nas modalidades 2 e 3.
A lista dos estudantes contemplados com a isenção será
divulgada dia 27 de julho. Também a partir desta data, os contemplados começam a receber – exclusivamente via correio eletrônico – um comunicado de que foram beneficiados. Importante: Os
contemplados não são automaticamente inscritos no Vestibular
Unicamp 2021 e no Enem-Unicamp 2021. É preciso, posteriormente, fazer as respectivas inscrições, utilizando o código de
isento fornecido pela Comvest.
O calendário com as datas de
inscrição e provas do Vestibular
Unicamp 2021 e com as datas da
inscrição na modalidade EnemUnicamp 2021 já foi divulgado
e pode ser acessado na página
www.comvest.unicamp.br.
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Governo estima em 150 mil número
de desempregados na pandemia
O Ministério da Economia
estima que houve um aumento
de 150 mil pessoas desempregadas no país entre março e a primeira quinzena de abril deste
ano, em relação ao mesmo período de 2019, em razão da crise
causada pelas medidas de enfrentamento ao novo coronavírus (covid-19) no Brasil.
Os números são baseados,
segundo o secretário especial de
Previdência e Trabalho, Bruno
Bianco, nos pedidos de seguro-desemprego registrados
pelo órgão e na estimativa de
demanda reprimida de pessoas
que não conseguiram solicitar
o seguro por causa das restrições do atendimento presencial
aos trabalhadores.
De acordo com os dados
apresentados na terça-feira
(28) pela equipe econômica,
em março de 2020 foram feitos 536.845 requerimentos
de seguro-desemprego, redução de 3,5% em relação a
março de 2019, quando foram
556.226. Já na primeira quinzena de abril deste ano,
267.693 trabalhadores solicitaram o seguro, queda de
13,8% em relação às 310.509
solicitações na primeira quinzena de abril de 2019.
“Tendo em vista o fechamento das agências Sine [Sistema
Nacional de Emprego], temos
uma demanda reprimida. Ainda
temos pequena fila, que estamos
dando conta rapidamente, do pedido do seguro-desemprego. E
essa demanda reprimida não pas-

sa de 200 mil em março e abril
de 2020. Portanto, temos um
aumento de pedidos de segurodesemprego, mas esse aumento
não passa de 150 mil pedidos [a
mais, em relação a 2019]”, explicou Bianco.
Para o secretário, entretanto, os números são positivos pois
são pequenos e porque essas
pessoas desempregadas estão
guarnecidas pelo seguro-desemprego nesse momento de incertezas na economia por causa da
pandemia da covid-19.
Para o secretário-executivo
do Ministério da Economia,
Marcelo Guaranys, a preocupação com uma explosão de desempregados no país não se confirmou, já que o número de pedidos de seguro-desemprego
está muito parecido com os registrados no ano passado. “Nesse primeiro instante de crise,
passado mais de um mês, não
verificamos um aumento de pedidos, o que demonstra que a situação está parecida do que havia no passado, ligeiro aumento
mas não é nenhuma explosão,
perto do que nós pensamos ou
que todos esperavam que poderia acontecer”.
Canais de atendimento
O secretário de Trabalho,
Bruno Dalcolmo, explicou que
a demanda reprimida de trabalhadores que não conseguiram fazer o pedido de seguro-desemprego, se deve ao fato de que
muitos ainda não têm acesso às
alternativas de pedido digitais,

por meio do portal do governo
federal ou pelo aplicativo da
Carteira de Trabalho Digital.
“Muita gente não tem conhecimento e ficou meio a ver navios num momento em que o
Sine fechou as portas. Tão logo
as agências do Sine reabram ou
adotem atendimento remoto esses números vão se ajustar ao
valor real”, disse.
Ainda assim, segundo o ministério, na primeira quinzena
de abril 90,2% das solicitações
foram realizadas via web. No
mesmo período do ano passado, esse número representava
apenas 1,6%.
Para dúvidas e esclarecimentos, o trabalhador pode ligar
para o teleatendimento Alô Trabalho, no número 158, ou acionar as superintendências por email. No Distrito Federal, por
exemplo,
o
e-mail
é
trabalho.df@mte.gov.br. Em
cada unidade da Federação, basta trocar a sigla da UF para a do
estado
desejado
(trabalho.mg@mte.gov. b r,
trabalho.rj@mte.gov.br e assim
por diante).
Manutenção de empregos
O secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, também informou que
pouco mais de 4 milhões de pessoas já assinaram acordos de redução de jornada ou suspensão
de contrato de trabalho, e estão
com os empregos preservados.
A Medida Provisória nº 936, de
1º de abril de 2020, instituiu o

Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (Bem), por meio do qual o
empregador reduz a jornada com
redução proporcional de salário
e o governo faz uma compensação ao trabalhador.
Entretanto, como essa compensação não é integral, de acordo com equipe econômica, a
expectativa é que haja uma queda de 15% na renda média dos
trabalhadores. Em contrapartida,
o funcionário ganha o direito a
estabilidade temporária no emprego, pelo mesmo período que
durar a redução ou suspensão do
contrato.
De acordo com a equipe econômica, um panorama mais
completo do desemprego no
país po deria ser demonstrado
via Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mas a divulgação dos dados estão suspenso pois as
empresas e escritórios de contabilidade não estão conseguindo informar os dados corretos de demissões e contratações no e-Social, que reúne as
informações trabalhistas.
No ano passado, o governo acabou com declarações
específicas do Caged e da Relação Anual de Informações
Sociais (Rais), que passaram
a ser informadas no e-Social.
Os últimos dados desses sistemas e os dados do seguro-desemprego estão disponíveis no
site do Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho.
(Agencia Brasil)

Aposentados e militares já podem
ser contratados para a Previdência
O governo federal autorizou
o Ministério da Economia e o
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) a realizarem chamamento público para contratação temporária de pelo menos
8.230 servidores aposentados e
militares inativos. O edital de
seleção deverá ser publicado em
até seis meses, mas a contratação está autorizada a partir da
terça-feira (28).
A Portaria nº 10.736/2020,
da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, foi publicada no Diário
Oficial da União da terça-feira.

A contratação de militares
inativos e de servidores civis
federais aposentados foi a forma encontrada pelo governo para
reforçar o atendimento nas
agências da Previdência e reduzir o estoque de pedidos de benefícios em atraso no INSS. O
número de pedidos com mais de
45 dias de atraso passa de 1,3
milhão.
De acordo com a portaria,
poderão ser contratadas 7,4 mil
pessoas para atendimento e serviços administrativos nas agências do INSS. Para o trabalho de
concessão e revisão de benefícios e de demandas judiciais no

INSS, a portaria não define o
número de pessoas, mas a contratação respeitará o limite de
gasto de R$ 19,9 milhões em
2020; R$ 31,9 milhões em 2021
e R$ 10,6 milhões em 2022.
Para o Ministério da Economia, poderão ser contratadas 290 pessoas para a Secretaria de Gestão e Desempenho
de Pessoal e 540 para a Secretaria de Previdência. Já a contratação de médicos peritos
terá limite máximo de gasto
de R$ 45,5 milhões em 2020;
R$ 91 milhões em 2021 e R$
45,5 milhões em 2022.
Em janeiro deste ano, o go-

verno regulamentou a contratação de militares inativos para
atividades em órgãos públicos
federais, pagando o adicional de
30% sobre o salário recebido na
inatividade. O percentual está
definido na Lei 13.954/2019
que trata da estrutura da carreira
militar, aprovada em 2019 pelo
Congresso Nacional.
Já a contratação de servidores civis federais aposentados
foi definida com a edição da
Medida Provisória 922/2020,
no início de março. O texto tem
força de lei, mas ainda depende
de aprovação do Congresso Nacional. (Agencia Brasil)

União comprou mais de R$ 1 bi de
material de saúde sem licitação
Os gastos do governo federal com a compra simplificada
de material de combate ao novo
coronavírus superou a marca
de R$ 1 bilhão, divulgou na terça-feira (28) o Ministério da
Economia. Desde 4 de fevereiro, ocorreram 2.140 compras
sem licitação, num total de R$
1,1 bilhão.
Entre os itens comprados, estão álcool em gel, sabonete líquido, termômetros digitais, máscaras e equipamentos mais complexos, como respiradores. A compra sem licitação está autorizada
pela Lei 13.979, sancionada no
início de fevereiro.
Os órgãos que mais fizeram

compras sem licitações foram a
Fundação Oswaldo Cruz, com R$
436,09 milhões (39,76% do total gasto); o Ministério da Saúde,
com R$ 231,38 milhões
(21,1%); e a Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares, com
R$ 169,53 milhões (15,46%).
Alguns estados e o Distrito
Federal compraram materiais
sem licitação por meio do Sistema de Compras do Governo
Federal (Comprasnet). O Pará
gastou R$ 27,53 milhões, seguido por São Paulo (R$ 220,2 mil)
e pelo Paraná (R$ 30,4 mil). O
Amapá desembolsou R$ 18,07
mil, e o Rio de Janeiro, R$ 10,2
mil. Rondônia, Mato Grosso do

Sul e o Distrito Federal também
fizeram compras por esse modelo, mas em valores inferiores
a R$ 1 mil, cada um.
Para acelerar ainda mais as
compras públicas durante a pandemia, o governo editou as Medidas Provisórias (MP) nº 926
e nº 951.
A primeira estende a dispensa de licitação para qualquer insumo e serviço ligado ao enfrentamento da pandemia, inclusive
serviços de engenharia para a
construção e a reforma de unidades de saúde. A segunda MP
permite a compra conjunta de
itens com dispensa de licitação
pelo Sistema de Registro de

Preços, de forma que um órgão pode gerenciar uma compra com outros órgãos e até
governos locais atuarem como
participantes.
Segundo o Ministério da
Economia, uma aquisição normal, por meio de pregão eletrônico, pode levar até 60 dias. Com
as mudanças realizadas pelo governo, uma compra via dispensa
de licitação pode ser concluída
em dez dias. A compra simplificada vale apenas para os materiais e os serviços relacionados ao
enfrentamento da pandemia. As
demais aquisições devem ser
realizadas pelos procedimentos
tradicionais. (Agencia Brasil)

Juros para pessoa física caem para
46,1% ao ano, diz Banco Central
As taxas de juros do crédito
para empresas e pessoas físicas
caíram em março, de acordo
com dados divulgados na terçafeira (28), em Brasília, pelo
Banco Central (BC).
A taxa média de juros para
pessoas físicas ficou em 46,1%
ao ano em março, com redução
de 0,6 ponto percentual em relação a fevereiro.
No caso das empresas, a
queda foi de 0,4 ponto percentual, indo para 16,6% ao ano.
Entre as modalidades para
pessoas físicas, está o cheque
especial com taxa de 130% ao
ano (7,2% ao mês), redução em
0,6 ponto percentual. O BC determinou que os bancos não poderão cobrar taxas superiores a

8% ao mês, o equivalente a
151,8% ao ano.
Já os juros do rotativo do
cartão de crédito subiram em
março, chegando a 326,4% ao
ano, com aumento de 3,8 pontos percentuais em relação a fevereiro.
O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando
paga menos que o valor integral
da fatura do cartão. O crédito
rotativo dura 30 dias. Após esse
prazo, as instituições financeiras parcelam a dívida.
Na m odalidade de parcelamento das compras pelo cartão de
crédito, os juros chegaram a
186,5% ao ano em março, com
aumento de 0,1 ponto percentual.
A taxa de juros do crédito

pessoal não consignado subiu
para 94,7% ao ano em março,
com queda de 11,9 pontos percentuais em relação a fevereiro.
A taxa do crédito consignado (com desconto em folha de
pagamento) caiu 0,4 ponto percentual, indo para 21% ao ano
no mês passado.
A inadimplência do crédito,
considerados atrasos acima de
90 dias, para pessoas físicas subiu 0,1 ponto percentual, chegando a 5,2%. Entre pessoas jurídicas, a inadimplência permaneceu em 2,3% em março.
Todos esses dados são do
crédito livre, em que os bancos
têm autonomia para emprestar
o dinheiro captado no mercado
e definir as taxas de juros co-

bradas dos clientes.
Com medidas de injeção de
liquidez na economia, o estoque
de todos os empréstimos concedidos pelos bancos ficou em R$
3,587 trilhões em março, com alta
de 2,9% em relação a fevereiro e
de 9,6% em 12 meses.
Esse saldo do crédito correspondeu a 48,9% de tudo o
que o país produz – o Produto
Interno Bruto (PIB) – com aumento de 1,2 ponto percentual
em relação a fevereiro.
Segundo o Banco Central,
o crédito livre para pessoas jurídicas alcançou R$ 979,3 bilhões, representando crescimento de 9,9% no mês e de
21,7% em 12 meses. (Agencia Brasil)
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Papa pede respeito a
medidas para saída
de confinamento
O papa pediu na terça-feira (28) que as pessoas sejam “obedientes” e respeitem as medidas para a saída do confinamento
imposto pelo coronavírus, “para que a pandemia não retorne”.
“Quando começamos a ter medidas para sair da quarentena,
pedimos ao Senhor que dê ao seu povo, todos nós, a graça da
prudência e obediência às disposições, para que a pandemia não
retorne”, disse Francisco na sua habitual missa matinal na Casa
de Santa Marta, transmitida ao vivo pelos canais do Vaticano.
Apesar das disposições determinadas pelo governo italiano
para sair gradualmente do confinamento, não foi ainda autorizada a celebração de missas.
Isso provocou uma dura reação da Conferência Episcopal Italiana (CEI) que, numa declaração contra o governo do primeiroministro italiano, Giuseppe Conte, denunciou que “a liberdade
de culto” estava sendo violada.
Seguindo o conselho do comitê técnico-científico de Itália,
encarregado de preparar o plano de reabertura do país, foi decidido que não era seguro permitir cerimônias religiosas, embora
os funerais com até 15 pessoas tenham sido autorizados.
Por outro lado, o papa Francisco dedicou a homilia de hoje
aos falsos testemunhos e afirmou que é “uma bestialidade” usálos para “fazer justiça”.
“Os falsos testemunhos, calúnias, que incitam as pessoas a
fazer justiça”, são um verdadeiro linchamento”, disse ele, dando
o exemplo da cristã paquistanesa Asia Bibi, julgada por calúnia e
que ficou muitos anos na prisão.
“Diante da avalanche de notícias falsas que criam uma opinião [entre as pessoas], às vezes nada pode ser feito”, observou.
E, a esse respeito, também citou o Holocausto e como “uma
opinião foi criada contra um povo para acabar com ele”. “Depois, há o pequeno linchamento diário que tenta condenar as pessoas, criando uma má reputação, o pequeno linchamento diário
que cria opiniões para condenar as pessoas”, acrescentou.
Francisco admitiu que na igreja também ocorrem “vários linchamentos todos os dias, que nascem das coscuvilhices [fofocas]”. (Agencia Brasil)

Covid-19: OMS pede
mais voos para
acelerar remessa
de exames
A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu na terça-feira
(28) uma quantidade maior de voos para acelerar as remessas de
conjuntos de exames e equipamentos de proteção para áreas em
que a Covid-19 está se disseminando, especialmente a América
Latina
O chefe de apoio operacional e logística da OMS, Paul Molinaro, disse que as remessas globais de vacinas foram prejudicadas em abril e que, se isso continuar em maio, haverá lacunas
nas imunizações de rotina e nas campanhas contra surtos de outras doenças.
O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas relatou os primeiros transtornos em algumas cadeias de suprimento
de comida que “podem fazer estragos”, disse.
“Vimos o sistema de transporte aéreo internacional, do qual
somos bastante dependentes para a movimentação de cargas, parar gradualmente.”
“Então estamos em um ponto agora no qual precisamos procurar soluções para isto”, disse Molinaro durante um briefing de
notícias virtual da Organização das Nações Unidas (ONU), em
Genebra.
Os Emirados Árabes Unidos forneceram aviões para coletar
suprimentos na China, que depois são distribuídos através de um
polo de Dubai. Ele acrescentou que outros países disponibilizaram recursos aéreos.
“Na aviação comercial, sempre estamos dispostos a aceitar
mais ofertas. Apelamos constantemente por mais ofertas de recursos, ou transporte aéreo extremamente descontado”, disse
Molinaro.
Demanda
A demanda disparou durante a crise de coronavírus, mas a
OMS conseguiu adquirir e distribuir 1,1 milhão de conjuntos de
diagnósticos, e mais 1,5 milhão estão a caminho, disse ele. A
entidade sediada em Genebra se beneficiou de alguns preços preferenciais e almeja obter 9 milhões de conjuntos de exames por
meio de consórcios.
Segundo relatos, cerca de 3,03 milhões de pessoas de todo o
mundo já foram infectadas na pandemia do novo coronavírus e
210.263 morreram, de acordo com a contagem mais recente da
Reuters.
O Panamá servirá como um polo de distribuição regional de
equipamentos de proteção pessoal e outros suprimentos na América Latina depois de atrasos provocados pela distância e outros
problemas, informou Molinaro.
“Estamos cientes de (que houve) dificuldades para suprir a
América Latina no início, e na época a quantidade de casos não
era alta e estávamos concentrados em outras áreas”, disse.
“Certamente a situação mudou e agora estamos em vias de
planejar para que as próximas aquisições e volumes de levas que
conseguirmos, ao menos de EPIs (equipamentos de proteção
individual), siga naquela direção, e dentro dos planos de exames
também haverá alocação.” (Agencia Brasil)
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Branco Peres Agro S/A.
CNPJ (MF) 43.619.832/0001-01
Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento ao que dispõe o estatuto social e de conformidade com a exigência legal, a diretoria submete à apreciação de V.Sa., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes
DRH[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGHFRORFDQGRVHjGLVSRVLomRSDUDTXDLVTXHUHVFODUHFLPHQWRVTXHVH¿]HUHPQHFHVViULRV$'LUHWRULD6mR3DXOR 63 $EULOGH
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Demonstração de Resultados
2019
2018
Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado e Demais Demonstrações Financeiras
Receita Bruta
310.454 336.703
Ativo / Circulante
2019
2018 Passivo / Circulante
2019
2018 (-) Deduções de Vendas e Serviços
(25.732) (38.337)
Disponível
6.543 13.371 Fornecedores
37.687 32.798 Receita Líquida
284.722 298.366
$SOLFDomR)LQDQFHLUD
  Financiamentos/Empréstimos
67.468 80.875 (-) Custos dos Produtos e Serviços Vendidos
(239.669) (252.032)
Clientes
24.164 22.452 Impostos/Tributos a Recolher
5.262
2.433 Lucro Bruto
45.053 46.334
IF Derivativos
2.799
2.305 6DOiULRV)pULDVD3DJDU
  Receitas e Despesas Operacionais
Estoques
76.681 70.946 5HFHELPHQWRV$QWHFLSDGRV
  Despesas com Vendas
(2.671) (2.256)
$WLYR%LROyJLFR
  Venda para Entrega Futura
920
225 $GPLQLVWUDWLYDVH*HUDLV
  
Contas a Receber
37.828 29.413 -XURVVREUH&DSLWDO3UySULRDSDJDU
  'HVSHVDV7ULEXWiULDV
  
Outros Créditos
6.832 14.146 Dividendos a pagar
1.997
2.367 Outras Receitas Operacionais
21.632 12.671
'HVSHVDV$QWHFLSDGDV

 Parceiros CPC 06
43.575
- Outras Despesas Operacionais
(5.582) (3.734)
Total
204.302 187.235 Total
164.016 127.527 5HVXOWDGR$QWHVGDV2SHUDo}HV)LQDQFHLUDV
 
Ativo - Não-Circulante
Passivo - Não-Circulante: Fornecedores
61.775 62.266 Receitas Financeiras
39.113 25.506

 Financiamentos/Empréstimos
'HSyVLWRV-XGLFLDLV
33.624 20.506 Despesas Financeiras
(43.926) (48.699)
0~WXR6yFLR

 (PSUpVWLPRV6yFLRV&ROLJDGDV
  /XFUR$QWHVGR,PSRVWR5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO  
Outros
533
819 5HFO-XGLFLDLV$XWRGH,QIUDo}HV
  Contribuição Social
(2.319)
(629)
Direito de Uso CPC 06
174.179
0 Imposto/Tributo Diferido
6.374
1.720 Imposto de Renda
(6.420) (1.725)
Investimentos
230
230 Provisões p/ contingência
1.174
956 Lucro Liquido do Exercício
26.360 8.776
,PRELOL]DGR
  Parceiros CPC 06
130.604
- 3DUFHODGRV$FLRQLVWDV&RQWURODGRUHV
 
Diferido
56
39 Total
257.833 89.184 3DUFHODGRV$FLRQLVWDVQmR&RQWURODGRUHV


Intangível
372
421 Patrimônio Liquido: &DSLWDO5HDOL]DGR
  Demonstração do Fluxo de Caixa
2019
2018
Total
312.636 99.346 Reservas e Incentivos Fiscais
651
210
$WLYLGDGHV2SHUDFLRQDLV9DORUHV5HFHELGRVGH&OLHQWHV
Total Geral do Ativo
516.938 286.581 Reserva Legal
1.318
5.787
(6.620) (8.134)
   Valores pagos a empregados administrativos
Demonstrações das
Capital Realizado Atual 3UHMXL]RV$FXPXODGRV
(11.441) (8.612)
Resultado do Exercicio a Destinar
23.460
8.132 Valores pagos de despesas administrativas
Mutações do
Lucros Re- Reserva
(13.905) (14.094)
Total
95.089 69.870 Valores pagos de impostos e taxas
Patrimônio
Capital a Des- serva Incentivo Prejuízo
516.938 286.581 Valores pagos serviços prestados terceiros administração (1.876) (4.023)
do Líquido
Social tinar Legal
Fiscal Acumulado Total Total Geral do Passivo
Saldo 01/01/2018 23.797 49.962 5.143
172
(6.306) 72.768 Demonstração Lucros/Prejuízos Acumulados
(158.003) (246.722)
2019
2018 Valores pagos a fornecedores
Resultado do Período - 12.267
- 12.267 Saldo no Início do Período
(19.064) (6.306) Valores pagos a empregados industria e agricola
(36.619) (29.648)
Lucros a Destinar 43.656 (49.962)
6.306
- Resultado do Exercício
26.360 12.267 Valores pagos de despesas industriais
(2.593) (4.472)
Constituição Reservas - (644) 644
- Transferência para Reserva Legal
(1.318) (644) Valores pagos a serviços prestados por terceiros
(26.747) (22.827)
Incorporação
7.352
38
(19.064) (11.674) Dividendos Distribuídos
(1.582) (773)
Valores pagos de manutenção industrial durante a safra (4.741) (4.730)
Dividendos Distribuídos - (773)
- (773) -XURV6REUH&DSLWDO3UySULR
  
-XURVV&DSLWDO3UySULR    


  Incorporação
- (19.064) Valores pagos manutenção industrial durante entre-safra (6.052) (8.436)
(14.433) (20.837)
Saldo 31/12/2018 74.805 8.132 5.787
210
(19.064) 69.870 /XFURV$PRUWL]DGRV

 Valores pagos de despesas agricolas
(27.865) (24.207)
Resultado do Período - 26.360
- 26.360 Reserva Lucros a Destinar
(17.673) (1.826) Valores pagos de aquisição de insumos agricolas
Lucros a Destinar
- (5.787)
5.787
- Saldo no Final do Período
   
(5.144) (19.064) 9DORUHVSDJRVGHGHVSHVDVGHFRPHUFLDOL]DomR
Constituição Reservas - (1.318) 1.318
- K 2V$WLYRV%LROyJLFRVVmRUHJLVWUDGRVDPRUWL]DGRVGXUDQWHRH[HUFtFLRH Valores pagos a acionistas
(1.926) (1.805)
Resultado Benefício Fiscal 441
441 remensurados em 31/12/2019 sempre embasados a índices de mercado. Disponibilidades líquidas geradas pelas
Dividendos Distribuídos - (1.582)
- (1.582) L $ SDUWLU GH MDQHLUR D HPSUHVD SDVVD D UHFRQKHFHU QR EDODQoR RV atividades operacionais
(13.412) (119.826)
$PRUWL]DomR3UHMXL]R    



 contratos de parceria de cana de açúcar conforme as normas do CPC 06 e
9DORUHVSDJRVUHIHUHQWHDFRPSUDGHLPRELOL]DGR
    
Saldo 31/12/2019 74.805 23.460 1.318
651
(5.144) 95.089 ,)56 5 QmRREVWDQWHWHQKDPQDWXUH]DGLYHUVDGHDUUHQGDPHQWRM 2
Valores recebidos referente vendas de ativos permanentes 902
415
Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: $VRFLHGDGHWHPSRUREMHWL- OXFURGRH[HUFtFLRIRLSURYLVLRQDGRFRPR/XFURV$FXPXODGRVD'HVWLQDUSDUD
Valores recebidos de sinistros
417
14
YRDLQGXVWULDOL]DomRGDFDQDGHDo~FDUSDUDDSURGXomRGHiOFRROHDo~FDU apreciação na assembléia geral. k) Durante o ano de 2019 a empresa con766
$FDQDGHDo~FDUXWLOL]DGDQDIDEULFDomRGRVSURGXWRVpSURGX]LGDHPiUH- WUXLXXPWDQTXHGHDUPD]HQDJHPGHHWDQROFRPFDSDFLGDGHGHP Valores recebidos na incorporação
 
as de parcerias com os acionistas e terceiros e também adquirida em condi- e iniciou as obras para cogeração de energia elétrica. l) Balanço auditado -XURVUHFHELGRVVREUHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
Disponibilidades
líquidas
aplicadas
nas
o}HVQRUPDLVGHPHUFDGRGHIRUQHFHGRUHV$VRFLHGDGHRSHUDDLQGDFRPR FRQIRUPHSDUHFHUQ57$SHODHPSUHVD0RRUH6WHSKHQV3ULVPD
exportadora de café. 2. Apresentação e elaboração das demonstrações $XGLWRUHVH&RQVXOWRUHV4. Contas Correntes: Corresponde basicamente atividades de investimentos
(20.920) (148)
¿QDQFHLUDV$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDPHODERUDGDVFRPEDVHQDV a aquisição de cana-de-açúcar a preços praticados no mercado e operações Pagamentos de emprestimos
(102.014) (27.133)
SUiWLFDVFRQWiEHLVHPDQDGDVGDOHJLVODomR6RFLHWiULDHPFRQIRUPLGDGH GHP~WXRDSUD]RVHFRQGLo}HVXVXDLVGHPHUFDGR
Recebimentos de emprestimos
136.118 157.868
com o disposto nas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09 e normas reguladoras 5. Estoques: Itens
2019 2018 3DJDPHQWRVGHGHVSHVDV¿QDQFHLUDV
    
posteriores. 3. Descrição das práticas contábeis D $SOLFDo}HV)LQDQFHL- 3URGXWRV$FDEDGRV
  Disponibilidades líquidas geradas nas atividades
UDV5HJLVWUDGDVDRFXVWRDFUHVFLGRGRVUHQGLPHQWRVLQFRUULGRVDWpDGDWD $OPR[DULIDGR
 
GH¿QDQFLDPHQWRV

GREDODQoRTXHQmRVXSHUDRYDORUGHPHUFDGRE 'LUHLWRVH2EULJDo}HV Custos de Entre-Safra
7.822 7.099
(1.673) 9.108
$WXDOL]DGRVDRVtQGLFHVGHYDULDomRPRQHWiULDHMXURVQRVWHUPRVGRVFRQ- Total
76.681 70.946 Aumento/redução nas disponibilidades
21.802 12.693
WUDWRVYLJHQWHVGHPRGRDUHÀHWLURVYDORUHVLQFRUULGRVDWpDGDWDGREDODQoR 6. Imobilizado - Itens
Tempo Vida Útil (ano)
2019 2018 Disponibilidades no inicio do periodo
F (VWRTXHV$YDOLDGRVDRFXVWRPpGLRGHDTXLVLomRGHSURGXomRTXHQmR (GL¿FDo}HV
 

  'LVSRQLELOLGDGHVQR¿QDOGRSHULRGR
exceda ao valor de mercado. Os custos de entre-safra serão apropriados 0yYHLVH8WHQVtOLRV

 
2019 2018
DRVFXVWRVGHSURGXomRQRGHFRUUHUGDSUy[LPDVDIUDG ,PRELOL]DGR5H- 0DTXLQLVPRVH$FHVVyULRV
  3DUFHODV&ODVVL¿FDGDVQR&LFXODQWH
 
gistrado ao custo de aquisição, formação ou construção e corrigido mone- Veículos
5
11.444 12.001 3DUFHODV&ODVVL¿FDGDVQR1mR&LFXODQWH
 
WDULDPHQWHDWpGHGH]HPEURGH$GHSUHFLDomRpFDOFXODGDSHOR Culturas Pemanentes
4 141.515 212.161 2V¿QDQFLDPHQWRVDORQJRSUD]RYHQFHPHQWUHD*DUDQWLDV
método linear as taxas que levam em conta o tempo de vida útil dos bens e  'HSUHFLDomR$FXPXODGD
    $OLHQDomR¿GXFLiULDGHEHQVHTXLSDPHQWRVLQGXVWULDLVHDYDOGRVDFLRQLVYDORUUHVLGXDOGHDFRUGRFRPD/HLH &RQWLQJrQFLDV'HVSHVDV Terrenos
237
237 tas. 8. Capital Social: O capital social é representado por 296.334.274.028
GHFRUUHQWHVGHSURFHVVRV¿VFDLVWUDEDOKLVWDVRXGHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLO Total
136.280 97.443 ações nominativas, sem valor nominal. Os acionistas tem direito a um divisão provisionados quando conhecidos, não sendo esperados impactos rele- 7. Financiamentos - Moeda Nacional
2019 2018 dendo mínimo de 6,00% sobre o lucro liquido do exercício ajustado conforYDQWHVGHDo}HVHPDQGDPHQWRI ,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO (PSUpVWLPRFRP6yFLRV&ROLJDGDV
  me disposto na Lei nº. 6.404/76.
f.a) Imposto de Renda - calculado a alíquota de 15% acrescido do adicional $UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO)LQDQFHLUR
 
de 10%. f.b) Contribuição Social - calculada a alíquota de 9%. f.c) Imposto &RQWUDWR&kPELR$&&
 
João Paulo Branco Peres - Diretor
Diferido provisionado sobre os valores de contingências e demais provisões )LQDPH-XURVGHDDDYDULDomRGD7-/3   Diretoria
Márcio Cristiano Vidoto de Oliveira - Diretor
de ganhos e perdas registrados. g) Estão provisionados os possíveis ga- &XVWHLR$JUtFROD-XURVDDHFXVWRPtQLPRSURGXWR 
Italo Daniel Fratini - Contador - CRC 1SP270130/O-0
nhos com operações de NDF com base nos indicadores em 31/12/2019. Total
124.069 103.718

ACEF S.A.

CNPJ/ME Nº 46.722.831/0001-78 - NIRE 35.300.185.765
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2020
1. Data, Hora e Local: No dia 24 de abril de 2020, às 09h00, na sede social da ACEF S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na
Avenida Dr. Armando de Salles Oliveira, nº 201, Parque Universitário, Município de Franca, Estado do São Paulo, CEP 14.404-600. 2.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação em função da presença da totalidade dos membros de acionistas representando
100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas,
nos termos do artigo124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”). 3.
Mesa: Presidente: Hermes Ferreira Figueiredo; Secretária: Fabiana Cristina Palopoli Silva. 4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre:
4.1. A emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional
fidejussória, em série única, da 4ª (quarta) emissão da Companhia (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), para distribuição
pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme em vigor (“Instrução CVM 476”) e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”), no montante total
de R$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme abaixo definida),bem como de seus termos e condições
que, após deliberados e aprovados, serão previstos no “Instrumento Particular de Escritura da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição
Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da ACEF S.A.” (“Escritura de Emissão”), a ser celebrado entre a Companhia, a Cruzeiro
do Sul Educacional S.A., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº
62.984.091/0001-02, na qualidade de fiadora (“Fiadora”), e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0004-34, na qualidade de representante dos titulares das Debêntures (“Agente Fiduciário”
e “Debenturistas”, respectivamente) e demais documentos relacionados; 4.2. Autorizaçãoà diretoria da Companhia para tomar todas
as medidas para efetivar a Emissão e a Oferta, incluindo, sem limitação: (i) celebrar todos os documentos, incluindo a Escritura de
Emissão e seus eventuais aditamentos, e praticar todos os atos necessários ou convenientes à Emissão, à Oferta, inclusive mediante a
constituição de mandatários para tanto; e (ii) contratar (a) instituição financeira autorizada a operar no mercado de valores mobiliários
como instituição intermediária líder da Oferta (“Coordenador Líder”); e (b) os demais prestadores de serviços para a Emissão e a Oferta,
incluindo, sem limitação, o Agente Fiduciário, a instituição prestadora dos serviços de agente de liquidação e escriturador (“Agente de
Liquidação” e “Escriturador”, respectivamente),a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM (“B3”), consultores jurídicos
e demais instituições que, eventualmente, sejam necessárias para a realização da Emissão e da Oferta, fixando-lhes os respectivos
honorários; e 4.3. Ratificar todos os atos que tenham sido praticados pela administração da Companhia relacionados às matérias acima.
5. Deliberações: Nos termos do artigo 10º, alíneas “(iii)” e “(xvii)”, do Estatuto Social da Companhia, foram tomadas as seguintes
deliberações, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas: 5.1. Aprovar a realização da Emissão e da Oferta, com
as seguintes características e condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas por meio da Escritura de Emissão: (i) Destinação
dos Recursos: os recursos obtidos pela Emissora com a Emissão, serão integralmente utilizados pela Emissora para capital de giro da
Emissora no âmbito da gestão ordinária dos negócios da Emissora e/ou de sociedades do seu Grupo Econômico; (ii) Número da Emissão:
a Emissão constituirá a 4ª (quarta) emissão de debêntures da Emissora; (iii) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será de
R$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) (“Valor Total da Emissão”); (iv) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 80.000 (oitenta
mil) Debêntures; (v) Número de Séries: a Emissão será realizada em série única; (vi) Data de Emissão: para todos os fins de direito e
efeitos, a data de emissão das Debêntures será a data prevista na Escritura de Emissão(“Data de Emissão”); (vii) Prazo e Data de
Vencimento: as Debêntures terão prazo de 1 (um) ano contado da Data de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses
de resgate antecipado da totalidade das Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos
termos a serem previstos na Escritura de Emissão; (viii) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00
(mil reais) (“Valor Nominal Unitário”); (ix) Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária nos termos do artigo 58, caput, da Lei
das Sociedades por Ações; (x) Atualização Monetária e Remuneração das Debêntures: o Valor Nominal Unitário não será atualizado
monetariamente. Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100,00% (cem por
cento) da variação acumuladas das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressa na
forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no informativo
diário disponível em sua página na internet (http://www.b3.com.br), acrescida de uma sobretaxa de 3,85% (três inteiros e oitenta e cinco
centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”), calculados de forma exponencial
e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, desde a Primeira Data de Integralização, até a data do efetivo pagamento. A
Remuneração será calculada de acordo com a fórmula a ser descrita na Escritura de Emissão; (xi) Pagamento da Remuneração das
Debêntures: sem prejuízo dos pagamentos em decorrência do vencimento antecipado e resgate antecipado das Debêntures, nos termos
a serem previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração será paga em uma única parcela, na Data de Vencimento; (xii) Pagamento
doValor Nominal Unitário: sem prejuízo dos pagamentos em decorrência do vencimento antecipado e resgate antecipado das Debêntures,
nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em uma única parcela,
na Data de Vencimento; (xiii) Oferta de Resgate Antecipado da Totalidade das Debêntures: a Emissora poderá, a seu exclusivo critério,
realizar,ao qualquer tempo, oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais
Debêntures, que será endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas
para aceitar o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de acordo com os termos e condições a serem previstos na
Escritura de Emissão (“Oferta de Resgate Antecipado”). O valor a ser pago aos Debenturistas no âmbito da Oferta de Resgate Antecipado
das Debêntures será equivalente ao Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido (a) da Remuneração, calculada pro rata temporis,
a partirda Primeira Data de Integralização até a data do efetivo pagamento (“Valor da Oferta de Resgate Antecipado”); e (b) se for o
caso, de prêmio de resgate antecipado a ser oferecido aos Debenturistas, a exclusivo critério da Emissora, o qual não poderá ser negativo.
Os demais termos e condições da Oferta de Resgate Antecipado encontrar-se-ão descritos na Escritura de Emissão. Para os fins da
Emissão, considerar-se-á “Primeira Data de Integralização” a data em que ocorrerá a primeira subscrição e a integralização das
Debêntures; (xiv) Resgate Antecipado Facultativo: As Debêntures não estarão sujeitas a resgate antecipado facultativo pela Companhia,
(xv) Amortização Extraordinária Facultativa: as Debêntures não estarão sujeitas à amortização extraordinária facultativa pela Companhia;
(xvi) Aquisição Facultativa: a Companhia poderá, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, observadas as restrições de negociação e
prazo previstas na Instrução CVM 476 e o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, adquirir Debêntures,
as quais poderão ser canceladas, permanecer na tesouraria da Companhia ou ser novamente colocadas no mercado, conforme as regras
expedidas pela CVM, devendo tal fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia. As Debêntures
adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria nos termos acima, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma
Remuneração das demais Debêntures; (xvii) Local de Pagamento: os pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer outros valores
eventualmente devidos pela Companhia e/ou pela Fiadora, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, serão realizados (a)
pela Companhia, no que se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal Unitário, à Remuneração, ao valor da Oferta de Resgate
Antecipado e aos Encargos Moratórios, e com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio da B3;
(b) pela Companhia, nos demais casos, em que as Debêntures não estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio do Escriturador
ou na sede da Emissora, conforme o caso; ou (c) pela Fiadora, em qualquer caso, por meio do Escriturador ou na sede/domicílio da
Fiadora, conforme o caso; (xviii) Prorrogação dos Prazos: considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer
obrigação prevista na Escritura de Emissão até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, se o seu vencimento coincidir com sábado, domingo
ou feriado declarado nacional, não sendo devido qualquer acréscimo aos valores a serem pagos; (xix) Encargos Moratórios: em caso
de impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida sob as Debêntures, além da Remuneração, os débitos em atraso, devidamente
atualizados, ficarão sujeitos (a) à multa moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória de 2% (dois por cento)
sobre o valor devido e não pago até a data do efetivo pagamento; e (b) aos juros de mora não compensatórios calculados desde a data
do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, sobre o montante
devido e não pago, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (“Encargos Moratórios”); (xx) Direito
de Preferência: não haverá direito de preferência para subscrição das Debêntures pelo atual acionista da Companhia; (xxi) Garantia
Fidejussória: em garantia do fiel, pontual e integral pagamento de todas (a) as obrigações relativas ao pontual e integral pagamento,
pela Companhia, do Valor Nominal Unitário das Debêntures, da Remuneração, do valor da Oferta de Resgate Antecipado, dos Encargos
Moratórios e dos demais encargos, relativos às Debêntures, quando devidos, seja na data de pagamento ou em decorrência de resgate
antecipado das Debêntures, ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, conforme vier a ser previsto na
Escritura de Emissão; (b) as obrigações relativas a quaisquer outras obrigações pecuniárias assumidas pela Companhia nos termos
das Debêntures, incluindo obrigações de pagar honorários, despesas, custos, encargos, tributos, reembolsos ou indenizações, bem
como as obrigações relativas ao Agente de Liquidação, ao Escriturador, à B3, ao Agente Fiduciário, incluindo mas não se limitando a
remuneração deste, e demais prestadores de serviço envolvidos na Emissão; e (c) as obrigações de ressarcimento de toda e qualquer
importância que o Agente Fiduciário e/ou os Debenturistas venham a desembolsar no âmbito da Emissão (“Obrigações Garantidas”),
a Fiadora prestará fiança, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário (“Fiança”), obrigando-se, por meio da
Escritura de Emissão e na melhor forma de direito, como devedora solidária e principal pagadora de todos os valores devidos pela
Companhia no âmbito da Emissão e da Escritura de Emissão, até a final liquidação das Debêntures, nos termos a serem descritos na
Escritura de Emissão; (xxii) Colocação e Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços
restritos, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme de colocação no montante do Valor Total da Emissão, com
a intermediação do Coordenador Líder, nos termos do contrato de distribuição a ser celebrado entre a Companhia e o Coordenador
Líder (“Contrato de Distribuição”); (xxiii) Vencimento Antecipado: as Debêntures estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado
automático, bem como a hipóteses de vencimento antecipado mediante declaração do Agente Fiduciário, conforme deliberação da
assembleia geral de Debenturistas, observadas as hipóteses a serem descritas na Escritura de Emissão. O Agente Fiduciário deverá,
nos termos a serem estabelecidos na Escritura de Emissão, declarar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes das Debêntures
e exigir o imediato pagamento, pela Companhia e pela Fiadora, do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração,
calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo, quando for o caso,
dos Encargos Moratórios; (xxiv) Dias Úteis: Exceto quando vier a ser previsto expressamente de modo diverso na Escritura de Emissão,
entende-se por “Dia(s) Útil(eis)” (i) com relação a qualquer obrigação pecuniária realizada por meio da B3, inclusive para fins de cálculo,
qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional; (ii) com relação a qualquer obrigação pecuniária que não
seja realizada por meio da B3, qualquer dia no qual haja expediente nos bancos comerciais na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, e que não seja sábado ou domingo ou feriado declarado nacional; e (iii) com relação a qualquer obrigação não pecuniária prevista
na Escritura de Emissão, qualquer dia que não seja sábado ou domingo ou feriado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e
(xxv) Demais Características da Emissão: as demais características da Emissão serão aquelas a serem especificadas na Escritura de
Emissão. 5.2. Autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas para efetivar a Emissão e a Oferta, incluindo, sem
limitação:(i) celebrar todos os documentos, incluindo a Escritura de Emissão, o Contrato de Distribuiçãoe seus eventuais aditamentos,
e praticar todos os atos necessários ou convenientes à Emissão, à Oferta, inclusive mediante a constituição de mandatários para tanto;
e (ii) contratar o Coordenador Líder e os demais prestadores de serviços para a Emissão e a Oferta, incluindo o Agente Fiduciário, o
Agente de Liquidação, Escriturador, a B3, consultores jurídicos e demais instituições que, eventualmente, sejam necessárias para a
realização da Emissão e da Oferta, fixando-lhes os respectivos honorários. 5.3. Ratificar todos os atos que tenham sido praticados pela
administração da Companhia relacionados às matérias acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os
trabalhos da reunião, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme, aprovada, e assinada por todos os presentes. 7. Certidão: O
Presidente e o Secretário da mesa certificam que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. 8. Assinaturas: Mesa:
Hermes Ferreira Figueiredo, Presidente; e Fabiana Cristina Palopoli Silva, Secretária. Acionistas: Cruzeiro do Sul Educacional S.A.,
representado por Hermes Ferreira Figueiredo; e Fábio Ferreira Figueiredo. Confere com o original lavrado no livro próprio. São Paulo,
24 de abril de 2020. Mesa: Hermes Ferreira Figueiredo - Presidente. Fabiana Cristina Palopoli Silva - Secretária.

Milas Participações S/A
CNPJ- 59.801.647/0001-65 - NIRE-35.3.0012294.1
Assembléia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os senhores acionistas a se reunirem no dia 11/05/2020
às 12h00, à Rua Florêncio de Abreu, 157 - 6º andar - conjunto 605 - São
Paulo/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a)aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 2019 b)transferência
do saldo do Resultado Liquido do Exercício para a conta de Resultados
Acumulados. São Paulo, 29/04/2020. Mario Roberto Rizkallah - Diretor.
Salipart Participações S/A
CNPJ-00.757.639/0001-16 - NIRE 35.3.0014279.9
Assembléia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os senhores acionistas, a se reunirem
no dia 11/05/2020 às 11h00, à Rua Florêncio de Abreu,
157 - 6ºandar - conjunto 605 - São Paulo/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a)aprovação das
demonstrações financeiras do exercício de 2019; b)transferência do saldo do Resultado Liquido do Exercício para
a conta de Lucros Acumulados; c) determinação do montante de dividendos a serem distribuídos até 31.12.2020.
São Paulo, 29/04/2020. Mario Roberto Rizkallah - Diretor.

Branco Peres Agro S.A.

CNPJ 43.619.832/0001-01
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas a reunirem-se em
AGOE, que realizar-se-á no dia 29/05/2020, às 10:00
h, na sede social, Rua da Consolação, 3.741, 9º Andar, Conjunto 91, Sala 02, Jardim América, SP/SP, a
¿P GH GHOLEHUDU D  ([DPH H GLVFXVVmR GR 5HODWyULR
dos Administradores e Demonstrações Financeiras do
([HUFtFLRHQFHUUDGRHPE 'HVWLQDomRGR
5HVXOWDGRGR([HUFtFLRF 2XWURVDVVXQWRVGHLQWHUHVse social. Encontram-se à disposição dos Acionistas,
na sede social, os doctos. a que se refere o art. 133
da Lei 6404/76, com alterações da Lei 10.303/2001,
UHODWLYRVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
63  -RmR 3DXOR %UDQFR 3HUHV 0iUFLR
Cristiano Vidoto de Oliveira - Diretores.

QUARTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2020

JEMF Participações S.A.
CNPJ/MF nº 05.062.394/0001-26 – NIRE: 35.300.191.021
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
BALANÇOS PATRIMONIAIS – Em milhares de reais
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Nota
2019
2018 Passivo e Patrimônio Líquido
Nota
2019
2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Circulante
Nota
2019
2018
260
310 Partes relacionadas
68
1.657 Resultado de participações societárias
305.478 101.598 Resultado equivalência patrimonial
20
Dividendos a pagar
4
5 1.287.138 518.988
305.546 103.255 Despesas operacionais
305.695 103.309
4
6
305.975 103.619 Patrimônio Líquido
Outras despesas operacionais
(953)
(449)
Capital social
7.584.730 7.584.730 Lucro operacional antes do resultado
Não circulante
2.081.782 1.404.382 financeiro
Investimentos
5 10.153.266 9.473.331 Reservas de lucros
1.286.185 518.538
487.183 484.583 Resultado financeiro
Ajuste de avaliação patrimonial
106
10.153.695 9.473.695 Resultado não operacional, líquido
(67) (1.657)
Total do ativo
10.459.241 9.576.950 Total do passivo e patrimônio líquido
10.459.241 9.576.950 Lucro antes do imposto de renda e da
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras
contribuição social
1.286.224 516.881
Imposto de renda e contribuição social
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Em milhares de reais
diferidos
Reserva de lucros
Lucros
Ajustes
Lucro líquido do exercício
1.286.224 516.881
Capital Incentivos Reserva
Reserva (prejuízos) de avaliação Patrimônio
1,88
0,75
Nota Social
fiscais
legal de retenção acumulados patrimonial
líquido Lucro básico e diluído por ação (em reais)
684.730 684.730
Em 1º de janeiro de 2018
7.584.730
2.620 208.325 1.024.786
183.588 9.004.049 Quantidade média de ações
As notas explicativas da administração
Ajustes reflexos de controlada
são parte integrante das demonstrações financeiras
Adoção inicial do CPC 48
(85.259)
(85.259)
Mais valia de ativos da St. Mary’s
23.565
10.798
34.363
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
Ajuste de inflação e variação cambial – IAS 29/CPC 42
31.065
31.065
Em milhares de reais, exceto quando indicado
Adoção inicial do CPC 42 – hiperinflação na Argentina
73.809
73.809
2019
2018
Mudança de prática contábil – valorização de cotas FIPs
(28.873)
(28.873)
Lucro líquido do exercício
1.286.224 516.881
Em 1º de janeiro de 2018, após os impactos da
adoção de novas normas e reapresentações
7.584.730
2.620 208.325 1.024.786
(90.568)
299.260 9.029.153 Outros componentes do resultado abrangente a
serem
posteriormente
Lucro do exercício
516.881
516.881
Reflexo de outros resultados abrangentes de controlada
185.324 185.324 reclassificados para o resultado – reflexo de
516.881
185.324 702.204,83 controlada em conjunto
Total do resultado abrangente do exercício
Variação cambial de investimentos no exterior
24.001 388.915
Total de contribuições dos acionistas e distribuições
“Hedge accounting” de investimentos líquidos no exterior 23.067 (232.776)
aos acionistas
(9.737) 39.496
Reversão de dividendos deliberados
33.738
33.738 “Hedge accounting” operacional de controladas
Valor justo de ativos financeiros disponíveis para
Constituição de reserva legal
6 c)
21.389
(21.389)
10.918 (18.463)
Dividendos distribuídos
6 b)
(189.802) (101.599)
(291.401) venda
Outros reflexos de controladas e coligadas
(12.402) (279)
Retenção de lucros
303.326 (303.326)
35.847 176.893
Total de contribuições dos acionistas e
distribuições aos acionistas
21.389
147.262 (426.313)
(257.663) Outros componentes do resultado abrangente
Em 31 de dezembro de 2018
6 a) 7.584.730
2.620 229.715 1.172.047
484.583 9.473.695 líquido que não serão
Lucro do exercício
1.286.224
1.286.224 reclassificados para o resultado – reflexo de
controlada em conjunto
Reflexo de outros resultados abrangentes de
controlada em conjunto
2.600
2.600 Ganhos e perdas atuariais com benefícios de
(33.247) 8.431
1.286.224
2.600 1.288.824 aposentadoria
Total do resultado abrangente do exercício
Outros componentes do resultado abrangente do
Total de contribuições dos acionistas e
exercício
2.600 185.324
distribuições aos acionistas
Total
do resultado abrangente do exercício,
Reversão de dividendos deliberados
101.599
101.599
1.288.824 702.205
Perda no aumento de capital da Karmin
(47.000)
(47.000) líquido dos efeitos tributários
Constituição de reserva legal
6 c)
64.311
(64.311)
As notas explicativas da administração
Dividendos distribuídos
6 b)
(357.944) (305.478)
(663.423)
são parte integrante das demonstrações financeiras
Retenção de lucros
916.435 (916.435)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Total de contribuições dos acionistas e
Em milhares de reais
distribuições aos acionistas
64.311
613.089 (1.286.224)
(608.824)
7.584.730
2.620 294.026 1.785.136
487.183 10.153.695 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Em 31 de dezembro de 2019
2019
2018
Lucro antes do imposto de renda e contribuição
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras
social
1.286.224 516.882
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
Ajustes de itens que não representam alteração de
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
caixa e equivalentes de caixa
(1.287.137) (518.988)
1. Considerações gerais
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercí- Equivalência patrimonial
Variações nos ativos e passivos
JEMF Participações S.A. (“Companhia”, ou “JEMF”) é uma empresa de cio financeiro, estão contempladas abaixo.
Aumento (diminuição) em outros ativos
(20)
capital privado e que possui 25% das ações da Hejoassu Administração (a) Caixa e equivalentes de caixa
(1.590) 1.657
S.A., e a Companhia tem sede na cidade de São Paulo, Brasil. A Compa- Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e Aumento (diminuição) em outros passivos
nhia foi constituída em 08 de maio de 2002 e tem como atividade principal outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades
operacionais
(2.523) (449)
a administração de bens e empresas.
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a Fluxos de caixa das atividades de investimentos
2. Apresentação e aprovação das demonstrações financeiras
insignificante risco de mudança de valor.
Dividendos
recebidos
360.418
188.623
A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria Nas demonstrações do fluxo de caixa, o caixa e os equivalentes de caixa
Caixa líquido gerado pelas atividades de
em 27 de abril de 2020, considerando os eventos subsequentes ocorri- são apresentados líquidos dos saldos tomados.
investimentos
360.418 188.623
dos até essa data, que tiveram efeito sobre as divulgações das referidas (b) Investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
demonstrações.
Os investimentos em sociedades coligadas e controladas são registrados e Dividendos pagos
(357.944) (189.802)
2.1. Base de apresentação
avaliados pelo método de equivalência patrimonial (MEP), tendo como con- Caixa líquido aplicado nas atividades de
2.2. Demonstrações financeiras individuais
trapartida o resultado do exercício. No caso de variação cambial de inves(357.944) (189.802)
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo his- timento em coligadas e controladas indiretamente no exterior, as variações financiamentos
tórico como base de valor e certos ativos e passivos financeiros, inclusive no valor do investimento decorrentes exclusivamente de variação cambial, Acréscimo (decréscimo) em caixa e equivalentes
(50) (1.628)
instrumentos financeiros, reflexos de controlada, foram mensurados ao são registradas na conta “Ajuste de avaliação patrimonial”, no patrimônio de caixa
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
valor justo pelo resultado.
líquido da Companhia, e somente são registradas ao resultado do exercício no inicio do exercício
310 1.938
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas esti- quando o investimento for alienado ou considerado como perda.
mativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Quando necessário, as práticas contábeis das investidas são alteradas para Caixa e equivalentes de caixa
no fim do exercício
260
310
Administração no processo de aplicação das políticas contábeis da Com- garantir consistência com as práticas adotadas pela Companhia.
Transação que não afetou o caixa
panhia.
(c) Apuração do resultado
Reversão
de
dividendos
101.598
33.738
As áreas que requerem maior nível de julgamento e apresentam maior O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de
As notas explicativas da administração
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são competência.
são parte integrante das demonstrações financeiras
significativas para as demonstrações financeiras, estão descritas na Nota 3.
A Companhia é controladora em conjunto da Hejoassu Administração S.A. 4. Partes relacionadas
cício deduzido de reserva legal, de acordo com o estatuto da Companhia.
e optou, como permitido pelo CPC 19 (R2) em reconhecer esse investi- Saldos e transações com partes relacionadas
2019
2018
2019 2018 2019 2018 Lucro líquido do exercício
mento utilizando o método da equivalência patrimonial, não tendo sido a
1.286.224 516.881
Dividendos
Dividendos Reserva legal
mesma consolidada proporcionalmente.
(64.311) (21.389)
a receber
a pagar Base de cálculo dos dividendos
Partes relacionadas
3. Principais práticas e estimativas contábeis adotadas
1.221.913 495.492
305.695 103.309
As estimativas e premissas contábeis são continuamente avaliadas e Hejoassu Administração S.A.
305.478 101.599
Dividendos propostos (25% sobre o lucro líquido)
baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expec- Dividendos a pagar aos acionistas
Porcentagem sobre o lucro líquido do exercício
25%
21%
305.478 101.598
tativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. (pessoas físicas)
305.695 103.309 305.478 101.598 Durante o exercício de 2019, a Companhia deliberou aos seus acionistas o
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao
montante de R$ 357.944, correspondente a dividendos relativos a parte do
futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão As transações com partes relacionadas referem-se estritamente ao curso saldo da conta de “Reserva de Lucros”, acumulados até 31 de dezembro
iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que normal das operações, e são relacionados apenas aos dividendos a rece- de 2018.
apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste ber e a pagar para os seus acionistas.
(c) Reserva legal e de retenção de lucros
A reserva legal é constituída pela apropriação de 5% do lucro líquido do
5. Investimentos
Informação da investida
Resultado de equiSaldo de exercício social ou saldo remanescente, limitado a 20% do capital social,
Investimentos
em 31 de dezembro de 2019 valência patrimonial
investimento podendo ser utilizada somente para aumento de capital ou absorção de
prejuízos acumulados.
Avaliados por equivalência patrimonial
Patrimônio Resultado do
Percentual de
Líquido
exercício participação (%)
2019
2018
2019
2018 A reserva de retenção foi constituída para registrar a retenção do saldo
Hejoassu Administração S.A. (i)
40.613.038
5.148.550
25,00 1.287.138 518.988 10.153.260 9.473.325 remanescente de lucros acumulados, a fim de atender principalmente ao
Outros investimentos
6
6 projeto de crescimento dos negócios estabelecido no plano de investimenTotal dos investimentos
1.287.138 518.988 10.153.266 9.473.331 tos da Companhia.
(d) Ajustes de avaliação patrimonial
(i) Em dezembro de 2019 foi concluída a alocação do preço de aquisição reta Votorantim S.A., foi de R$ 356.391.
A Companhia reconhece nessa rubrica o efeito das variações cambiais
referente a compra da CESP pela VTRM. Logo, o saldo registrado em 6. Patrimônio líquido
sobre os investimentos em controladas no exterior, detidas de forma direta
2018, à título de “Parcela não alocada”, foi ponderado dos efeitos de mais (a) Capital social
ou indireta. Esse efeito acumulado será revertido para o resultado do exere menos valia de ativos e passivos e gerou um ganho por compra van- O capital social, em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é de R$ 7.584.730.000,00 cício como ganho ou perda somente em caso de alienação ou perda do
tajosa, reconhecido na data da aquisição. Consequentemente os saldos (sete bilhões, quinhentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e trinta mil investimento. Também são consideradas nesta rubrica: a variação cambial
patrimoniais e de resultado sofreram alterações nos valores anterior- reais), totalmente subscrito e integralizado e representado por 684.730.000 de dívidas e derivativos designados para mitigar riscos cambiais, preços de
mente apresentados nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro ações ordinárias nominativas.
commodities e taxa de juros (contabilidade de hedge), ganhos e perdas atude 2018, conforme determina o CPC 15 (R1) – “Combinação de negó- (b) Dividendos
ariais dos planos de pensão, e a parcela de valor justo de ativos financeiros
cios”. O efeito reflexo no resultado da investida Hejoassu/investida indi- Os dividendos são calculados com base em 25% do lucro líquido do exer- disponíveis para venda.
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Impostos a recuperar
Dividendos a receber

José Ermírio de Moraes Neto – Diretor

José Roberto Ermírio de Moraes – Diretor

Paulo Midena – Contador CRC 1SP 171.463/O-9

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
DAS 183ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 183ª Série da 2ª Emissão da CIBRASEC
COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO (“Titulares de CRI”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente),
a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Agente Fiduciário”), e os
representantes da Emissora, são convidados a se reunir, em primeira convocação, em Assembleia Geral Extraordinária
(“AGE”), a ser realizada em 18 de maio de 2020, às 11h00, de forma remota e eletrônica (conforme detalhado
adiante), a ﬁm de, nos termos da Cláusula Décima Segunda do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários –
Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 183ª Série da 2ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: a) Considerando que o prazo, conforme prorrogado e estabelecido no item “a.ii” das
deliberações da ata de Assembleia Geral de Titulares dos CRI, realizada em 13 de janeiro de 2020 (“AGT 13/01/20”)
não foi observado, deliberar sobre a sustação, ou não, dos efeitos do Vencimento Antecipado Automático das CCBs e,
por consequência do CRI, conforme cláusulas 6.2.1 “(i)” e 6.2.3 do Termo de Securitização, em razão da inadimplência
pecuniária ocasionada pelo não pagamento da parcela de juros remuneratórios das CCBs devida pela Devedora em 02
de março de 2020 e, consequentemente, não pagamento da parcela de juros remuneratórios aos titulares dos CRI em
02 de março de 2020, com as devidas prorrogações de prazo para pagamento, caso necessárias; b) Considerando que o
prazo, conforme prorrogado e estabelecido no item “a.i” das deliberações da AGT 13/01/20 não foi observado, deliberar
sobre a sustação, ou não, dos efeitos do Vencimento Antecipado Automático das CCBs e, por consequência do CRI,
conforme cláusulas 6.2.1 “(xviii)” e 6.2.3 do Termo de Securitização, em razão da inadimplência não pecuniária relativa
ao cumprimento do disposto na cláusula 1.3.1 do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia
Sob Condição Suspensiva e Outras Avenças (“Alienação Fiduciária de Ações”), com as devidas prorrogações de prazo,
caso necessárias; c) Caso haja a sustação dos efeitos do vencimento antecipado automático conforme previsto nos itens
“(a)” e “(b)” acima, deliberar sobre a declaração, ou não, do vencimento antecipado das CCBs e, por consequência do CRI,
conforme cláusulas 6.2.1 “(ii)” e 6.2.2 do Termo de Securitização, em razão da inadimplência não pecuniária, no prazo
concedido no item “(c)” “(ii)” das deliberações da AGT 13/01/20, relativa a não formalização da cessão ﬁduciária dos
recebíveis oriundos da venda das unidades autônomas desenvolvidas pela Jardim do Mar Empreendimento Imobiliário
Ltda, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.503.762/0001-52 (“Jardim do Mar”) na Emissão (“Nova Garantia”), com as devidas
prorrogações de prazo, caso necessárias; d) Caso haja a sustação dos efeitos do vencimento antecipado automático
conforme previsto nos itens “(a)” e “(b)” acima, deliberar sobre a declaração, ou não, do vencimento antecipado das CCBs
e, por consequência do CRI, conforme cláusulas 6.2.1 “(ii)” e 6.2.2 do Termo de Securitização, em razão da inadimplência
não pecuniária, no prazo concedido no item “(c)” “(i)” das deliberações da AGT 13/01/20, relativa a apresentação à
Emissora do termo de liberação da Alienação Fiduciária Existente, devidamente registrado no Cartório de Registro de
Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, acompanhado de cópia do livro de registro
de ações da Devedora indicando o cancelamento da Alienação Fiduciária Existente (“Condição Suspensiva”), conforme
cláusula 1.3 da Alienação Fiduciária de Ações; e) Caso haja a sustação dos efeitos do vencimento antecipado automático
conforme previsto nos itens “(a)” e “(b)” acima, e caso não seja declarado o vencimento antecipado na forma dos itens
“(c)” e “(d)” acima, deliberar sobre a ratiﬁcação dos documentos celebrados na data de 05 de novembro de 2019, que
reﬂetem o deliberado no item 7.2 da Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares dos CRI realizada em 08 de maio de
2019, suspensa e retomada em 22 de maio de 2019 (“AGT de 22/05/19”), de forma que a celebração dos documentos
realizados fora do prazo previsto no item 7.1 da AGT de 22/05/19 não enseje o vencimento antecipado do CRI; f) Caso
haja a sustação dos efeitos do vencimento antecipado automático conforme previsto nos itens “(a)”, e “(b)” acima, e
caso não seja declarado o vencimento antecipado na forma dos itens “(c)” e “(d)” acima, deliberar sobre aprovação,
ou não, da proposta apresentada pela OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/
ME sob o nº 10.917.143/0001-16 (“Devedora”) à Emissora em 01 de abril de 2020, datada de 30 de março de 2020
(“Nova Proposta”), para dação em pagamento de 38 (trinta e oito) unidades imobiliárias (“Imóveis”) de propriedade
de Hangar Empresarial Empreendimento Imobiliário Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 12.015.199/0001-00 (“Hangar”), no
valor de venda, em conjunto, avaliado em R$ 15.461.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e sessenta e um mil reais),
conforme laudo de avaliação elaborado por Binswagner Brazil, datado de janeiro de 2020, apresentado pela Devedora.
A Emissora informa que o saldo devedor integral dos CRI em 27 de abril de 2020, com os acréscimos previstos nas CCBs
e demais documentos da operação, é de R$ 46.605.870,39 (quarenta e seis milhões, seiscentos e cinco mil, oitocentos e
setenta reais e trinta e nove centavos) e, portanto, se a referida dação em pagamento ocorresse na referida data, o desconto
proposto corresponderia ao valor de R$ 31.144.870,39 (trinta e um milhões, cento e quarenta e quatro mil, oitocentos
e setenta reais e trinta e nove centavos); g) Caso seja aprovada a Nova Proposta conforme o item “(f)” acima, deliberar
sobre a realização da liquidação do Patrimônio Separado dos CRI, para ﬁns de liquidação dos CRI; e h) Autorizar a Emissora
e o Agente Fiduciário, em razão das deliberações tomadas pelos Titulares dos CRI acima, para que pratiquem todos os
atos necessários ao seu cumprimento. O material necessário para embasar a deliberação dos investidores está disponível
(i) no site da Emissora: www.isecbrasil.com.br; (ii) no site do agente ﬁduciário: www.pentagonotrustee.com.br e (iii) no
site da CVM: www.cvm.gov.br. A AGE será instalada em primeira convocação, nos termos da cláusula 12.3 do Termo de
Securitização, mediante a presença de investidores que representem pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI
em circulação e, em segunda convocação, conforme edital que vier a ser oportunamente publicado, com qualquer número
de titulares presentes. Considerando as medidas restritivas relacionadas principalmente ao ﬂuxo e aglomeração de pessoas
impostas pelo governo nacional e internacional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus causador
da Covid-19, bem como observado Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020, da Deliberação CVM n°
848 de 25 de março de 2020, e a Instrução CVM Nº 622, de 17 de abril de 2020, informamos aos Titulares dos CRI que a
assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e virtual, através do sistema Teams
de conexão via internet. Nesse sentido, reforçamos que o link para a participação da conferência será enviado àqueles
Titulares dos CRI que se cadastrarem previamente com o Agente Fiduciário e/ou com a Emissora do CRI mediante o envio
de documentos de representação, emitida por instrumento público ou particular, acompanhado de cópia de
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ASSOCIAÇÃO UNIÃO BENEFICENTE DAS IRMÃS DE SÃO VICENTE DE PAULO DE GYSEGEM

Rua Dona Inácia Uchoa, 96, Vila Mariana, São Paulo - SP, CEP 04110.020
CNPJ.: 61.000.683/0001-71
Relatório da Diretoria
Senhores (as) A Diretoria da Associação União Beneficente das Irmãs de São Vicente de Paulo de Gysegem, submete à apreciação as Demonstrações Contábeis Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Notas Explicativas Demonstrações Contábeis
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
Nota 01 - Contexto Operacional: A Associação União Beneficente das Irmãs de São
Vicente de Paulo de Gysegem, com sede na cidade de São Paulo, à Rua Dona Inácia
Uchoa, 96, Vila Mariana, CEP: 04110-020, inscrita no CNPJ/MF. sob nº 61.000.683/000171, pessoa jurídica de direito privado, do tipo “Associação”, sem fins lucrativos, de natureza religiosa, caráter confessional, educacional, beneficente e de assistência social,
com atividade preponderante na área da Educação. Considerada de Utilidade Pública
Federal, conforme Decreto nº 60.914 de 30/06/1967, de Utilidade Pública Estadual,
conforme Decreto nº 40.028 de 30/04/1962 e de Utilidade Pública Municipal, conforme Decreto nº 10.629 de 28/08/1973. Registrada no Conselho Municipal de Educação
nas cidades de São Paulo, Jundiaí, Pindamonhangaba e Rio de Janeiro; no Conselho
Estadual de Educação de São Paulo; no Conselho Municipal de Assistência Social, nas
cidades de São Paulo, Jundiaí, Laranjal Paulista e Pindamonhangaba; no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente nas cidades de São Paulo, Jundiaí, Laranjal Paulista
e Pindamonhangaba e no Conselho Municipal do Idoso na cidade de Jundiaí. Possui
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), renovado pela
Portaria do MEC/MDS/MS Nº 235 de 21/05/2019 publicado no dia 27/05/2019 página
22, no Diário Oficial da União, exarada nos autos do processo nº 23000.009908/2012-26
que certificou a entidade pelo período de 01/01/2013 a 31/12/2015 e com protocolos de
renovação nºs.23.000.023380/2015-41 de 15/12/2015, na qual encontra-se em análise e
23000.040097/2018-26 de 11/12/2018 no aguardo de análise. Tem por finalidade a educação, o ensino, a cultura, e a assistência social como instrumento de defesa, proteção
e promoção da infância, da adolescência, da juventude e de adultos em sintonia com a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Estatuto do Idoso. Conforme
artigo 8º de seu Estatuto Social, para atendimento de suas finalidades, a Associação
envida esforços, dentro de suas possibilidades e especialidades no sentido de: I - oferecer e desenvolver a educação básica constituída pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio em consonância com o Plano Nacional de Educação - PNE na
forma do art. 214 da Constituição Federal; II - oferecer e desenvolver a educação para o
exercício da cidadania e inclusão social tendo como meio, o ensino, a assistência social,
educação religiosa, e formação humana integral; III - promover atividades culturais;
IV - promover atividades de promoção social através da educação, de atividades esportivas, culturais, religiosas e de comunicação social, inclusive com a promoção de cursos,
encontros, palestras, congressos, seminários, simpósios e conferências; V - promover
ações de Proteção Social, Básica e Especial às famílias e indivíduos em situação de
vulnerabilidade e risco pessoal e social; VI - desenvolver atividades de atendimento de
forma continuada, permanente e planejada, através de prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção básica e especial,
para as famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social;
VII - promover assistência, amparo e defesa das crianças, dos adolescentes, dos jovens
e dos idosos em situação de vulnerabilidade e risco social e econômico; VIII - promover
ações de proteção à família, à infância, à adolescência; IX - amparar e assistir pessoas
socialmente excluídas e/ou em situação de vulnerabilidade e risco social e econômico;
X- Realizar atividades meio com a finalidade de geração de recursos e rendas que garantam a sua sustentabilidade, tais como, locação de bens móveis e imóveis, promoção
de cursos, palestras, eventos, venda de artigos recebidos em doação, comercialização
de bens e serviços, incluindo a comercialização de livros, serviços gráficos, atividades
de editora de livros, atividades de cantina, atividades educacionais, de cultura, lazer,
esporte, dentre outras atividades geradoras de recursos. A Associação União Beneficente das Irmãs de São Vicente de Paulo de Gysegem, é composta pelas seguintes
unidades: 1) Editora Vicentinos; 2) Colégio João e Raphaela Passalacqua; 3) Centro de
Convivência São Vicente de Paulo; 4) Colégio São Vicente de Paulo; 5) Colégio Santo Antônio de Lisboa; 6) Núcleo de Formação e Promoção São Vicente de Paulo; 7) Lar Nossa
Senhora das Graças; 8) Colégio São Vicente de Paulo - Jundiaí - Unidade 2; 9) Educandário São Vicente de Paulo - Casa Pia Cônego Tobias; 10) Ingredientes ABCD; 11) Colégio
Francisco Telles; 12) Recanto Vicentino; 13) Ingredientes ABCD - Unidade 2; 14) Colégio
São Vicente de Paulo - Penha; 15) Núcleo Infantil Nossa Senhora dos Pobres; 16) Centro
Promocional Dino Bueno; 17) Centro Comunitário Nossa Senhora de Fátima; 18) Sede
Administrativa. Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis findas em 31 de dezembro de 2019 foram elaboradas em observância
às práticas contábeis adotadas no Brasil e, em atendimento as Resoluções do Conselho
Federal de Contabilidade. A Entidade adotou a Lei n° 11.638/2007, Lei nº. 11.941/09 que
alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação
das demonstrações contábeis, especialmente Resolução nº. 1.374/11 (NBC TG), que
trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações
Contábeis, Resolução Nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC
Nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas
em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Nota 03 - Formalidade
da Escrituração Contábil Resolução 1.330/11 (NBC TG 2000): A Associação utiliza
o Processo eletrônico de escrituração uniforme de seus atos e fatos administrativos.
Os registros contábeis contêm números de identificação dos lançamentos relacionados
ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos
que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e
estatutárias, são transcritas no “Diário” da Entidade. A documentação contábil é hábil,
revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade mantém em boa
ordem a documentação contábil. Nota 04 - Principais Práticas Contábeis Adotadas:
As principais práticas contábeis adotadas pela Entidade são: 4.1) Declaração de conformidade: A emissão das demonstrações foi autorizada pela Assembleia Geral realizada em 03 de março de 2020. 4.2) Base de mensuração: As demonstrações financeiras
foram preparadas com base no custo histórico e de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. 4.3) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas Demonstrações Contábeis são mensurados usando a moeda do único ambiente
econômico no qual a Entidade atua (“moeda funcional”). As demonstrações financeiras
estão apresentadas em reais, que é a moeda oficial do país sem os centavos. a) Caixa
e Equivalentes de Caixa: a.1) Caixa e Equivalentes de Caixa (s/restrição): Conforme
determina a Resolução do CFC Nº 1.296/10 (NBC TG 03) - Demonstração do Fluxo de
Caixa e Resolução do CFC Nº 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação das Demonstrações
Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e
depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas
características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa)
dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. Os valores referem-se ao somatório de várias contas correntes, todas devida e regularmente conciliadas;
2019
2018
Caixa e Equivalentes de Caixa
10.964.075 15.654.165
Caixa
48.001
112.674
Bancos Conta Movimento (s/Restrição)
3.541.198
3.097.758
Bancos Conta Aplicações C/Prazo (s/restrição)
7.374.876 11.633.733
a.2) Equivalentes de Caixa (c/restrição): Referem-se a recursos recebidos de subvenções e não dispendidos em 2019; e a valores pertencentes aos usuários (idosos)
abrigados no Lar Nossa Senhora das Graças (Instituição de Longa Permanência para
Idosos). Este numerário possui controle individualizado.
2019
2018
Caixa e Equivalentes de Caixa
1.280.311 1.529.086
Bancos Conta Movimento (c/Restrição)
7.702
30.394
Bancos Conta Aplicações c/Prazo (c/restrição)
1.272.609
1.498.692
b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos
valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço;
2019
2018
Bancos Conta Aplicações c/Prazo (s/restrição)
7.374.876 11.633.773
Bancos Conta Aplicações c/Prazo (c/restrição)
1.272.609
1.498.692
c) Ativos circulantes - Contas a receber de clientes: Refere-se ao montante a receber de
clientes (alunos) e de usuários conforme Estatuto do Idoso, vencidos até a data do balanço.
2019
2018
Anuidades a Receber
5.878.782
5.779.155
d) Provisão p/ Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD): Esta provisão foi constituída em montante considerado suficiente pela Administração para suprir as eventuais
perdas na realização dos créditos. Esta provisão foi calculada seguindo os critérios
estabelecidos pela Entidade (média de inadimplência dos últimos três anos), e assim
atendendo a Resolução e Parecer de Orientação da CVM 21/90. Foram considerados
também os valores referente a outros ativos circulantes.
2019
2018
(-) Provisão Créditos e Liquidação Duvidosa
(4.648.507) (4.030.860)
e) Estoques Resolução CFC Nº 1.170/09 (NBC TG 16): Os estoques foram avaliados
pelo custo médio de aquisição. Os valores de estoques contabilizados não excedem os
valores de mercado e referem-se aos produtos (material pedagógico) da filial “Editora
Vicentinos” e mercadorias e produtos das filiais “Ingredientes ABCD” e “Ingredientes
ABCD - Unidade 2 ”em 31 de dezembro de 2019.
2019
2018
Estoques
847.441
846.420
f) Outros Ativos Circulantes: Este grupo é composto pelos seguros, assinaturas contratadas, (despesas do exercício seguinte), convênios e subvenções não recebidas,
impostos a recuperar, despesas antecipadas, adiantamento a funcionários, e outros
valores a receber das atividades sustentáveis, cujo período de vigência beneficia o
exercício seguinte e estão representadas pelo seu valor nominal.
2019
2018
Outros Ativos Circulantes
4.237.352 3.724.269
Outros Valores e Bens
2.202.313
2.797.784
Convênios e Subvenções
5.250
5.060
Impostos a Recuperar
52.775
58.630
Despesas Antecipadas
135.984
139.332
Adiantamentos Funcionários
447.836
351.285
Cursos Extra Curriculares /Taxas / Material Didático
1.661.616
606.526
PCLD
(268.423)
(234.349)
g) Realizável a Longo Prazo: Este grupo está composto por valores a receber
e recuperar. Consiste de valores cujo vencimento ultrapassa o exercício subsequente.
2019
2018
Realizável a Longo Prazo
6.078.882 5.933.563
Aluguéis
227.040
748.920
Depósitos Judiciais
5.607.912
5.184.643
Contratos
243.930
h) Imobilizado (Ativo não Circulante): Os ativos imobilizados são registrados pelo
custo de aquisição ou construção, deduzido a depreciação, e leva em consideração
a vida útil e a utilização dos bens (Resolução CFC nº 1.177/09 NBC TG 27), as contas
de móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, veículos foram consideradas a valor
presente desde o ano de 2013:
2019
2018
Imobilizado
300.124.660 305.762.688
Terrenos
191.024.238 191.024.238
Edificações
127.901.746 127.901.746
Móveis e Utensílios
11.692.908 11.525.119
Máquinas e Equipamentos
3.465.267
3.395.766
Veículos
1.303.176
1.356.576
Biblioteca
1.874.966
1.874.966
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros
2.262.212
2.262.212
Imóveis em Comodato
7.174.670
7.174.670
(-) Depreciação Acumulada
(45.531.140) (39.798.264)
(-) Amortização Imóvel de Terceiros
(620.866)
(531.823)
(-) Impairment
(422.518)
(422.518)
i) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes
são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis. Quando aplicável, são
registrados com os encargos incorridos até a data do balanço patrimonial com
base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.
Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo
credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais e empregatícias, tributárias e
outras obrigações, bem como as provisões sociais.

2019
2018 o trabalho foi destinado à atividades de diversão e jogos.
Circulante
22.182.458 21.327.569
2019
2018
Obrigações Trabalhistas
2.426.267
2.440.501 Trabalho Voluntário
2.436.721
1.339.656
Obrigações Fiscais e Sociais a Recolher
6.807.685
6.443.460 Nota 05 - Estimativas Contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis
Fornecedores
1.089.496
623.076 de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a AdminisOutras Obrigações a Pagar
3.595.596
4.409.398 tração da Entidade use de julgamento na determinação e no registro de estiProvisões Trabalhistas
3.178.147
2.965.600 mativas contábeis. Ativos e Passivos sujeitos a essas premissas incluem o valor
Receitas Antecipadas
5.085.268
4.445.534 residual do Ativo Imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para
Não Circulante
1.234.756
707.400 Contingências de Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados.
Provisão para Contingência
833.626
- A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em
Aluguéis
157.200
707.400 valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo
Contratos
243.930
- da sua determinação. A entidade revisa as estimativas e a premissas anualmente.
j) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exer- Nota 06 - Ativo Não Circulante - Investimentos: Conforme determinação da Resocício seguinte são classificados como circulantes. k) Provisão de Férias, 13º Salá- lução do CFC Nº 1.178/09 (NBC TG 28) - Propriedades para Investimentos, este grupo
rio e Encargos: Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passa- está composto por bens (terrenos e imóveis) mantidos pela Entidade para auferir
do que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser renda, e estes são registrados pelo valor de aquisição ou custo de construção e desde
requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas 2012 pelo custo atribuído nas contas de terrenos e edificações. A Entidade adotou
prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido, foram provisio- o critério de mensuração pelo método do custo da NBC TG 27 - Ativo Imobilizado.
nadas com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até a data do balanço.
Valor Bruto
Valor Bruto
Valor
Os valores referem-se a férias acrescidos de terço constitucional e seus encargos. Descrição
Contábil
Contábil Deprec. Líquido
2019
2018 do Bem
2018 Adições Baixas
2019 Acum. Contábil
Provisões Trabalhistas
3.178.147
2.965.600 Terrenos
3.257.762
- 3.257.762
- 3.257.762
l) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competên- Edificações
2.608.300
- 2.608.300 (900.808) 1.707.492
cia, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. m) Apuração do Total
Resultado - (Déficit do Exercício): O resultado foi apurado segundo o Regime de Com- Investimentos 5.866.062
- 5.866.062 (900.808) 4.965.254
petência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado Nota 07 - Ativo não Circulante - (Imobilizado): Os ativos Imobilizados são contabiliem contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que zados pelo custo de aquisição ou construção. A partir de 2013 pelo custo atribuído, debenefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente duzidos da depreciação e do impairment do período, originando o valor líquido conmensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas rea- tábil. O valor de recuperação dos bens e direitos do imobilizado são periodicamente
lizações estão reconhecidas no resultado. O déficit do exercício de 2019 será incorporado avaliados para que se possa efetuar o registro de perdas potenciais ou uma revisão
ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolu- dos critérios das taxas de depreciação, as quais foram consideradas adequadas, com a
ção CFC Nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 15, que descreve finalidade de atender a Lei Nº 11.638/07. Deliberação CVM Nº 583/2009, Deliberação
que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social. CVM Nº 644/2010, Resolução do CFC Nº 1.177/2009 (NBC TG 27) e Resolução do CFC
2019
2018 Nº 1.330/10 (NBC TG 04) e ITG 10. A reavaliação dos imóveis (terrenos e edificações) foi
Resultado do Exercício
(11.232.735) (7.051.784) efetuada em outubro de 2012, e a dos móveis e utensílios foi efetuada em junho de
Déficit do Exercício
(11.232.735) (7.051.784) 2013 pela empresa Stima Engenharia LTDA CNPJ/MF 06.932.665/0001-10, utilizando
n) Trabalho voluntário: Em atendimento a NBC TG 2002, o trabalho voluntário o método comparativo direto, ou seja, efetuado pesquisa sobre valores de venda e
de acordo com a Lei 9.608/98, foi contabilizado em contas de resultado, e os locação mensal de terrenos comparáveis e situados na mesma região geoeconômica
contratos de adesão arquivados. O trabalho voluntário foi realizado pelas asso- dos terrenos avaliados, bem como dos móveis e utensílios, apropriando as taxas de
ciadas em praticamente todas as unidades e nas unidades de assistência social depreciação de acordo com a vida útil de cada item individualizado.
Quadro Demonstrativo do Imobilizado em 31/12/2019
Descrição
Valor Bruto
Saídas e
Valor Bruto
Deprec.
Valor Líquido
Do Bem
Contábil em 2018 Entradas Transferencias Contábil em 2019 Amortiz. Acumul. Impairment
Contábil
Terrenos
191.024.238
191.024.238
- 191.024.238
Edificações
127.901.746
127.901.746
(29.727.605)
98.174.141
Móveis e Utensílios + Máquinas e Equipamentos
14.920.885 269.205
(31.915)
15.158.175
(10.613.734)
(312.180)
4.232.261
Veículos
1.356.576
(53.400)
1.303.176
(1.143.733)
(110.338)
49.105
Biblioteca
1.874.966
1.874.966
(1.873.980)
986
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros
2.262.212
2.262.212
(620.866)
1.641.346
Terrenos em Comodato
3.841.000
3.841.000
3.841.000
Edificações em Comodato
3.333.670
3.333.670
(2.172.087)
1.161.583
Total Imobilizado
346.515.293 269.205
(85.315)
346.699.183
(46.152.005) (422.518) 300.124.660
Nota 08 - Intangível - Ativo Não Circulante: Os ativos intangíveis são contabilizados em sua ação de assistência social educacional concede Gratuidades Educacionais e
pelo custo de aquisição, deduzidos da amortização do período, originando o valor outras na forma da Lei, objetivando a promoção de seus usuários e destinatários, da
líquido contábil. O valor de recuperação dos bens e direitos do intangível são periodi- coletividade e do bem comum. As atividades de assistência social foram realizadas
camente avaliados para que se possa efetuar o registro de perdas potenciais ou uma de forma 100% gratuitas a seus usuários, respeitadas as condições do Estatuto do
revisão dos critérios das taxas de amortização, conforme Lei Nº 11.638/07, Deliberação Idoso. As gratuidades de educação atenderam todos os requisitos da Lei 12.101/09.
CVM Nº 583/2009, Deliberação CVM Nº 644/2010, Resolução do CFC Nº 1.177/2009 Nota 20 - Requisitos para Imunidade Tributária: A única Lei Complementar
(NBC TG 01) e Resolução do CFC Nº 1.330/10 (NBC TG 04) e (ITG 10).
que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Código Tributário NaQuadro Demonstrativo do Intangível em 31/12/2019
Valor Bruto
Valor Bruto
Valor Líquido cional (CTN), em seu artigo 14. Estes requisitos estão previstos no Estatuto Social
Descrição
Contábil AdiContábil AmortiContábil da Entidade e podem ser vistos na operacionalização de suas atividades. A AssoDo Bem
em 2018 ções Baixas em 2019
zação
em 2018 ciação União Beneficente das Irmãs de São Vicente de Paulo de Gysegem, atende
Direitos Autorais
3.882.344
- 3.882.344 (3.709.835)
172.509 todos os requisitos da imunidade tributária, os quais podem ser observados em
Total do Intangível 3.882.344
- 3.882.344 (3.709.835)
172.509 seu Estatuto Social e nos livros Diário e Razão conforme abaixo: a) Não distribuem
Nota 09 - Receitas Antecipadas: As receitas antecipadas estão lançadas no Passivo qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título (artigo17,
Circulante, na qual engloba as receitas das anuidades escolares do exercício de 2020. parágrafo único do Estatuto Social); b) Aplicam integralmente, no País, os seus
Estas receitas possuem obrigação de devolução por parte da Entidade. As mesmas se- recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (artigo 72 do Estatuto
rão alocadas nas contas de resultado do exercício de 2020 pelo regime de competência. Social); c) Mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos
2019
2018 de formalidades capazes de assegurar sua exatidão (art. 78 do Estatuto Social).
Receitas Antecipadas
5.085.268
4.445.534
Nota 10 - Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido é apresentado em valores atuali- Nota 21 - Isenção Tributária: A entidade é isenta à incidência das Contribuizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício ocorrido, ções Sociais por força da Lei Nº 9.532/97, Lei Nº 12.101/09, Lei Nº 12.868/2013
os bens recebidos através de doações patrimoniais e o ajuste de avaliação patrimo- e regulamentada pelo Decreto Federal 8.242/2014, nos seguintes percentuais:
nial enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime Contribuições Sociais Usufruídas: • 20% sobre folha de salários e serviços de autôde competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a nomos e individuais; • RAT/SAT (1%), • TERCEIROS (4,5% - Educação, 5,8%- Assistência
elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado. Social), • COFINS (3%); Em 2015 foram contabilizadas em contas de resultado, e em
2019
2018 virtude da Resolução 1.409/12 item 9B em 2016 deixaram de ser contabilizadas pois
Patrimônio Social
126.469.316 129.101.493 não se enquadram no conceito de subvenções previsto na NBC TG 07, não sendo mais
Ajustes Patrimoniais
191.545.717 196.482.302 consideradas como contas de resultado. (texto incluído pela ITG 2002 (R1) ). DemonstraAjustes de Avaliação Patrimonial Imobilizado
(504.229) mos apenas os valores apurados no exercício de 2018 e 2019.
Resultado Exercício Anterior
(30.332)
(12.750)
Balanço Segregado
Déficit do Exercício
(11.232.735) (7.051.784)
2019 - R$
2018 - R$
Patrimônio Líquido
306.751.966 318.015.033
Assist.
Institu- Atividade
Assist.
Institu- Atividade
Nota 11 - Resultado Dos Exercícios Anteriores: Em atendimento a Resolução Ativo
Educação
Social
cional
Meio
Total
Educação
Social
cional
Meio
Total
CFC 1.179/09 que aprova a NBC TG 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimati10.564.722 2.265.269 3.083.449 2.914.436 18.827.876 13.168.998 3.832.527 2.948.061 2.977.038 22.926.623
va e Retificação de Erro, foram lançadas nesta conta valores referentes a Receitas Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
7.499.314 1.961.784 2.657.799 125.488 12.244.386 10.158.840 3.538.450 2.539.317 136.684 16.373.290
e Despesas do ano de 2018, que não foram reconhecidos no referido período. Caixa
29.070
5.440
7.544
5.948
48.001
79.413
11.805
2.340
19.116
112.674
Assim lançados no decorrer do ano de 2019.
Conta Movimento(s/restrição)
3.271.649
84.974
81.521 103.054
3.541.198
2.865.847
96.544
83.882
51.484
3.097.758
2019
2018 Bancos
Conta Movimento(c/restrição)
319
7.383
7.702
430
29.963
30.394
Resultado Exercício Anterior
(30.332)
(12.750) Bancos
Bancos Conta Aplicações C/Prazo(s/restr.) 4.198.276
591.379 2.568.734
16.487
7.374.876
7.213.150 1.901.445 2.453.096
66.083 11.633.773
Nota 12 - Subvenções e/ou Convênios Públicos - Resolução CFC Nº 1.305/10 (NBC Bancos
Conta Aplicações C/Prazo(c/restr.)
- 1.272.609
1.272.609
- 1.498.692
1.498.692
TG 07) e ITG 2002: São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com
e Outros Recebiveis
1.439.050
59.648
- 1.498.698 1.944.092
38.552
- 1.982.644
órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e ati- Clientes
Anuidades à Receber
5.819.133
59.648
5.878.782
5.740.603
38.552
5.779.155
vidades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo fi- (-)
Provisão
Créditos
e
Liquidação
Duvidosa
(4.380.084)
(4.380.084)
(3.796.511)
(3.796.511)
nanceiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação Estoques
- 847.441
847.441
- 846.420
846.420
a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o
- 847.441
847.441
- 846.420
846.420
estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades. Para a con- Estoques
Outros Ativos Circulantes
1.626.358
243.836
425.650 1.941.507 4.237.352 1.066.066
255.525
408.743 1.993.934 3.724.269
tabilização das subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução nº. 1.305 Outros
Valores e Bens
466.095
147.352
352.599 1.236.267
2.202.313
463.620
180.089
337.816 1.816.259
2.797.784
do Conselho Federal de Contabilidade - CFC que aprovou a NBC TG 07 - Subvenção e
e Subvenções
5.250
5.250
5.060
5.060
Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002. Convênios
a Recuperar
420
947
51.408
52.775
7.221
51.408
58.630
A entidade recebeu no decorrer do período as seguintes subvenções do Poder Público Impostos
Despesas Antecipadas
115.012
7.564
10.628
2.780
135.984
114.923
8.475
14.719
1.215
139.332
Federal, Estadual e Municipal.
Adiantamentos Funcionários
336.431
82.724
11.015
17.666
447.836
264.148
61.901
4.800
20.437
351.285
Cursos Extra Curriculares/Mat.Didático
735.076
- 926.540
1.661.616
236.981
- 369.545
606.526
Valor
Valor (-) Provisão Créditos e Liquidação Duvidosa (26.677)
- (241.747)
(268.423)
(20.828)
- (213.521)
(234.349)
Valor Recebido Realizado Não - Circulante
213.621.017 47.161.260 42.499.038 8.059.988 311.341.305 217.512.804 47.860.669 50.280.973 1.468.933 317.123.380
Exercício Concedente
Convênio
Contrato
2019
2019 Realizável a Longo Prazo
303.825
10.890 5.406.237 357.930 6.078.882
172.987
5.890 5.047.286 707.400 5.933.563
Prefeitura do
Termo de Fomento Aluguéis
69.840 157.200
227.040
41.520 707.400
748.920
Municipio de
Transferência de
Depósitos Judiciais
260.625
10.890 5.336.397
5.607.912
172.987
5.890 5.005.766
5.184.643
2019
Laranjal Paulista Recursos Financeiros 62.999
57.749
52.499 Contratos
43.200
- 200.730
243.930
Investimentos
- 4.965.254
- 4.965.254
- 5.090.831
- 5.090.831
Fórum da
Recursos oriundos da
Direitos de U
Comarca de
Aplicação de Pena de
2019
Laranjal Paulista Prestação Pecuniária
7.173
7.173
7.173
3º Ofício Criminal Recursos oriundos da
da Comarca de Aplicação de Pena de
2019
Jundiaí
Prestação Pecuniária
22.353 22.353
10.581
Prefeitura do
1º Aditivo do Termo
Municipio
de Colaboração nº
2019
de Jundiai
02/2018
1.084.529 1.084.529 996.369
Prefeitura do
PNAE - Programa
Municipio do
Nacional de
2019
Rio de Janeiro Alimentação Escolar
64.842 64.842
17.546
Além dos Convênios Públicos e subvenções firmado acima, em Dezembro/2018 a Entidade firmou o termo de Prorrogação do Contrato nº 02/17 celebrado com o município de
Jundiaí, o contrato foi de 220 (duzentos e vinte) vagas para crianças de 4 (quatro) meses a
3 (três) anos no valor unitário de R$ 795,34 (Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e
Quatro Centavos) resultando o valor mensal de R$ 174.974,80 (Cento e Setenta e Quatro
Mil Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos) o qual foi recebido durante os 12 meses de 2019. Nota 13 - Provisão para Contingências (Resolução CFC Nº
1.180/09 NBC TG 25): Em atendimento a Resolução CFC 1.180/09, e respaldado por documentos recebidos da Assessoria Jurídica, constando os processos administrativos e/ou
judiciais (trabalhistas e/ou tributários e/ou cível), a respectiva provisão para contingencia
foi considerada pela probabilidade de perdas de alguns processos que estão em andamento. No fechamento do balanço existe a provável perda em processos no montante
de R$ 833.625,00, os quais foram contabilizadas devida a possibilidade de pagamento.
Contingências
2019
2018
Educação
833.625
Nota 14 - Receitas (Resolução NBC TG 47): Em atendimento a Resolução NBC TG 47,
as receitas (fontes de recursos) da Entidade oriundas das atividades fins (educação),
conforme art. 71 do Estatuto Social, são mensuradas pelo valor da vaga da contraprestação recebida ou a receber, e formalizada pelo contrato de prestação de serviços
educacionais. Outras receitas também seguem o mesmo critério, ou seja, reconhecida
quando for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para
a entidade. Segue abaixo os montantes de cada categoria significativa (relevante) de
receita reconhecida durante o período:
Receitas
2019
2018
Anuidades Escolares
64.282.006 66.085.604
Material Pedagógico/ Mercadorias /Impressão
8.279.825
7.952.491
Subvenções Municipais Assistência Social
1.165.380
1.070.202
Donativos e Contribuições
1.488.253
798.819
Outras Receitas Educacionais
2.215.223
2.097.772
Receitas Diversas
3.239.552
2.923.345
Atividades Extras Curriculares
1.048.391
1.034.940
Rendimentos Financeiros
967.787
1.149.674
Subvenções Municipais Educacionais
54.700
85.243
Receitas Ativo Imobilizado
20.615
Contribuições - Estatuto do Idoso
768.174
776.777
Trabalho Voluntário
2.436.721
1.339.656
Apoio Aluno Bolsista
Bolsa de Estudo (Lei 12.101)
13.850.453 13.835.653
Bolsa de Estudo Convenção Coletiva
5.349.571
5.045.899
Total das Receitas
105.166.651 104.196.075
Nota 15 - Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC): A Demonstração do Fluxo de
Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC Nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC
TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração do Fluxo de
Caixa que a Entidade optou foi o INDIRETO. Abaixo as atividades de investimentos.
Das Atividades de Investimentos
2019
2018 Nota 24 - Obrigações da Educação para Fins de CEBAS: Os serviços de educação com o objetivo de que toda criança possa crescer e se desenvolver em harmonia com
Baixas de Depreciação
- desenvolvidos pela Associação União Beneficentes das Irmãs de São Vicente de Paulo a sociedade e com a natureza que a cerca. Quanto aos Objetivos e Metas do Plano NaAdições a Instalações e Benfeitorias
(12.204) de Gysegem englobam a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Em cional de Educação, a Associação União Beneficente das Irmãs de São Vicente de Paulo
Adições a Móveis e Utensílios
(269.205)
(211.835) atendimento aos artigos 13, da Lei nº 12.101/09, artigos 12 e 13 da Lei nº 12.868/13, de Gysegem tem se dedicado com ênfase nessa faixa etária para oferecer às crianças da
Adições Direitos Autorais
- artigo 30 § 1o , do Decreto Nº 8.242/2014 e do Artigo 29 da Portaria Normativa 15/2017 Educação Infantil um espaço seguro, acolhedor, rico e motivador para despertar o inteBaixas em Investimento
- para manutenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CE- resse dos pequenos pela iniciação da vida acadêmica. 1. A escola atende às exigências
Total das Atividades de Investimentos
(269.205) (224.039) BAS) e, a Entidade cumpriu as diretrizes e metas do Plano Nacional de Educação (PNE) da legislação específica para a Educação Infantil no acolhimento das crianças no que
Nota 16 - Cobertura de Seguros: Para atender medidas preventivas adotadas per- vigente na forma do artigo 214 da Constituição Federal, conforme a descrição abaixo: tange à questão estrutural e pedagógica. 2. Salas amplas e arejadas com espaço de 1m
manentemente, a Entidade efetua contratação de seguros de veículos em valor consi- Meta 1 - Educação Infantil: Até 2016, todas as crianças de 4 a 5 anos de idade de- e 20 cm por criança, salas ambientes para o desenvolvimento dos programas com salas
derado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo principal- vem estar matriculadas na pré-escola. A meta estabelece, também que a oferta de de leitura adequadas a faixa etária, laboratório de informática, brinquedoteca, sala de
mente o Princípio Contábil da Continuidade. Os valores segurados são definidos pelos Educação Infantil em creches deve ser ampliada de forma a atender, no mínimo, educação tecnológica (iniciação à Robótica e interatividade), salas de dança, salas para
Administradores da Entidade em função do valor de mercado ou do valor do bem novo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PNE. Ações desenvol- judô, salas para capoeira, salas de música, salas de repouso, parquinho, quadra de esconforme o caso. Nota 17 - Doações e Contribuições Recebidas: Eventualmente a vidas pela Associação com base na META 1: - A Associação União Beneficente das porte, refeitório, área de lazer e mais toda infraestrutura necessária para o bom funcioEntidade recebe doações e/ou contribuições de pessoas físicas e/ou jurídicas, previstas Irmãs de São Vicente de Paulo de Gysegem destaca-se por oferecer às famílias uma namento da área reservada para a Educação Infantil nas escolas: a) Toda essa estrutura
no seu Estatuto Social, artigo 71, item VII e VIII, conforme demonstrativo em anexo: proposta de Educação Infantil que atende desde o Berçário, na primeira infância em conta com iluminação adequada, ventilação, visão para o lado externo, instalações eléDonativos
2019
2018 fase de Creche e, na segunda fase, com a Educação Infantil, tendo como referência os tricas seguras, água acondicionada em bebedouros potáveis; b) Sanitários específicos
Doações de Pessoas Físicas
542.720
148.039 PCNs relacionados a esse segmento, que são norteadores do processo pedagógico e e adaptados à faixa etária das crianças com vasos e pias ao alcance e espaço para que a
Doações de Pessoas Jurídicas
64.844
79.039 educacional. A fase de Creche e de Berçário tem como objetivo atender a demanda criança possa aprender o uso adequado do ambiente, primando pela higiene; uma sala
Donativos em Espécie
880.688
571.741 das famílias que necessitam não só de um lugar seguro e tranquilo para seus filhos, de troca com bancadas e pias adequadas para as crianças menores que não foram desTotal das Doações
1.488.252
798.819 mas que prezam também por uma proposta pedagógica diferenciada que estimule fraldadas pela família; c) Refeitório de uso exclusivo das crianças da Educação Infantil
Nota 18 - Imunidade Tributária: A entidade é imune à incidência de impostos por as crianças, propiciando um crescimento saudável e propicie aos alunos pleno desen- com espaço adequado para a higienização tanto das mãos quanto bucal; d) Mobiliários
força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7° da volvimento. A avaliação do trabalho realizado na Educação Infantil é considerada um e equipamentos adequados e adaptados ao tamanho das crianças para atender bem
Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. Nota 19 - Característica da Imuni- avanço para essa fase, pois, por meio de registros de acompanhamento e de obser- a cada faixa etária; e) Ambiente externo amplo tanto para as atividades físicas quanto
dade: A Associação União Beneficente das Irmãs de São Vicente de Paulo de Gy- vação, os quais são compilados em um boletim descritivo, no qual os professores e para as lúdicas, ao ar livre, para propiciar o espaço de crescimento e desenvolvimento
segem é uma entidade sem fins lucrativos, de natureza religiosa, caráter confessio- toda equipe multidisciplinar, orientados pela Direção da escola, tenham condições de motor das crianças; f) Estrutura do Berçário conta com: sala de repouso para bebês que
nal, educacional, beneficente e de assistência social com atividade preponderante na demonstrar os resultados alcançados com os alunos. A meta da Instituição não se resu- ainda não possuem a primeira marcha, sala de repouso para os bebês com marcha,
área da Educação. No atendimento de suas finalidades institucionais, a Associação me apenas em aumentar o número de crianças atendidas, mas acima de tudo, cumprir sala de estimulação, refeitório, lactário, fraldário, solário, lavanderia, salas temáticas

(música, interativa, brinquedoteca, estimulação motora, auditiva, visual e recreação);
g) A responsabilidade socioambiental é explicitada no projeto político pedagógico
que desenvolve trabalho de conscientização junto aos alunos para que cada criança
compreenda a necessidade de preservar a natureza como espaço de convivência coletiva e que a necessidade de preservação vai além das campanhas de conscientização;
Meta 2 - Ensino Fundamental: Até o último ano de vigência do PNE, toda a população de 6 a 14 anos deve ser matriculada no Ensino Fundamental de 9 anos, e
pelo menos 95% dos alunos devem concluir essa etapa na idade recomendada.
A Associação a partir dos direcionamentos do Plano Nacional de Educação (PNE), traçou estratégias que permitem o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de
práticas pedagógicas inovadoras que asseguram a alfabetização e favorecem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos. Consideradas as diversas abordagens
metodológicas e sua efetividade e a busca da universalização do direito à educação básica e alfabetização de criança são os anseios não só das instituições de educação como
o de toda sociedade. Sendo assim, adotamos como base os quatro pilares da educação
como norteadores da aprendizagem: aprendendo a aprender, aprendendo a conhecer,
aprendendo a fazer, aprendendo a ser e a conviver, por meio do conteúdo selecionado
e ministrado nas salas de aula. Nos Colégios da Associação, todo trabalho pedagógico
e educacional é voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades, numa
metodologia dialógico-reflexiva que oferece ao educando uma visão aberta de mundo, na qual ele tenha a liberdade para fazer suas escolhas e participar ativamente da
vida escolar. A ele é oferecida uma formação global, desde as primeiras etapas do Ensino Fundamental, contando com um currículo enriquecido e motivador como segue na
grade horária aprovada pela Delegacia de Ensino. Além da composição curricular, a escola mantém no horário de aula para os primeiros anos do Ensino Fundamental (2º ano
ao 5ºano), o curso de Arte / Educação, programa pioneiro que trabalha as quatro vertentes da arte; arte cênica, arte plástica, música e dança sempre a partir da leitura de um
clássico da literatura universal ou brasileira. Esse programa conta com a participação de
profissionais formados nas quatro áreas de interesse: professor de música, professor de
educação física com habilitação para dança, professor de educação artística e professor
formado em pedagogia, com habilitação para teatro e música. A formação para o mercado de trabalho é uma das preocupações constantes da escola que tem nas aulas de
Robótica (1º ano ao 6º ano), seus primeiros passos para tornar a criança e adolescente
um empreendedor de novas ideias, a partir da construção de projetos que desafiam o
cotidiano. Para uma melhor preparação do espírito empreendedor, o programa de formação para o empreendedorismo é encampado por todos os professores que fazem
uso da transversalidade dos conteúdos abordados para formar os adolescentes em
cidadãos éticos e responsáveis pela vida e pelo planeta. O programa redação nota dez
é dirigido aos alunos de 4º e 5º anos para desenvolver e potencializar a preparação para
a nova mudança de ciclo com professores especialista na área de códigos e linguagens
no trabalho com o ENEM. O programa de laboratório para pequenos, conta com o projeto cientista mirim desenvolvido com os alunos dos 2º aos 5º anos com aula práticas
de laboratório, dando a oportunidade de que o aluno experiêncie a ciências do cotidiano aguçando a sua curiosidade para a área de ciências da natureza com profissional
especialista em ciências. Os envolvimentos com os programas dirigidos aos alunos são
de responsabilidade de todos os profissionais que integram o quadro de docentes.
Objetivos e Metas do Ensino Fundamental: O colégio contribui com a universalização
e o atendimento da clientela que se encontra nessa etapa de formação, oferecendo vagas para os alunos da rede pública por meio do sistema de bolsas educacionais. Atendendo às orientações do PNE e das Delegacias de Ensino, todos os alunos foram adequados aos novos termos legais com o Ensino Fundamental ampliado para nove anos.
1. A redução da taxa de repetência para índices ainda menores, por meio de grupos de
reforço escolar dirigido aos alunos que não acompanham o nível dos demais, extinguindo as repetências nos primeiros anos do Ensino Fundamental. 2. Conhecedores de que
a escola básica deve acima de tudo preparar o aluno para o mercado de trabalho, a escolas tem no seu currículo o aprofundamento da Língua estrangeira (Inglês), por meio
do projeto Conversation Class que possibilita ao aluno a melhora significativa na fruição
da língua, por meio da conversação. 3. Aulas práticas de laboratório com as ciências do
cotidiano, para que o aluno explore os conhecimentos teóricos exercitando na pratica
e assim o aprendizado se torne significativo. 4. Ampliando os conhecimentos nas áreas
de português e matemática com a participação em campeonatos e olimpíadas. 5. Participação nas olimpíadas de química, física e história. 6. Apoio pedagógico aos alunos que
vêm de outros países com relação ao aprendizado da língua, e estrutura adequada para
que possam acompanhar o desempenho da turma. 7. Prrograma de certificação internacional para os alunos dos 9º anos preparando-os para as universidades internacionais.
Meta 3 - Ensino Médio: Até 2016, o atendimento escolar deve ser universalizado
para toda a população de 15 a 17 anos. A meta é também elevar, até o final da
vigência do PNE, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85%. A Associação não foge à regra das demais escolas, oferecendo uma proposta de ensino que
atenda à necessidade de formação integral do aluno com um currículo e carga horária
enriquecida para poder acompanhar uma formação melhor, voltada para o mercado de
trabalho. O índice de aprovação nos exames vestibulares é satisfatório, para os alunos
que concorrem a vagas nas universidades. Entretanto, o que buscamos é um Ensino
Médio com vida própria e com mais consistência formativa com foco na formação e
no resultado. Objetivos e Metas para Todo Ensino Médio: 1. Com infraestrutura física
e pedagógica que oferece um tratamento diferenciado, dando aos educandos maior
liberdade para poder interagir. A escola é bem equipada do ponto de vista tecnológico,
com laboratório de ciências, físicas e biológicas e salas interativas. Todas as salas são
equipadas por multimídia. A biblioteca, bem como outros espaços reservados atendem, com qualidade, o Ensino Médio. 2. Oferece ao aluno oportunidade de aprimorar
os seus conhecimentos em turmas de aprofundamento com interesse nas áreas de exatas, humanas e em vestibulares específicos, aulas de competência leitora e revisões por
módulos para todos os alunos da 3ª série do Ensino Médio, plantões de dúvida, centros
dedicados a informações dos vestibulares, centro de preparação para o ENEM e outros
exames e reforço para os que têm muita dificuldade com a aprendizagem, ou seja, todos os grupos têm espaço garantido, de acordo com suas necessidades educacionais.
3. Aulas interdisciplinares para que o aluno consiga integrar e conectar as áreas de conhecimento. 4. As instalações de higiene são de excelente qualidade com destaque para
o consumo consciente de água e de energia. 6. Contamos com quadras de esporte para
a prática de todas as modalidades esportivas. 7. A comunidade escolar participa da vida
escolar por meio das reuniões de pais, fóruns e feiras. 8. Fóruns e Feiras de profissões e
atendimento personalizado oferecido aos responsáveis do aluno por parte da equipe
pedagógica da escola. 9. A avaliação do curso se dá de várias formas: por registro de
provas dissertativa, objetiva e formativa sempre levando em consideração a qualitativa
sobre a quantitativa. 10. O programa de atendimento e apoio ao docente é dado pela
equipe pedagógica e coordenadores de área nas reuniões de planejamento anual e
bimestral com ênfase na formação e na troca de experiências. 11. Cursos de preparação
para os vestibulares e ENEM, extracurricular e gratuito para que todos tenham as mesmas oportunidades de sucesso acadêmico. 12. Atendimento diferenciado, por meio da
tutoria de ensino que acompanha o projeto de vida do aluno desde a 1ª série do médio
até a termino do curso. 13. A educação ambiental se dá na conscientização tanto para
os jovens quanto por eles à comunidade por meio de palestras, campanhas e projetos
de reciclagem de lixo e consumo responsável dos bens naturais. Buscamos adequar o
Ensino à realidade das necessidades da formação da juventude para orientá-la, dando
a ela espaço para participação efetiva da vida escolar e ampla formação com bases na
LDB e outras orientações para que o jovem esteja preparado para a etapa superior que
ele irá trilhar. Avaliar constantemente o curso do Ensino Médio é concluir que os alunos,
que nos procuram nessa fase, querem da escola espaço aberto para que possam buscar
melhores oportunidades em um ambiente seguro e acolhedor e que os ajudem na mudança e na transformação da sociedade em espaço que dê oportunidades para todos.
Meta 4 - Educação Especial/Inclusiva: Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino,
com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
A proposta da educação inclusiva baseia-se não somente na adaptação estrutural
como também na curricular, realizada por meio da ação de uma equipe multidisciplinar que oferece suporte tanto ao professor quanto ao portador de necessidades
especiais, por meio do acompanhamento, estudo e pesquisa de modo a inseri-lo e
mantê-lo na escola em classes regulares de ensino em todos os níveis de escolaridade.
A concretização da escola inclusiva baseia-se na defesa de princípios e valores éticos,
nos ideais de cidadania e justiça para todos, em contraposição aos sistemas hierarquizados de inferioridade e desigualdade. Com base nesse parâmetro, é que os Colégios
se inserem, trabalhando com a inclusão tanto pedagógica quanto social. Partindo desse pressuposto de inclusão, a escola se converte em espaço democrático, atendendo
a todos os alunos independentemente de suas diferenças. Postura clara e definida
que reflete em seu projeto pedagógico, currículo, metodologia de ensino, avaliação
e atitude dos educadores, ações que favorecem a integração social, adaptando-os
e oferecendo serviço educativo de qualidade para todos os que a procuram. Temos
clareza de que processo de inclusão de pessoas com necessidades especiais causa extremas mudanças e, por vezes, desconforto na sala de aula. Sendo assim, não apenas
os professores precisam estar capacitados para enfrentar esse novo desafio, mas principalmente, alunos, pais e comunidade que devem compreender como a convivência
com alunos incluídos poderá enriquecer a formação humana de seus membros. Para
isso, faz-se necessário um período de adaptação, para que essas concepções sejam
incorporadas, adaptadas e valorizadas pelos membros da comunidade. A integração
de professores generalistas e especialistas com outros profissionais como: pedagogos,
psicólogos, psicopedagogos, intérpretes de língua de sinais e assistentes sociais leva
à capacitação dessa equipe colaborativa em serviço, e contribui para uma mudança
na qualidade da escola que trabalha com a inclusão. Objetivos e Metas da Educação
Inclusiva: 1. A inclusão é tanto pedagógica quanto social, atendendo à necessidade
específica de aprendizagem do aluno. Os professores são constantemente capacitados para atender todas as dificuldades. 2. A classe que recebe um aluno de inclusão
é preparada para acolhê-lo de forma transparente e conhecedora da deficiência para
que os alunos se insiram no processo e colaborem com o portador da necessidade
especial e o mesmo ocorre com os responsáveis pelos alunos. 3. A estrutura física passa
por modificação sempre que necessário, procurando atender à necessidade especial
do aluno. 4. A equipe multidisciplinar acompanha a família no processo de adaptação. 5. Buscamos na tecnologia instrumentos que facilitem a vida escolar desse aluno.
Meta 5 - Alfabetizar todas as Crianças, no Máximo, até o Final do 3º (Terceiro) Ano
do Ensino Fundamental: A Associação alfabetiza 100% dos alunos até o final do 3º
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(terceiro) ano de ensino. Meta 6 - Oferecer Educação em Tempo Integral em, no
Mínimo, 50% (Cinquenta por Cento) das Escolas Públicas, de Forma a Atender,
pelo Menos, 25% (Vinte e Cinco por Cento) dos(as) Alunos(as) da Educação Básica: Em atendimento a esta meta a Associação disponibiliza em todos os seus colégios
educação em tempo integral para crianças matriculadas da educação infantil ao 5º ano
do Ensino Fundamental. O ensino médio tem carga horaria de 1200 horas para atender ao fomento de que a educação deve ser integral com aprofundamento em cursos
de preparação para os vestibulares. Meta 7 - Fomentar a Qualidade da Educação
Básica em todas as Etapas e Modalidades, com Melhoria do Fluxo Escolar e da
Aprendizagem, de Modo a Atingir as Seguintes Médias Nacionais para o IDEB: 6,0
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 5,5 Nos Anos Finais do Ensino Fundamental; 5,2 no Ensino Médio: A Associação por meio de seus colégios faz a verificação
do rendimento escolar através da a apuração da assiduidade e a avaliação do aproveitamento. A avaliação do desempenho do aluno compreendida como um conjunto
de atuações, com função de alimentar, sustentar e orientar a intervenção pedagógica,
é contínua e cumulativa com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, tendo por objetivo: 1. Diagnosticar e registrar os progressos do aluno e suas
dificuldades; 2. Possibilitar ao aluno a auto avaliação das aprendizagens; 3. Orientar
o aluno quanto aos esforços necessários para superar as dificuldades; 4. Possibilitar o
controle de aprendizagem por parte do professor, coordenação de área e orientação
pedagógica; 5. Analisar o trabalho docente; 6. Fornecer dados que permitam ao estabelecimento a análise crítica de seus objetivos e o embasamento do replanejamento;
7. Possibilitar ao aluno a elaboração da síntese de seu aprendizado. A avaliação do
aproveitamento, operacionalizada na proposta pedagógica e no plano escolar, deve
incidir sobre o desempenho do aluno nas diferentes experiências de aprendizagem,
levando em consideração os objetivos e aplicados a todos os componentes curriculares, independente do tratamento metodológico. As sínteses bimestrais dos resultados
de avaliação do aproveitamento são expressas numa escala de zero a dez, graduada de
cinco em cinco décimos, desprezando-se os centésimos. O professor de cada disciplina, área de estudos ou atividade, entrega à secretaria, em datas previamente fixadas
pela direção, a nota e a frequência do aluno obtidas em cada bimestre letivo. A média
bimestral é decorrente da média aritmética ponderada das três notas que tem pesos
diferentes a) Nota da avaliação dissertativa, valendo peso 5. b) Nota da avaliação objetiva, valendo peso 3. c) Nota da avaliação formativa, valendo peso 2. A média anual, calculada pelo centro de processamento de dados, é expressa numa escala de zero a dez,
graduada de um em um décimo, desprezando-se os centésimos. Exceto as áreas de
Educação Física, Ensino Religioso, Prática de laboratórios (Ciências, Química, Interativa,
Línguas Estrangeiras, Robótica e Artes) tem instrumentos de avaliação diferenciados,
por meio de registros de observação dos professores e alunos, trabalhos e apresentações. A promoção do aluno será em função de frequência às aulas e do aproveitamento apresentado durante o ano letivo e após a recuperação final, quando for o caso.
Considera-se promovido o aluno que obtiver: a) Média anual igual ou superior a 6.0
(seis) em todos os componentes curriculares; b) Frequência igual ou superior a 75% das
aulas dadas em cada componente curricular, independente do tratamento metodológico. c) Cons

Helena Ghiraldi - Diretora Presidenta - CPF 860.722.508-15
Opinião sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as demonstrações contábeis da Associação União Beneficente das Irmãs de São Vicente de Paulo de
Gysegem, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2019, e
as respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do patrimônio
líquido, e dos fluxos de caixa e das Origens e Aplicações de Recursos, para o exercício
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da Entidade, em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião sobre as
demonstrações contábeis: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acor-

do com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente
e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros Assuntos: Demonstração do
valor adicionado: A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2019, elaborada sob a responsabilidade da administração da Entidade, e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi
submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das
demonstrações contábeis da Entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos
se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo está de acordo com os
critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse
Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis
tomadas em conjunto. Responsabilidades da administração pelas demonstrações
contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente

Isabel da Conceição - Tesoureira - CPF 854.619.388-68
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis,
a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações,
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis Nossos objetivos são
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto,
estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria

Neide do Carmo Calandrin Ferreira dos Santos - CPF 108.146.018-04 - CRC 1SP 182.379/0-1
realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • 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 uma incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação
à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe

incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo - SP, 21 de fevereiro de 2020.
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 8CTKCÁÐGUPQU#VKXQUG2CUUKXQU1RGTCEKQPCKU
 

 .WETQ 2TGLWÈ\Q FQ2GTÈQFQ
  8CTKCÁºQ%CODKCN.ÈSWKFC
&GRÎUKVQU,WFKEKCKU


 .WETQUG,5%2C2CICT
 

 %QPVCUC4GEGDGTFG%NKGPVGU
 


 .WETQU&KUVTKDWÈFQU
  4GEGKVCU FGURGUCU HKPCPEGKTCUNÈSWKFCU
  

 'UVQSWGU
+PXGUVKOGPVQU

 6QVCNFQ2CUUKXQ
6TKDWVQU´4GEWRGTCT
 
  
2CVTKOÏPKQ.ÈSWKFQ
  .WETQCPVGUFQ+ORQUVQFG4GPFCGFC%5
,WTQUUQDTG%CRKVCN2TÎRTKQ
,%2





2TQRTKGFCFGU2CTC+PXGUVKOGPVQ

 %CRKVCN5QEKCN
1WVTCU%QPVCUC4GEGDGT






 +ORQUVQFG4GPFCG%QPVTKDWKÁºQ5QEKCN%QTTGPVGU
4GCNK\CÁºQFQ##2 .ÈSWKFQFQU
+OQDKNK\CFQ

  4GUGTXCUFG.WETQU
1WVTCU%QPVCUC4GEGDGT2CTVGU4GNCEKQPCFCU


   +ORQUVQFG4GPFCG%QPVTKDWKÁºQ5QEKCN
6TKDWVQU&KHGTKFQU


 
 &GRÎUKVQU,WFKEKCKU
+PVCPIÈXGN


 #LWUVGUFG#XCNKCÁºQ2CVTKOQPKCN






  &KHGTKFQU

 (QTPGEGFQTGU
 
   'OFGFG\GODTQFG  
   .WETQ.ÈSWKFQFQ'ZGTEÈEKQ
6QVCNFQ#VKXQ

  6QVCNFQ2CUUKXQG2CVTKOÏPKQ.ÈSWKFQ
%QPVCUC2CICT2CTVGU4GNCEKQPCFCU


0QVCU'ZRNKECVKXCUFC#FOKPKUVTCÁºQ´UFGOQPUVTCÁÐGUHKPCPEGKTCU VCÁºQGQWVTQUVTKDWVQU GZEGVQQUTGEWRGT¶XGKULWPVQCQHKUEQ DGOEQOQ EQPVTCRTGUVCÁºQTGEGDKFCQWCTGEGDGTRGNCEQOGTEKCNK\CÁºQFGRTQFW  6TKDWVQU C 4GEWRGTCT %QORTGGPFG QU ETÃFKVQU RQT CSWKUKÁºQ FG 6TKDWVQUC2CICT


'OFGFG\GODTQFGG'OOKNJCTGUFGTGCKU
QUEWUVQUFGVTCPURQTVGUGIWTQOCPWUGKQGQWVTQUFKTGVCOGPVGCVTKDWÈ VQUPQEWTUQPQTOCNFCUCVKXKFCFGUFC'ORTGUC#TGEGKVCÃCRTGUGPVC KPUWOQURCTCRTQFWÁºQFGFW\KFQUQUFÃDKVQURGNCUUCÈFCUGCRCTEGNC 1DTKICÁÐGU5QEKCKUG6TCDCNJKUVCU


%QPVGZVQQRGTCEKQPCN#'ORTGUC+PEQRKUQU+PFÕUVTKCG%QOÃTEKQFG XGKU´CSWKUKÁºQ1UEWUVQUFGVTCPUHQTOCÁºQFGGUVQSWGUKPENWÈTCOQU FCNÈSWKFCFQUKORQUVQUFCUFGXQNWÁÐGUFQUCDCVKOGPVQUGFQUFGU EKTEWNCPVGFQUETÃFKVQURQTCSWKUKÁºQFGKOQDKNK\CFQSWGUGTºQEQORGP %QOKUUÐGU´2CICT


2KUQU.VFCKPUETKVCPQ%CFCUVTQ0CEKQPCNFCU2GUUQCU,WTÈFKECUUQDQP EWUVQUFKTGVCOGPVGTGNCEKQPCFQUEQOCUWPKFCFGURTQFW\KFCUQWEQOCU EQPVQU #U XGPFCU FQU RTQFWVQU UºQ TGEQPJGEKFCU UGORTG SWG WOC UCFQUEQOQUTGURGEVKXQUVTKDWVQUCRCICTSWCPFQRQUUÈXGN
1WVTQU8CNQTGU´2CICT


ÃWOCUQEKGFCFGGORTGU¶TKCNKOKVCFCEQOUGFGPC NKPJCUFGRTQFWÁºQ6CODÃOKPENWÈTCOCCNQECÁºQUKUVGO¶VKECFGEWUVQU 'ORTGUCGHGVWCCGPVTGICFQURTQFWVQURCTCQENKGPVGQSWCNRCUUCC 6TKDWVQUCTGEWRGTCT

 %CKZCIGTCFQPCUQRGTCÁÐGU
 
EKFCFGFG5CPVC)GTVTWFGUGUVCFQFG5ºQ2CWNQGVGORQTCVKXKFCFGRTG KPFKTGVQUFGRTQFWÁºQHKZQUGXCTK¶XGKUSWGHQTCOKPEQTTKFQURCTCVTCPU VGTVQVCNNKDGTFCFGUQDTGQECPCNGQRTGÁQFGTGXGPFCFQURTQFWVQUG +2+CTGEWRGTCT

 +42,G%5..2CIQU
 
RQPFGTCPVGCRTQFWÁºQGEQOGTEKCNK\CÁºQFGRTQFWVQUEGT¸OKEQU#UQEK HQTOCTQUOCVGTKCKUGORTQFWVQUCECDCFQU+OQDKNK\CFQ1KOQDKNK PºQJ¶PGPJWOCQDTKICÁºQPºQUCVKUHGKVCSWGRQUUCCHGVCTCCEGKVCÁºQ +%/5CTGEWRGTCT

 ,WTQU2CIQU


GFCFGVGOEQOQRTKPEKRCNQDLGVKXQCHCDTKECÁºQFGRKUQUGTGXGUVKOGPVQU \CFQÃOGPUWTCFQRGNQUGWEWUVQJKUVÎTKEQFGFW\KPFQFGRTGEKCÁºQCEW FQURTQFWVQURGNQENKGPVG1TGEQPJGEKOGPVQPºQQEQTTGCVÃSWGŖQU +%/5UCVKXQ4+%/5

 %CKZC.ÈSWKFQ CRNKECFQPCU IGTCFQRGNCU
EGT¸OKEQUDGPGHKEKCOGPVQGEQOÃTEKQCVCECFKUVCFGCTIKNCGZRQTVCÁºQ OWNCFC1EWUVQJKUVÎTKEQKPENWKQUICUVQUFKTGVCOGPVGCVTKDWÈXGKU´CSWK RTQFWVQUVGPJCOUKFQGPXKCFQURCTCQNQECNGURGEKHKECFQŖQUTKUEQUFG +42,CEQORGPUCT

 CVKXKFCFGUQRGTCEKQPCKU
 
KORQTVCÁºQTGXGPFCGVTCPURQTVG#UCVKXKFCFGUHCDTKUUºQFGUGPXQNXKFCU UKÁºQFQUKVGPU1UEWUVQUUWDUGSWGPVGUUºQKPENWÈFQUPQXCNQTEQPV¶DKN QDUQNGUEÄPEKCGRGTFCVGPJCOUKFQVTCPUHGTKFQURCTCQENKGPVGŖQENK %5..CEQORGPUCT

 (NWZQFG%CKZCFCU#VKXKFCFGUFG+PXGUVKOGPVQU
PQGUVCDGNGEKOGPVQHKNKCNFCGORTGUCNQECNK\CFQLWPVCOGPVGEQOQGUVC FQCVKXQQWTGEQPJGEKFQUEQOQWOCVKXQUGRCTCFQEQPHQTOGCRTQRTKCFQ GPVGVGPJCCEGKVCFQQURTQFWVQUFGCEQTFQEQOQEQPVTCVQFGXGPFCGŖ +%/5CCRTQRTKCT

 %QORTCFG#VKXQ+OQDKNK\CFQG+PVCPIÈXGN
 
DGNGEKOGPVQOCVTK\#GOKUUºQFGUUCUFGOQPUVTCÁÐGUHKPCPEGKTCUHQKCW UQOGPVGSWCPFQHQTGORTQX¶XGKUSWGHNWCODGPGHÈEKQUGEQPÏOKEQUHWVW CUFKURQUKÁÐGUFGCEGKVCÁºQVGPJCOUKFQCEQTFCFCUQWC'ORTGUCVG 2+5CCRTQRTKCT

 4GEGDKOGPVQRGNCCNKGPCÁºQFG#VKXQ+OQDKNK\CFQG
VQTK\CFC RGNC CFOKPKUVTCÁºQ FC 'ORTGUC GO  FG OCTÁQ FG   TQUCUUQEKCFQUCQKVGOGSWGQEWUVQFQKVGORQUUCUGTOGPUWTCFQEQO PJCGXKFÄPEKCUQDLGVKXCUFGSWGVQFQUQUETKVÃTKQURCTCCEGKVCÁºQHQTCO %QHKPUCCRTQRTKCT

 +PVCPIÈXGN
 
#RTGUGPVCÁºQ FCU &GOQPUVTCÁÐGU %QPV¶DGKU  &GENCTCÁºQ FG UGIWTCPÁC 6QFQU QU QWVTQU TGRCTQU G OCPWVGPÁÐGU UºQ NCPÁCFQU GO CVGPFKFQUD 4GEGKVCUHKPCPEGKTCU#TGEGKVCHKPCPEGKTCÃTGEQPJGEKFC +2+CTGUUCTEKT

 %CKZC#RNKECFQPCU#VKXKFCFGUFG+PXGUVKOGPVQU
 
EQPHQTOKFCFG#UFGOQPUVTCÁÐGUEQPV¶DGKUHQTCOGNCDQTCFCUGGUVºQ EQPVTCRCTVKFCCQTGUWNVCFQFQGZGTEÈEKQSWCPFQKPEQTTKFQU#FGRTGEKC EQPHQTOGQRTC\QFGEQTTKFQWUCPFQQOÃVQFQFCVCZCGHGVKXCFGLWTQU +%/5UCVKXQ4+%/5

 (NWZQFG%CKZCFCU#VKXKFCFGUFG(KPCPEKCOGPVQ
CRTGUGPVCFCUFGCEQTFQEQOCURT¶VKECUEQPV¶DGKUCFQVCFCUPQ$TCUKN ÁºQFGCVKXQUÃECNEWNCFCWUCPFQQOÃVQFQNKPGCTRCTCCNQECTUGWUEWUVQU %QDGTVWTCFGUGIWTQU'OFGFG\GODTQFGCCFOKPKU
  'ORTÃUVKOQUG(KPCPEKCOGPVQU.KSWKFCFQU
 
EQO DCUG PCU FKURQUKÁÐGU EQPVKFCU PC .GK FCU 5QEKGFCFGU RQT #ÁÐGU CQUUGWUXCNQTGUTGUKFWCKUFWTCPVGCXKFCÕVKNGUVKOCFC 0QVC 1XCNQT VTCÁºQEQPUKFGTCSWGVQFQUQUCVKXQUGEQORTQOKUUQUFGXCNQTGUTGNG %KTEWNCPVG

 .WETQU&KUVTKDWÈFQUG,WTQUUQDTG%CRKVCN2TÎRTKQ2CIQU  
RTQPWPEKCOGPVQUQTKGPVCÁÐGUGKPVGTRTGVCÁÐGUGOKVKFCURGNQ%QOKVÄFG EQPV¶DKNFGWOCVKXQÃKOGFKCVCOGPVGDCKZCFQCQUGWXCNQTTGEWRGT¶XGN XCPVGUFGCNVQPÈXGNFGTKUEQGUVºQEQDGTVQURGNQUGIWTQRQTOGKQFG 0ºQ%KTEWNCPVG

 %CKZC#RNKECFQPCU#VKXKFCFGUFG(KPCPEKCOGPVQ
 
2TQPWPEKCOGPVQU%QPV¶DGKUŌ%2%$CUGRCTCRTGRCTCÁºQ#UFG SWCPFQ Q XCNQT EQPV¶DKN FQ CVKXQ Ã OCKQT FQ SWG UGW XCNQT TGEWRGT¶XGN RQNÈVKECU NQECKU G EQTRQTCVKXCU  'HGKVQU FC #FQÁºQ FCU 0QXCU K &GUFGQ&GETGVQPCCNÈSWQVCFQ+2+UQDTGQURTQFWVQU #WOGPVQ TGFWÁºQ FGECKZCGGSWKXCNGPVGUFG
OQPUVTCÁÐGUHKPCPEGKTCUHQTCORTGRCTCFCUEQPUKFGTCPFQQEWUVQJKUVÎTK GUVKOCFQ )CPJQU G CU RGTFCU GO CNKGPCÁÐGU UºQ FGVGTOKPCFQU RGNC 0QTOCU C 0QTOCUFG%QPVCDKNKFCFGŌ+(45#+(45%2%
ECKZCNÈSWKFQU
 
EQEQODCUGFGXCNQTGCVKXQUHKPCPEGKTQUFKURQPÈXGKURCTCXGPFCEQPVTC EQORCTCÁºQFQUTGUWNVCFQUEQOQXCNQTEQPV¶DKNGUºQTGEQPJGEKFQUGO SWGVTCVCUQDTGEQPVTCVQUFG#TTGPFCOGPVQKPVTQFW\KWWOOQFGNQÕPKEQ EGT¸OKEQUGUV¶TGFW\KFCCRQTGUVGOQVKXQC#FOKPKUVTCÁºQKPITGU %CKZCGGSWKXCNGPVGUFGECKZCPQKPÈEKQFQRGTÈQFQ
 
QTGUWNVCFQFQGZGTEÈEKQ#RTGRCTCÁºQFGFGOQPUVTCÁÐGUHKPCPEGKTCUTG ő1WVTQUICPJQU RGTFCU NKSWKFCUŒPCFGVGTOKPCÁºQFQTGUWNVCFQ5ºQFK FGEQPVCDKNK\CÁºQRCTCGUVGVKRQFGQRGTCÁºQPQDCNCPÁQRCVTKOQPKCNFC UQWEQOQRGFKFQFGTGUUCTEKOGPVQRGTCPVGCQ(KUEQQUOGUOQUUGGP %CKZCGGSWKXCNGPVGUFGECKZCPQHKOFQRGTÈQFQ
 
SWGTQWUQFGGUVKOCVKXCUEQPV¶DGKUETÈVKECUGVCODÃOQGZGTEÈEKQFGLWN XWNICFQUQUXCNQTGUEQPV¶DGKUFQUCVKXQUEWLCVKVWNCTKFCFGÃTGUVTKVCEQOQ CTTGPFCV¶TKC VCPVQ RCTC EQPVTCVQU FG PCVWTG\C QRGTCEKQPCN SWCPVQ HK EQPVTCOGORTQEGUUQFGJQOQNQICÁºQ

 &KHGTGPÁCU6GORQT¶TKCU2CUUKXCU


ICOGPVQRQTRCTVGFCCFOKPKUVTCÁºQFC'ORTGUCPQRTQEGUUQFGCRNKEC CVKXQU KOQDKNK\CFQU HQTOCNOGPVG QW GO UWC GUUÄPEKC EQPEGFKFQU EQOQ PCPEGKTC  'UVCU CNVGTCÁÐGU GUVºQ GO XKIQT FGUFG  FG LCPGKTQ FG 2CTVGU4GNCEKQPCFCU
#LWUVGFG#XCNKCÁºQ2CVTKOQPKCN
 
ÁºQFCURQNÈVKECUEQPV¶DGKU#SWGNCU¶TGCUSWGTGSWGTGOOCKQTPÈXGNFG ICTCPVKCFGQDTKICÁÐGUGVCODÃOQUCFSWKTKFQUXKC(+0#/'EQPHQTOG #'ORTGUCCXCNKQWCUQRGTCÁÐGUSWGRQUUWKEQOGUVCPCVWTG\CG 2CUUKXQ%KTEWNCPVG

 4GXGTUºQ+4%5&KHGTKFQU#NKGPCÁºQFG+OQDKNK\CFQ 

LWNICOGPVQ G RQUUWGO OCKQT EQORNGZKFCFG DGO EQOQ CU ¶TGCU PCU KVGOFQ%2%%WUVQCVTKDWÈFQ1TGIKUVTQFQEWUVQCVTKDWÈFQ PºQKFGPVKHKEQWKORCEVQUFC0QTOCSWGCNVGTGOCHQTOCEQOQGNCDQTQW 1WVTQU8CNQTGUC2CICT2CTVGU4GNCEKQPCFCU



 8CTKCÁÐGU%CODKCKURGNQ4GIKOGFG%CKZC
SWCKURTGOKUUCUGGUVKOCVKXCUUºQUKIPKHKECVKXCURCTCCUFGOQPUVTCÁÐGU FGGOGFEQUV FQKOQDKNK\CFQGOEQPHQTOKFCFGEQOCUPQTOCU0$%6) UWCU &GOQPUVTCÁÐGU (KPCPEGKTCU  'UVKOCVKXCU EQPV¶DGKU 0C GNC 6QVCN


HKPCPEGKTCUGUVºQFKXWNICFCUPCPQVC%QPXGTUºQFGOQGFCGU G0$%6)Ō#VKXQKOQDKNK\CFQDGOEQOQQ+6)Ō+PVGTRTGVCÁºQ DQTCÁºQFCUFGOQPUVTCÁÐGUHKPCPEGKTCUÃPGEGUU¶TKQWVKNK\CTGUVKOCVK &GRÎUKVQU,WFKEKCKU6TCVCUGFGXCNQTFGRQUKVCFQGOLWÈ\QTGNCVKXQ 8CTKCÁºQ/QPGV¶TKC
VTCPIGKTCC /QGFC(WPEKQPCNG/QGFCFG#RTGUGPVCÁºQ1UKVGPUKP UQDTG #RNKECÁºQ +PKEKCN FQ #VKXQ +OQDKNK\CFQ HQK DCUGCFQ GO CXCNKCÁºQ XCU G LWNICOGPVQU ETÈVKEQU RCTC EQPVCDKNK\CT EGTVQU CVKXQU RCUUKXQU G CQURTQEGUUQUVTCDCNJKUVCUVTKDWV¶TKQUGEÈXGKUSWGUGQTKIKPCOFQEWTUQ &KHGTGPÁCFG6CZCFG&GRTGEKCÁºQ
5QEKGV¶TKCXGTUWU(KUECN
 
ENWÈFQUPCUFGOQPUVTCÁÐGUHKPCPEGKTCUUºQOGPUWTCFQUGO4GCKU 4  GHGVWCFCRQTCXCNKCFQTGUKPFGRGPFGPVGU&COGUOCHQTOCHQTCOOQFKHK QWVTCUVTCPUCÁÐGU#UFGOQPUVTCÁÐGUHKPCPEGKTCUFCGORTGUCKPENWGO PQTOCN FQU PGIÎEKQU FC +PEQRKUQU 1 FGRÎUKVQ PQ OQPVCPVG FG 4


OQGFCFQRTKPEKRCNCODKGPVGGEQPÏOKEQPQSWCNCGORTGUCCVWC őCOQG ECFCUCUVCZCUFGFGRTGEKCÁºQFQUDGPUFQCVKXQKOQDKNK\CFQGOXKTVWFG RQTVCPVQGUVKOCVKXCUTGHGTGPVGU´UGNGÁºQFCUXKFCUÕVGKUFQCVKXQKOQ CVWCNK\CFQOGPUCNOGPVGUGTGHGTG´CÁºQLWFKEKCNFCGO
FCHWPEKQPCNŒ D 6TCPUCÁÐGUGUCNFQU#UQRGTCÁÐGUEQOOQGFCUGU FC PQXC XKFC ÕVKN GUVKOCFC FQU OGUOQU EQPHQTOG 0$% 6)  Ō #VKXQ DKNK\CFQ RTQXKUÐGU PGEGUU¶TKCU RCTC ETÃFKVQ FG NKSWKFCÁºQ FWXKFQUC RTGUCCKPFCGORTQEGUUQCTGURGKVQFCGZENWUºQFQ+%/5PCDCUGFG +ORQUVQFGTGPFCGEQPVTKDWKÁºQUQEKCN
FKHGTKFQUNÈSWKFQ
 
VTCPIGKTCUUºQEQPXGTVKFCURCTCCOQGFCHWPEKQPCNWVKNK\CPFQCUVCZCUFG +OQDKNK\CFQ  #VKXQU +PVCPIÈXGKU 1U #VKXQU KPVCPIÈXGKU CFSWKTKFQU RCUUKXQU EQPVKPIGPVGU FGVGTOKPCÁÐGU FG RTQXKUÐGU RCTC KORQUVQ G E¶NEWNQFQ2+5GFC%QHKPU

 1KORCEVQFQUVTKDWVQUFKHGTKFQUPQTGUWNVCFQQEQTTGWFCUGIWKPVGHQTOC
E¸ODKQXKIGPVGUPCUFCVCUFCUVTCPUCÁÐGUQWFCCXCNKCÁºQPCSWCNQU UGRCTCFCOGPVGUºQOGPUWTCFQUCQEWUVQPQOQOGPVQFQUGWTGEQPJG EQPVTKDWKÁÐGUGQWVTQUUKOKNCTGU1UTGUWNVCFQUTGCKURQFGOCRTGUGPVCT &GRÎUKVQU,WFKEKCKU


KVGPUUºQTGOGPUWTCFQU1UICPJQUGCURGTFCUECODKCKUTGUWNVCPVGUFC EKOGPVQKPKEKCN1EWUVQFGCVKXQUKPVCPIÈXGKUCFSWKTKFQUGOWOCEQODK XCTKCÁÐGUGOTGNCÁºQ´UGUVKOCVKXCU#GORTGUCHC\GUVKOCVKXCGGUVC 2TQEGUUQUVTCDCNJKUVCU


&GRTGEKCÁºQ5QEKGV¶TKC
 
NKSWKFCÁºQFGUUCUVTCPUCÁÐGUGFCEQPXGTUºQRGNCUVCZCUFGE¸ODKQFQ PCÁºQ FG PGIÎEKQU EQTTGURQPFG CQ XCNQT LWUVQ PC FCVC FC CSWKUKÁºQ DGNGEGRTGOKUUCUEQOTGNCÁºQCQHWVWTQ2QTFGHKPKÁºQCUGUVKOCVKXCU 2TQEGUUQUVTKDWV¶TKQU +%/5DCUGFGE¶NEWNQ2+5G


HKPCNFQGZGTEÈEKQTGHGTGPVGUCCVKXQUGRCUUKXQUOQPGV¶TKQUGOOQGFCU #RÎUQTGEQPJGEKOGPVQKPKEKCNQUCVKXQUKPVCPIÈXGKUUºQCRTGUGPVCFQUCQ EQPV¶DGKUTGUWNVCPVGUTCTCOGPVGUGTºQKIWCKUCQUTGURGEVKXQUTGUWNVC %1(+05

 #LWUVGFG#XCNKCÁºQ2CVTKOQPKCN


GUVTCPIGKTCUUºQTGEQPJGEKFQUPCFGOQPUVTCÁºQFQTGUWNVCFQ1UICP EWUVQOGPQUCOQTVK\CÁºQCEWOWNCFCGRGTFCUCEWOWNCFCUFGXCNQTTG FQUTGCKU#UGUVKOCVKXCUGRTGOKUUCUSWGCRTGUGPVCOWOTKUEQUKIPK 2TQEGUUQUVTKDWV¶TKQUEÈXGKU

 2TQXKUºQ8CTKCÁºQ%CODKCN'ZVGTKQT
2TQXKUºQRCTC%QOKUUºQ


JQUGCURGTFCUECODKCKUTGNCEKQPCFQUEQOGORTÃUVKOQUECKZCGGSWK EWRGT¶XGN#VKXQUKPVCPIÈXGKUIGTCFQUKPVGTPCOGPVGGZENWKPFQEWUVQUFG HKECVKXQEQORTQDCDKNKFCFGFGECWUCTWOCLWUVGTGNGXCPVGPQUXCNQTGU 6QVCN




XCNGPVGUFGECKZCUºQCRTGUGPVCFQUPCFGOQPUVTCÁºQFQTGUWNVCFQEQOQ FGUGPXQNXKOGPVQECRKVCNK\CFQUPºQUºQECRKVCNK\CFQUGQICUVQÃTGHNGVK EQPV¶DGKUFGCVKXQUGRCUUKXQURCTCQRTÎZKOQGZGTEÈEKQUQEKCNGUVºQ 6TKDWVQU&KHGTKFQU

 2TQXKUºQ.KSWKFCÁºQ&WXKFQUC
2TQXKUºQ%QPVKPIÄPEKC6TCDCNJKUVC


TGEGKVCQWFGURGUCHKPCPEGKTC6QFQUQUQWVTQUICPJQUGRGTFCUECODK FQPCFGOQPUVTCÁºQFQTGUWNVCFQPQGZGTEÈEKQGOSWGHQTKPEQTTKFQ EQPVGORNCFQUCDCKZQ)GUVºQFGTKUEQHKPCPEGKTQ(CVQTGUFG &KHGTGPÁCU6GORQT¶TKCU#VKXCU
#LWUVGC8CNQT2TGUGPVG


CKU UºQ CRTGUGPVCFQU PC FGOQPUVTCÁºQ FQ TGUWNVCFQ EQOQ őXCTKCÁºQ +ORCKTOGPVFGCVKXQUPºQHKPCPEGKTQU1UCVKXQUEQOXKFCÕVKNFGHKPKFC TKUEQHKPCPEGKTQ#IGUVºQFQUTKUEQUÃTGCNK\CFCRQTOGKQFGRQNÈVKECU 2TQXKUºQRCTC%QOKUUÐGU

 &KHGTKFQUQDTG#NKGPCÁºQ


ECODKCNNÈSWKFCŒ 0QVCŌ4GEGKVCU FGURGUCU HKPCPEGKTCU 4GUWOQ UºQTGXKUCFQURCTCCXGTKHKECÁºQFGKORCKTOGPVUGORTGSWGGXGPVQUQW FGHKPKÁºQFGGUVTCVÃIKCUGKORNGOGPVCÁºQFGUKUVGOCUFGEQPVTQNGFGHK 2TQXKUºQRCTC2GTFCUEQO%TÃFKVQUFG.KSWKFCÁºQ
8CTKCÁºQ/QPGV¶TKC


FCURTKPEKRCKURQNÈVKECUEQPV¶DGKU%CKZCG'SWKXCNGPVGUFG%CK EKTEWPUV¸PEKCUKPFKECTGOSWGQXCNQTEQPV¶DKNRQFGPºQUGTTGEWRGT¶XGN PKFQU RGNC VGUQWTCTKC G CRTQXCFQU RGNC #FOKPKUVTCÁºQ FC GPVKFCFG # &WXKFQUC

 4GEGKVC FGURGUC FGKORQUVQFGTGPFCG
ZC %CKZC G GSWKXCNGPVGU FG ECKZC KPENWGO QU PWOGT¶TKQU GO GURÃEKG 2CTC HKPU FG VGUVG FG KORCKTOGPV QU CVKXQU UºQ CITWRCFQU PQU PÈXGKU 'ORTGUCGUV¶GZRQUVCCFKXGTUQUTKUEQUKPENWKPFQTKUEQFGETÃFKVQTKU

 EQPVTKDWKÁºQUQEKCNFKHGTKFQU


FGRÎUKVQUDCPE¶TKQUKPXGUVKOGPVQUFGEWTVQRTC\QFGCNVCNKSWKFG\TGUIC OCKUDCKZQURCTCQUSWCKUGZKUVGOHNWZQUFGECKZCKFGPVKHKE¶XGKUSWGRQ EQFGVCZCFGLWTQUTKUEQFGOGTECFQTKUEQFGNKSWKFG\GTKUEQECODKCN
+OQDKNK\CFQ.ÈSWKFQ
V¶XGKUGOCVÃVTÄUOGUGUEQOTKUEQKPUKIPKHKECPVGFGOWFCPÁCPQXCNQT FGOUGT7)%ŏUQWUGIOGPVQUQRGTCEKQPCKU1UCVKXQUPºQHKPCPEGKTQU EQOQFGHKPKFQCDCKZQ4KUEQECODKCN#GORTGUCGUV¶GZRQUVCCQ
'FKHÈEKQUG
/¶SWKPCUG /ÎXGKUG
6TCVQTGUG 'SWKRCOGPVQU +OQDKNK\CFQGO
LWUVQ#VKXQHKPCPEGKTQ%NCUUKHKECÁºQ#'ORTGUCENCUUKHKEC GZEGVQ Q ¶IKQ SWG VGPJCO UQHTKFQ KORCKTOGPV UºQ TGXKUCFQU TKUEQ ECODKCN FGEQTTGPVG FG GZRQUKÁÐGU FG CNIWOCU OQGFCU DCUKEC
6GTTGPQU +PUVCNCÁÐGU 'SWKRCOGPVQU 7VGPUÈNKQU 8GÈEWNQU 'UECXCFGKTCU FG+PHQTO¶VKEC
#PFCOGPVQ
6QVCN
UGWUCVKXQUHKPCPEGKTQUPQTGEQPJGEKOGPVQKPKEKCNUQDCUUGIWKPVGUECVG UWDUGSWGPVGOGPVG RCTC C CP¶NKUG FG WOC RQUUÈXGN TGXGTUºQ FQ OGPVG EQO TGNCÁºQ CQ FÎNCT FQU 'UVCFQU 7PKFQU G CQ GWTQ 1 TKUEQ +OQDKNK\CFQ
IQTKCUGORTÃUVKOQUGTGEGDÈXGKUGFKURQPÈXGKURCTCXGPFCOGPUWTCFQU KORCKTOGPVPCFCVCFGCRTGUGPVCÁºQFQDCNCPÁQ2TQRTKGFCFGRCTC ECODKCNFGEQTTGFGQRGTCÁÐGUEQOGTEKCKUDGOEQOQCVKXQUGRCUUKXQU 5CNFQUGOFG






 
CQXCNQTLWUVQSWCPFQGZKUVGPVGU#ENCUUKHKECÁºQFGRGPFGFCHKPCNKFCFG +PXGUVKOGPVQ 2TQRTKGFCFGU RCTC KPXGUVKOGPVQ RGTOCPGEGO TGEQPJGEKFQUPCFCVCFCVTCPUCÁºQ4KUEQFGETÃFKVQ1TKUEQFG FG\GODTQFG 









RCTCCSWCNQUCVKXQUHKPCPEGKTQUHQTCOCFSWKTKFQU#CFOKPKUVTCÁºQFGVGT OGPUWTCFCUCQEWUVQFGCSWKUKÁºQKPENWKPFQEWUVQUFCVTCPUCÁºQ2TQ ETÃFKVQFGEQTTGFGECKZCGGSWKXCNGPVGUFGECKZCFGRÎUKVQUGODCPEQU #SWKUKÁÐGU









OKPCCENCUUKHKECÁºQFGUGWUCVKXQUHKPCPEGKTQUPQTGEQPJGEKOGPVQKPKEKCN RTKGFCFGURCTCKPXGUVKOGPVQUºQDCKZCFCUSWCPFQXGPFKFCUQWSWCPFQ´ GKPUVKVWKÁÐGUHKPCPEGKTCUDGOEQOQFGGZRQUKÁÐGUFGETÃFKVQUCENKGP $CKZCU









C 'ORTÃUVKOQUGTGEGDÈXGKU+PENWGOUGPGUUCECVGIQTKCQUGORTÃUVK RTQRTKGFCFGRCTCKPXGUVKOGPVQFGKZCFGUGTRGTOCPGPVGOGPVGWVKNK\CFCG VGUKPENWKPFQEQPVCUCTGEGDGTGOCDGTVQ%CUQENKGPVGUUGLCOENCUUKHK 6TCPUHGTÄPEKCU







 
OQUEQPEGFKFQUGQUTGEGDÈXGKUSWGUºQCVKXQUHKPCPEGKTQUPºQFGTKXCVK PºQ UG GURGTC PGPJWO DGPGHÈEKQ GEQPÏOKEQ HWVWTQ FC UWC XGPFC  ECFQURQTCIÄPEKCKPFGRGPFGPVGUºQWUCFCUGUUCUENCUUKHKECÁÐGU5G &GRTGEKCÁÐGU
XQUEQORCICOGPVQUHKZQUQWFGVGTOKP¶XGKUPºQEQVCFQUGOWOOGTEC (QTPGEGFQTGU #U EQPVCU C RCICT CQU HQTPGEGFQTGU UºQ QDTKICÁÐGU C PºQJQWXGTWOCENCUUKHKECÁºQKPFGRGPFGPVGC¶TGCFGCP¶NKUGFGETÃ 5CNFQUGOFG






 
FQCVKXQ5ºQKPENWÈFQUEQOQCVKXQEKTEWNCPVGGZEGVQCSWGNGUEQORTC\Q RCICTRQTDGPUQWUGTXKÁQUSWGHQTCOCFSWKTKFQUFGHQTPGEGFQTGUPQEWT FKVQCXCNKCCSWCNKFCFGFQETÃFKVQFQENKGPVGNGXCPFQGOEQPUKFGTCÁºQ FG\GODTQFG 









FGXGPEKOGPVQUWRGTKQTCOGUGUCRÎUCFCVCFQDCNCPÁQ GUVGUUºQ UQPQTOCNFQUPGIÎEKQUUGPFQENCUUKHKECFCUEQOQRCUUKXQUEKTEWNCPVGU UWCRQUKÁºQHKPCPEGKTCGZRGTKÄPEKCRCUUCFCGQWVTQUHCVQTGU1UNKOK #SWKUKÁÐGU
$CKZCU









ENCUUKHKECFQUEQOQCVKXQUPºQEKTEWNCPVGU 1UGORTÃUVKOQUGTGEGDÈXGKU UGQRCICOGPVQHQTFGXKFQPQRGTÈQFQFGCVÃWOCPQ%CUQEQPVT¶TKQCU VGUFGTKUEQUKPFKXKFWCKUUºQFGVGTOKPCFQUEQODCUGGOENCUUKHKECÁÐGU









UºQEQPVCDKNK\CFQURGNQEWUVQCOQTVK\CFQWUCPFQQOÃVQFQFCVCZCFG EQPVCU C RCICT UºQ CRTGUGPVCFCU EQOQ RCUUKXQ PºQ EKTEWNCPVG 5ºQ KPVGTPCUQWGZVGTPCUFGCEQTFQEQOQUNKOKVGUFGVGTOKPCFQURGNC#FOK 6TCPUHGTÄPEKCU







 
LWTQUGHGVKXC6CKUCVKXQUUºQCXCNKCFQURGNQEWUVQFGCSWKUKÁºQCETGUEK TGIKUVTCFQURGNQXCNQTPQOKPCNFQUVÈVWNQUTGRTGUGPVCVKXQUFGUUGUETÃFKVQU PKUVTCÁºQ#WVKNK\CÁºQFGNKOKVGUFGETÃFKVQÃOQPKVQTCFCTGIWNCTOGPVG &GRTGEKCÁÐGU
FQFQUTGPFKOGPVQUCWHGTKFQUGOEQPVTCRCTVKFCFQőTGUWNVCFQHKPCPEGKTQŒ G SWCPFQ ECDÈXGN CETGUEKFQU FCU XCTKCÁÐGU OQPGV¶TKCU QW ECODKCKU 4KUEQFGNKSWKFG\#RTGXKUºQFGHNWZQFGECKZCÃTGCNK\CFCFGHQT 5CNFQUGOFG






 
 4GEQPJGEKOGPVQ G OGPUWTCÁºQ 1U CVKXQU HKPCPEGKTQU FKURQPÈ 'ORTÃUVKOQUG(KPCPEKCOGPVQU'ORTÃUVKOQUGHKPCPEKCOGPVQU OC CITGICFC RGNQ FGRCTVCOGPVQ FG (KPCPÁCU 'UVG FGRCTVCOGPVQ FG\GODTQFG 
XGKURCTCXGPFCUºQUWDUGSWGPVGOGPVGEQPVCDKNK\CFQURGNQXCNQTLWUVQ UºQ TGEQPJGEKFQU KPKEKCNOGPVG RGNQ XCNQT LWUVQ PQ TGEGDKOGPVQ FQU TG OQPKVQTCCURTGXKUÐGUEQPVÈPWCUFCUGZKIÄPEKCUFGNKSWKFG\FCGORTG +PVCPIÈXGN.ÈSWKFQEQORQUVQFGUQHVYCTGOCTECUGRCVGPVGUGFK %CRKVCN5QEKCN1%CRKVCN5QEKCNPQOQPVCPVGFG4OKNVQVCN
1UGORTÃUVKOQUGTGEGDÈXGKUUºQEQPVCDKNK\CFQURGNQEWUVQCOQTVK\CFQ EWTUQU NÈSWKFQU FQU EWUVQU FG VTCPUCÁºQ 'O UGIWKFC RCUUCO C UGT UCRCTCCUUGIWTCTSWGVGPJCECKZCUWHKEKGPVGRCTCCVGPFGT´UPGEGUUK TGKVQUFGWUQFGFW\KFQUFCUCOQTVK\CÁÐGUCEWOWNCFCUCVÃQOQOGPVQ OGPVGKPVGITCNK\CFQGUV¶TGRTGUGPVCFQRQTCÁÐGUPQXCNQTPQOK
PCNFG4ECFCWOC4GEGKVC#TGEQPEKNKCÁºQFCTGEGKVCDTWVC
WUCPFQQOÃVQFQFCVCZCGHGVKXCFGLWTQU1UCVKXQUHKPCPEGKTQUUºQDCK OGPUWTCFQURGNQEWUVQCOQTVK\CFQWVKNK\CPFQQOÃVQFQFCVCZCFGLWTQU FCFGUQRGTCEKQPCKU)GUVºQFG%CRKVCN1UQDLGVKXQUFC'ORTGUC 'ORTÃUVKOQUG(KPCPEKCOGPVQU
8CNQT
/QGFC 8GPEKOGPVQ 6CZC/ÃFKC'PECTIQU RCTCTGEGKVCNÈSWKFCCRTGUGPVCFCPCFGOQPUVTCÁºQFQTGUWNVCFQFQGZGT
ZCFQUSWCPFQQUFKTGKVQUFGTGEGDGTHNWZQUFGECKZCFQUKPXGUVKOGPVQU GHGVKXQU RTQTCVCVGORQTKU )CPJQUGRGTFCUUºQTGEQPJGEKFQUPCFG CQCFOKPKUVTCTUGWECRKVCNUºQQUFGUCNXCIWCTFCTCECRCEKFCFGFGEQP
 


 EÈEKQHKPFQGOFGFG\GODTQFGÃEQOQUGIWG
VGPJCO XGPEKFQ QW VGPJCO UKFQ VTCPUHGTKFQU PGUVG ÕNVKOQ ECUQ FGUFG OQPUVTCÁºQFQTGUWNVCFQPQOQOGPVQFCDCKZCFQURCUUKXQUDGOEQOQ VKPWKFCFGFC'ORTGUCRCTCQHGTGEGTTGVQTPQCQUCEKQPKUVCUGDGPGHÈEKQU


  4GCN #VÃFG\
FGCCC 4GEGKVCU
SWGC'ORTGUCVGPJCVTCPUHGTKFQUKIPKHKECVKXCOGPVGVQFQUQUTKUEQUGQU FWTCPVGQRTQEGUUQFGCOQTVK\CÁºQRGNQOÃVQFQFCVCZCFGLWTQUGHGVK ´UQWVTCURCTVGUKPVGTGUUCFCUCNÃOFGOCPVGTWOCGUVTWVWTCFGECRKVCN (KPCOG
4GEGKVC$TWVC


6QVCN
 
DGPGHÈEKQUFCRTQRTKGFCFG+ORCKTOGPVFGCVKXQUHKPCPEGKTQUC XQU1TGEQPJGEKOGPVQGOGPUWTCÁºQUºQTGCNK\CFQUEQPHQTOG0$%6) KFGCNRCTCTGFW\KTGUUGEWUVQ
 

 (QTPGEGFQTGU5ºQTGIKUVTCFQUPCUFGOQPUVTCÁÐGUEQPV¶DGKURGNQ 8GPFCUOGTECFQKPVGTPQ
#VKXQUOGPUWTCFQUCQEWUVQCOQTVK\CFQ#'ORTGUCCXCNKCPCFCVCFG +PUVTWOGPVQU(KPCPEGKTQU4GEQPJGEKOGPVQG/GPUWTCÁºQ0$%6) %CKZCG'SWKXCNGPVGUFG%CKZC



 XCNQT PQOKPCN FQU VÈVWNQU TGRTGUGPVCVKXQU FGUUGU ETÃFKVQU G CETGUEKFQU 'ZRQTVCÁÐGUFKTGVCU
ECFCDCNCPÁQUGJ¶GXKFÄPEKCQDLGVKXCFGSWGQCVKXQHKPCPEGKTQQWQITW Ō+PUVTWOGPVQU(KPCPEGKTQU&KXWNICÁºQG0$%6)Ō+PUVTWOGPVQU %CKZC



 FCUXCTKCÁÐGUOQPGV¶TKCUQWECODKCKU1DTKICÁÐGU(KUECKUG6TKDW 'ZRQTVCÁÐGUKPFKTGVCU
RQFGCVKXQUHKPCPEGKTQUGUV¶FGVGTKQTCFQ7OCVKXQQWITWRQFGCVKXQUHK (KPCPEGKTQU Ō 'XKFGPEKCÁºQ 1U GORTÃUVKOQU UºQ ENCUUKHKECFQU EQOQ $CPEQU


  V¶TKCU #U QDTKICÁÐGU HKUECKU G VTKDWV¶TKCU GUVºQ EQORQUVCU RQT UCNFQU 4GEGKVCPC4GXGPFCFG/GTECFQTKCU
PCPEGKTQUGUV¶FGVGTKQTCFQGQURTGLWÈ\QUFG KORCKTOGPVUºQKPEQTTKFQU RCUUKXQEKTEWNCPVGCOGPQUSWGCGORTGUCVGPJCWOFKTGKVQKPEQPFKEKQ #RNKECÁÐGU(KPCPEGKTCU


  FQUFÃDKVQUCRWTCFQURGNCUQRGTCÁÐGUFGXGPFCUFGFW\KFQUFQUETÃFKVQU #NWIWÃKUFG/¶SWKPCUG'SWKRCOGPVQU
UQOGPVGUGJ¶GXKFÄPEKCQDLGVKXCFGKORCKTOGPVEQOQTGUWNVCFQFGWO PCNFGFKHGTKTCNKSWKFCÁºQFQRCUUKXQRQTRGNQOGPQUOGUGUCRÎUC


QWOCKUGXGPVQUQEQTTKFQUCRÎUQTGEQPJGEKOGPVQKPKEKCNFQUCVKXQU WO FCVCFQDCNCPÁQ&KUVTKDWKÁºQFGNWETQU#FKUVTKDWKÁºQFGNWETQU 1UXCNQTGUFCUCRNKECÁÐGUHKPCPEGKTCUVÄOEN¶WUWNCFGNKSWKFG\KOGFKCVC RGNCU GPVTCFCU RGNQU KORQUVQU G EQPVTKDWKÁÐGU C TGEQNJGT TGVKFQU FG 4GXGPFCFG'PGTIKC'NÃVTKEC
 
RTGUVCFQTGUFGUGTXKÁQUGRGNQUVTKDWVQUUQDTGQNWETQ
őGXGPVQFGRGTFCŒ GCSWGNGGXGPVQ QWGXGPVQU FGRGTFCVGOWOKORCE RCTCQUUÎEKQUFCGORTGUCÃTGEQPJGEKFCEQOQWORCUUKXQPCUFGOQPU UGOSWCNSWGTRGPCNK\CÁºQPQTGUICVGCPVGEKRCFQ


1DTKICÁÐGU(KUECKUG6TKDWV¶TKCU
  &GFWÁÐGUFG8GPFCU
VQPQUHNWZQUFGECKZCHWVWTQUGUVKOCFQUFQCVKXQHKPCPEGKTQQWITWRQFG VTCÁÐGUHKPCPEGKTCUCQHKPCNFQGZGTEÈEKQEQODCUGPQEQPVTCVQUQEKCNFC %QPVCUCTGEGDGTFGENKGPVGU
  
    6TKDWVQUUQDTGXGPFC

 +%/5C4GEQNJGT
CVKXQUHKPCPEGKTQUSWGRQFGUGTGUVKOCFQFGOCPGKTCEQPHK¶XGN#'ORTG 'ORTGUC2TQXKUÐGURCTC%QPVKPIÄPEKC#URTQXKUÐGURCTCEQP %QPVCUCTGEGDGTFGENKGPVGU
 


   &GXQNWÁÐGU
  %5..C4GEQNJGT
UCCXCNKCGORTKOGKTQNWICTUGGZKUVGGXKFÄPEKCQDLGVKXCFGKORCKTOGPV1 VKPIÄPEKCUVTKDWV¶TKCUVTCDCNJKUVCUEÈXGKUGQWVTCUUºQEQPUVKVWÈFCUEQO %QPVCUCTGEGDGTOGTECFQKPVGTPQ




 
 +42,C4GEQNJGT
OQPVCPVG FQ RTGLWÈ\Q Ã OGPUWTCFQ EQOQ C FKHGTGPÁC GPVTG Q XCNQT DCUGPCGZRGEVCVKXCFC#FOKPKUVTCÁºQFGRGTFCRTQX¶XGNPQUTGURGEVKXQU  2'%.&OGTECFQKPVGTPQ
 

 4GEGKVC.ÈSWKFC
  +554GVKFQC4GEQNJGT
EQPV¶DKNFQUCVKXQUGQXCNQTRTGUGPVGFQUHNWZQUFGECKZCHWVWTQUGUVKOC RTQEGUUQUCRQKCFCPCQRKPKºQFQUCUUGUUQTGULWTÈFKEQUGZVGTPQUFC'O %QPVCUCTGEGDGTOGTECFQGZVGTPQ

 4GUWNVCFQ(KPCPEGKTQ
 
 2+5C4GEQNJGT
FQU GZENWKPFQQURTGLWÈ\QUFGETÃFKVQHWVWTQSWGPºQHQTCOKPEQTTKFQU RTGUC 0QVC #URTQXKUÐGURCTCCÁÐGULWFKEKCKU VTCDCNJKUVCEÈXGNG  2'%.&OGTECFQGZVGTPQ



 4GEGKVCU &GURGUCU (KPCPEGKTCU
  %1(+05C4GEQNJGT
FGUEQPVCFQU´VCZCFGLWTQUGOXKIQTQTKIKPCNFQUCVKXQUHKPCPEGKTQU1 VTKDWV¶TKC UºQTGEQPJGEKFCUSWCPFQŖ#'ORTGUCRQUUWKQDTKICÁºQNGICN
  4GEGKVCU(KPCPEGKTCU
  +44(C4GEQNJGT
XCNQTEQPV¶DKNFQCVKXQÃTGFW\KFQGQXCNQTFQRTGLWÈ\QÃTGEQPJGEKFQPC EQPVTCVWCNQWEQPUVKVWÈFCEQOQTGUWNVCFQFGWOGXGPVQRCUUCFQŖ'RTQ %KTEWNCPVG


2+5%1(+05%5..4GVKFQUC4GEQNJGT

 ,WTQUEQO#RNKECÁÐGU(KPCPEGKTCU
FGOQPUVTCÁºQEQPUQNKFCFCFQTGUWNVCFQ5GWOGORTÃUVKOQQWKPXGUVK X¶XGNSWGWOCUCÈFCFGTGEWTUQHKPCPEGKTQUGLCTGSWGTKFCRCTCUCNFCTC #EQORQUKÁºQFCUEQPVCUCTGEGDGTRQTXGPEKOGPVQÃCUGIWKPVG



 )CPJQUEQO8CTKCÁÐGU/QPGV¶TKCU

 +%/55652C4GEQNJGT
OGPVQOCPVKFQCVÃQXGPEKOGPVQVKXGTWOCVCZCFGLWTQUXCTK¶XGNCVCZC QDTKICÁºQGŖ1XCNQTRWFGTUGTGUVKOCFQGODCUGEQPHK¶XGN+O


  &GUEQPVQU(KPCPEGKTQU1DVKFQU

 +%/556FGOCKU7(C4GEQNJGT
FGFGUEQPVQRCTCOGFKTWOCRGTFCRQTKORCKTOGPVÃCCVWCNVCZCGHGVKXC RQUVQFG4GPFCG%QPVTKDWKÁºQ5QEKCN%QTTGPVGUG&KHGTKFQU#GO 8GPEKFQUCEKOCFGFKCU


  1WVTCU4GEGKVCU(KPCPEGKTCU


FG LWTQU FGVGTOKPCFC FG CEQTFQ EQO Q EQPVTCVQ %QOQ WO GZRGFKGPVG RTGUC TGEQPJGEG CVKXQU G RCUUKXQU FKHGTKFQU EQO DCUG PCU FKHGTGPÁCU 8GPEKFQUCVÃFKCU



 1DTKICÁÐGU5QEKCKUG6TCDCNJKUVCU
RT¶VKEQC'ORTGUCRQFGOGPUWTCTQKORCKTOGPVEQODCUGPQXCNQTLWUVQ GPVTGQXCNQTEQPV¶DKNCRTGUGPVCFQPCUKPHQTOCÁÐGUEQPV¶DGKUGCDCUG 8GPEKFQUCVÃFKCU
&GURGUCU(KPCPEGKTCU

 1ITWRQGUV¶EQORQUVQEQPHQTOGSWCFTQCDCKZQ
FGWOKPUVTWOGPVQWVKNK\CPFQWORTGÁQFGOGTECFQQDUGTX¶XGN5GPWO VTKDWV¶TKCFQUCVKXQUGRCUUKXQUWVKNK\CPFQCUCNÈSWQVCUGOXKIQT1UXCNQ 8GPEKFQUCVÃFKCU


  'PECTIQU(KPCPEGKTQU
  1DTKICÁÐGUUQEKCKUGVTCDCNJKUVCU
RGTÈQFQUWDUGSWGPVGQXCNQTFCRGTFCRQTKORCKTOGPVFKOKPWKTGCFKOK TGUFQUKORQUVQUFKHGTKFQUCVKXQUUºQTGXKUCFQUTGIWNCTOGPVGGOVGTOQU #XGPEGTGOFKCU


  1WVTCU&GURGUCU(KPCPEGKTCU
  5CN¶TKQUC2CICT
PWKÁºQRWFGTUGTTGNCEKQPCFCQDLGVKXCOGPVGEQOWOGXGPVQSWGQEQTTGW FGRQUUKDKNKFCFGFGTGEWRGTCÁºQEQPUKFGTCPFQUGQNWETQJKUVÎTKEQIGTC #XGPEGTGOCVÃFKCU
 

 
  (ÃTKCUC2CICT
CRÎUQKORCKTOGPVUGTTGEQPJGEKFQ EQOQWOCOGNJQTKCPCENCUUKHKECÁºQ FQGQNWETQVTKDWV¶XGNHWVWTQRTQLGVCFQFGCEQTFQEQOGUVWFQFGXKCDKNK #XGPEGTGOCVÃFKCU


 8CTKCÁºQECODKCNNÈSWKFC
 
 2TÎ.CDQTG
FG ETÃFKVQ FQ FGXGFQT  C TGXGTUºQ FGUUC RGTFC TGEQPJGEKFC CPVGTKQT FCFGVÃEPKEC1KORQUVQFGTGPFCGEQPVTKDWKÁºQUQEKCNEQTTGPVGUUºQECN 2'%.&


  %NKGPVGU
  +055C4GEQNJGT
OGPVGUGT¶TGEQPJGEKFC%QPVCUCTGEGDGT#UEQPVCUCTGEGDGTFG EWNCFQUEQODCUGPCUCNÈSWQVCUGHGVKXCUFQKORQUVQFGTGPFC  GFC


()65C4GEQNJGT


ENKGPVGUEQTTGURQPFGOCQUXCNQTGUCTGEGDGTRGNCXGPFCFGOGTECFQTKCU EQPVTKDWKÁºQUQEKCN  UQDTGQNWETQNÈSWKFQCLWUVCFQPQUVGTOQUFCNG /QXKOGPVCÁºQFCURGTFCUGOETÃFKVQUFGNKSWKFCÁºQFWXKFQUC



 4GEGKVCU FGURGUCU HKPCPEGKTCUNÈSWKFCU

 4GVGPÁºQ+0556GTEGKTQU
PQEWTUQPQTOCNFCUCVKXKFCFGUFCGORTGUC5GQRTC\QFGTGEGDKOGPVQÃ IKUNCÁºQ XKIGPVG  &GRÎUKVQU ,WFKEKCKU 1U FGRÎUKVQU UºQ

  'XGPVQU 5WDUGSWGPVGU 'O CVGPFKOGPVQ C 0$% 6)  Ō 'XGPVQ

 2.42CTVKEKRCÁÐGU'ORTGICFQUC2CICT
GSWKXCNGPVGCWOCPQQWOGPQUCUEQPVCUCTGEGDGTUºQENCUUKHKECFCUPQ CVWCNK\CFQUOQPGVCTKCOGPVGGCRTGUGPVCFQUEQOQFGFWÁºQFQXCNQTFG 5CNFQKPKEKCN

 5WDUGSWGPVG CPVG C CVWCN RCPFGOKC FGEQTTGPVG FC RTQRCICÁºQ FQ

 +44(
CVKXQ EKTEWNCPVG %CUQ EQPVT¶TKQ GUVºQ CRTGUGPVCFCU PQ CVKXQ PºQ WOEQTTGURQPFGPVGRCUUKXQEQPUVKVWÈFQSWCPFQPºQJQWXGTRQUUKDKNKFCFG #FKÁÐGU

 %QTQPCXÈTWUTGEQPJGEKFCRGNC1TICPK\CÁºQ/WPFKCNFG5CÕFG 1/5 G
 
 1WVTQU
EKTEWNCPVG#UEQPVCUCTGEGDGTFGENKGPVGUUºQCXCNKCFCUPQOQOGPVQKPK FG TGUICVG FQU FGRÎUKVQU C OGPQU SWG QEQTTC FGUHGEJQ HCXQT¶XGN FC $CKZCU
  SWGCHGVCCGEQPQOKCFQPQUUQRCÈUGFQOWPFQC%QORCPJKCKPHQTOC


EKCNRGNQXCNQTRTGUGPVGGFGFW\KFCUFCRTQXKUºQRCTCETÃFKVQUFGNKSWKFC SWGUVºQRCTCCGORTGUC6TCPUCÁÐGUEQO2CTVGU4GNCEKQPCFCU 5CNFQHKPCN

  2TQXKUºQ RCTC %QPVKPIÄPEKCU C 2GTFCU RQUUÈXGKU PºQ SWGUGIWGCUOGFKFCUFGVGTOKPCFCURGNQ/KPKUVÃTKQFC5CÕFGGSWGGUV¶
ÁºQ FWXKFQUC # RTQXKUºQ RCTC ETÃFKVQU FG NKSWKFCÁºQ FWXKFQUC Ã #+PEQRKUQUGC/KPGTCFQTC+PEQRKUQU.VFCGUVºQENCUUKHKECFCUEQOQRCT 'UVQSWGU

 RTQXKUKQPCFCUPQDCNCPÁQ#GORTGUCVGOCÁÐGUFGPCVWTG\CUEÈXGNG CVGPVCCVQFCGSWCNSWGTKPHQTOCÁºQCTGURGKVQFQ%18+&
GUVCDGNGEKFC SWCPFQ GZKUVG WOC GXKFÄPEKC QDLGVKXC FG SWG C GORTGUC VGUTGNCEKQPCFCURQTGUVCTGOKPVGTNKICFCUCVTCXÃUFQUUÎEKQUCFOKPKUVTC #NOQZCTKHCFQ

 VTCDCNJKUVCGPXQNXGPFQTKUEQUFGRGTFCENCUUKHKECFQURGNCCFOKPKUVTCÁºQ 0CFCVCFGUVCUFGOQPUVTCÁÐGUHKPCPEGKTCUPºQÃRQUUÈXGNOGPUWTCTQU
PºQ UGT¶ ECRC\ FG EQDTCT VQFQU QU XCNQTGU FGXKFQU FG CEQTFQ EQO QU FQTGUGOEQOWOGTGCNK\COGPVTGUKVTCPUCÁÐGUFWTCPVGQEWTUQPQTOCN 'ODCNCIGPU

 EQOQRQUUÈXGKUEQODCUGPCCXCNKCÁºQFGUGWUCUUGUUQTGUNGICKUPCQT GHGKVQUQWQWVTQUTKUEQUSWGRQUUCOUWTIKTQWGUVKOCTUGWUGHGKVQUPQTG
RTC\QUQTKIKPCKUFCUEQPVCUCTGEGDGT1XCNQTFCRTQXKUºQÃCFKHGTGPÁC FGUWCUQRGTCÁÐGUGCVKXKFCFGUGEQPUKFGTCSWGVQFCUCUEQPFKÁÐGUGUVK /CVGTKCKUFGWUQGEQPUWOQ
UWNVCFQFQGZGTEÈEKQFG

 FGOFG4RCTCCUSWCKUPºQJ¶RTQXKUºQEQPUVKVWÈFC
GPVTGQXCNQTEQPV¶DKNGQXCNQTTGEWRGT¶XGN'UVQSWGU1EWUVQFQ RWNCFCUPQUEQPVTCVQURCEVWCFQUCVGPFGOCUGWUKPVGTGUUGUGÃQDLGVKXQ /CVGTKCKUFG6GTEGKTQU
 
  %QOKUUÐGUC2CICT
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Jornal O DIA SP

QUARTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2020

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Concessionária SPMAR S.A. - Em recuperação judicial - CNPJ nº 09.191.336/0001-53
Balanços patrimoniais
Ativo/Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Despesas antecipadas
Impostos a recuperar
Adiantamento a fornecedores
Outras contas a receber
Ativo não circulante
Depósitos judiciais
Ativos fiscais diferidos

Notas

2019
2018
220.314 190.177
174.998 119.234
20.613
19.634
3.029
3.207
2.678
1.067
8
18.756
46.795
240
240
3.620.245 3.669.024
7.145
7.144
9 251.136 247.910
258.281 255.054
Imobilizado
10
11.171
9.638
Intangível
11 3.350.793 3.404.332
3.361.964 3.413.970
Total do ativo
3.840.559 3.859.201
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
1. Contexto operacional: A Companhia foi constituída em 28/09/07, com a razão
social DEFIS - Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. Em 19/11/10, a DEFIS Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., por meio da ata da Assembleia Geral de
Transformação, aprovou a transformação em sociedade anônima e em 20/01/11, por
meio da ata da Assembleia Geral Extraordinária alterou o seu objeto social, bem
como a razão social para Concessionária SPMAR S.A. - em Recuperação Judicial,
possibilitando a exploração, mediante concessão onerosa, do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas e construção e exploração do Trecho Leste do Rodoanel. A Concessionária SPMAR é uma Companhia do Grupo Heber que tem como objeto social
a exploração, sob regime de concessão, do Sistema Rodoviário denominado Rodoanel “Mário Covas”. A Companhia é responsável pela administração do Trecho Sul e
a construção do Trecho Leste do Rodoanel, no Estado de São Paulo. O direito de
explorar o Rodoanel - “Mário Covas” foi concedido por meio de assinatura do Contrato de Concessão nº 001/ARTESP/2011. Em 10/03/11, a Companhia iniciou suas
atividades mediante assinatura do Contrato de Concessão, após liquidar o preço da
delegação dos serviços públicos de exploração do Sistema Rodoviário (concessão
onerosa), de R$ 389.308, em 02/03/11. A principal fonte de receita da Companhia é
a arrecadação de pedágio, sendo facultada à contratante, DER-SP, desautorizar
essa arrecadação. Além disso, a Companhia tem o direito de ser remunerada por
fontes acessórias de receita, principalmente, receitas decorrentes do uso da faixa de
domínio, observadas as restrições constantes no edital. Trechos da concessão:
Rodoanel - Trecho Sul: São 57 km de extensão, mais 4,4 km de interligação com a
Avenida Papa João XXIII, em Mauá - SP. Seu traçado inicia-se no trevo da Rodovia
Régis Bittencourt - no entroncamento com o Trecho Oeste - interligando as Rodovias
Anchieta e Imigrantes, além do prolongamento da Avenida Papa João XXIII. Rodoanel - Trecho Leste: O Trecho Leste possui cerca de 43,5 km e se destina a interligar
o Trecho Sul, desde sua ligação com a Avenida Papa João XXIII em Mauá, com a
Rodovia Presidente Dutra, em Arujá. O traçado percorre o território de seis municípios: Ribeirão Pires, Mauá, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba e Arujá. Bens reversíveis: Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis,
direitos e privilégios vinculados à exploração do sistema rodoviário. A Companhia
terá direito à indenização correspondente ao saldo não amortizado ou depreciado
dos bens ou investimentos, cuja aquisição ou execução, devidamente autorizada
pelo poder concedente, tenha ocorrido nos últimos cinco anos do prazo da concessão. A Companhia realizou a integralização de capital de R$ 1.445.031. 1.1. Pedido
de Recuperação Judicial: O Grupo Heber apresentou em 15/08/2017, pedido de
Recuperação Judicial à Justiça do Estado de São Paulo envolvendo as empresas
Heber Participações S.A., Cibe Participações e Empreendimentos S.A., Compacto
Participações S.A., Comapi Agropecuária S.A., Doreta Empreendimentos e Participações S.A., Infra Bertin Empreendimentos S.A., Concessionária SP Mar S.A., Contern Construções e Comércio Ltda. e Águas de Itu Gestão Empresarial S.A.. A homologação do pedido de Recuperação Judicial promulgado pelo juiz ocorreu em
24/08/17. O plano de Recuperação Judicial foi protocolado no judiciário em 31/01/18
e retificado em 16/02/18. O plano em discussão teve sua aprovação em 18/09/18 e
homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 10/10/18. Assim,
todos os créditos foram novados pelo PRJ e seus respectivos anexos, nos termos do
artigo nº 59 da Lei nº 11.101/2005. Mediante a referida novação, e saldo se expresso
de forma diversa no PRJ, todas as obrigações, covenants, índices financeiros, hipóteses de vencimento antecipado, multas, bem como outras obrigações e garantias
que sejam incompatíveis com o PRJ e anexos deixarão de ser aplicáveis. Para análise da capacidade e dos prazos de pagamento da dívida, os credores foram segregados em classes nos seguintes valores, atualizados conforme quadro abaixo, com
base na listagem do Administrador Judicial disponibilizada no Diário de Justiça
Eletrônico no dia 10/10/2018:
Valores expresso em milhares de reais
Desá- Valor
Valor
Classe Descrição
AGC gio Líquido Atualizado (a)
Classe I Credores trabalhistas
1.284 575
709
462
Classe III Interrcompany
11.544
– 11.544
12.371
Classe III Credores quirografários 21.498
– 21.498
29.822
Classe IV Credores ME/EPP
2.557
– 2.557
2.882
36.883 575 36.308
45.536
(a) Valor atualizado até o fim do fluxo previsto de pagamentos da Recuperação Judicial. A Administração da Companhia calculou o WACC (Weighted Average Cost of
Capital) - custo médio ponderado de capital - em 12,81% a.a. Desta forma, o valor
presente dos pagamentos em 31/12/19 é de R$29.032. Esta iniciativa é o melhor
caminho para que o Grupo Heber garanta a integridade de seus ativos e possa renegociar cerca de R$ 7 bilhões de dívidas. As dificuldades do Grupo Heber começaram
em 2014 com o agravamento da crise econômica que vem assolando o País, em
especial no setor de infraestrutura, com redução expressiva de novos projetos e
custo mais elevado para rolagem de dívidas. Além disso, foram efetuados pesados
investimentos para a construção do Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas em São
Paulo (houve várias interferências e sujeições imprevistas que não constavam no
projeto licitado) e para a operação dos Trechos Sul e Leste deste importante arco
rodoviário (com menos praças de pedágio do que as estabelecidas no contrato de
concessão); os resultados são custos maiores e menos receitas. O Grupo Heber
contará com a assessoria jurídica do escritório Thomaz Bastos, Waisberg e Kurzweil
Advogados, e com assessoria financeira da Galeazzi & Associados. 2. Base de preparação: Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC): As
presentes demonstrações contábeis estão de acordo com as Normas IFRS, emitidas
pelo IASB e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas
contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas do CPC.
Afirmamos que todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e que correspondem às utilizadas
por ela na sua gestão. As presentes demonstrações contábeis foram aprovadas pelos Diretores da Companhia, em 04/03/20. Base de mensuração: As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. Moeda funcional e
moeda de apresentação: A moeda funcional de uma entidade é a moeda do ambiente econômico primário em que ela opera. As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. Uso de estimativa e julgamento: A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as
normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos,
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com
relação às estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas, sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de
resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas
nas seguintes notas explicativas: • Nota nº 10 - Imobilizado; • Nota nº 11 - Intangível;
• Nota nº 9 - Ativos e passivos fiscais diferidos; • Nota nº 15 - Provisão para manutenção; • Nota nº 16 - Provisão para contingência. 3. Apresentação das demonstrações e principais políticas contábeis: As principais práticas contábeis que foram adotadas na elaboração das referidas demonstrações contábeis estão descritas
a seguir: Principais práticas contábeis adotadas: a. Instrumentos financeiros:
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos no balanço patrimonial da Companhia quando forem parte das disposições contratuais dos instrumentos. Os ativos
e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da
transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo por meio
do resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, no reconhecimento inicial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio
do resultado são reconhecidos imediatamente no resultado. Ativos financeiros:
Todos os ativos financeiros reconhecidos são subsequentemente mensurados na
sua totalidade ao custo amortizado ou ao valor justo, dependendo da classificação
dos ativos financeiros. A classificação é feita com base tanto no modelo de negócios
da Companhia, para o gerenciamento do ativo financeiro, quanto nas características
dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro. Classificação dos ativos financeiros: Os instrumentos da dívida que atendem às condições a seguir são subsequentemente mensurados ao custo amortizado: i - O ativo financeiro é mantido em um
modelo de negócios cujo objetivo é manter ativos financeiros a fim de coletar fluxos
de caixa contratuais; e ii - Os termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas
específicas, fluxos de caixa que se referem exclusivamente aos pagamentos do principal e dos juros incidentes sobre o valor do principal em aberto. Os instrumentos da
dívida que atendem às condições a seguir são subsequentemente mensurados ao
valor justo por meio de outros resultados abrangentes: i - O ativo financeiro é mantido em um modelo de negócios cujo objetivo é atingido ao coletar fluxos de caixa
contratuais e vender os ativos financeiros; e ii - Os termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas específicas, fluxos de caixa que se referem exclusivamente a
pagamentos do principal e dos juros incidentes sobre o valor do principal em aberto.
Em geral, todos os outros ativos financeiros são subsequentemente mensurados ao
valor justo por meio do resultado. Custo amortizado: O método da taxa de juros
efetiva é utilizado para calcular o custo amortizado de um instrumento da dívida e
alocar sua receita de juros ao longo do exercício correspondente. Para ativos financeiros, exceto por ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável adquiridos ou originados (isto é, ativos sujeitos à redução ao valor recuperável no reconhecimento inicial), a taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os
recebimentos de caixa futuros estimados (incluindo todos os honorários e pontos
pagos ou recebidos que sejam parte integrante da taxa de juros efetiva, os custos da
transação e outros prêmios ou deduções), excluindo perdas de crédito esperadas,
durante a vida estimada do instrumento da dívida ou, quando apropriado, durante um
período menor, para o valor contábil bruto do instrumento da dívida na data do reconhecimento inicial. Para ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável
adquiridos ou originados, uma taxa de juros efetiva ajustada ao crédito é calculada
descontando os fluxos de caixa futuros estimados, incluindo as perdas de crédito
esperadas, para o custo amortizado do instrumento da dívida na data do
5
6

Notas
2019
2018
Passivo e Patrimônio Líquido
Passivo circulante
264.314 1.457.927
Empréstimos e financiamentos
12
145.035 1.335.047
Fornecedores e outras contas a pagar
13
48.184
33.024
Obrigações trabalhistas e encargos sociais
8.512
7.605
Obrigações fiscais
14
18.344
34.470
Provisão para manutenção
15
44.239
47.781
Passivo não circulante
3.664.904 2.138.484
Empréstimos e financiamentos
12 3.491.697 1.987.432
Provisão para manutenção
15
35.231
19.843
Provisão para contingência
16
18.122
13.399
Obrigações fiscais
14
48.566
46.522
Adiantamento para futuro aumento de capital
7
71.288
71.288
Patrimônio líquido
17 (88.659)
262.790
Capital social
1.439.261 1.439.261
(1.527.920) (1.176.471)
Prejuízos acumulados
Total do passivo e do patrimônio líquido
3.840.559 3.859.201
reconhecimento inicial. O custo amortizado de um ativo financeiro corresponde ao
valor com base no qual o ativo financeiro é mensurado na data do reconhecimento
inicial, deduzido da amortização do valor do principal, acrescido da amortização acumulada usando o método da taxa de juros efetiva de qualquer diferença entre o valor
inicial e o valor no vencimento, ajustado para qualquer provisão para perdas. O valor
contábil bruto de um ativo financeiro corresponde ao custo amortizado de um ativo
financeiro antes do ajuste para qualquer provisão para perdas. A receita de juros é
reconhecida usando o método da taxa de juros efetiva para instrumentos da dívida
mensurados subsequentemente ao custo amortizado. Para os ativos financeiros,
exceto por ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável adquiridos ou
originados, a receita de juros é calculada aplicando a taxa de juros efetiva ao valor
contábil bruto do ativo financeiro, exceto por ativos financeiros que subsequentemente se tornam ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável. Para
ativos financeiros subsequentemente sujeitos à redução ao valor recuperável, a
Companhia e suas controladas reconhecem a receita de juros aplicando a taxa de
juros efetiva ao custo amortizado do ativo financeiro. Se, em exercícios subsequentes, o risco de crédito do instrumento financeiro sujeito à redução ao valor recuperável melhorar de modo que o ativo financeiro não esteja mais sujeito à redução ao
valor recuperável, a receita de juros é reconhecida aplicando a taxa de juros efetiva
ao valor contábil bruto do ativo financeiro. A receita de juros é reconhecida no resultado e incluído na rubrica “Receitas financeiras” (Vide Nota nº 21). Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado abrangente: Um ativo financeiro é mensurado ao valor justo por meio do resultado abrangente caso ele satisfaça ao critério
de fluxos de caixa que constituam exclusivamente pagamentos de principal e juros
em aberto, e que seja mantido em um modelo de negócios cujo objetivo seja atingido
tanto pela obtenção de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda do ativo financeiro. Não aplicável para a Companhia. Ativos financeiros ao valor justo por meio
do resultado: Um ativo financeiro é mensurado ao valor justo através do resultado
quando os ativos não atendem os critérios de classificação das demais categorias
anteriores ou quando no reconhecimento inicial for designado para eliminar ou reduzir descasamento contábil. Redução do valor recuperável de ativos financeiros:
A Companhia avalia nas datas do balanço se há alguma evidência objetiva que determine se o ativo financeiro, ou grupos de ativos financeiros, não é recuperável,
tendo como base um ou mais eventos que tenham ocorrido depois do reconhecimento inicial do ativo e tenha impacto no fluxo de caixa futuro estimado do ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, que possa ser razoavelmente estimado. Passivos
financeiros: Todos os passivos financeiros são subsequentemente mensurados ao
custo amortizado pelo método da taxa de juros efetiva ou ao valor justo por meio do
resultado. Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado: Passivos
financeiros são classificados ao valor justo por meio do resultado quando o passivo
financeiro for (i) uma contraprestação contingente de um comprador em uma combinação de negócios, (ii) mantido para negociação, ou (iii) designado ao valor justo por
meio do resultado. Contratos de garantia financeira: Os contratos de garantia financeira são contratos que requerem pagamento para fins de reembolso do detentor
por perdas por ele incorridas quando o devedor especificado deixar de fazer o pagamento devido segundo os termos do correspondente instrumento de dívida. Contratos de garantia financeira são inicialmente reconhecidos como um passivo a valor
justo, ajustado por custos de transação diretamente relacionados com a emissão da
garantia. Subsequentemente, o passivo é mensurado com base na melhor estimativa
da despesa requerida para liquidar a obrigação presente na data do balanço ou no
valor reconhecido menos amortização, dos dois o maior. Não aplicável para a Companhia. Desreconhecimento: Um passivo financeiro é desreconhecido quando a
obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante com termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente alterados,
essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado. Avaliação do valor recuperável
de ativos não financeiros: A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias
econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e tendo o valor contábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O seguinte critério é aplicado
para avaliar perda por redução ao valor recuperável de ativos específicos: Ágio pago
por expectativa de rentabilidade futura: Teste de perda por redução ao valor recuperável de ágio é feito anualmente (em 31/12) ou quando as circunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor contábil. Não aplicável para a Companhia.
Ativos intangíveis: Ativos intangíveis com vida útil indefinida são testados em relação à perda por redução ao valor recuperável anualmente em 31/12, individualmente
ou no nível da unidade geradora de caixa, conforme o caso ou quando as circunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor contábil. O contrato de concessão
da Companhia é de longo prazo sujeito a discussões e reequilíbrios junto ao poder
concedente. Consequentemente, podem ocorrer modificações ao longo de sua vida
contratual. Em adição às avaliações acerca de indicativos (internos ou externos) de
impairment, a Companhia revisa anualmente as projeções de fluxo de caixa de seus
contratos com o objetivo de avaliar se há algum indicativo de que os custos inevitáveis para satisfazer as obrigações do contrato excedem os benefícios econômicos
que se esperam que sejam recebidos ao longo do período contratual. Em 31/12/19,
a Companhia efetuou as avaliações pertinentes e não identificou necessidade de
reconhecimento de provisão para perdas relacionadas aos contratos onerosos, conforme previsões do CPC 25. Provisões gerais: As provisões são reconhecidas
quando a Companhia possui uma obrigação presente (legal ou não formalizada)
como resultado de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam
requeridos para liquidar a obrigação e há uma estimativa confiável do valor da obrigação. Quando a Companhia espera que o valor de uma provisão seja reembolsado,
no todo ou em parte, o reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas
apenas quando o reembolso for praticamente certo. A despesa relativa a qualquer
provisão é apresentada na demonstração do resultado. Provisão de manutenção Contratos de Concessão: As obrigações contratuais para manter a infraestrutura
concedida com um nível específico de operacionalidade ou de recuperar a infraestrutura na condição especificada antes de devolvê-la ao poder concedente ao final do
contrato de concessão, são registradas e avaliadas pela melhor estimativa de gastos
necessários para liquidar a obrigação presente na data do balanço. A política da
Companhia definiu que estão enquadradas no escopo da provisão de manutenção
as intervenções físicas de caráter periódico, claramente identificado, destinadas a
recompor a infraestrutura concedida às condições técnicas e operacionais exigidas
pelo contrato, ao longo de todo o período da concessão. Considera-se uma obrigação presente de manutenção somente a próxima intervenção a ser realizada. Obrigações reincidentes ao longo do contrato de concessão passam a ser provisionadas
à medida que a obrigação anterior tenha sido concluída e o item restaurado colocado
novamente em uso para utilização pelos usuários. A provisão para manutenção é
contabilizada com base nos fluxos de caixa previstos de cada objeto de provisão
trazidos ao valor presente levando-se em conta o custo dos recursos econômicos no
tempo e os riscos do negócio. A taxa de desconto praticada para cada intervenção
futura é mantida por todo o período de provisionamento, para fins de cálculo do valor
presente. b. Capital social: Ações ordinárias: Ações ordinárias são classificadas
como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de
ações e opções de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido,
líquido de quaisquer efeitos tributários. Os dividendos mínimos obrigatórios, conforme definido em estatuto e na Lei nº 6.404/76 são reconhecidos como passivo. Vide
Nota nº 17. Ações preferenciais: Ações preferenciais são classificadas no patrimônio líquido caso não sejam resgatáveis, ou resgatáveis somente a escolha da Companhia. Dividendos pagos são reconhecidos no patrimônio líquido quando da aprovação dos Acionistas da Companhia. c. Imobilizado: Reconhecimento e
mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição
ou construção, deduzido, quando aplicáveis, de depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. A Companhia considera
como ativo imobilizado somente os bens que estão em seu poder e podem ser a
qualquer momento negociado sem prévia autorização do poder concedente da concessão em que opera. Custos subsequentes: O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item, caso seja provável que
os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a Companhia. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são registrados no resultado.
Depreciação: Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil-econômica estimada de cada componente.
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e
estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia
em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização. As vidas
úteis médias estimadas para o exercício corrente e comparativos são as seguintes:
Descrição: Anos: Equipamentos de informática - 05; Máquinas e equipamentos 10; Móveis e utensílios - 10; Veículos - 05. Os métodos de depreciação, as vidas úteis
e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de exercício financeiro e
eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. d. Intangível: Contratos de concessão: A Companhia reconhece um ativo intangível
decorrente de um contrato de concessão quando ela tem direito de cobrar pelo uso
da infraestrutura da concessão. Um ativo intangível recebido como contraprestação
por serviços de construção e melhoria fornecido em um contrato de concessão é
mensurado ao valor justo no reconhecimento inicial. Subsequente ao reconhecimento inicial, o ativo intangível é mensurado ao custo, o qual inclui custo de empréstimos
capitalizados, menos amortização acumulada e perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A estimativa de vida útil de um ativo intangível em um contrato de
concessão é o período contado a partir de quando a Companhia se torna apta a
cobrar os usuários pelo uso da infraestrutura até o final do período de concessão.
Gastos subsequentes: Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os futuros benefícios econômicos incorporados no ativo específico aos quais se relacionam todos os gastos, são reconhecidos no resultado,

Demonstrações Contábeis para os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Demonstrações do resultado
Notas
2019
2018
Capital
Prejuízos Total do
Receitas
18 354.606 292.087
Subs- A inteacumu- patrimônio
Custos dos serviços prestados
19 (320.144) (234.465)
crito gralizar Social
lados
líquido
Resultado bruto
34.462 57.622
556.060
Despesas gerais e administrativas
19 (38.824) (27.652) Saldos em 01/01/18 1.445.031 (5.770) 1.439.261 (883.201)
–
–
– (293.270) (293.270)
Outras despesas
20
74
100 Prejuízo do período
262.790
Resultado antes do resultado financeiro e impostos
(4.288) 30.070 Saldos em 31/12/18 1.445.031 (5.770) 1.439.261 (1.176.471)
–
–
– (351.449) (351.449)
Resultado financeiro
21 (350.387) (330.011) Prejuízo do período
Resultado antes dos impostos
(354.675) (299.941) Saldos em 31/12/19 1.445.031 (5.770) 1.439.261 (1.527.920) (88.659)
IR e CS diferidos
9
3.226
6.671 mercado dos juros apurados na data de apresentação das demonstrações contábeis.
(351.449) (293.270) 5. Caixa e equivalentes de caixa:
Resultado do exercício
2019 2018
Demonstrações do resultado abrangente
2019
2018 Caixa
1
1
Resultado do exercício
(351.449) (293.270) Saldos bancários
664
299
Resultado abrangente do exercício
(351.449) (293.270) Fundo de troco (a)
1.344 1.366
172.989 117.568
conforme incorrido. Amortização: A amortização é reconhecida no resultado base- Aplicações financeiras (b)
174.998 119.234
ando-se no método linear, considerando as vidas úteis estimadas dos ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso. As vidas úteis estima- (a) Montante mantido em cofres para satisfazer a necessidade de troco para os usudas para o período corrente e comparativo são as seguintes: Descrição: Anos: ários das rodovias; (b) Aplicações financeiras junto à Caixa Econômica Federal reIntangível em rodovia - 35. Conforme previsto no ICPC 01(R1) - “Contratos de con- munerada a 100% da variação do CDI. A exposição da Companhia a riscos de taxas
cessão” e no contrato de concessão, todo esse investimento realizado no período de de juros e uma análise de sensibilidade para ativos e passivos financeiros são
2019
2018
exploração da concessão deverá retornar ao órgão concedente ao final do contrato, divulgadas na Nota nº 24. 6. Contas a receber:
2.820
2.812
ou seja, a vida útil dos ativos (registrado como ativo intangível, conforme ICPC 01 Títulos a receber
397
408
(R1)), deverá ser amortizado ao longo do contrato. De acordo com a Orientação Cupons de pedágio a receber
17.396
16.414
OCPC 05 - “Contratos de concessão”, a Companhia optou por amortizar esse mon- Pedágio eletrônico a receber
20.613
19.634
tante de forma linear, entendendo que a adoção pela estimativa da curva de demanda não ser a mais adequada às circunstâncias, visto que não reflete o real consumo As contas a receber da Companhia são originadas da arrecadação nas praças de
do ativo ao longo do tempo. e. Benefícios a empregados: Benefícios de curto pedágios, principalmente decorrente do uso de instrumentos eletrônicos, ou seja,
prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são toda forma de arrecadação que não seja papel. Em 31/12/19, a Administração da
mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como despesas, confor- Companhia, com base em sua avaliação do risco de crédito e histórico de recebime o serviço relacionado seja prestado. O passivo é reconhecido pelo valor espera- mento dos clientes, entende que não se faz necessária a constituição de Provisão
do a ser pago sob os planos de bonificação em dinheiro ou participação nos lucros para perda de créditos esperada sobre o saldo de contas a receber, tendo em vista
de curto prazo se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva de pagar que o montante total de contas a receber é substancialmente composto por créditos
esse valor em função de serviço passado prestado pelo empregado, e a obrigação com empresas de arrecadação eletrônica, para as quais inexiste histórico de inadimpossa ser estimada de maneira confiável. f. Receitas: Receita de pedágio: A recei- plência. A Companhia avaliou o Ajuste a Valor Presente dos seus saldos de contas a
ta é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão receber de clientes na data-base de 31/12/19, e concluiu que os valores se equipagerados para a Companhia e quando possa ser mensurada de forma confiável. A ram substancialmente aos valores contábeis apresentados nas demonstrações conreceita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo tábeis. A exposição da Companhia a riscos de crédito e moeda e perdas por redução
descontos, abatimentos e tributos ou encargos sobre vendas. A receita é reconheci- no valor recuperável relacionadas às contas a receber de clientes, são divulgadas na
da em conformidade com o regime contábil de competência. As receitas de pedágio, Nota nº 24. 7. Partes relacionadas: Parte controladora final: A controladora da
incluindo as receitas com cartões de pedágio e pós-pagos, são registradas no resul- Companhia é a Infra Bertin Empreendimentos S.A. - Em recuperação judicial e a
tado quando da passagem do usuário pela praça de pedágio. Receitas de operação controladora final é a Contern Construções e Comércio Ltda. - em Recuperação Juou serviço são reconhecidas no período no qual os serviços são prestados pela dicial. Remuneração de pessoal-chave da Administração: A Concessionária
Companhia. Quando a Companhia presta mais de um serviço em um contrato de SPMAR S.A. - em Recuperação Judicial remunera seus Administradores, conforme
2019 2018
concessão de serviços, a remuneração recebida é alocada por referência aos valo- valores demonstrados a seguir:
1.680 1.867
res justos relativos dos serviços entregues. Receita de construção: Pelos termos do Salários, ordenados e pró-labore
98 107
contrato de concessão, a Concessionária deve construir e/ou melhorar a infraestru- Vale-refeição
1.778 1.974
tura das rodovias que opera. Conforme requerido pelo ICPC01 (R1)/IFRIC 12 - “ConBenefícios
a
empregados:
A
Companhia
fornece
aos
seus
colaboradores
benefítratos de concessão”, as receitas relativas ao serviço de construção/melhoria prestado devem ser mensuradas e registradas pela Companhia em contrapartida ao ativo cios que englobam basicamente: seguro de vida, assistência médica, fornecimento
intangível de concessão, por corresponder a um direito sobre tal ativo, sendo regis- de vale-refeição e vale-transporte. Os montantes referentes aos benefícios a
2019 2018
trada pelo seu valor justo. Este direito que corresponde à receita de construção/me- empregados estão apresentados a seguir:
2.954 2.847
lhoria, é composto de custo de construção/melhoria acrescido a margem de lucro a Vale-refeição
4.536 3.643
aos custos de empréstimos atribuíveis e este ativo. A Companhia estimou que even- Assistência médica
500 446
tual margem é irrelevante, considerando-a zero. Os custos dos contratos são reco- Vale-transporte
414 316
nhecidos na demonstração do resultado, como custo dos serviços prestados, quan- Outros
8.404 7.252
do incorridos. Todos os custos diretamente atribuíveis aos contratos são considerados
para mensuração da receita. Receita financeira e despesa financeira: As receitas Outras transações com partes relacionadas: Os principais saldos de ativos e pasfinanceiras abrangem receitas de juros sobre fundos investidos e variações no valor sivos em 31/12/2019, bem como as transações que influenciaram o resultado do
justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A re- exercício, relativas às operações com partes relacionadas, decorrem principalmente
ceita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. As de transações com acionistas e empresas ligadas do mesmo grupo econômico.
Ativo
Passivo Resultado
distribuições recebidas de investidas registradas por equivalência patrimonial redu2019 2018 2019 2018 2019
2018
zem o valor do investimento. As despesas financeiras abrangem despesas com juros Adiantamentos para futuro
sobre empréstimos, líquidas do desconto a valor presente das provisões. Custos de aumento de capital
empréstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produ- Infra Bertin Empreendimentos S.A. –
– 71.288 71.288 –
–
ção de um ativo qualificável são mensurados no resultado por meio do método de Em Recuperação Judicial
juros efetivos. g. IR e CS: O IR e a CS do exercício corrente e diferido são calculados Clientes
com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tribu- Contern Construções e Comércio Ltda. 36 36
–
– –
–
tável excedente de R$ 240 (base anual) para IR e 9% sobre o lucro tributável para Em Recuperação Judicial (a)
CS sobre o Lucro Líquido (CSLL), e consideram a compensação de prejuízos fiscais Adiantamento a fornecedores
e base negativa de CS, limitada a 30% do lucro real. A despesa com IR e CS com- Contern Construções e Comércio Ltda.
809 12.621
–
– –
–
preende os impostos de renda correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto - Em Recuperação Judicial
diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados aos itens Adiantamento de clientes
diretamente reconhecidos no patrimônio líquido. O imposto corrente é o imposto a Contern Construções e Comércio Ltda. 3.487 11.463 –
–
pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, as ta- Em Recuperação Judicial (a)
xas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresenta- (a) Os saldos são de natureza operacional, por conta de contratação de serviços
ção das demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com rela- para execução de obras do Trecho Leste do Rodoanel, o qual será compensado com
ção aos exercícios anteriores. O imposto diferido é reconhecido com relação às as notas fiscais de prestação de serviços.
2019 2018
diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins 8. Adiantamento a fornecedores
30
22
contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto Adiantamento de viagem
192
153
diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças Adiantamento a empregados
temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou Contern Construções e Comércio Ltda. - Em Recuperação Judicial 809 12.621
12.950 24.407
substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstrações contá- Davante Participações S.A.
4.775 9.592
beis. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito Adiantamento a fornecedores nacionais
18.756 46.795
legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam aos
impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesma enti- 9. Ativos e passivos fiscais diferidos: Conciliação do IR e CS - correntes e
dade sujeita à tributação. Na determinação do IR corrente e diferido, a Companhia diferidos: A conciliação da despesa de IR e CS no resultado é demonstrada
2019
2018
leva em consideração o impacto de incertezas relativas às posições fiscais tomadas a seguir:
(354.675) (299.941)
e se o pagamento adicional de IR e juros tenha que ser realizado. A Companhia Resultado do exercício antes dos impostos
34%
34%
acredita que a provisão para IR no passivo está adequada para com relação a todos Alíquota nominal (%)
(120.590) (101.980)
os períodos fiscais em aberto baseada em sua avaliação de diversos fatores, incluin- IR e CS à alíquota nominal
(9.644)
(951)
do interpretações das leis fiscais e experiência passada. Essa avaliação é baseada Ajuste do IR e CS: Diferenças temporárias
25.166
30
em estimativas e premissas que podem envolver uma série de julgamentos sobre Diferenças permanentes
(105.068) (102.901)
eventos futuros. Novas informações podem ser disponibilizadas, o que levariam a Prejuízo fiscal e base negativa
3.266
6.671
Companhia a mudar o seu julgamento quanto à adequação da provisão existente, Imposto diferido
-0,91%
-2,22%
tais alterações impactarão a despesa com IR no ano em que forem realizadas. Um Alíquota efetiva de impostos (%)
ativo de IR e CS diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferen- Impostos diferidos: O IR e a CS diferidos tem a seguinte origem:
ças temporárias dedutíveis não utilizados, quando é provável que lucros futuros suAtivos
Passivos
Resultado
jeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de IR
2019 2018 2019 2018 2019 2018
e CS diferido são revisados a cada data de relatório e serão reduzidos na medida em Provisões diversas
6.162
–
– 4.556 1.606 (3.260)
que sua realização não seja mais provável. h. Aspectos ambientais: A Companhia Provisão para manutenção (a) 37.815 25.826
–
– 11.989 (12.630)
considera que suas instalações e atividades estão sujeitas as regulamentações am- Amortização - ICPC01 (b) 152.359 150.061
–
– 2.298 3.291
bientais. A Companhia acredita que nenhuma provisão para perdas relacionadas aos AVP Provisão de manutenção (c) –
– (2.069) (2.834) 765 (1.914)
assuntos ambientais é requerida atualmente, baseada nas atuais leis e regulamen- Depreciações - ICPC01 (d)
–
– (125.934)(112.502)(13.432) 1.123
–
–
–
–
– 20.061
tos em vigor. i. Determinação do AVP: Os itens sujeitos ao desconto a valor presen- Pagamento impostos (f)
te são: • Provisão para manutenções em rodovias. A taxa de desconto utilizada pela Prejuízo fiscal e
182.803 182.803
–
–
–
–
Administração para o desconto a valor presente para esses itens é de 16,69% a.a.; • base negativa (e)
A Companhia entende que as contas a receber de clientes e contas a pagar não Total de impostos diferidos 379.139 358.690 (128.003)(110.780) 3.226 6.671
sofrem impactos significativos de ajuste a valor presente devido à rápida realização (a) As provisões para manutenção são constituídas para honrar compromissos opede recebimento e pagamento. 3.1. Novos pronunciamentos: Uma série de novas racionais de manter o nível de serviço adequado. Considera-se para esta provisão a
normas ou alterações de normas e interpretações foram efetivas para exercícios atividade de recapeamento para toda a manta asfáltica que será progressivamente
iniciados em e a partir de 1º/01/2019. A Companhia avaliou os efeitos que essas substituída ou melhorada; (b) A amortização do ativo intangível de concessões não
normas e interpretações tiveram nas demonstrações contábeis e nas suas divulga- é dedutível na base de apuração do lucro real; (c) O Ajuste a Valor Presente sobre a
ções, a saber: CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil: A nova nor- provisão para manutenção gera receitas financeiras tributáveis por diferenças temma introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patri- porárias; (d) Depreciação por regime fiscal excluída para fins de apuração do lucro
monial para arrendatários. Um arrendatário reconhece o direito de uso de um ativo, real; (e) De acordo com o CPC 32 e fundamentada na expectativa de geração de
que representa o período em que a Companhia possui controle sobre o uso do ativo lucros tributáveis futuros, determinada em estudo técnico aprovado pela Administraarrendado, e o correspondente passivo de arrendamento, que representa a sua obri- ção, a Companhia reconheceu também os créditos tributários sobre prejuízos fiscais
gação de efetuar os pagamentos do arrendamento associado ao ativo arrendado. e bases negativas de CS, que não possuem prazo prescricional e cuja compensação
Isenções estão disponíveis para arrendamentos com prazo de vigência inferior a um está limitada a 30% dos lucros anuais tributáveis. As estimativas de recuperação dos
ano e itens de pequeno montante. A contabilidade do arrendador permanece seme- créditos tributários foram fundamentadas nas projeções dos lucros tributáveis levanlhante à norma anterior, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrenda- do em consideração diversas premissas financeiras e de negócios consideradas no
mentos em financeiros ou operacionais. A Companhia optou pela abordagem encerramento do exercício. Consequentemente, as estimativas estão sujeitas a não
retrospectiva modificada, a qual não exige a reapresentação dos valores correspon- se concretizarem no futuro tendo em vista as incertezas inerentes a essas previsões.
dentes, não impacta o patrimônio líquido, bem como não altera o cálculo dos dividen- (f) Diante das regras determinadas pela Receita Federal do Brasil nas modalidades
dos e possibilita a adoção de expedientes práticos. A Administração não identificou do programa de parcelamento de impostos, a SPMAR optou em pagar a entrada dos
impactos relevantes decorrentes dessa alteração. IFRIC 23 - Incertezas relativas valores nos termos do Artigo 2° Inciso II da MP 766/17, ou seja, pagamento em esao tratamento dos tributos sobre o lucro: A interpretação esclarece como os re- pécie, de no mínimo, 24% (vinte e quatro por cento) da dívida consolidada em 24
quisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 são aplicados quando há in- prestações mensais e sucessivas, e liquidação do restante com a utilização de crécertezas sobre o tratamento dos tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL). A Administra- ditos de prejuízos fiscais e base negativa da CSCL ou com outros créditos próprios
ção não identificou impactos relevantes decorrentes dessa alteração. Não existem relativos aos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Desta forma a
outras normas que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto significa- SPMAR utilizou o valor R$ 12.085 de impostos diferidos para o abatimento de impostivo sobre a Companhia. Novas normas que ainda não estão em vigor: Uma série to próprios, e R$ 7.976 para o abatimento da Contern Construções e Comércio Ltda.
de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º/01/2020. A Com- 10. Imobilizado
Taxas anuais
Depreciação 31/12/19 31/12/18
panhia não adotou essas normas na preparação destas demonstrações contábeis. Imobilizado da
de depreciação Custo Acumulada Líquido Líquido
As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto signifi- administração
10% a 20% 21.177
(10.006) 11.171 9.638
cativo nas demonstrações contábeis da Companhia: • Alterações nas referências à
21.177
(10.006) 11.171 9.638
estrutura conceitual nas normas IFRS; • Definição de um negócio (alteração ao CPC Movimentação do custo
Adições/
Adições/
15/IFRS 3); • Definição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS Imobilizado da
31/12/2017 (baixas) 31/12/2018 (baixas) 31/12/2019
8); • IFRS 17 Contratos de Seguros; • Não há outras normas IFRS ou interpretações administração
17.407
73
17.480
3.697
21.177
IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre
17.407
73
17.480
3.697
21.177
as demonstrações contábeis da Companhia. 4. Determinação do valor justo: Diver- Movimentação da depreciação acumulada
sas políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem a determinação do valor Imobilizado da
31/12/2017 Adições 31/12/2018 Adições 31/12/2019
justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os administração
(6.010) (1.832)
(7.842) (2.164) (10.006)
valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação
(6.010) (1.832)
(7.842) (2.164) (10.006)
baseados nos métodos abaixo. Quando aplicável, as informações adicionais sobre 11. Intangível
Taxas
as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas
anuais de
Amortização 31/12/19 31/12/18
específicas àquele ativo ou passivo: • Caixa e equivalentes de caixa: os valores Intangível de amortização
Custo acumulada Líquido Líquido
contábeis informados no balanço patrimonial aproximam-se dos valores justos, em construção
2,86% 3.489.787
(436.711) 3.053.076 3.095.485
virtude do curto prazo de vencimento desses instrumentos; • Contas a receber e Intangível de outorga 2,86% 389.308
(98.254) 291.054 302.177
outros recebíveis, fornecedores e outras contas decorrentes diretamente das Software
2,86%
8.665
(2.002)
6.663
6.670
operações da Companhia: o valor justo de contas a receber e outros recebíveis é
3.887.760
(536.967) 3.350.793 3.404.332
estimado como valor presente de fluxos de caixas futuros. Devido ao curto prazo Movimentação do custo
Adições/
Adições/
para realização dos recebíveis, a Companhia opta por não adotar taxas para cálculo Intangível de
31/12/2017 Baixas 31/12/2018 Baixas 31/12/2019
do valor justo; • Ativos intangíveis: o valor justo de um ativo intangível recebido construção
3.388.213 28.676 3.416.889 72.898 3.489.787
como contraprestação pelos serviços de construção prestados em um contrato de Intangível de outorga 389.308
– 389.308
– 389.308
concessão é estimado por referência ao valor justo do serviço de construção presta- Software
7.601
738
8.339
326
8.665
do. O valor justo é calculado com base no custo total estimado. Quando a Companhia
3.785.122 29.414 3.814.536 73.224 3.887.760
recebe um ativo intangível como contraprestação por prestação de serviços de cons- Movimentação da amortização acumulada
trução em um contrato de concessão, a Companhia estima o valor justo dos ativos Intangível de
31/12/2017 Adições 31/12/2018 Adições 31/12/2019
intangíveis pela diferença entre o valor justo dos serviços de construção prestados e construção
(207.673) (113.731) (321.404) (115.307) (436.711)
o valor justo do ativo financeiro recebido; • Passivos financeiros não derivativos: o Intangível de outorga (76.008) (11.123) (87.131) (11.123) (98.254)
valor justo, que é determinado para fins de divulgação, é calculado baseando-se no Software
(1.332)
(337)
(1.669)
(333)
(2.002)
valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, descontados pela taxa de
(285.013) (125.191) (410.204) (126.763) (536.967)

A

Demonstrações dos fluxos de caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado do exercício
Ajuste para reconciliar o prejuízo do exercício com
recursos provenientes de atividades operacionais
Depreciação e amortização
Provisão para manutenção
Provisão para contingência
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Ajuste a valor presente
Impostos diferidos

2019

2018

(351.449) (293.270)
128.927
9.596
4.723
314.302
2.250
(3.226)
105.123
(979)
(1.611)
178
28.039
–
(1)
15.160
907
(14.082)
132.734

127.023
12.630
3.260
326.333
1.914
(6.671)
171.219
235
(519)
222
(39.363)
6
(22)
11.702
(1.731)
(11.869)
129.880

Contas a receber
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Adiantamento a fornecedores
Outros recebíveis
Depósitos judiciais
Fornecedores e outras contas a pagar
Obrigações trabalhistas e sociais
Obrigações fiscais
Fluxo de caixa aplicado nas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Imobilizado
(3.697)
(73)
Intangível
(73.224) (29.414)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento (76.921) (29.487)
Fluxo de caixa das atividades financeiras
Pagamento de juros e principal empréstimos
(49)
–
Fluxo de caixa decorrente das atividades financeiras
(49)
–
Aumento/diminuição de caixa e equivalentes de caixa
55.764 100.393
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
119.234 18.841
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
174.998 119.234
55.764 100.393
Aumento/diminuição de caixa e equivalentes de caixa
A Companhia aplicou a interpretação técnica ICPC 01 para os ativos diretamente
relacionados a operação da concessão, ou seja, todos os ativos de infraestrutura que
foram construídos ou melhorados, de modo que fosse possível para a Companhia
obter receitas adicionais ao usufruir da operacionalização destes ativos. Além das
obras e melhorias, dentro do ativo intangível também estão incluídos bens como
veículos utilizados nas atividades operacionais, sistemas de controle de tráfego,
equipamentos de vigilância e segurança e sistemas de controle de arrecadação. O
direito de exploração da malha rodoviária (direito de outorga da concessão) também
é reconhecido como um ativo intangível, a Companhia realizou o pagamento total ao
poder concedente referente ao valor fixo da outorga, em 02/03/2011.
31/12/2019 31/12/2018
12. Empréstimos e financiamentos
Repasse BNDES
TJLP + 2% a.a. 2.540.294 2.307.253
Capital de giro
120% do CDI 1.096.438 1.015.226
3.636.732 3.322.479
Circulante
145.035 1.335.047
Não circulante
3.491.697 1.987.432
Abertura dos pagamentos dos empréstimos classificados no não circulante:
2019
2018
Movimentação dos empréstimos e financiamentos:
Saldos iniciais
3.322.479 2.996.146
Variação do fluxo de caixa de financiamento
Pagamentos de financiamentos (principal e juros capitalizados)
Pagamentos de juros
(49)
–
Total das variações nos fluxos de caixa de financiamento
– 2.996.146
Outras variações: Despesas de juros
314.302 326.333
Saldos finais
3.636.732 3.322.479
2019
2018
2020
92.647 197.640
2021
156.935 197.640
2022
211.869 197.640
2023
250.054 197.640
2024
268.723 197.640
2025
257.348 197.640
2026 (+)
2.254.121 801.592
3.491.697 1.987.432
A Companhia realizou a contratação de Financiamento mediante Repasse contratado com o BNDES que entre si celebraram a Caixa Econômica Federal e a empresa
Concessionária SPMAR S.A. - em Recuperação Judicial, com a interveniência da
Cibe Investimentos e Participações S.A., Contern Construções e Comércio Ltda.,
Heber Participações S.A., Infra Bertin Empreendimentos S.A. e Toniolo, Busnello
S.A. - Túneis, Terraplenagens e Pavimentações, realizada em 15/03/13. Em 21/12/18
a Companhia celebrou aditamento ao contrato de financiamento mediante repasse,
que alterou os prazos contratuais, alongando o período de carência e amortização
para as seguintes datas: a) Carência: o pr
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CNPJ/MF Nº 18.396.589/0001-54

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Balanço patrimonial (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Ativo
2019 2018 2019 2018 Passivo
2019 2018 2019 2018
Circulante
8.350 12.105 44.915 45.300 Circulante
11.010 10.476 43.224 48.576
Caixa e equivalente de caixa
2.465
549 26.009 18.679 Fornecedores
5
16 4.649 8.905
Contas a receber
–
– 16.167 23.808 Empréstimos e financiamentos
–
– 22.880 22.759
Despesas antecipadas
–
–
493
788 Obrigações fiscais e trabalhistas
1.124 1.048 4.301 6.155
Adiantamentos a fornecedores
124
123
318
304 Contas a pagar - Partes
Impostos a recuperar
1.361 1.113 1.880 1.626 relacionadas
9
8
28 1.087
Dividendos - Partes relacionadas
4.399 10.315
–
– Dividendos - Partes relacionadas
9.872 9.404 9.872 9.404
Contas a receber - Partes
Penalidades contratuais
–
– 1.309
–
relacionadas
1
5
–
– Passivo de arrendamentos
–
–
185
–
Outros ativos
–
–
48
95 Outros passivos
–
–
–
266
Não circulante
194.686 242.381 422.956 492.685 Não circulante
791
791 233.412 246.190
Títulos e valores mobiliários
–
– 16.288 73.890 Empréstimos e financiamentos
–
– 222.721 242.922
Contas a receber de longo prazo
–
– 6.626 6.406 Penalidades contratuais
–
– 1.547
996
Mútuos - Partes relacionadas
51.012 47.819 51.012 47.819 Provisões fiscais e trabalhistas
791
791 2.329 2.272
Investimentos
143.674 194.562
–
– Passivo de arrendamentos
–
– 6.815
–
Imobilizado
–
– 343.511 358.640 Total do passivo
11.801 11.267 276.636 294.766
Intangível
–
– 5.519 5.930 Patrimônio líquido
191.235 243.219 191.235 243.219
Total do ativo
203.036 254.486 467.871 537.985 Capital social
158.417 158.417 158.417 158.417
Reserva de lucro
26.456 79.233 26.456 79.233
Reserva
legal
6.362
5.569
6.362
5.569
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio
(Em milhares de reais)
líquido
203.036 254.486 467.871 537.985
Reservas de Lucros Lucros
Re- ReserAcuDemonstrações do fluxo de caixa (Em milhares de reais)
Capital serva va de
mulaControladora Consolidado
Social Legal Lucros Total dos Total Fluxos de caixa das atividades
Saldos em
2019 2018 2019 2018
operacionais
31/12/2017
158.417 3.591 51.019 54.610
– 213.027
Lucro antes do IRPJ e CSLL
16.936 40.616 20.997 45.556
Lucro líquido do
exercício
–
–
–
– 39.597 39.597 Ajustes por: Rendimento de
aplicações financeiras
–
– (3.571) (3.506)
Destinação do
Resultado financeiro - provisão
lucro
de juros
(3.194) (3.208) 21.330 22.045
Constituição de
reserva legal
– 1.978
– 1.978 (1.978)
– Resultado em equivalência
Dividendo mínimo
patrimonial
(13.617) (37.589)
–
–
obrigatório
–
–
–
– (9.405) (9.405) Depreciações e amortizações
–
– 17.451 17.530
Lucros retidos a
Penalidades contratuais - provisão
–
– 1.860
354
deliberar
–
– 28.214 28.214 (28.214)
– Ressarcimento - provisão
–
– (2.213) 3.747
Saldos em
Variação nos ativos e passivos:
31/12/2018
158.417 5.569 79.233 84.802
– 243.219 Contas a receber
–
– 9.636
(169)
Lucro líquido do
Adiantamentos a fornecedores
(1)
(11)
(14) 178
exercício
–
–
–
– 15.837 15.837 Despesas antecipadas
–
–
295
(246)
Outras
–
(869)
47
(790)
movimentações
–
–
–
– 1.364 1.364 Redução em outros ativos
Impostos
a
recuperar
(248)
–
(254)
–
Destinação do
Contas a receber - Partes relacionadas
5
110
5
–
lucro
Fornecedores
(11)
3 1.449 (3.890)
Constituição de
41
862
(587) (379)
reserva legal
– 793
–
793 (793)
– Obrigações fiscais e trabalhistas
Contas
a
pagar
Partes
relacionadas
–
8
(1.059)
476
Dividendo mínimo
–
–
(463)
–
obrigatório
–
–
–
– (4.100) (4.100) Passivo de arrendamentos
Dividendo
–
37
(266) 137
Outras obrigações
adicional
–
– (65.085) (65.085)
– (65.085) Recursos provenientes das
Lucros retidos a
atividades operacionais
(89) (41) 64.643 81.043
deliberar
–
– 12.308 12.308 (12.308)
– Juros pagos sobre financiamento
–
– (21.573) (21.420)
Saldos em
(1.064) (912) (6.370) (3.994)
IIR e CS pagos
31/12/2019
158.417 6.362 26.456 32.818
– 191.235 Fluxos de caixa líquidos gerados
(consumidos) pelas atividades
Olívia Raquel Vieira dos Santos
(1.153) (953) 36.700 55.629
operacionais
CRC: RJ 118.229/O-4

Demonstração dos resultados
(Em milhares de reais)
Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018
Receita operacional, líquida
–
– 69.334 100.435
Custos operacionais
–
– (30.616) (33.452)
Resultado bruto
–
– 38.718 66.983
Despesas operacionais
Despesas administrativas
(64) (109) (2.257) (2.691)
Outras receitas (despesas)
–
–
–
40
Resultado de equivalência
patrimonial
13.617 37.589
–
–
Lucro operacional
13.553 37.480 36.461 64.332
Despesas financeiras
(18)
(10) (24.073) (26.347)
Receitas financeiras
3.401 3.146 8.609 7.571
Resultado financeiro
3.383 3.136 (15.464)(18.776)
Resultado antes do IR e CS
16.936 40.616 20.997 45.556
IR e CS
(1.099) (1.019) (5.160) (5.959)
Lucro líquido do exercício
15.837 39.597 15.837 39.597
A Companhia não possui outros resultados abrangentes além do resultado
do exercício, razão pela qual optou por não apresentar a Demonstração dos
resultados abrangentes.
Controladora Consolidado
Fluxos de caixa das atividades
de investimento
2019 2018 2019 2018
Resgates (aplicações) em títulos e
valores mobiliários
–
– 61.169 (15.589)
(Aquisições) baixas de imobilizado
–
–
(111) (764)
(Aquisições) baixas de intangível
–
–
(4)
(18)
Dividendos
71.788 7.920
–
–
Fluxos de caixa líquidos
gerados (consumidos) pelas
atividades de investimento
71.788 7.920 61.054 (16.371)
Fluxos de caixa de atividades de
financiamento
Pagamentos de empréstimos e
financiamentos
–
– (21.705) (23.718)
Financiamentos com partes
relacionadas - Mútuo
–
–
–
–
Dividendos
(68.719) (9.098) (68.719) (9.098)
Caixa e equivalentes de caixa
líquidos consumidos pelas
atividades de financiamento (68.719) (9.098)(90.424)(32.816)
Aumento (redução) líquido (a)
em caixa e equivalentes de caixa 1.916 (2.130) 7.330 6.440
Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício
549 2.679 18.679 12.239
Aumento (redução) líquido (a)
em caixa e equivalentes de caixa 1.916 (2.130) 7.330 6.440
Caixa e equivalentes de caixa no fim
do exercício
2.465
549 26.009 18.679
Transações que não afetam
o caixa
Registro de passivos de
arrendamento e direito de uso
–
– 7.110
–
Baixa de imobilizado em
compensação a saldo de Fornecedor
–
– (6.099)
–
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VOLTALIA AREIA BRANCA II PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 18.394.146/0001-24
Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Balanço patrimonial (Em milhares de reais)
Demonstração das mutações
Reservas de Lucros
Lucros
do patrimônio líquido (Em milhares de reais) Capital Social Reserva Legal Reserva de Lucros
Total Acumulados
Total
Controladora
Consolidado
107.995
3.799
54.106 57.905
– 165.900
Ativo
2019 2018 2019 2018 Saldos em 31/12/2017
–
–
–
–
37.589 37.589
Circulante
11.259 17.090 40.974 43.521 Lucro líquido do exercício
–
1.880
–
1.880
(1.880)
–
Caixa e equivalente de caixa
526
369 23.544 18.130 Destinação do lucro: Constituição de reserva legal
Dividendo
mínimo
obrigatório
–
–
–
–
(8.927)
(8.927)
Contas a receber
–
– 16.168 23.808
–
–
26.782 26.782
(26.782)
–
Despesas antecipadas
–
–
493
788 Lucros retidos a deliberar
107.995
5.679
80.888 86.567
– 194.562
Adiantamentos a fornecedores
15
12
192
182 Saldos em 31/12/2018
–
–
–
–
13.617 13.617
Impostos a recuperar
37
–
519
512 Lucro líquido do exercício
Outras
movimentações
–
–
–
–
1.364
1.364
Dividendos - Partes relacionadas
3.628 10.165
–
–
–
681
–
681
(681)
–
Mútuos - Partes relacionadas
7.044 6.505
–
– Destinação do lucro: Constituição de reserva legal
–
–
–
–
(3.574) (3.574)
Contas a receber - Partes relacionadas
9
8
9
8 Dividendo mínimo obrigatório
–
–
(62.295) (62.295)
– (62.295)
Outros ativos
–
31
49
93 Dividendo adicional
–
–
10.726 10.726
(10.726)
–
Não circulante
143.906 194.346 371.943 444.866 Lucros retidos a deliberar
107.995
6.360
29.319 35.679
– 143.674
Títulos e valores mobiliários
42
85 16.288 73.890 Saldos em 31/12/2019
Contas a receber de longo prazo
–
– 6.625 6.406
Demonstração do fluxo de caixa (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Investimentos
143.864 194.261
–
– Fluxos de caixa das atividades operacionais
2019 2018 2019 2018
Imobilizado
–
– 343.511 358.640 Lucro antes do IRPJ e CSLL
13.617 37.589 17.676 42.527
Intangível
–
– 5.519 5.930 Ajustes por: Rendimento de aplicações financeiras
(4)
(17) (3.571) (3.489)
Total do ativo
155.165 211.436 412.917 488.387 Resultado financeiro - provisão de juros
8
8 24.524 25.253
Controladora Consolidado
Resultado em equivalência patrimonial
(13.834) (37.795)
–
–
Passivo
2019 2018 2019 2018 Depreciações e amortizações
–
– 17.448 17.530
Circulante
11.482 16.866 36.623 48.424 Penalidades contratuais - provisão
–
– 1.860
354
Fornecedores
7
15 4.644 8.889 Ressarcimento - provisão
–
– (2.213) 3.747
Empréstimos e financiamentos
–
– 22.880 22.759 Variação nos ativos e passivos: Contas a receber
–
– 9.636
842
Obrigações fiscais e trabalhistas
12
10 3.178 5.107 Adiantamentos a fornecedores
(3)
(11)
(19)
189
Contas a pagar - Partes relacionadas
1
2
29 1.092 Despesas antecipadas
–
–
(9) (245)
Dividendos - Partes relacionadas
4.398 10.315 4.398 10.315 Redução em outros ativos
31
(6)
668
80
Mútuos - Partes relacionadas
7.064 6.524
–
– Impostos a recuperar
(37)
–
(322)
–
Penalidades contratuais
–
– 1.309
– Contas a receber - Partes relacionadas
(1)
(8)
(1)
–
Passivo de arrendamentos
–
–
185
– Fornecedores
(8)
8 1.443 (3.891)
Outros passivos
–
2
–
262 Obrigações fiscais e trabalhistas
–
(7) (645) 2.096
Não circulante
9
8 232.620 245.401 Penalidades contratuais
–
–
– (1.241)
Empréstimos e financiamentos
–
– 222.721 242.922 Contas a pagar - Partes relacionadas
–
(113) (1.063)
366
Penalidades contratuais
–
– 1.547
996 Passivo de arrendamentos
–
–
(463)
–
Provisões fiscais
9
8 1.537 1.483 Outras obrigações
–
(2) (216)
94
Passivo de arrendamentos
–
– 6.815
– Recursos provenientes das atividades operacionais
(227) (354) 64.733 84.212
Total do passivo
11.491 16.874 269.243 293.825 Juros pagos sobre financiamento
–
– (21.573) (21.420)
Patrimônio líquido
143.674 194.562 143.674 194.562 IR e CS pagos
–
– (5.307) (3.082)
Capital social
107.995 107.995 107.995 107.995 Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados (consumidos) pelas atividades operacionais
(227) (354) 37.853 59.710
Reserva de lucro
29.319 80.888 29.319 80.888 Fluxos de caixa das atividades de investimento
Reserva legal
6.360 5.679 6.360 5.679 Resgates (aplicações) em títulos e valores mobiliários
39
(58) 61.169 (15.606)
Total do passivo e
(Aquisições) baixas de imobilizado
–
–
(111) (764)
patrimônio líquido
155.165 211.436 412.917 488.387 (Aquisições) baixas de Intangível
–
–
(4)
(18)
Dividendos
72.133 8.386
–
–
Demonstração dos resultados Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018 Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados (consumidos) pelas atividades de investimento 72.172 8.328 61.054 (16.388)
(Em milhares de reais)
Receita operacional, líquida
–
– 69.334 100.435 Fluxos de caixa de atividades de financiamento
Pagamentos
de
empréstimos
e
financiamentos
–
–
(21.705)
(23.718)
Custos operacionais
–
– (30.616) (33.452)
–
(209)
–
–
–
– 38.718 66.983 Financiamentos com partes relacionadas - Mútuo
Resultado bruto
Dividendos
(71.788) (7.920) (71.788) (7.920)
Despesas operacionais
(61)
(56) (2.195) (2.584) Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados (consumidos) pelas atividades de financiamento (71.788) (8.129) (93.493) (31.638)
Despesas administrativas
157 (155) 5.414 8.569
Outras receitas (despesas)
–
–
–
40 Aumento (redução) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa
369
524 18.130 9.561
–
– Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Resultado de equivalência patrimonial 13.834 37.795
157
(155) 5.414 8.569
Lucro operacional
13.773 37.739 36.523 64.439 Aumento (redução) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa
526
369 23.544 18.130
Despesas financeiras
(604) (607) (24.055) (26.338) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
–
– 7.110
–
Receitas financeiras
448
457 5.208 4.426 Transações que não afetam o caixa: Registro de passivos de arrendamento e direito de uso
–
– (6.099)
–
(156) (150)(18.847)(21.912) Baixa de imobilizado em compensação a saldo de Fornecedor
Resultado financeiro
Resultado antes do IR e CS
13.617 37.589 17.676 42.527 A Companhia não possui outros resultados abrangentes além do resultado do exercício, razão pela qual optou por não apresentar a Demonstração dos
IR e CS
–
– (4.059) (4.938) resultados abrangentes.
Lucro líquido do exercício
13.617 37.589 13.617 37.589
Olívia Raquel Vieira dos Santos - CRC: RJ 118.229/O-4

AEM Participações S.A.

ERMAN Participações S.A.
CNPJ/MF nº 05.062.376/0001-44 – NIRE 35.300.191.005

CNPJ/MF nº 05.062.403/0001-89 – NIRE: 35.300.191.013

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
BALANÇOS PATRIMONIAIS – Em milhares de reais
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Ativo
Nota
2019
2018 Passivo e Patrimônio Líquido
Nota
2019
2018
Circulante
Circulante
Nota
2019
2018
Caixa e equivalentes de caixa
700
743 Dividendos a pagar
4
305.346 101.718 Resultado de participações societárias
Impostos a recuperar
10
305.346 101.718 Resultado equivalência patrimonial
5 1.287.138 518.988
Dividendos a receber
4
305.695 103.308 Patrimônio Líquido
6
Despesas operacionais
306.405 104.051 Capital Social
7.584.730 7.584.730 Outras despesas operacionais
(1.525) (1.601)
Reservas de lucros
2.082.412 1.406.352 Lucro operacional antes do resultado
Não circulante
487.183 484.583 financeiro
Investimentos
5 10.153.266 9.473.332 Ajuste de avaliação patrimonial
1.285.612 517.387
10.154.325 9.475.665 Resultado financeiro
55
10.459.671 9.577.383 Total do passivo e patrimônio líquido
10.459.671 9.577.383 Lucro (prejuízo) operacional antes do
Total do ativo
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
1.285.667 517.387
IRPJ e da CSLL
Imposto de renda e contribuição social
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Em milhares de reais, exceto quando indicado
1.285.667 517.387
Lucro líquido do exercício
Reserva de lucros
Lucros
Ajustes
1,88
0,76
Capital Incentivos Reserva Reserva de (prejuízos) de avaliação Patrimônio Lucro básico e diluído por ação (em reais)
684.730 684.730
Nota Social fiscais legal retenção acumulados patrimonial líquido Quantidade média de ações
Em 1º de janeiro de 2018
7.584.730
2.620 327.310 904.802
183.588 9.003.050
As notas explicativas da administração
Ajustes reflexos de controlada
são parte integrante das demonstrações financeiras.
Adoção inicial do CPC 48
(85.259)
(85.259)
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
Mais valia de ativos da St. Mary’s
23.565
10.798
34.363
Em milhares de reais, exceto quando indicado
Ajuste de inflação e variação cambial – IAS 29/CPC 42
31.065
31.065
Adoção inicial do CPC 42 – hiperinflação na Argentina
73.809
73.809
2019
2018
(28.873)
(28.873) Lucro líquido do exercício
Mudança de prática contábil – valorização de cotas FIPs
1.285.667 517.387
Em 1º de janeiro de 2018, após os impactos da adoção de
Outros componentes do resultado abrangente
novas normas e reapresentações
7.584.730
2.620 327.310 904.802
(90.568)
299.260 9.028.154 a serem posteriormente reclassificados para o
Lucro do exercício
517.387
517.387 resultado – reflexo de controlada em conjunto
185.324 185.324 Variação cambial de investimentos no exterior
Reflexo de outros resultados abrangentes de controlada
24.001 388.915
517.387
185.324 702.710 “Hedge accounting” de investimentos líquidos no
Total do resultado abrangente do exercício
Total de contribuições dos acionistas e distribuições aos
exterior
23.067 (232.776)
acionistas
“Hedge accounting” operacional de controladas
(9.737) 39.496
Reversão de dividendos deliberados
33.624
33.624 Valor justo de ativos financeiros disponíveis para venda 10.918 (18.463)
Constituição de reserva legal
6 c)
21.414
(21.414)
(12.402) (279)
Outros reflexos de controladas e coligadas
Dividendos distribuídos
6 b)
(187.104) (101.719)
(288.823)
35.847 176.893
Retenção de lucros
303.686 (303.686)
Outros componentes do resultado abrangente
Total de contribuições dos acionistas e distribuições aos
líquido que não serão reclassificados para o
21.414 150.206 (426.819)
(255.199) resultado – reflexo de controlada em conjunto
acionistas
2.620 348.724 1.055.008
484.583 9.475.665 Ganhos e perdas atuariais com benefícios de
Em 31 de dezembro de 2018
6 a) 7.584.730
Lucro do exercício
1.285.667
1.285.667 aposentadoria
(33.247) 8.431
Reflexo de outros resultados abrangentes de controlada em
Outros componentes do resultado abrangente
2.600
2.600 do exercício
conjunto
2.600 185.324
1.285.667
2.600 1.288.267 Total do resultado abrangente do exercício,
Total do resultado abrangente do exercício
Total de contribuições dos acionistas e distribuições aos
líquido dos efeitos tributários
1.288.267 702.710
acionistas
As notas explicativas da administração
Reversão de dividendos deliberados
101.719
101.719
são parte integrante das demonstrações financeiras.
Perda no aumento de capital da Karmin
(47.000)
(47.000)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Constituição de reserva legal
6 c)
64.283
(64.283)
Dividendos distribuídos
6 b)
(358.981) (305.346)
(664.327)
Em milhares de reais
916.038 (916.038)
Retenção de lucros
Fluxos de caixa das atividades operacionais
2019
2018
Total de contribuições dos acionistas e distribuições aos
Lucro antes do Imposto de Renda e contribuição
64.283 611.776 (1.285.667)
(609.608)
acionistas
social
1.285.667 517.387
7.584.730
2.620 413.008 1.666.784
487.183 10.154.325
Em 31 de dezembro de 2019
Ajustes de itens que não representam alteração de
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
caixa e equivalentes de caixa
Equivalência patrimonial
(1.287.138) (518.988)
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Variações nos ativos e passivos
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
(10)
Aumento (diminuição) em outros ativos
1. Considerações gerais
quando o investimento for alienado ou considerado como perda.
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades
ERMAN Participações S.A. (“Companhia”, ou “ERMAN”) é uma empresa Quando necessário, as práticas contábeis das investidas são alteradas para operacionais
(1.480) (1.601)
de capital privado e que possui 25% das ações da Hejoassu Administração garantir consistência com as práticas adotadas pela Companhia.
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
S.A., e a Companhia tem sede na cidade de São Paulo, Brasil. A Compa- (c) Apuração do resultado
360.417 188.623
Dividendos recebidos
nhia foi constituída em 08 de maio de 2002 e tem como atividade principal O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de Caixa líquido gerado pelas atividades de
a administração de bens e empresas.
360.417 188.623
investimentos
competência.
2. Apresentação e aprovação das demonstrações financeiras
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria 4. Partes relacionadas
(358.981) (187.104)
Dividendos pagos
em 27 de abril de 2020, considerando os eventos subsequentes ocorri- Saldos e transações com partes relacionadas
Caixa líquido aplicado nas atividades de
dos até essa data, que tiveram efeito sobre as divulgações das referidas
2019 2018 2019 2018 financiamentos
(358.981) (187.104)
demonstrações.
Dividendos
Dividendos Acréscimo (decréscimo) em caixa e equivalentes
2.1. Base de apresentação
(43)
(82)
a receber
a pagar de caixa
Partes relacionadas
2.2. Demonstrações financeiras individuais
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do
305.695 103.308
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo his- Hejoassu Administração S.A.
743
825
exercício
tórico como base de valor e certos ativos e passivos financeiros, inclusive Dividendos a pagar aos acionistas
Caixa e equivalentes de caixa no fim do
305.346 101.718 exercício
instrumentos financeiros, reflexos de controlada, foram mensurados ao (pessoas físicas)
700
743
valor justo pelo resultado.
305.695 103.308 305.346 101.718 Transação que não afetou o caixa
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas esti- As transações com partes relacionadas referem-se estritamente ao curso Reversão de dividendos
101.719 33.624
mativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da normal das operações, e são relacionados apenas aos dividendos a receAs notas explicativas da administração
Administração no processo de aplicação das políticas contábeis da Com- ber e a pagar para os seus acionistas.
são parte integrante das demonstrações financeiras.
panhia.
5. Investimentos
As áreas que requerem maior nível de julgamento e apresentam maior Investimentos
Informação da investida em 31 de dezembro de 2019
Resultado de
Saldo de
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são Avaliados por equivalência patrimonial
Patrimônio
Resultado
Percentual de equivalência patrimonial
investimento
significativas para as demonstrações financeiras, estão descritas na Nota 3.
Líquido do exercício participação (%)
2019
2018
2019
2018
A Companhia é controladora em conjunto da Hejoassu Administração S.A. Hejoassu Administração S.A. (i)
40.613.038
5.148.550
25,00 1.287.138
518.988 10.153.259 9.473.325
e optou, como permitido pelo CPC 19 (R2) em reconhecer esse investi- Outros investimentos
7
7
mento utilizando o método da equivalência patrimonial, não tendo sido a Total dos investimentos
1.287.138
518.988 10.153.266 9.473.332
mesma consolidada proporcionalmente.
3. Principais práticas e estimativas contábeis adotadas
(i) Em dezembro de 2019 foi concluída a alocação do preço de aquisição Durante o exercício de 2019, a Companhia deliberou aos seus acionistas o
As estimativas e premissas contábeis são continuamente avaliadas e referente a compra da CESP pela VTRM. Logo, o saldo registrado em montante de R$ 358.981, correspondente a dividendos relativos a parte do
baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expec- 2018, à título de “Parcela não alocada”, foi ponderado dos efeitos de mais saldo da conta de “Reserva de Lucros”, acumulados até 31 de dezembro
tativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. e menos valia de ativos e passivos e gerou um ganho por compra van- de 2018.
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao tajosa, reconhecido na data da aquisição. Consequentemente os saldos
futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão patrimoniais e de resultado sofreram alterações nos valores anteriormente (c) Reserva legal e de retenção de lucros
iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentados nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018, A reserva legal é constituída pela apropriação de 5% do lucro líquido do
apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste conforme determina o CPC 15 (R1) – “Combinação de negócios”. O efeito exercício social ou saldo remanescente, limitado a 20% do capital social,
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercí- reflexo no resultado da investida Hejoassu/investida indireta Votorantim podendo ser utilizada somente para aumento de capital ou absorção de
prejuízos acumulados.
cio financeiro, estão contempladas abaixo.
S.A., foi de R$ 356.391.
A reserva de retenção foi constituída para registrar a retenção do saldo
6. Patrimônio líquido
(a) Caixa e equivalentes de caixa
remanescente de lucros acumulados, a fim de atender principalmente ao
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e (a) Capital social
outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente O capital social, em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é de R$ 7.584.730.000,00 projeto de crescimento dos negócios estabelecido no plano de investimenconversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a (sete bilhões, quinhentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e trinta mil tos da Companhia.
reais), totalmente subscrito e integralizado e representado por 684.730.000
insignificante risco de mudança de valor.
(d) Ajustes de avaliação patrimonial
Nas demonstrações do fluxo de caixa, o caixa e os equivalentes de caixa ações ordinárias nominativas.
A Companhia reconhece nessa rubrica o efeito das variações cambiais
(b) Dividendos
são apresentados líquidos dos saldos tomados.
Os dividendos são calculados com base em 25% do lucro líquido do exer- sobre os investimentos em controladas no exterior, detidas de forma direta
(b) Investimentos
Os investimentos em sociedades coligadas e controladas são registrados e cício deduzido de reserva legal, de acordo com o estatuto da Companhia. ou indireta. Esse efeito acumulado será revertido para o resultado do exer2019
2018 cício como ganho ou perda somente em caso de alienação ou perda do
avaliados pelo método de equivalência patrimonial (MEP), tendo como con1.285.667 517.387 investimento. Também são consideradas nesta rubrica: a variação cambial
trapartida o resultado do exercício. No caso de variação cambial de inves- Lucro líquido do exercício
(64.283) (21.414) de dívidas e derivativos designados para mitigar riscos cambiais, preços de
timento em coligadas e controladas indiretamente no exterior, as variações Reserva legal
1.221.384 495.972 commodities e taxa de juros (contabilidade de hedge), ganhos e perdas atuno valor do investimento decorrentes exclusivamente de variação cambial, Base de cálculo dos dividendos
305.346 101.719 ariais dos planos de pensão, e a parcela de valor justo de ativos financeiros
são registradas na conta “Ajuste de avaliação patrimonial”, no patrimônio Dividendos propostos (25% sobre o lucro líquido)
25%
21% disponíveis para venda.
líquido da Companhia, e somente são registradas ao resultado do exercício Porcentagem sobre o lucro líquido do exercício

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
BALANÇO PATRIMONIAL – Em milhares de reais
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Ativo
Nota
2019
2018 Passivo e Patrimônio Líquido
Nota
2019
2018
Circulante
Nota
2019
2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
471
512 Dividendos à pagar
305.266 101.659 Resultado de participações societárias
4
Impostos a recuperar
10
5 1.287.138 518.988
305.266 101.659 Resultado equivalência patrimonial
305.695 103.309 Patrimônio líquido
Dividendos à receber
4
Despesas operacionais
6
306.176 103.821 Capital social
(1.860) (1.854)
7.584.730 7.584.730 Outras despesas operacionais
Não circulante
Reservas de lucros
2.082.263 1.406.181 Lucro (prejuízo) operacional antes do
Investimentos
5 10.153.266 9.473.332 Ajustes de avaliação patrimonial
1.285.278 517.134
487.183 484.583 resultado financeiro
51
10.154.176 9.475.494 Resultado financeiro
Total do ativo
10.459.442 9.577.153 Total do passivo e patrimônio líquido
10.459.442 9.577.153 Lucro antes do imposto de renda e da
1.285.329 517.134
contribuição social
As notas explicativas da administração são parte integrante das demontrações financeiras
Imposto de renda e contribuição social
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Em milhares de reais
1.285.329 517.134
Lucro líquido do exercício
Lucro
básico
e
diluído
por
ação
(em
reais)
1,88
0,76
Reserva de lucros
Ajustes
Quantidade média de ações (em milhares de
Capital Incentivos Reserva
Reserva
Lucros de avaliação
684.730 684.730
Nota Social
fiscais legal de retenção acumulados patrimonial
Total ações)
As notas explicativas da administração são parte integrante
Em 1º de janeiro de 2018
7.584.730
2.620 327.287
904.604
183.588 9.002.829
Ajustes reflexos de controlada em conjunto
das demontrações financeiras
Adoção inicial do CPC 48
(85.259)
(85.259)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Mais valia de ativos da St. Mary’s
23.565
10.798
34.363
Em milhares de reais
Ajuste de inflação e variação cambial – IAS 29/CPC 42
31.065
31.065
Adoção inicial do CPC 42 – hiperinflação na Argentina
73.809
73.809
2019
2018
(28.873)
(28.873) Lucro líquido do exercício
Mudança de prática contábil – valorização de cotas FIPs
1.285.329 517.134
Em 1º de janeiro de 2018, após os impactos da
Outros componentes do resultado abrangente
adoção de novas normas e reapresentações
7.584.730
2.620 327.287
904.604
(90.568)
299.260 9.027.933 a serem posteriormente
Lucro do exercício
517.134
517.134 reclassificados para o resultado – reflexo de
Reflexo de outros resultados abrangentes de controlada
controlada em conjunto
185.324 185.324 Variação cambial de investimentos no exterior
em conjunto
24.001 388.915
517.134
185.324 702.457 “Hedge accounting” de investimentos líquidos no exterior 23.067 (232.776)
Total do resultado abrangente do exercício
Total de contribuições dos acionistas e distribuições aos
“Hedge accounting” operacional de controladas
(9.737) 39.496
acionistas
Valor justo disponíveis para venda
10.918 (18.463)
Reversão de dividendos deliberados
33.600
33.600 Outros reflexos de controladas e coligadas
(12.402) (279)
Constituição de reserva legal
6 c)
21.402
(21.402)
35.847 176.893
Dividendos distribuídos
6 b)
(186.837) (101.659)
(288.496) Outros componentes do resultado abrangente
303.505 (303.505)
Retenção de lucros
líquido que não serão
Total de contribuições dos acionistas e distribuições
reclassificados para o resultado – reflexo de
21.402
150.268 (426.566)
(254.896) controlada em conjunto
aos acionistas
Em 31 de dezembro de 2018
6 a) 7.584.730
2.620 348.689 1.054.872
484.583 9.475.494 Ganhos e perdas atuariais com benefícios de
Lucro do exercício
1.285.329
1.285.329 aposentadoria
(33.247) 8.431
Reflexo de outros resultados abrangentes de controlada
Outros componentes do resultado
2.600
2.600 abrangente do exercício
em conjunto
2.600 185.324
1.285.329
2.600 1.287.929 Total do resultado abrangente do exercício,
Total do resultado abrangente do exercício
Total de contribuições dos acionistas e distribuições aos
líquido dos efeitos tributários
1.287.929 702.457
acionistas
As notas explicativas da administração são parte integrante
Reversão de dividendos deliberados
101.659
101.659
das demontrações financeiras
Perda no aumento de capital da Karmin
(47.000)
(47.000)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Constituição de reserva legal
6 c)
64.266
(64.266)
Em milhares de reais
Dividendos distribuídos
6 b)
(358.641) (305.266)
(663.906)
915.797 (915.797)
Retenção de lucros
2019
2018
Total de contribuições dos acionistas e distribuições
Fluxos de caixa das atividades operacionais
64.266
611.815 (1.285.329)
(609.248) Lucro antes do imposto de
aos acionistas
Em 31 de dezembro de 2019
7.584.730
2.620 412.956 1.666.687
487.183 10.154.176 renda e contribuição social
1.285.329 517.134

Cláudio Ermírio de Moraes
Diretor

Ricardo Ermírio de Moraes
Diretor

ISEC SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 2ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 2ª Emissão
da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“CRA” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos das cláusulas 8.2, em especial a
cláusula 8.2.2, do Termo de Securitização de Certiﬁcados de Recebíveis de Direitos Creditórios do Agronegócio da 1ª Série da 2ª Emissão da Securitizadora, celebrado em 20 de setembro de 2018 (“TS”), a reunirem-se em 1ª convocação para
Assembleia Geral de Titulares de CRA, a realizar-se no dia 14/05/2020, às 10:00h, de forma remota e eletrônica (conforme instruções abaixo) através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, em virtude da situação de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19 e em atenção ao Decreto nº 64.881, de 22
de março de 2020, do Governo do Estado de São Paulo, bem como ao Ofício-Circular nº 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020 e Deliberação CVM nº 848 de 25 de março de 2020, com o objetivo de preservar a saúde dos investidores e demais participantes. A assembleia será realizada por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso será disponibilizado oportunamente pela Securitizadora, sendo certo que somente poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, para os endereços eletrônicos adiante mencionados e com base nas instruções, para deliberar sobre: (i) Em decorrência de solicitação formal da Alcoeste Bioenergia Fernandópolis S.A. (“Devedora”) datada de 27 de abril de 2020: a) aprovar, ou não, a suspensão do pagamento do valor do
Preço do Produto devidos em razão da CPR Financeira, conforme cláusula 5.1, item (ii) da Cédula de Produto Rural Financeira nº 01/2018 emitida pela Devedora, e, por consequência, das parcelas vincendas da Amortização previstas para ocorrerem no período de maio a outubro de 2020 no montante de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões reais) nos termos da
Cláusula 3.8 do Termo de Securitização (“Parcelas Suspensas”), com a distribuição igualitária do montante das Parcelas
Suspensas nas parcelas com vencimento previsto para ocorrerem no período entre maio de 2021 e outubro de 2022, sem
alteração da Data de Vencimento Final da CPR Financeira e do Prazo e Data de Vencimento do CRA; e b) o pagamento de
prêmio para os titulares dos CRA de 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos) sobre o Saldo Devedor dos CRA em
Circulação em caso de aprovação do item “(a)”; (ii) Aprovar ou não a autorização para que a Securitizadora formule consulta para a CVM acerca da possibilidade de redução do quórum de deliberação de que se trata o item 8.5.1 do Termo de
Securitização, necessário para aprovar as matérias constantes dos itens “(i)” e “(ii)” acima e atualmente de 90% (noventa
por cento) dos CRA em Circulação, caso esse quórum de deliberação não seja obtido na assembleia convocada nessa data;
(iii) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado nos itens (i) e (ii) acima. A Securitizadora deixa
registrado, para ﬁns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de titulares
do CRA que representem pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos CRA em circulação e, em segunda convocação, com
qualquer número de presentes, sendo que o quórum de deliberação é de maioria absoluta (50% mais um) dos CRA presentes para o item (iii) e de 90% (noventa por cento) dos titulares dos CRA em circulação para os itens (i) e (ii) da Ordem do
Dia. Reforçamos que o link para a participação da conferência será enviado apenas aos titulares que se cadastrarem prévia
e diretamente com o Agente Fiduciário e com a Securitizadora, mediante o envio de documentos de representação (contrato/estatuto social, atas de eleição, procurações, documentos de identiﬁcação - RG e CPF - dos signatários) para os e-mails:
assembleias@pentagonotrustee.com.br e gestao@isecbrasil.com.br. Os titulares dos CRA poderão se fazer representar na
assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a veriﬁcação dos poderes, inclusive, mas
não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser
apres

Paulo Midena
Contador CRC 1SP 171.463/O-9

As notas explicativas da administração são parte integrante das demontrações financeiras
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1. Considerações gerais
exercício financeiro, estão contempladas abaixo.
AEM Participações S.A. (“Companhia”, ou “AEM”) é uma empresa de capi- (a) Caixa e equivalentes de caixa
tal privado e que possui 25% das ações da Hejoassu Administração S.A., Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e
e a Companhia tem sede na cidade de São Paulo, Brasil. A Companhia foi outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente
constituída em 08 de maio de 2002 e tem como atividade principal a admi- conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a
nistração de bens e empresas.
insignificante risco de mudança de valor. Nas demonstrações do fluxo de
2. Apresentação e aprovação das demonstrações financeiras
caixa, o caixa e os equivalentes de caixa são apresentados líquidos dos
A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria saldos tomados.
em 27 de abril de 2020, considerando os eventos subsequentes ocorri- (b) Investimentos
dos até essa data, que tiveram efeito sobre as divulgações das referidas Os investimentos em sociedades coligadas e controladas são registrados e
demonstrações.
avaliados pelo método de equivalência patrimonial (MEP), tendo como con2.1. Base de apresentação
trapartida o resultado do exercício. No caso de variação cambial de inves2.2. Demonstrações financeiras individuais
timento em coligadas e controladas indiretamente no exterior, as variações
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo no valor do investimento decorrentes exclusivamente de variação cambial,
histórico como base de valor e certos ativos e passivos financeiros, inclu- são registradas na conta “Ajuste de avaliação patrimonial”, no patrimônio
sive instrumentos financeiros, reflexos de controlada, foram mensurados líquido da Companhia, e somente são registradas ao resultado do exercício
ao valor justo pelo resultado. A preparação das demonstrações financeiras quando o investimento for alienado ou considerado como perda. Quando
requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí- necessário, as práticas contábeis das investidas são alteradas para garantir
cio de julgamento por parte da Administração no processo de aplicação consistência com as práticas adotadas pela Companhia.
das políticas contábeis da Companhia. As áreas que requerem maior nível (c) Apuração do resultado
de julgamento e apresentam maior complexidade, bem como as áreas nas O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de
quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações competência.
financeiras, estão descritas na Nota 3. A Companhia é controladora em con- 4. Partes relacionadas
junto da Hejoassu Administração S.A. e optou, como permitido pelo CPC 19 Saldos e transações com partes relacionadas
(R2) em reconhecer esse investimento utilizando o método da equivalência
2019 2018 2019 2018
patrimonial, não tendo sido a mesma consolidada proporcionalmente.
Dividendos
Dividendos
3. Principais práticas e estimativas contábeis adotadas
a receber
a pagar
As estimativas e premissas contábeis são continuamente avaliadas e Partes relacionadas
baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expec- Hejoassu Administração S.A.
305.695 103.309
tativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstân- Dividendos a pagar aos acionistas
cias. Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação (pessoas físicas)
305.266 101.659
ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente
305.695 103.309 305.266 101.659
serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas As transações com partes relacionadas referem-se estritamente ao curso
que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um normal das operações, e são relacionados apenas aos dividendos a
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo receber e a pagar para os seus acionistas.

Ajustes de itens que não representam alteração de caixa
e equivalentes de caixa
Equivalência patrimonial
(1.287.138) (518.988)
Variações nos ativos e passivos
(9)
Aumento (diminuição) em outros ativos
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades
(1.818) (1.854)
operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
360.417 188.623
Dividendos recebidos
Caixa líquido gerado pelas atividades de
investimentos
360.417 188.623
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
(358.641) (186.837)
Dividendos pagos
Caixa líquido aplicado nas atividades de
(358.641) (186.837)
financiamentos
Acréscimo (decréscimo) em caixa e equivalentes
de caixa
(41)
(68)
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do
512
580
exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do
471
512
exercício
Transação que não afetou o caixa
Reversão de dividendos
101.659 33.600
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demontrações financeiras

(i) Em dezembro de 2019 foi concluída a alocação do preço de aquisição
referente a compra da CESP pela VTRM. Logo, o saldo registrado em
2018, à título de “Parcela não alocada”, foi ponderado dos efeitos de mais
e menos valia de ativos e passivos e gerou um ganho por compra vantajosa, reconhecido na data da aquisição. Consequentemente os saldos
patrimoniais e de resultado sofreram alterações nos valores anteriormente
apresentados nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018,
conforme determina o CPC 15 (R1) – “Combinação de negócios”. O efeito

reflexo no resultado da investida Hejoassu/investida indireta Votorantim
S.A., foi de R$ 356.391.
6. Patrimônio líquido
(a) Capital social
O capital social, em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é de R$ 7.584.730.000,00
(sete bilhões, quinhentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e trinta mil
reais), totalmente subscrito e integralizado e representado por 684.730.000
ações ordinárias nominativas.

(b) Dividendos
Os dividendos são calculados com base em 25% do lucro líquido do exercício deduzido de reserva legal, de acordo com o estatuto da Companhia.
2019
2018
Lucro líquido do exercício
1.285.329 517.134
(64.266) (21.402)
Reserva legal
Base de cálculo dos dividendos
1.221.063 495.732
Dividendos propostos (25% sobre o lucro líquido)
305.266 101.659
25%
21%
Porcentagem sobre o lucro líquido do exercício
Durante o exercício de 2019, a Companhia deliberou aos seus acionistas o
montante de R$ 358.641, correspondente a dividendos relativos a parte do
saldo da conta de “Reserva de Lucros”, acumulados até 31 de dezembro
de 2018.
(c) Reserva legal e de retenção de lucros
A reserva legal é constituída pela apropriação de 5% do lucro líquido do
exercício social ou saldo remanescente, limitado a 20% do capital social,
podendo ser utilizada somente para aumento de capital ou absorção de
prejuízos acumulados. A reserva de retenção foi constituída para registrar
a retenção do saldo remanescente de lucros acumulados, a fim de atender
principalmente ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido no
plano de investimentos da Companhia.
(d) Ajustes de avaliação patrimonial
A Companhia reconhece nessa rubrica o efeito das variações cambiais
sobre os investimentos em controladas no exterior, detidas de forma direta
ou indireta. Esse efeito acumulado será revertido para o resultado do exercício como ganho ou perda somente em caso de alienação ou perda do
investimento. Também são consideradas nesta rubrica: a variação cambial
de dívidas e derivativos designados para mitigar riscos cambiais, preços de
commodities e taxa de juros (contabilidade de hedge), ganhos e perdas atuariais dos planos de pensão, e a parcela de valor justo de ativos financeiros
disponíveis para venda.

Luís Ermírio de Moraes – Diretor

Ademar Marra – Diretor

Paulo Midena – Contador CRC 1SP 171.463/O-9

5. Investimentos
(a) Composição
Investimentos
Avaliados por equivalência
patrimonial
Hejoassu Administração S.A. (i)
Outros investimentos
Total dos investimentos

Patrimônio
Líquido
40.613.038

Informação da investida em
31 de dezembro de 2019
Resultado do
Percentual de
exercício participação (%)
5.148.550
25,00
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'LJLWDLV/WGDDOHJDQGRHPVtQWHVHGHVUHVSHLWRjSURSULHGDGHLQGXVWULDOHSUiWLFDGHFRQFRUUrQFLDGHVOHDOFDXVDGRUHV
GHJUDYHVSUHMXt]RVPDWHULDLVHLPDWHULDLVjDXWRUD(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGD
DVXD&,7$d®2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUi
DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi
FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H
SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH DEULO GH 

Resultado de equivalência patrimonial
2019
1.287.138

2018
518.988

1.287.138

518.988

Saldo de
investimento
2019
10.153.259
7
10.153.266

2018
9.473.325
7
9.473.332

(GLWDO GH ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  $ 'UD )OiYLD 3R\DUHV 0LUDQGD -Xt]D
GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU D &DUORV$OEHUWR$JXLODU &3) 
  TXH QRV DXWRV GD DomR GH ([HFXomR DMXL]DGD SRU %DQFR %UDGHVFR 6$ SURFHGHXVH D SHQKRUD VREUH D TXDQWLD
EORTXHDGD MXGLFLDOPHQWH GH 5  (VWDQGR R H[HFXWDGR HP ORFDO LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR GD
SHQKRUD SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU DSyV RV  GLDV VXSUD RIHUHoD LPSXJQDomR QD DXVrQFLD GRV TXDLV
SURVVHJXLUiRIHLWRHPVHXVXOWHULRUHVWHUPRV6HUiRSUHVHQWHHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDEULOGHH

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1038610-61.2016.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR
CARLOS MOREIRADA SILVEIRA, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) DYANA ZEDRAFRUTUOSO, CPF
255.249.018-26, que Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios Ltda CNPJ: 46.349.106/
0001-04 ajuizou Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 61.953,18 (Dezembro/2016), representada
pela adesão ao Grupo de Consórcio VM3 (atualmente Grupo 30898), através da Cota 00-0130. Estando a
requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o
valor supra devidamente corrigido (ficando isenta de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios
equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de conversão
do mandado de citação em mandado de execução, nomeando-se Curador especial em caso de silêncio. 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 Março de 2020.
29 e 30/04

Intimação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0058895-52.2017.8.26.0100. A Dra. Christopher Alexander Roisin, Juiz de
Direito da 3ª Vara Cível da Capital-SP, na forma da lei, etc. Faz saber àAli Ahmad Abou Abbas Presentes ME,
CNPJ 07.715.622/0001-45, na pessoa de seu representante legal e a, Ali AhmadAbouAbbas, CPF 006.118.95960 e Lama Ahmad Abou Abbas, CPF 009.409.759- 39, que nos autos do Cumprimento de Sentença, requerido
por Banco do Brasil S/A, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, intimados ficam para no prazo de 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, efetuarem o pagamento da importância de R$ 157.367,75 (30/08/2017), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523
e parágrafos, do CPC). Ficam cientes, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que os executados,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, sua impugnação. Será o
edital, afixado e publicado na forma da lei.
28 e 29/04

QUARTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2020
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CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços
(Anteriormente Denominada Actua Assessoria S.A.)
CNPJ/MF 05.410.674/0001-88
Relatório da Administração
$EMONSTRA¼»ODERESULTADOPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE
$EMONSTRA¼»ODOSmUXOSDECAIXA -½TODOINDIRETOPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEM
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
DEDEZEMBRODEE(Em milhares de Reais)
Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras, elaboradas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e expressando os resultados alcançados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. São Paulo, 27 de abril de 2020. A Administração. Despesas operacionais
Nota


Nota

 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
18.427
10.514
Despesas gerais e administrativas
"ALAN¼OPATRIMONIALEMDEDEZEMBRODEE(Em milhares de Reais)
Despesa com pessoal
(10.648)
- Ajustes por:
Nota


Imposto de renda e contribuição social diferidos
13.815
Depreciação
(5)
Ativo
Nota

 Passivo
Circulante
Depreciação
5
Serviços
(57)
(52)
Circulante
Fornecedores
6
Baixa do ativo imobilizado
10
Impostos, taxas e despesas com cartório
(7)
Caixa e equivalentes de caixa
7
7
635 Imposto de renda e contribuição social
126
454
Equivalência patrimonial
19.360
(3.660)
Editais e publicações
(81)
(74)
2
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
7
3.315
1.395 /BRIGA¼ÊESlSCAIS
Juros e variação monetária sobre mútuos - partes relacionadas
(13.278) (10.730)
Despesas legais e judiciais
(83)
(141)
Obrigações
sociais
e
trabalhistas
11
7.386
Compra
vantajosa
VLT
Carioca
6
(35.216)
Outros
(15)
Contas a receber - partes relacionadas
10
1.360
3.385
Contas a pagar - partes relacionadas
10
172
Ágio na remensuração do VLT carioca e direito de concessão
6
(14.400)
(10.884)
(279)
Mútuos - partes relacionadas
10
96.039
- Dividendos a pagar
1.892 Outros resultados operacionais
6
49.610
(14) Variação nos ativos e passivos
Tributos a recuperar
8
3.862
36 Juros sobre capital próprio mínimo obrigatório
2.536
- Resultado de equivalência patrimonial
12
(19.360)
3.660 (Aumento) redução dos ativos
10.228
2.346 2ESULTADOANTESDORESULTADOlNANCEIRO
Dividendos e juros sobre o capital próprio
526
394 Total do passivo circulante
Contas a receber - partes relacionadas
2.025
(1.744)
19.366
3.367
Tributos a recuperar
(142)
(1.675)
2ESULTADOlNANCEIRO
14
12.876
10.725
Despesas antecipadas e outros créditos
98
- Não circulante
Adiantamento para futuro aumento de capital Dividendos e juros sobre capital próprio recebido
487
24
Lucro operacional e antes do imposto de renda e
Total do ativo circulante
105.207
5.845
partes relacionadas
10
5.976
-  DACONTRIBUI¼»OSOCIAL
Despesas antecipadas e outros
(98)
32.242
14.092
Não circulante
Obrigações sociais e trabalhistas
11
3.414
- Imposto de renda e contribuição social - correntes
9a
(3.578) Aumento (redução) dos passivos
Impostos diferidos
9b
19.777
- Imposto de renda e contribuição social - diferidos
2EALIZ¶VELALONGOPRAZO
Fornecedores
6
(5)
9a
(13.815)
12
1
- Lucro líquido do exercício
Fornecedores - partes relacionadas
172
18.427
10.514
Mútuos - partes relacionadas
10
30.706 115.170 Provisão para passivo a descoberto
Total do passivo não circulante
29.168
Impostos e contribuições a recolher e provisão
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
Adiantamento para futuro aumento de capital Patrimônio líquido
imposto
de
renda
e
contribuição
social
54
3.500
partes relacionadas
10
16.962
6.200 Capital social
$EMONSTRA¼»ODORESULTADOABRANGENTEPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEM
13a
339.487 212.776
Pagamento IRRF sobre JCP
(1.840)
DEDEZEMBRODEE (Em milhares de Reais)
Tributos a recuperar
8
5.211
3.421 Reservas de capital
12.070
498
Pagamentos de imposto de renda e contribuição social
(4.072)
(3.320)
12.236
6.074
Nota


52.879 124.791 Reservas de lucros
Obrigações sociais e trabalhistas
10.800
7.889
- Lucro líquido do exercício
18.427
10.514 Caixa líquido proveniente das (usado nas)
Investimentos
12
258.240
96.124 Juros sobre o capital próprio adicional proposto
Ajuste de avaliação patrimonial
13d
5.248
5.066 /UTROSRESULTADOSABRANGENTES
atividades
operacionais
(3.900)
(7.081)
Total do ativo não circulante
311.119 220.915
376.930 224.414 )TENSQUEN»OSER»ORECLASSIlCADOSSUBSEQUEN
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Total do ativo
416.326 226.760 Total do passivo e patrimônio líquido
416.326 226.760
temente para a demonstração do resultado
Aumento de capital em investidas
(17.250)
(5.688)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Ajuste patrimonial - plano de pensão
13d
45
7 Aquisição de participação de 42,23% do VLT Carioca
6
(91.312)
45
7 Mútuos - partes relacionadas
- (27.000)
$EMONSTRA¼»ODASMUTA¼ÊESDOPATRIMÇNIOLÁQUIDOPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE(Em milhares de Reais)
)TENSQUESER»ORECLASSIlCADOSSUBSEQUENTE
AFAC - partes relacionadas
(16.962)
(6.200)
Capital social
Reserva de capital Reserva de lucros
*UROSSOBRE
Ajuste de
Lucros/
mente para a demonstração do resultado
 !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
(1.920)
(142)
3UBSA
Transação
Retenção de
o capital próprio
avaliação
PREJUÁZOS
Ajuste na conversão de demonstrações contábeis
Caixa
líquido
usado
nas
atividades
de
investimentos
(127.444)
(39.030)
Nota
crito INTEGRALIZAR
com sócios Legal
lucros (adicional proposto) patrimonial acumulados
Total
das investidas
13d
140
1.898 &LUXOSDECAIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
3ALDOSEMDEJANEIRODE
166.076
498
2.990
(2.548)
167.016 Resultado de hedgeDEmUXODECAIXA
13d
8
463 Mútuos - partes relacionadas
Aumento de capital em 09 de abril de 2018
13a
10.700
10.700 Ativação de hedgeDEmUXODECAIXA
13d
(12)
(204)
Captação
3.500
Aumento de capital em 16 de abril de 2018
13a
1.000
1.000 Imposto de renda e contribuição social diferidos
1
(87)
Pagamento
(79)
Aumento de capital em 24 de maio de 2018
13a
15.000
15.000
137
2.070 AFAC - partes relacionadas
22.331
Aumento de capital em 26 de julho de 2018
13a
20.000
20.000 4OTALDORESULTADOABRANGENTEDOEXERCÁCIO
18.609
12.591 Integralização de capital
104.964
46.700
Lucro líquido do exercício
10.514
10.514
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
#AIXALÁQUIDOPROVENIENTEDASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
130.716
46.700
Reserva legal
13b
- 398
(398)
(Redução)/Aumento
do
caixa
e
equivalentes
de
caixa
(628)
589
Dividendos mínimos obrigatórios
(1.892)
(1.892) utilizadas nos cálculos foram obtidas de fontes públicas (B3 e Bloomberg).
Reserva de retenção de lucros
13c
5.676
(5.676)
-  'ERENCIAMENTODERISCOSFINANCEIROS6IS»OGERALA Companhia apresenta exposição ao se- Demonstração da (redução)/aumento do caixa e equivalentes de caixa
635
46
Outros resultados abrangentes
13d
2.076
2.076 guinte risco advindo do uso de instrumentos financeiros: a) Risco de taxas de juros e inflação; No início do exercício
7
635
3ALDOSEMDEDEZEMBRODE
212.776
498 398
5.676
5.066
224.414 b) Risco de estrutura de capital (ou risco financeiro) e liquidez. A seguir estão apresentados  .OlNALDOEXERCÁCIO
(628)
589
Aumento de capital em 31 de janeiro de 2019
13a
12.040
12.040 as informações sobre a exposição da Companhia a cada um dos riscos supramencionados e os
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
Aumento de capital em 28 de março de 2019
13a
13.500
13.500 objetivos, políticas e processos para a mensuração e gerenciamento de risco e capital. DivulgaAumento de capital em 02 de maio de 2019
13a
21.900
21.900 ções quantitativas adicionais são incluídas ao longo destas demonstrações financeiras. a) Risco No período de abril a dezembro de 2019, a Companhia adquiriu ações do VLT Carioca, assim
Aumento de capital em 30 de maio de 2019
13a
17.000
17.000 DETAXASDEJUROSEINFLA¼»ODecorre da possibilidade de sofrer redução nos ganhos ou perdas como fez aportes de capital isoladamente ou em conjunto com parte dos outros acionistas da
Aumento de capital em 27 de junho de 2019
13a
1.200
1.200 decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. investida, por meio de contraprestação transferida total de R$ 91.312, resultando em aumento
Aumento de capital em 29 de agosto de 2019
13a
77.240
(41.700)
35.540 A Companhia está exposta a taxas de juros flutuantes, principalmente relacionadas às variações de participação de aproximadamente 42,022% e aumento de investimentos de R$ 158.462. Tais
e aos mútuos.
Aumento de capital em 31 de outubro de 2019
13a
16.355
16.355 (1) Certificado de Depósito Interbancário - (CDI) relativos as aplicações financeiras
operações geraram efeitos contábeis na Companhia de: (i) aumento do direito da concessão geraos
Aumento de capital em 28 de novembro de 2019
13a
170
(170)
- Detalhamentos a esse respeito podem ser obtidos nas notas explicativas n 7, 10 e 15. B  2ISCO do na aquisição de negócios de R$ 6; (ii) ganho por compra vantajosa de R$ 35.216, registrado
Aumento de capital em 19 de dezembro de 2019
13a
10.280
(1.104)
9.176 DEESTRUTURADECAPITALOURISCOFINANCEIRO ELIQUIDEZDecorre da escolha entre capital próprio na rubrica de outros resultados operacionais e R$ 17.534 (valor bruto de impostos), registrado
(aportes de capital e retenção de lucros) e capital de terceiros que a Companhia e suas investidas
Ganho na aquisição de participação em controladas,
no patrimônio líquido em Ganho na aquisição de participação em controladas; e (iii) R$ 14.394
líquido de impostos - VLT 12,3263%
6
11.572
11.572 fazem para financiar suas operações. Para mitigar os riscos de liquidez e otimizar o custo médio de ganho na remensuração do valor justo da participação da Companhia na adquirida antes da
Lucro líquido do exercício
18.427
18.427 ponderado do capital, são monitorados permanentemente os níveis de endividamento de acordo combinação de negócios, registrado na rubrica de outros resultados operacionais. A partir de 7 de
Reserva legal
13b
- 921
(921)
- com os padrões de mercado. A Administração avalia que a Companhia e suas investidas gozam de outubro de 2019, a CIIS passou a deter o controle do VLT Carioca.
Juros sobre o capital próprio (adicional proposto)
7.889
(7.889)
- capacidade para manter a continuidade operacional dos negócios, em condições de normalidade.  Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras
Juros sobre o capital próprio (mínimo obrigatório)
(4.376)
(4.376) Informações sobre os vencimentos dos instrumentos financeiros passivos podem ser obtidas nas


Reserva de retenção de lucros
13c
5.241
(5.241)
- respectivas notas explicativas. O quadro seguinte apresenta os passivos financeiros derivativos e Caixas e bancos
7
11
Outros resultados abrangentes
13d
182
182 não derivativos, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
3ALDOSEMDEDEZEMBRODE
382.461
(42.974)
12.070 1.319
10.917
7.889
5.248
376.930 patrimonial até a data contratual de vencimento. Esses valores são brutos e não descontados, e Fundos de investimentos
624
incluem pagamento de juros contratuais:
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
7
635
-ENOSDEANO Total - Caixa e equivalentes de caixa


.OTASEXPLICATIVAS¹SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) Contas a pagar - partes relacionadas
172
6 !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
#ONTEXTOOPERACIONALA Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços (“Compa- liquidar o passivo simultaneamente. d) Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras: Fornecedores
3.315
1.395
2.536 Fundos de investimentos
nhia”) foi constituída em 11 de novembro de 2002, como sociedade limitada, tendo como objetivo s Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e inves- Juros sobre capital próprio mínimo obrigatório
4OTAL !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
3.315
1.395
a prestação de serviços de administração em geral às demais empresas do Grupo CCR, de acordo timentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contra- !QUISI¼»ODECONTROLEEMINVESTIDA
6,4#ARIOCA !SAPLICA¼ÊESlNANCEIRASFORAMREMUNERADASATAXAM½DIADE DO#$) EQUIVALENTEA
com seu objeto social, além de participar em outras sociedades. Em 2010, sua natureza jurídica TA¼»O OSQUAISS»OSUJEITOSAUMRISCOINSIGNIFICANTEDEALTERA¼»ODEVALORs Aplicações financei 5,86% ao ano (98,47% do CDI, equivalente a 6,29% ao ano, em média, em 31 de dezembro
foi alterada para sociedade anônima de capital fechado domiciliada à Avenida Chedid Jafet, nº ras: Refere-se a investimentos financeiros com vencimento original superior a três meses ou com !TIVOSIDENTIlC¶VEISADQUIRIDOSEPASSIVOSASSUMIDOS
482 de 2018).
222, Bloco B, Andar 4, Sala 6, Vila Olímpia, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. A Com- vencimento inferior a esse prazo, porém sem previsão de utilização nesse período. e) Redução ao Caixa e equivalentes de caixa
26.345  4RIBUTOSARECUPERAR
panhia é acionista direta das seguintes empresas: ##26IA,AGOS6IA,AGOS  Ligação viária entre valor recuperável de ativos (impairment): s Ativos financeiros não derivativos: A Companhia re- !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS


1.428
os municípios de Rio Bonito, Araruama e São Pedro da Aldeia, abrangendo as rodovias RJ-124 e conhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre ativos financeiros mensurados ao custo Contas a receber
1.323.624 Circulante
RJ-106, totalizando 56 quilômetros. O prazo de 12 de janeiro de 2037, foi estendido por 10 anos amortizado. As perdas de crédito esperadas para 12 meses são perdas de crédito que resultam de !TIVOlNANCEIRO
3.765
1.314 IRPJ e CSLL
em decorrência da assinatura do 10º TAM, celebrado em 10 de dezembro de 2016, em decorrência possíveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do balanço (ou em um período Tributos a recuperar
97
36
5.931 IRRF
da inclusão, pelo Poder Concedente, de investimentos não previstos originalmente no contrato de mais curto, caso a vida esperada do instrumento seja menor do que 12 meses). As provisões para Despesas antecipadas e outros
Total
circulante
3.862
36
3.274
concessão. 6,4#ARIOCAEm 14 de junho de 2013, a concessionária VLT Carioca assinou o contrato perdas com contas a receber de clientes sem componente significativo de financiamento, são men- Estoques
26.216 Não circulante
de concessão em regime de Parceria Público-Privada, na modalidade de concessão patrocinada dos suradas a um valor igual à perda de crédito esperada para a vida inteira do instrumento, as quais Tributos diferidos
8
3.328 IRPJ e CSLL
serviços, fornecimentos e obras de implantação, operação e manutenção de sistema de transporte resultam de todos os possíveis eventos de inadimplemento ao longo da vida esperada do instrumen- Imobilizado
263
263
363.687 PIS e COFINS
de passageiros através de Veículo Leve sobre Trilhos (“VLT”), na região portuária e central do Rio to financeiro. O período máximo considerado na estimativa de perda de crédito esperada é o período Intangível
4.940
3.158
(839.437) IRRF sobre mútuo
de Janeiro. A concessão tem prazo de 25 anos, até 11 de dezembro de 2038, contados a partir da contratual máximo durante o qual a Companhia está exposta ao risco de crédito. Ao determinar se %MPR½STIMOS lNANCIAMENTOSEDEB¾NTURES
5.211
3.421
(6.102) Total não circulante
emissão da ordem de início e contará com 42 estações e cerca de 28 quilômetros de vias quando o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o reconhecimento ini- Contas a pagar de partes relacionadas
(492.640)  )MPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIALA Conciliação do imposto de renda e da contria infraestrutura estiver completamente construída. Ao longo de 2019, a CIIS adquiriu participação cial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia considera informações razoáveis e Mútuos de partes relacionadas
(34.911) BUI¼»OSOCIAL CORRENTESEDIFERIDOSA conciliação do imposto de renda e contribuição social
adicional no VLT Carioca, correspondente a 42,023% do capital social, pelo montante de R$ 91.312, passíveis de suporte que são relevantes e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui AFAC de partes relacionadas
(28.380) registradas no resultado é demonstrada a seguir:
passando a deter 66,9543% do capital social da investida, bem como o controle da mesma, em informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na experiência histórica da Compa- Fornecedores
(8.573)


07 de outubro de 2019. #0# Tem por objetivo avaliar as oportunidades de novos negócios, em nhia, na avaliação de crédito e considerando informações prospectivas (forward-looking). A Compa- Obrigações sociais e trabalhistas
(11.762) Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
32.242
14.092
processos de licitação, bem como realizar a administração direta de novos negócios. A CPC ainda nhia considera um ativo financeiro como inadimplente quando: - É pouco provável que o devedor ISS diferido
(1.885) Alíquota nominal
34%
34%
conta com a Divisão Engelog e a Divisão EngelogTec, que tem por objetivo a prestação de serviços pague integralmente suas obrigações de crédito à Companhia; ou - O contas a receber de clientes Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários
(26.839) Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal
(10.962)
(4.791)
em engenharia e tecnologia da informação, respectivamente, ambas com autonomia de gestão estiver vencido há mais de 90 dias. As perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas /BRIGA¼ÊESlSCAIS
(13.969) Efeito tributário das adições e exclusões permanentes
e foco nos resultados em suas áreas de atuação. A CCR e a CIIS detêm 99% e 1% do capital da pela probabilidade de perdas de crédito. Quando aplicável, as perdas de crédito são mensuradas a Outras obrigações
291.131 Equivalência patrimonial
(6.536)
1.244
CPC, respectivamente. 3AMM Tem como objeto social a exploração e prestação, por conta própria valor presente, pela diferença entre os fluxos de caixa a receber devidos à Companhia de acordo com 4OTALDEATIVOSLÁQUIDOSIDENTIlC¶VEIS
6.152 Juros sobre capital próprio
3.960
(53)
ou de terceiros, de serviços de telecomunicações, seja por meio de concessão, permissão ou auto- o contrato e os fluxos de caixa que a Companhia espera receber. As perdas de crédito esperadas são Valor total da contraprestação transferida (em caixa) - 4,23%
6.162 Remuneração variável de dirigentes estatutários
(230)
rização, bem como atividades correlatas e participação no capital social de outras sociedades. A descontadas pela taxa de juros efetiva do ativo financeiro. O valor contábil bruto de um ativo finan- Compra vantajosa na aquisição - 4,23%
161.121 Ganho por variação patrimonial
102
empresa tem como negócio prestar serviços de transmissão de dados em alta capacidade por meio ceiro é baixado quando a Companhia não tem expectativa razoável de recuperar o ativo financeiro Remensuração da participação anterior - 50,4%
173.435 Outros ajustes tributários
(149)
22
de fibras óticas instaladas ao longo de rodovias e metrô (ViaQuatro, ViaMobilidade e Metrô Bahia). em sua totalidade ou em parte. No entanto, os ativos financeiros baixados podem ainda estar sujei(291.131) Despesa de imposto de renda e contribuição social
(13.815)
(3.578)
30#0Tem como objeto social a participação no capital de outras sociedades. ##20ONTE0ONTE  tos à execução de crédito para o cumprimento dos procedimentos da Companhia para a recuperação 6ALORJUSTODOSATIVOSIDENTIlC¶VEIS
Impostos correntes
(3.578)
Empresa em fase de liquidação. )NOVAP Tem por objetivo a prestação de serviços às empresas dos valores devidos. A provisão para perdas para ativos financeiros mensurados pelo custo amorti- Participação de acionistas não controladores, baseado na participação
132.090 Impostos diferidos
(13.815)
controladas da CCR, de acordo com os respectivos objetos sociais. 4ORONTO1UICKO Constituída ZADO½DEDUZIDADOVALORCONT¶BILBRUTODOSATIVOSEDEBITADANORESULTADOs Ativos não financei- proporcional nos ativos e passivos reconhecidos da adquirida.
(159.041)
(13.815)
(3.578)
em 10 de agosto de 2018, tem como objeto social a prestação, por conta própria ou de terceiros, de ros: Os valores contábeis dos ativos não financeiros são revistos a cada data de apresentação para
14.394 Alíquota efetiva de impostos
42,85% 25,39%
serviços de desenvolvimento, gerenciamento e exploração de programas de fidelização de clientes, apurar se há indicação de perda no valor recuperável e, caso seja constatado que o ativo está im- Direito de concessão gerado na aquisição
licenciamento, manutenção e suporte técnico de softwares, bem como atividades correlatas e par- paired, um novo valor do ativo é determinado. A Companhia determina o valor em uso do ativo B )MPOSTOSDIFERIDOSO imposto de renda e a contribuição social diferidos têm as seguintes origens:
ticipação no capital social de outras sociedades. O aplicativo de fidelização de clientes foi lançado tendo como referência o valor presente das projeções dos fluxos de caixa esperados, com base nos
3ALDOEM
em 1º de julho de 2019 e em 15 de outubro de 2019 iniciou-se campanha para divulgação. CCR Lam orçamentos aprovados pela Administração, na data da avaliação até a data final do prazo de conReconhecido no
Reconhecido no
!TIVOlSCAL 0ASSIVOlSCAL
6IAS,AM6IAS Constituída em 21 de novembro de 2017, tem o objetivo de atuar como holding de cessão das investidas, considerando taxas de descontos que reflitam os riscos específicos relacio
resultado
patrimônio líquido Valor Líquido
diferido
diferido
concessões rodoviárias no Brasil (exceto Estado de São Paulo) e América Latina. ##2-OBILIDADE nados a cada unidade geradora de caixa. Durante a projeção, as premissas chaves consideradas
2.765
2.765
2.765
Constituída em 21 de novembro de 2017, tem o objetivo de atuar como holding de Mobilidade Urba- estão relacionadas à estimativa de tráfego/usuários dos projetos de infraestrutura detidos, aos ín- Provisão para participação nos resultados (PLR)
(16.719)
(5.962)
(22.681)
(22.681)
na no Brasil e no exterior. ##2)NFRA30 Constituída em 21 de novembro de 2017, tem o objetivo de dices que reajustam as tarifas, ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e à respectiva elasti- Ganho de compra vantajosa na aquisição de participação - VLT
139
139
139
atuar como holding de concessão de rodovias no estado de São Paulo.
cidade ao PIB de cada negócio, custos operacionais, inflação, investimento de capital e taxas de Outros
 0RINCIPAIS PR¶TICAS CONT¶BEIS As políticas e práticas contábeis descritas abaixo têm sido descontos. A Companhia determina o valor em uso do ativo tendo como referência o valor presente Impostos ativos (passivos) antes da compensação
(13.815)
(5.962)
(19.777)
2.904
(22.681)
aplicadas consistentemente nos exercícios apresentados nas demonstrações financeiras. a) In- das projeções dos fluxos de caixa esperados, com base nos orçamentos aprovados pela Administra- Compensação de imposto
(2.904)
2.904
vestimentos: Os investimentos da Companhia em entidades contabilizadas pelo método da equi- ção, na data da avaliação até a data final do prazo de concessão das investidas, considerando ta- Imposto diferido líquido
(13.815)
(5.962)
(19.777)
(19.777)
valência patrimonial compreendem suas participações em coligadas, controladas e controladas xas de descontos que reflitam os riscos específicos relacionados a cada unidade geradora de caixa.  0ARTESRELACIONADASOs saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, assim como as transações que influenciaram os resultados dos exercícios de 2019 e 2018, relativos às
EMCONJUNTOs Coligadas: As coligadas são aquelas entidades nas quais a Companhia, direta ou Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida no resultado caso o valor contábil de um operações com partes relacionadas, decorrem de transações entre a Companhia, sua controladora, controladas, controlada em conjunto e profissionais chave da administração.
indiretamente, tenha influência significativa, mas não tenha controle ou controle conjunto, sobre ativo exceda seu valor recuperável estimado. O valor recuperável de um ativo é o maior entre o seu
Transações
Saldos
as políticas financeiras e operacionais. Para ser classificada como uma entidade controlada em valor em uso e o seu valor justo menos custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de


conjunto, deve existir um acordo contratual que permite a Companhia controle compartilhado da caixa futuros estimados, descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos
Ativo
Passivo
entidade e dá a Companhia direito aos ativos líquidos da entidade controlada em conjunto, e não impostos que reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos esReceitas
Despesas
Contas a
*UROSSOBRE
ForneceDIREITOAOSSEUSATIVOSEPASSIVOSESPECÁFICOSs Controladas: A Companhia controla uma entida- pecíficos do ativo. Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada a ágio não é revertida.
lNANCEIRAS
lNANCEIRAS
RECEBER
AFAC
Mútuos
capital próprio
AFAC
dores
de quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimento Quanto aos demais ativos, as perdas de valor recuperável reconhecidas em períodos anteriores são Controladora
com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. avaliadas a cada data de apresentação para quaisquer indicações de que a perda tenha aumenta- CCR
79 (b)
5.976 (d)
As demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações financeiras a par- do, diminuído ou não mais exista. Uma perda de valor é revertida caso tenha havido uma mudança Controlada
tir da data em que a Companhia obtiver o controle até a data em que o controle deixa de existir. nas estimativas usadas para determinar o valor recuperável, somente na condição em que o valor VLT Carioca
13.357 (a)
16.962 (d)
126.745 (a)
s Controladas em conjunto: Para ser classificada como uma entidade controlada em conjunto, contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou Coligadas
deve existir um acordo contratual que permite que a Companhia controle compartilhado da enti- amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. f) Provisões: Uma provisão é CPC
526 (f)
3 (e)
dade e dá a Companhia direito de ativos líquidos da entidade controlada em conjunto, e não direito reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou não for- Mobilidade
1.360 (e)
169 (e)
aos seus ativos e passivos específicos. Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo malizada constituída como resultado de um evento passado, que possa ser estimada de maneira Total, 31 de dezembro de 2019
13.357
79
1.360
16.962
126.745
526
5.976
172
custo, o qual inclui os gastos com a transação. Após o reconhecimento inicial, as demonstrações confiável, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As proviTransações
Saldos
financeiras incluem a participação da Companhia no lucro ou prejuízo líquido do exercício e outros sões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de


resultados abrangentes da investida até a data em que influência significativamente ou controle impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos
Ativo
conjunto deixa de existir. b) Combinação de negócios: Combinações de negócio são registradas específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado. g) Recei2ECEITASlNANCEIRAS
$ESPESASlNANCEIRAS
#ONTASARECEBER
AFAC
Mútuos
utilizando o método de aquisição quando o controle é transferido para o grupo.
tas e despesas financeiras: Receitas financeiras compreendem basicamente os juros provenientes Coligada
A Companhia mensura o ágio como sendo o valor justo da contraprestação transferida (incluindo o de aplicações financeiras e juros e variações monetárias sobre instrumentos financeiros ativos. As CPC
3.385 (c)
6.200 (d)
valor reconhecido de qualquer participação não controladora na companhia adquirida), deduzido do despesas financeiras compreendem basicamente os juros e variações monetárias sobre passivos Controlada em conjunto
valor justo dos ativos e passivos assumidos identificáveis, todos mensurados na data da aquisição. financeiros. h) Benefícios a empregados: s Planos de contribuição definida: Um plano de contri- VLT Carioca
10.730 (a)
115.170 (a)
Se o excedente é negativo, um ganho decorrente do acordo da compra é reconhecido imediatamente buição definida é um plano de benefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga contribuições Total, 31 de dezembro de 2018
10.730
3.385
6.200
115.170
no resultado do exercício. No caso de aquisições de controle em negócios relacionados às atividades fixas para uma entidade separada (fundo de previdência) e não terá nenhuma obrigação de pagar Despesas com profissionais chave da administração


de concessão com prazos definidos, os ágios ou valores residuais são geralmente alocados ao direi- valores adicionais. As obrigações por contribuições aos planos de pensão de contribuição definida Remuneração (g):
to de exploração da concessão e amortizados com base na expectativa de benefícios econômicos de são reconhecidas como despesas de benefícios a empregados no resultado nos períodos durante os  "ENEFÁCIOSDECURTOPRAZO REMUNERA¼»OlXA
412
cada negócio adquirido. Os custos de transação, que não sejam aqueles associados com a emissão quais serviços são prestados pelos empregados. i) Benefícios de curto prazo a empregados: Outros benefícios:
de títulos de dívida ou de participação acionária, incorridos em uma combinação de negócios, são Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em base não descontada e
Previdência privada
35
reconhecidos como despesas à medida que incorridos. Se a contabilização inicial de uma combina- são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado. j) Imposto de renda
Seguro de vida
1
ção de negócios estiver incompleta no encerramento do exercício no qual essa combinação ocorreu, e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são
448
são registrados os valores justos provisórios conhecidos até então. Esses valores provisórios são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável Saldos a pagar aos profissionais chave da administração


ajustados durante o período de mensuração (1 ano), ou ativos e passivos adicionais são reconheci- excedente a R$ 240 (base anual) para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contri- Remuneração dos administradores (g)
227
dos para refletir as novas informações obtidas relacionadas a fatos e circunstâncias existentes na buição social sobre o lucro líquido, considerando a compensação de prejuízos fiscais e base nega- (a) Contratos de mútuo feito pela CIIS ao VLT Carioca, sendo 11 contratos remunerados à variação acumulada do CDI + 5% a.a. dos quais: 4 contratos com vencimento em 31 de dezembro de 2019 e
data de aquisição que, se conhecidos, teriam afetado os valores reconhecidos naquela data. tiva de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. O imposto corrente e o imposto diferido são que foram aditados para 31 de dezembro de 2020, 2 contratos com vencimento em 31 de dezembro de 2020, 3 contratos com vencimento em 15 de dezembro de 2024, 1 contrato com vencimento em
c) Instrumentos financeiros: s Classificação: A classificação e mensuração dos ativos e passi- reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a itens reconhecidos diretamente no 30 de dezembro de 2024 e 1 contrato com vencimento em 30 de dezembro de 2027; (b) Contrato de mútuo remunerado à variação de 110,7% do CDI, com vencimento em 31 de dezembro de 2019,
vos financeiros refletem o modelo de negócios em que os ativos são administrados e suas caracte- patrimônio líquido. O imposto corrente é o imposto a pagar sobre o lucro tributável do exercício, às data em que ocorreu a liquidação do mesmo; (c) Refere-se a redução de capital na investida; (d) Adiantamento para futuro aumento de capital; (e) Refere-se a encargos de folha de pagamento
rísticas de fluxo de caixa. As três principais categorias de classificação para ativos e passivos fi- taxas vigentes na data do balanço. O imposto diferido é reconhecido em relação às diferenças
nanceiros são: mensurados ao custo amortizado, ao Valor Justo por meio de Outros Resultados temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os corresponden- relativo à transferência de colaboradores; (f) Juros sobre capital próprio que serão recebidos até 31 de dezembro de 2020; e (g) Contempla o valor total de remuneração fixa e variável atribuível aos
Abrangentes (VJORA) e ao Valor Justo por meio do Resultado (VJR). Os ativos financeiros são classi- tes valores usados para fins de tributação. Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com membros da diretoria, compreendendo no total 2 pessoas.
ficados como mensurado ao custo amortizado se atenderem ambas as condições a seguir e se não base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas,  /BRIGA¼ÊESSOCIAISETRABALHISTASTransferência de colaboradores e de despesas com pessoal da controlada Mobilidade Participações e Concessões S.A. para a Companhia, em novembro/2019.


FOREMDESIGNADOSCOMOMENSURADOSAO6*2OU6*/2!s São mantidos dentro de modelo de negó- baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do balanço, e reflete a incerteza rela- Circulante
155
cios cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais; e cionada ao tributo sobre o lucro, se houver. Na determinação do imposto de renda corrente e diferi- INSS sobre folha de pagamento
289
s Os termos contratuais dos ativos financeiros derem origem, em datas especificadas, a fluxos de do, a Companhia leva em consideração o impacto de incertezas relativas às posições fiscais toma- IRRF de empregados
58
caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal das e se o pagamento adicional de imposto de renda e juros deve ser realizado. A Companhia FGTS
Salários
a
pagar
317
em aberto. Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou acredita que a provisão para imposto de renda no passivo está adequada em relação a todos os
5.805
ao VJORA, são classificados como ao VJR. Os passivos financeiros são classificados como ao custo exercícios fiscais em aberto baseada em sua avaliação de diversos fatores, incluindo interpretações Provisão para participação nos resultados
552
amortizado, ao VJR ou VJORA. Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao VJR caso for das leis fiscais e experiência passada. Essa avaliação é baseada em estimativas e premissas que Provisão para férias
210
classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no reco- podem envolver uma série de julgamentos sobre eventos futuros. Novas informações podem ser Outras obrigações trabalhistas
7.386
nhecimento inicial. Outros passivos financeiros não classificados ao VJR ou ao VJORA, são mensu- disponibilizadas, que levariam a Companhia a mudar o seu julgamento quanto à adequação da
rados pelo custo amortizado. No reconhecimento inicial, a Companhia pode designar de forma irre- provisão existente, tais alterações impactarão a despesa com imposto de renda no ano em que fo- Não circulante
93
vogável como VJR, um ativo ou passivo financeiro que, de outra forma, atenda aos requisitos para rem realizadas. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal Salários a pagar
3.321
ser mensurado ao custo amortizado, se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasa- de compensar passivos e ativos fiscais correntes, relacionados a impostos de renda, lançados pela Provisão para participação nos resultados
3.414
mento contábil que de outra forma surgiria. Ativos e passivos financeiros são mensurados ao VJORA mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo de imposto de
se atender ambas as condições a seguir e se não forem designados como mensurados ao VJR: renda e contribuição social diferido é reconhecido por prejuízos fiscais, bases negativas e diferen-  )NVESTIMENTOSa. Investimentos em controladas em conjunto, controladas e coligadas:
Percentual de part
s Forem mantidos dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimen- ças temporárias dedutíveis quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam
Atividade principal
Local de Constituição e operação
TODEFLUXOSDECAIXACONTRATUAISQUANTOPELAVENDADEATIVOSFINANCEIROSEs Seus termos contra- disponíveis e contra os quais estes serão utilizados, limitando-se a utilização a 30% dos lucros Empreendimentos controlados em conjunto, controlados e coligados
tuais gerarem, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e tributáveis futuros anuais. Os impostos ativos diferidos decorrentes de diferenças temporárias
JUROS SOBRE O VALOR PRINCIPAL EM ABERTO s Mensuração e desreconhecimento: Ativos financeiros consideram a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, fundamentados em estudo técmensurados ao custo amortizado: São reconhecidos inicialmente na data da negociação, na qual a nico de viabilidade aprovado pela administração, que contemplam premissas que são afetadas por
Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento e mensurados pelo condições futuras esperadas da economia e do mercado, além de premissas de crescimento da revalor justo, deduzidos de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis a eles. Após o re- ceita decorrente de cada atividade operacional da Companhia, que podem ser impactados pelas
conhecimento inicial, são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. reduções ou crescimentos econômicos, as taxas de inflação esperadas, volume de tráfego, entre
As contas a receber de clientes sem um componente significativo de financiamento são mensura- OUTRAS/IMPOSTODIFERIDON»O½RECONHECIDOPARAs diferenças temporárias sobre o reconhecimendas inicialmente ao preço da operação. Para fins de avaliação dos fluxos de caixa contratuais, que to inicial de ativos e passivos em uma transação que não seja uma combinação de negócios e que
tem como composição somente pagamento de principal e juros, o principal é definido como o valor N»OAFETENEMOLUCROOUPREJUÁZOTRIBUT¶VELNEMORESULTADOCONT¶BILEs diferenças temporárias
justo do ativo financeiro no reconhecimento inicial e, os juros são definidos como: (i) uma contra- tributáveis decorrentes do reconhecimento inicial de ágio. k) Adoção inicial de normas e interpreprestação pelo valor do dinheiro no tempo; (ii) pelo risco de crédito associado ao valor principal em tações novas e revisadas: A Companhia adotou inicialmente, a partir de 1º de janeiro de 2019, as
aberto durante um determinado período de tempo e; (iii) por outros riscos e custos básicos, como por seguintes normas: s #0#2  !RRENDAMENTOSO CPC 06 (R2) substituiu as normas de arrenexemplo, risco de liquidez e custos administrativos, assim como uma margem de lucro, se houver. damento existentes, incluindo o CPC 06 Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 Aspectos
A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. O CPC 06 (R2) introduziu um modelo
do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendacontratuais sobre um ativo financeiro, em uma transação na qual, substancialmente, todos os ris- tário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado
cos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia nem e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendatransfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo finan- mento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A
ceiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. A receita de juros e ganhos e perdas Companhia não identificou impactos em suas demonstrações financeiras referentes ao exercício
cambiais apurados na mensuração subsequente ou no desreconhecimento desses ativos financei- findo em 31 de dezembro de 2019 em função da adoção do CPC 06 (R2). s )#0# )NCERTEZA
ros são reconhecidos no resultado. Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado: A Com- SOBRE4RATAMENTOSDE)MPOSTOSSOBREO,UCROEsclarece como aplicar os requisitos de reconhecipanhia reconhece inicialmente títulos de dívida emitidos, na data em que são originados. Todos os mento e mensuração do CPC 32 - Tributos sobre a Renda, quando há incerteza sobre a aceitação
outros passivos financeiros mensurados ao custo ao amortizado são reconhecidos inicialmente na dos tratamentos de impostos sobre o lucro pela autoridade tributária. Esta interpretação é efetiva
data de negociação, na qual se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. São para exercícios iniciados em 1º de janeiro de 2019. Na avaliação da Administração da Companhia,
mensurados inicialmente pelo valor justo, deduzidos de quaisquer custos de transação diretamente não existiram impactos significativos em decorrência da interpretação, uma vez que os procediatribuíveis a eles. Após o reconhecimento inicial, são mensurados pelo custo amortizado utilizando mentos adotados para a apuração e recolhimento de tributos sobre o lucro estão amparados na leo método dos juros efetivos. A Companhia baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações gislação e precedentes de Tribunais Administrativos e Judiciais. l) Novas normas e interpretações
contratuais retiradas, canceladas ou liquidadas. A Companhia desreconhece um passivo financeiro ainda não efetivas: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de
quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmen- janeiro de 2020. A Companhia não adotou essas normas na preparação destas demonstrações fite diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhe- nanceiras. As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significaticido a valor justo. A diferença entre o valor justo do novo passivo financeiro e a baixa do anterior, vo nas demonstrações financeiras da Companhia: - Definição de um negócio (alterações ao CPC
modificado, é reconhecida no resultado. A despesa de juros e ganhos e perdas cambiais apurados 15). - Definição de materialidade (emendas ao CPC 26 e CPC 23).
na mensuração subsequente ou no desreconhecimento desses passivos financeiros são reconheci-  !PRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESFINANCEIRASDeclaração de conformidade (com relação
dos no resultado. Ativos e passivos financeiros mensurados pelo VJR: Ativos ou passivos financeiros às normas do CPC): As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas
são classificados pelo VJR caso tenham sido classificados como tal no momento do reconhecimento contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP). A Administração afirma que todas as informações releinicial. Os custos de transação, bem como a mensuração posterior do valor justo, após o reconheci- vantes próprias das Demonstrações Financeiras estão divulgadas, e somente elas, estão sendo
mento inicial, são reconhecidos no resultado. Contabilidade de hedge (hedge accounting): A Com- evidenciadas, e correspondem às utilizadas por ela na sua gestão. As demonstrações financeiras
panhia designa certos instrumentos de hedge relacionados a risco com moeda estrangeira e juros, consolidadas não estão sendo apresentadas pela Companhia de acordo com os requisitos do Procomo hedge de valor justo ou hedge de fluxo de caixa. No início da relação de hedge, a Companhia nunciamento Técnico CPC 36 (R3) - Demonstrações Consolidadas por enquadrar-se no item 4A
documenta a relação entre o instrumento de hedge e o item objeto de hedge com seus objetivos na desse Pronunciamento, pois sua controladora direta CCR S.A. já apresenta demonstrações congestão de riscos e sua estratégia para assumir variadas operações de hedge. Adicionalmente, no solidadas. Em 27 de abril de 2020 foi aprovada pela Administração da Companhia a emissão das
início do hedge e de maneira continuada, a Companhia documenta se o instrumento de hedge demonstrações financeiras. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas
usado em uma relação de hedge é altamente efetivo na compensação das mudanças de valor justo com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo
ou fluxo de caixa do item objeto de hedge, atribuível ao risco sujeito a hedge. Hedge de fluxo de através do resultado e remensuração a valor justo de participação anterior, quando da aquisição de
caixa: hedge de exposição à variabilidade nos fluxos de caixa que seja atribuível a um risco parti- controle de investidas. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras
cular associado a um ativo ou passivo reconhecido (tal como todos ou alguns dos futuros pagamen- são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos apresentados
tos de juros sobre uma dívida de taxa variável) ou a uma transação prevista altamente provável e em Reais nestas demonstrações foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando
que possa afetar o resultado. A parte efetiva das mudanças no valor justo dos derivativos que for indicado de outra forma. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações
designada e qualificada como hedge de fluxo de caixa é reconhecida em outros resultados abran- financeiras da Companhia exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas
gentes e acumulada na rubrica hedge de fluxo de caixa, no patrimônio líquido e limita-se à mudan- que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas
ça cumulativa no valor justo do item objeto de hedge, determinada com base no valor presente, e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são
desde o início do hedge. As perdas ou ganhos relacionados à parte inefetiva são reconhecidos revisadas periodicamente pela Administração da Companhia, sendo as alterações reconhecidas
imediatamente no resultado do exercício. Quando a transação objeto de hedge prevista, resulta no no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As
reconhecimento subsequente de um item não financeiro, tal como um ativo intangível, o valor acu- informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas e/ou incertezas
mulado na rubrica hedge de fluxo de caixa é incluído diretamente no custo inicial do item não finan- sobre as premissas e estimativas relevantes, estão incluídas nas seguintes notas explicativas: 9b
ceiro quando este é reconhecido. O mesmo procedimento se aplica a operações de hedge desconti- - Impostos diferidos; 15 - Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo.
nuadas, até o momento em que isso ocorrer. Os valores anteriormente reconhecidos em outros re-  $ETERMINA¼»ODOSVALORESJUSTOSDiversas políticas e divulgações contábeis da Companhia
sultados abrangentes e acumulados no patrimônio líquido são reclassificados para o resultado no exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para
período em que o item objeto de hedge é reconhecido no resultado, na mesma rubrica da demons- os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou
tração do resultado em que tal item é reconhecido. A contabilização de hedge é descontinuada divulgação baseados nos métodos a seguir. Quando aplicável, as informações adicionais sobre
quando a Companhia cancela a relação de hedge, o instrumento de hedge vence ou é vendido, as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas
rescindido ou executado, ou não se qualifica mais como contabilização de hedge. Quando não se ¹QUELEATIVOOUPASSIVOs Caixa e bancos: Os valores justos desses ativos financeiros são iguais
espera mais que a transação objeto de hedge prevista ocorra, os ganhos ou as perdas acumulados AOS VALORES CONT¶BEIS  DADA SUA LIQUIDEZ IMEDIATA s Aplicações financeiras: O valor justo de
e diferidos no patrimônio são reconhecidos imediatamente no resultado. Compensação: Os ativos ou ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado é apurado por referência aos
passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quan- SEUSPRE¼OSDEFECHAMENTONADATADEAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESFINANCEIRASs Passivos
do, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de com- financeiros não derivativos: O valor justo determinado para fins de registro contábil e/ou divulpensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e gação é calculado baseando-se no valor presente dos fluxos de caixa futuros projetados. As taxas
continua
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contratuais assumidas, sob pena de multa diária. Em 05 de novembro de 2019, o Município apreBalanço patrimonial resumido


Ativo
VLT Carioca
VLT Carioca sentou embargos de declaração pois a decisão não mencionou os argumentos que justificariam
o indeferimento da tutela. Em 19 de novembro de 2019 e 21 de novembro de 2019 se esgotaram
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
3.603 os prazos para a CDURP e o Município, respectivamente, implementarem e providenciarem a opeOutros ativos
244.847 RACIONALIZA¼»ODA'ARANTIA0ËBLICA3UBSIDI¶RIA CONFORMEDECIS»OLIMINAR%MDENOVEMBRO
Total do ativo circulante
 de 2019 o VLT Carioca apresentou a sua réplica e aproveitou para reiterar a urgência no integral
Ativo não circulante
 cumprimento, pela CDURP e Município, da decisão liminar. Em 06 de dezembro de 2019 o VLT
Total ativo
 Carioca peticionou reiterando a urgência no cumprimento da decisão liminar e solicitando que a
CDURP e Município fossem novamente intimados para imediato cumprimento da liminar. Em 19
Passivo
DEDEZEMBRODE OSACIONISTASDO6,4#ARIOCAEM!'%RATIFICARAMAASSINATURADO-/5E
Passivo circulante
 0ASSIVOSlNANCEIROS
24.743 autorizaram a Companhia a suspender, oportunamente e de acordo com a conveniência do VLT
Outros passivos
187.824 Carioca, a ação que tem como objeto a rescisão do Contrato de Concessão. Em 07 de janeiro de
Total do passivo circulante
 2020, foi proferida decisão rejeitando os embargos declaratórios apresentados pelo Município e
CDURP, determinando ainda a intimação dos Réus por Oficial de Justiça para o cumprimento da
Passivo não circulante
 0ASSIVOSlNANCEIROS
828.258 tutela concedida. Em 09 de janeiro de 2020, o Oficial de Justiça juntou aos autos os mandados
Outros passivos
386.511 de intimação com certidão positiva. Em 07 de fevereiro de 2020 a CDURP interpôs agravo de
Total do passivo não circulante
 instrumento em face da última decisão proferida na ação de rescisão que determinou o cumpriPatrimônio líquido
 mento da tutela provisória e rejeitou os embargos de declaração. Já o Município interpôs agravo
Total do passivo e patrimônio líquido
 de instrumento em 09 de março de 2020. A ação de rescisão do Contrato de Concessão permanece
em curso e até o momento não foi implementada a garantia subsidiária do contrato de concessão.
(1) Refere-se ao saldo de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamento mercantil.
II "ASEDEAVALIA¼»OEm 31 de dezembro de 2019 o VLT Carioca apresenta prejuízo de R$ 20.327


Demonstração do resultado resumida
VLT Carioca 
VLT Carioca e, o passivo circulante da Companhia excedeu o total do ativo circulante em R$ 87.917. O capital
Receita
155.063
281.965 circulante líquido está substancialmente composto por mútuos à pagar. O VLT Carioca planeja
Depreciação e amortização
(14.040)
(1.317) utilizar a geração de caixa decorrente de suas atividades para manter a continuidade operacio2ECEITAlNANCEIRA
12.322
15.266 nal. Entretanto, é importante reforçar que os montantes relativos aos mútuos com os acionistas
$ESPESAlNANCEIRA
(106.287)
(79.635) presentes no saldo do passivo circulante estão subordinados ao cumprimento dos covenantes do
Resultado de operações antes dos impostos

 contrato de financiamento do BNDES, especificamente o ICSD (Índice de cobertura do serviço da
IR e CS
5.386
(5.629) dívida). O ICSD do ano de 2019 não atendeu aos parâmetros mínimos exigidos para que no ano de
Resultado de operações

 2020 seja possível realizar qualquer pagamento à título de juros e/ou amortização de dívida para
Outros resultados abrangentes
- parte relacionada. Desta forma, a Companhia fica impedida de realizar o referido pagamento até
2ESULTADOABRANGENTEDOPERÁODO

 o atendimento desta condição. Adicionalmente, as parcelas do financiamento do BNDES têm sido
liquidadas com a utilização da conta reserva, que até então foram suportadas pelos acionistas da
(1) A partir de 7 de outubro de 2019 foi adquirido o controle do VLT Carioca.
f. Outras informações relevantes: A Companhia e suas investidas são partes em processos ju- Companhia. O VLT Carioca conta com o suporte financeiro, da acionista controladora indireta CCR
diciais e administrativos relacionados a questões regulatórias de concessão. São eles: a) VLT S.A., para a manutenção das operações do VLT Carioca e para que esta possa honrar e cumprir
#ARIOCAI 2ESCIS»ODE#ONTRATODE#ONCESS»OEm 03 de julho de 2019, o VLT Carioca ajui- com suas obrigações e compromissos financeiros, com exceção do contrato de financiamento com
zou ação de rescisão do Contrato de Concessão (com pedido de tutela de urgência), processo nº o BNDES, onde o suporte financeiro foi limitado à 25%. Além disso, o cenário de inadimplemento
0159841-62.2019.8.19.0001, em face do município do Rio de Janeiro e da Companhia de Desen- do Poder Concedente - PCRJ está em fase de equacionamento, tendo em vista o MOU mencionado
volvimento Urbano da Região do Porto (CDURP), pleiteando a rescisão do Contrato de Parceria anteriormente, no qual já foram quitadas pela PCRJ duas parcelas de R$ 9.825 (em outubro de
Público-Privada, na modalidade concessão patrocinada (CVL nº 010008/2013) firmado entre as 2019 e Janeiro de 2020) à título de CAT-A de períodos anteriores, bem como a CAT-A da compepartes, devido a inadimplementos contratuais por parte do Poder Concedente e do município do tência do mês de janeiro de 2020, paga em 17 de março de 2020, conforme prazo contratual.
Rio de Janeiro, bem como a condenação da municipalidade ao pagamento de indenização por  0ATRIMÇNIOLÁQUIDOA #APITALSOCIALO capital social é de R$ 339.487 sendo R$ 382.461
perdas e danos e lucros cessantes, a serem apurados por ocasião de liquidação de sentença. O VLT subscrito e R$ 42.974, à integralizar em moeda corrente nacional, dividido em 382.460.448 ações
Carioca também pleiteou, em sede de liminar, que o Poder Concedente fosse instado a cumprir de ordinárias nominativas e sem valor nominal. Durante o exercício de 2019, ocorreram os seguintes
imediato determinadas obrigações legais e contratuais em atraso, bem como que fosse implemen- aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia: Em 31 de janeiro
tada a garantia subsidiária do contrato de concessão, viabilizando a continuidade da prestação de 2019, de R$ 12.040, mediante a subscrição e integralização de 12.040.000 ações ordinárias,
do serviço público até o trânsito em julgado da ação. Em 10 de julho de 2019, foi indeferida a todas nominativas e sem valor nominal; Em 28 de março de 2019, de R$ 13.500, mediante a subsliminar requerida pelo VLT. Em 26 de setembro de 2019, após a apresentação das defesas dos crição e integralização de 13.500.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal;
réus, o processo foi remetido à conclusão. Em 9 de outubro de 2019 o VLT Carioca assinou com a Em 02 de maio de 2019, de R$ 21.900, mediante a subscrição e integralização de 21.900.000
Prefeitura do Município do Rio de Janeiro um Memorando de Entendimentos (MOU) que permitiu ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; Em 30 de maio de 2019, de R$ 17.000,
com que a Linha 3, que liga a Central do Brasil ao Aeroporto Santos Dumont, fosse inaugurada em mediante a subscrição e integralização de 17.000.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem
DEOUTUBRODESTEANO/-/5TAMB½MPREV¾s/PAGAMENTOAO6,4#ARIOCADEDUASPARCELAS valor nominal; Em 27 de junho de 2019, de R$ 1.200, mediante a subscrição e integralização de
DE2J¶EMPENHADOSPELOMUNICÁPIO TENDOAMBASASPARCELASJ¶SIDOPAGASs/0ODER 1.200.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; Em 29 de agosto de 2019, de
Concedente, a partir de janeiro 2020, volte a quitar as contraprestações pecuniárias - parcela A R$ 77.240, sendo R$ 35.540 integralizado e R$ 41.700 a integralizar, subscrição e integralização
(“CAT-A”) mediante cobrança emitida pelo VLT Carioca. A CAT-A da competência do mês de janeiro de 77.240.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; Em 31 de outubro de
DEFOIPAGAEMDEMAR¼ODE CONFORMEOPRAZOCONTRATUALs!CRIA¼»ODEUM'RUPO 2019, de R$ 16.355, mediante a capitalização de créditos contabilizados a título de Adiantamento
DE4RABALHOh'4v PARADISCUSS»ODETEMASRELATIVOSAOCONTRATODECONCESS»Os/ADIAMENTODO para Futuro Aumento de Capital Social, com a emissão de 16.354.699 ações ordinárias, todas noinício do mecanismo de mitigação do risco de demanda e o pagamento da CAT B até o limite da minativas e sem valor nominal; Em 28 de novembro de 2019, de R$ 170 a integralizar, mediante a
DISSOLU¼»ODO'4OUMESESCONTADOSDOSEUINÁCIO OQUEOCORRERPRIMEIROEs!SPARTESSECOM- subscrição e integralização de 170.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal;
prometem a levar aos autos da ação de rescisão uma cópia do MOU por meio de petição conjunta, Em 19 de dezembro de 2019, de R$ 10.280, mediante capitalização de créditos de titularidade
incluindo a CDURP, para a suspensão do processo judicial pelo tempo necessário à finalização dos do acionista no valor de R$ 5.392, sendo R$ 3.500 de mútuos e R$ 1.892 de dividendos mínimos
TRABALHOSDO'4%MDEOUTUBRODE FOIPROFERIDADECIS»OQUECONCEDEUATUTELAPROVISÆRIA obrigatórios e R$ 4.888 de aporte em moeda nacional, com R$ 1.104 a integralizar mediante
de urgência para determinar aos réus que implementem e providenciem a operacionalização da a subscrição e integralização de 10.280.384 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor
garantia subsidiária do contrato de concessão, de modo a dar cumprimento às obrigações legais e nominal. O capital da Companhia está assim dividido:


Participação
Ações
Capital Social IntegraCapital Social à InteAções
Capital Social IntegraAcionistas
acionária
)NTEGRALIZADAS
LIZADO
GRALIZAR
)NTEGRALIZADAS
LIZADO
CCR S.A.
100%
382.460.448
339.487
42.974
212.775.365
212.776
B 2ESERVALEGALÉ constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social,
nos termos do artigo nº 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. C Reserva
DERETEN¼»ODELUCROSEm 31 de dezembro de 2019, foi constituída reserva de lucros em razão da
retenção de parte do lucro líquido do exercício, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76. Esta
retenção está fundamentada em orçamento de capital, elaborado pela Administração e aprovado
pelo Conselho de Administração (CAD), conforme Proposta da Administração, o qual será submeTIDO¹APROVA¼»ODOSACIONISTASNA!'/DE PREVIAMENTE¹DELIBERA¼»OSOBREADESTINA¼»O
de resultados. A proposta de orçamento de capital está justificada, substancialmente, pela necessidade de aportes em suas investidas para aplicação em investimentos na infraestrutura a
serem realizados para atendimento aos requerimentos dos contratos de concessão. D Ajuste de
AVALIA¼»OPATRIMONIAL.ESTARUBRICAS»ORECONHECIDOSOSEFEITOSDEs Variações cambiais sobre
os investimentos no exterior. Esse efeito acumulado é revertido para o resultado do exercício como
GANHOOUPERDASOMENTEEMCASODEALIENA¼»OOUBAIXADOINVESTIMENTOs Hedge de fluxo de
caixa em investidas com efeito no patrimônio líquido, cujo valor acumulado é transferido para
o resultado ou para o ativo não circulante da investida à medida da realização das operações
PROTEGIDAS s Ajuste a valor justo de plano de pensão com benefício definido. E *UROS SOBRE
OCAPITALPRÆPRIOEm 16 de dezembro de 2019, foi aprovado em Reunião do Conselho de Administração o destaque pela Companhia de juros sobre o capital próprio no montante bruto de R$
12.265, correspondente a R$ 0,03295447872 por ação, do lucro apurado no exercício, com base
no patrimônio líquido de 31 de dezembro de 2018. Os juros sobre capital próprio aprovados serão
pagos até 31 de dezembro de 2020, sendo imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Do montante de R$ 12.265 aprovado pelo Conselho de Administração, R$ 4.376 foram registrados como
Juros sobre capital próprio a pagar, no Passivo Circulante, e R$ 7.889 foi destacado como Juros
sobre capital próprio (adicional proposto) no Patrimônio Líquido. Os requerimentos relativos aos
juros sobre o capital próprio mínimos obrigatórios relativos ao exercício de 2019, foram atendidos
conforme o quadro a seguir:

Lucro líquido do exercício
18.427
(-) Constituição de reserva legal
(921)

Instrumentos financeiros por categoria

Ativos
Caixa e bancos
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
Contas a receber - partes
relacionadas
Mútuos - partes relacionadas
Partes relacionadas - AFAC
Dividendos e juros sobre o capital próprio
Passivos
Fornecedores
Fornecedores - partes relacionadas
Partes relacionadas - AFAC
Dividendos e juros sobre o capital próprio mínimo obrigatório

6ALORJUSTOATRAV½S
do resultado


!TIVOSlNANCEIROS 0ASSIVOSlNANCEIROS
mensurados ao
mensurados ao 6ALORJUSTOATRAV½S
CUSTOAMORTIZADO CUSTOAMORTIZADO
do resultado

7
3.315

-

-

11
2.019

-

-

-

1.360
126.745
16.962
526

-

-

3.385
115.170
6.200
394

-

3.322

145.593

(6)
(172)
(5.976)
(2.536)
(8.690)

2.030

125.149

(1.892)
(1.892)

/S SEGUINTES M½TODOS E PREMISSAS FORAM ADOTADOS NA DETERMINA¼»O DO VALOR JUSTO s Caixa
E BANCOS E APLICA¼ÊES FINANCEIRAS - Os saldos em caixa e bancos têm seus valores justos
idênticos aos saldos contábeis. As aplicações financeiras em fundos de investimentos estão
valorizadas pelo valor da cota do fundo na data das demonstrações financeiras, que corresponde
AOSEUVALORJUSTOs #ONTASARECEBER- partes relacionadas, mútuos - partes relacionadas,
PARTES RELACIONADAS  !&!#  DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÆPRIO MÁNIMO OBRIGATÆRIO 
fornecedores e fornecedores - partes relacionadas - Os valores justos são próximos dos saldos contábeis, dado o curto prazo para liquidação das operações. (IERARQUIADEVALORJUSTOA
Companhia possui os saldos abaixo de instrumentos financeiros avaliados pelo valor justo, os
quais estão qualificados a seguir:


.ÁVEL
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
3.315
2.019
/S DIFERENTES NÁVEIS FORAM DElNIDOS A SEGUIR s .ÁVEL  PRE¼OS NEGOCIADOS SEM AJUSTES  EM
MERCADOSATIVOSPARAATIVOSEPASSIVOSID¾NTICOSs Nível 2: inputs, diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo,
DIRETAMENTEPRE¼OS OUINDIRETAMENTEDERIVADODEPRE¼OS Es Nível 3: premissas, para o ativo
ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis).
!N¶LISEDESENSIBILIDADEAs análises de sensibilidade são estabelecidas com base em premissas
e pressupostos em relação a eventos futuros. A Administração da Companhia revisa regularmente
essas estimativas e premissas utilizadas nos cálculos. No entanto, a liquidação das transações
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados devido à subjetividade inerente ao processo utilizado na preparação das análises. !N¶LISEDESENSIBILIDADEDE
VARIA¼ÊESNASTAXASDEJUROSAbaixo estão demonstrados os valores resultantes das variações
monetárias e de juros, no horizonte de 12 meses, ou seja, até 31 de dezembro de 2020 ou até o
VENCIMENTOlNALDECADAOPERA¼»O OQUEOCORRERPRIMEIRO
B Reconciliação das atividades de financiamento

Saldo inicial
6ARIA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXADElNANCIAMENTO
Captações (líquidas dos custos de transação)
Pagamentos de principal e juros
Integralização de capital
AFAC
4OTALDASVARIA¼ÊESNOSmUXOSDECAIXADElNANCIAMENTO
Outras variações
Despesas com juros, variação monetária e cambial
Aumento de capital com capitalização de mútuos, dividendos e AFAC
Outras variações que não afetam caixa
Total das outras variações
3ALDOlNAL


!TIVOSlNANCEIROS 0ASSIVOSlNANCEIROS
mensurados ao
mensurados ao
CUSTOAMORTIZADO CUSTOAMORTIZADO

Operação
!PLICA¼»OlNANCEIRA-ENKAR)) (5)

Exposição em
R$  
3.315

Efeito em R$ no resultado
Cenário Cenário Cenário
provável ! "
143
179
215
143
179
215
143
179
215

Total do efeito de ganho ou (perda)
As taxas de juros consideradas foram  
CDI (2)
4,40% 5,50% 6,60%
(1) As taxas apresentadas acima serviram como base para o cálculo. As mesmas foram utilizadas
nos 12 meses do cálculo: No item (2) abaixo, está detalhada a premissa para obtenção da taxa
do cenário provável: (2) Refere-se à taxa de 31/12/2019, divulgada pela B3; (3) Os valores de
exposição não contemplam ajustes a valor justo, não estão deduzidos dos custos de transação
e também não consideram os saldos de juros em 31/12/2019, quando estes não interferem nos
cálculos dos efeitos posteriores; (4) Os cenários de estresse contemplam uma depreciação dos fatores de risco (CDI); (5) Como o conceito é de dívida líquida, o cenário para se mensurar o impacto
no caixa sobre as aplicações financeiras é o mesmo para o endividamento, ou seja, de aumento
de taxas de juros. Neste cenário, as aplicações financeiras se beneficiam, pois são pós-fixada.
 Demonstrações dos fluxos de caixa
A Efeitos nas demonstrações em referência, que não afetaram o caixa no exercício findo em 31 de
dezembro de 2019 e 2018. Caso as operações tivessem afetado o caixa, seriam apresentadas nas
rubricas do fluxo de caixas abaixo:
 
6ARIA¼»ODOSmUXOSDECAIXAOPERACIONAL
Tributos a recuperar
(1.782)
4OTALDAVARIA¼»ONOSmUXOSDECAIXAOPERACIONAL
(1.782)
6ARIA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXADEINVESTIMENTO
Mútuos - partes relacionadas
1.782
4OTALDASVARIA¼ÊESNOSmUXOSDECAIXADEINVESTIMENTO
1.782
-

Dividendos a pagar e juMútuos com partes ROSSOBRECAPITALPRÆPRIO
relacionadas
MÁNIMOOBRIGATÆRIO
(1.892)

%VENTOSSUBSEQUENTESs!UMENTODECAPITAL 4ORONTOEm 11 de fevereiro de 2020, foi deliberado pela Ata de Reunião do Conselho de Administração o aumento de capital de sua controlada
 direta Toronto S.A – Desenvolvimento e Participações, no valor total de R$ 7.800, nas proporções
Lucro líquido ajustado
17.506 DESUASPARTICIPA¼ÊESACION¶RIASs#ORONAVÁRUSEm 31 de janeiro de 2020, a Organização MunJuros sobre capital próprio mínimo obrigatório - 25% sobre o lucro líquido ajustado
4.376 dial da Saúde (OMS) anunciou que o coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global. O
Juros sobre o capital próprio proposto
7.889 SURTODESENCADEOUDECISÊESSIGNIlCATIVASDEGOVERNOSEENTIDADESDOSETORPRIVADO QUESOMADAS
Total de juros sobre capital próprio
12.265 ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos e

 podem gerar os seguintes impactos relevantes nas investidas, e por consequência, no valor dos
 Resultado financeiro
Despesas Financeiras
investimentos, do resultado de equivalência patrimonial e dividendos a receber, reconhecidos nas
Juros e variações monetárias com partes relacionadas
(79)
- DEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS#ONSIDERANDOASITUA¼»OATUALDADISSEMINA¼»ODOSURTO ENTENDEMOS
4AXAS COMISSÊESEOUTRASDESPESASlNANCEIRAS
(62)
(12) QUEAPROJE¼»ODERECEITASEDOSmUXOSDECAIXAOPERACIONAISDASINVESTIDASPARAOANODE
(141)
(12)
deverá ser revisada, podendo ser possível o reconhecimento de provisão para perda ao valor recuReceitas Financeiras
Juros e variações monetárias com partes relacionadas
13.357 10.730 perável nos ativos, principalmente, relacionado a realização de contas a receber, recuperabilidade
2ENDIMENTOSOBREAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS
(341)
7 do ativo intangível e realização do imposto de renda e contribuição social diferidos. Consideran*UROSEOUTRASRECEITASlNANCEIRAS
1
- do a imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus impactos, não é atualmente praticável
13.017 10.737 FAZER UMA ESTIMATIVA DO EFEITO lNANCEIRO DO SURTO NAS RECEITAS E mUXOS DE CAIXA OPERACIONAIS
2ESULTADOlNANCEIROLÁQUIDO
12.876 10.725 estimados, ou do valor recuperável das investidas. A Administração avalia de forma constante
 )NSTRUMENTOSFINANCEIROSA Companhia mantém operações com instrumentos financeiros. A OIMPACTODOSURTONASOPERA¼ÊESENAPOSI¼»OPATRIMONIALElNANCEIRADASINVESTIDAS COMO
administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles objetivo de implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações
internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. Os resultados obtidos com es- ENASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS!T½ADATADEAUTORIZA¼»OPARAEMISS»ODESSASDEMONSTRA¼ÊES
tas operações estão condizentes com as políticas e estratégias definidas pela administração da lNANCEIRAS ACONTROLADORADA#OMPANHIA##23! INSTALOUCOMIT¾DECRISE OQUALEST¶TOMANDO
Companhia. Para apoio ao Conselho de Administração da Companhia, nas questões financeiras as medidas possíveis, diante dos eventos que estão ocorrendo. Conforme Fato Relevante divulgado
estratégicas, a controladora CCR S.A. possui um Comitê Financeiro, formado por conselheiros
indicados pelos acionistas controladores e conselheiros independentes, que analisa as questões
que dizem respeito à política e estrutura financeira da Companhia, acompanha e informa o Conselho de Administração sobre questões financeiras chave, tais como empréstimos/refinanciamentos
de dívidas de longo prazo, análise de risco, exposições ao câmbio, aval em operações, nível de
alavancagem, política de dividendos, emissão de ações, emissão de títulos de dívida e investimentos. Todas as operações com instrumentos financeiros da Companhia estão reconhecidas nas
demonstrações financeiras, conforme o quadro a seguir:
2ELATÆRIODOS!UDITORES)NDEPENDENTESSOBREAS$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRAS

Risco
CDI (2)

AFAC - partes relacionadas
-

Capital social
(212.776)

Total
(214.668)

(3.500)
79
(3.421)

-

(22.331)
(22.331)

(104.964)
(104.964)

(3.500)
79
(104.964)
(22.331)
(130.716)

(79)
3.500
3.421
-

1.892
(2.536)
(644)
(2.536)

16.355
16.355
(5.976)

(21.747)
(21.747)
(339.487)

(79)
(2.536)
(2.615)
(347.999)

PELACONTROLADORA##2 EMDEABRILDE VERIlCOU SENOPERÁODODEDEMAR¼ODE
a 23 de abril de 2020 e no período de 1º de janeiro a 23 de abril de 2020, em comparação com
mesmos períodos do ano anterior, os seguintes efeitos na investida:
Passageiros
MAR¼OAABRILX
JANEIROAABRILX
MARÇO
MAR¼OAABRIL
JANEIROAABRIL
1
VLT Carioca
-43,4%
-1,9%
1
VLT Carioca: Início da Linha 3 em 26/10/2019.
!UMENTODECAPITAL 6,4#ARIOCAEm 22 de janeiro de 2020, ocorreu a compra pela Companhia
de 22.530.481 ações de cada um dos demais acionistas da investida, representativo de 1,38% do
capital do VLT Carioca. Sendo assim, houve a transferência para Companhia de 67.591.443 ações
correspondente à 4,13% do capital. Em 18 de fevereiro de 2020, ocorreu a compra pela Companhia
de 20.644.411 ações de cada um dos demais acionistas da investida, representativo de 1,26%
do capital do VLT Carioca. Sendo assim, houve a transferência para Companhia de 61.933.233
ações correspondentes à 3,78% do capital. Em 20 de março de 2020, ocorreu a compra pela
Companhia de 22.047.724 ações de cada um dos demais acionistas, representativo de 1,35% do
capital do VLT Carioca. Sendo assim, houve a transferência para Companhia de 66.143.172 ações
correspondentes a 4,04% do Capital.
3ALDOEM
3ALDOEM
Participação Quantidade Participação Quantidade
acionária
de ações
acionária
de ações
66,9543% 1.095.579.164
78,9122% 1.291.247.012

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da CIIS - Companhia de Investimentos em
Infraestrutura e Serviços - São Paulo - SP
Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da CIIS - Companhia de Investimentos
em Infraestrutura e Serviços (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 3

Minutrade Participações S.A. e Controladas
CNPJ nº 08.700.617/0001-21 - NIRE 35.300.339.541
Demonstrações Financeiras
Balanço Patrimonial em 31/12/2019
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Impostos e contribuições a recuperar
Empréstimos a partes relacionadas
Dividendos a receber
Adiantamentos a empregados
e fornecedores
Não circulante
Caixa restrito
Impostos e contribuições a recuperar
IR e CS diferidos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a recolher
Obrigações tributárias parceladas
Valores de terceiros a repassar
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento operacional
Empréstimos de partes relacionadas
Dividendos a pagar
Não circulante
Obrigações tributárias parceladas
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento operacional
IR e CS diferidos
Plano de incentiv o de longo prazo
Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reservas de lucros
Resultados abrangentes acumulados
Prejuíz os acumulados
Total do passivo e do
patrimônio líquido

Controladora
Consolidado
2019
2018 2019
2018
56
4.621 24.331 31.881
53
540 6.303 11.519
- 16.084 17.130
3
1 1.586
1.177
1.274
4.080
253
67
186
309
43
30
9
4
187
187
230
79
2.789
(1.312)
69
(1.467)
309

358
9.629 13.485
- 3.911
92
67
- 1.855
9.537
- 2.195
- 5.457
14.250 37.816
8.391
56
8
6
5.120
3.201
191
191
8.582
5.668
1.983
3.595
90
-

28.834
730
3.224
1.139
125
21.933
620
1.063
8.903
825
5.440
631
1.820
187
37.737
79
2.789
(1.312)
69
(1.467)

14.250 37.816

781
12.673
2.748
92
847
365
8.621
44.554
31.599
905
2.877
1.185
118
23.262
51
3.201
7.287
898
3.923
2.275
191
38.886
5.668
1.983
3.595
90
44.554

Demonstração do Resultado para o Exercício Findo em 31/12/2019
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto valores por ação)

Receita operacional líquida
Custo dos serviços prestados
Lucro operacional bruto
Despesas operacionais:
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Outras despesas operacionais
Lucro (prejuízo) operacional
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial, líquida
Receitas (despesas) financeiras,
líquidas
Resultado de equivalência patrimonial
Lucro (prejuízo) antes dos impostos
IR e CS
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
básico e diluído por ação (em R$)

Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
- 33.443 35.218
- (17.168) (8.653)
- 16.275 26.565
(373)
(373)
(373)
14
(292)
-

(698)
(698)
(698)
64
(294)
-

(10.799) (11.159)
(11.996) (10.382)
(34)
(14)
(22.829) (21.555)
(6.554) 5.010
1.588
854
(759)
(367)
6
(14)

(278)
(230)
835
(3.605) 5.618
(4.256) 4.690 (5.719)
1.463
(4.256) 4.690 (4.256)
(0,8461) 0,9323

Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido para o Exercício
Findo em 31/12/2019
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Saldos em 31/12/2017
Distribuição de dividendos
Outros resultados abrangentes
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido do exercício:
Constituição de reserva legal
Dividendo mínimo obrigatório
Retenção de lucros
Saldos em 31/12/2018
Aumento de capital
Reclassificação de ativo patrimonial
Outros resultados abrangentes
Prejuízo líquido do exercício
Absorção do prejuízo líquido do exercício
Saldos em 31/12/2019

Capital
social
1.983
-

Controladora e consolidado
Reserva de
Reserva de lucros
capital
Transação
Reserva de
Reserva de Total das conversão
Total do
entre sócios:
Prejuízos patrimônio
retenção reservas
empréstimo a Reserva
de moeda
legal
de lucros de lucros estrangeira acumulados
líquido
acionista
159
1.416
1.575
24
3.582
(442)
(442)
(442)
66
66
4.690
4.690

1.983
806
2.789

(1.312)
(1.312)

235
394
(394)
-

2.227
3.201
(806)
(2.395)
-

235
2.227
3.595
(806)
(2.789)
-

90
(21)
69

(235)
(2.228)
(2.227)
(1.312)
(4.256)
2.789
(1.467)

Demonstração dos Fluxos de Caixa para o Exercício Findo em 31/12/2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Controladora
Consolidado Caixa gerado pelas/(aplicado nas)
2019
2018
2019
2018
Fluxo de caixa das atividades
atividades operacionais
(369)
(625) (1.079)
operacionais
Juros e encargos de empréstimos e
(Prejuízo) lucro líquido do exercício (4.256)
4.690 (4.256)
4.690
financiamentos pagos
(377)
Ajustes para reconciliar o (prejuízo) lucro
Juros e encargos de arrendamento
líquido do exercício ao caixa líquido gerado
operacional pagos
(223)
(52)
pelas/(aplicado nas) atividades operacionais:
IR e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado
Resultado de equivalência
(370)
(625) (1.731)
nas) atividades operacionais
patrimonial
3.605
(5.618)
Depreciação e amortização
4.336
2.163 Fluxo de caixa das atividades de investimento
Caixa restrito
(990)
Perdas estimadas em créditos
(618)
(846)
de liquidação duvidosa
56
20 Investimentos em controladas
Dividendos recebidos
4.080
2.312
Perdas estimadas em impostos
a recuperar
(43)
59 Pagamentos para aquisição
de ativo imobilizado
(418)
IR e contribuição social diferidos
- (1.463)
1.130
Plano de incentivo de longo prazo
(4)
(9)
(4)
(9) Pagamentos para aquisição
de ativo intangível
Custo dos ativos imobilizado
e intangível baixados
34
14 Intangível desenvolvido internamente
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado
Juros e encargos provisionados sobre:
3.462
1.466 (1.408)
nas) atividades de investimento
Caixa restrito
(208)
(87)
Partes relacionadas
290
293
(38)
(146) Fluxo de caixa das atividades de financiamento
(379)
510
Empréstimos e financiamentos
404
156 Empréstimos de partes relacionadas
Arrendamento operacional
223
- Captação de empréstimos
56
36
e financiamentos
2.086
Obrigações tributárias parceladas
(365)
(644)
(817)
8.026 Amortização de empréstimos
Redução/(aumento) nos ativos
e financiamentos
(27)
operacionais:
Amortização de arrendamento
Contas a receber de clientes
990
(4.074)
operacional
(924)
(3.201)
(885) (3.201)
Impostos e contribuições a recuperar
23
41
(389) (1.154) Pagamento de dividendos
Adiantamento a clientes e fornecedores
23
423
(399) Caixa líquido gerado pelas/(aplicado
(3.580)
(375) (2.066)
23
64
1.024
(5.627)
nas) atividades de financiamento
Efeitos das mudanças de câmbio sobre
Aumento/(redução) nos passivos operacionais:
o saldo de caixa e equivalentes de
Fornecedores
(26)
(25)
(188)
(422)
(11)
caixa mantido em moedas estrangeiras
Salários e encargos sociais
1
6
347
789
Impostos e contribuições a recolher
(2)
(26)
6
450 Aumento/(redução) no saldo
(487)
466 (5.216)
de caixa e equivalentes de caixa
Obrigações tributárias parceladas
(122)
(112)
- (1.329)
7.311 Caixa e equivalentes de caixa
Valores de terceiros a repassar
(27)
(45) (1.286)
8.016
no início do exercício
540
74 11.519
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
Demonstração do Resultado Abrangente para o Exercício Findo
53
540
6.303
no final do exercício
em 31/12/2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Aumento/(redução) no saldo
Controladora
Consolidado
(487)
466 (5.216)
de caixa e equivalentes de caixa
2019
2018 2019
2018

Lucro (prejuízo) líquido do exercício (4.256)
4.690 (4.256)
473 Outros resultados abrangentes:
- Itens que poderão ser reclassificados subsequen5.483
temente para a demonstração do resultado
(793) Diferença de câmbio originada na
4.690
(21)
66
(21)
conversão de operações no exterior
Resultado abrangente total
do exercício

(',7$/ '( &,7$d®2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 00 -XL] GH
'LUHLWR GD  9DUD GD )DPtOLD H 6XFHVV}HV GR )RUR 5HJLRQDO 9,,,  7DWXDSp (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U /XtV
(GXDUGR6FDUDEHOOLQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5DRKHUGHLUR-RVp&DUORV5RPDQR5DPRVGHTXDOLILFDomR
LJQRUDGD H D HYHQWXDLV LQWHUHVVDGRV LQFHUWRV RX GHVFRQKHFLGRV TXH SRU HVWH -Xt]R WUDPLWD R ,QYHQWiULR
GH 9LYDOGR 5RPDQR 5DPRV EUDVLOHLUR QDVFLGR HP  IDOHFLGR HP  HUD FDVDGR
DSRVHQWDGR 5* ; &3)  ILOLDomR -RVH 5DPRV )DOFmR H -XOLD 5RPDQR 5DPRV
QDWXUDOGH6mR3DXOR63PRYLGRSRU-RDQD&ODUDGH-HVXV5DPRVHTXHIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d®2
SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD DUW  GR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO  H SDUD GL]HU QR
SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO H DSyV FRQFOXtGDV DV
FLWDo}HVVREUHDVSULPHLUDVGHFODUDo}HVSRGHQGRDUJXLUHUURVRPLVV}HVHVRQHJDomRGHEHQVUHFODPDUFRQWUD
DQRPHDomRGRLQYHQWDULDQWHHFRQWHVWDUDTXDOLGDGHGHTXHPIRLLQFOXtGRQRWtWXORGHKHUGHLUR DUWLQFLVRV
, ,, H ,,, GR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO  )LFD DGYHUWLGR TXH GHFRUULGR R SUD]R VHP PDQLIHVWDomR R SURFHVVR
VHJXLUi HP VHXV XOWHULRUHV WHUPRV YDOHQGR D FLWDomR SDUD WRGRV RV DWRV GR SURFHVVR FDVR HP TXH VHUi
QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO DUW  ,9 GR &3&  6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD
IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH PDUoR GH 

(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR ([HFXomR GH 7tWXOR
([WUDMXGLFLDO&RQWUDWRV%DQFiULRV([HTXHQWH%DQFR%UDGHVFR6$([HFXWDGR(GVRQ)LGHOLV(',7$/'(&,7$d2
35$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR
)RUR5HJLRQDO;,3LQKHLURV(VWDGRGH6mR3DXOR'U D (GXDUGR7RELDVGH$JXLDU0RHOOHUQDIRUPDGD/HLHWF)$=
6$%(5 D R  ('621 ),'(/,6 %UDVLOHLUR 6ROWHLUR (PSUHViULR &3)  TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR
GH ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO SRU SDUWH GH %DQFR %UDGHVFR 6$ UHTXHUHQGR HP VtQWHVH SDJDPHQWR GH 5
 UHODWLYR DR LQGLPSOHPHQWR GD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR Q  FDUWHLUD  FRQWD FRUUHQWH Q
DJrQFLD GRF (QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2
SRU(',7$/SDUDGHWRGRRFRQWH~GRGDSHWLomRLQLFLDOHGDGHFLVmRSDUDQRSUD]RGH WUrV GLDVTXHIOXLUiDSyV
R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJDU D GtYLGD QR YDORU GH 5  TXH GHYHUi VHU DWXDOL]DGD DWp D
GDWD GR HIHWLYR SDJDPHQWR DFUHVFLGD GRV KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV GD SDUWH H[HTXHQWH DUELWUDGRV HP  GH] SRU
FHQWR  VREUH R YDORU DWXDOL]DGR GR GpELWR FRQIRUPH SHGLGR LQLFLDO &DVR R D  H[HFXWDGR D  HIHWXH R SDJDPHQWR QR
SUD]R DFLPD DVVLQDODGR RV KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV VHUmR UHGX]LGRV SHOD PHWDGH DUW    GR &3&  $'9(5
7Ç1&,$6  1R SUD]R SDUD HPEDUJRV UHFRQKHFHQGR R FUpGLWR GR D  H[HTXHQWH H FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH 
WULQWDSRUFHQWR GRYDORUHPH[HFXomRDFUHVFLGRGHFXVWDVHGHKRQRUiULRVGHDGYRJDGRSRGHUiR D H[HFXWDGR D
YDOHUVH GR GLVSRVWR QR DUW  H  GR &3& ,QGHIHULGD D SURSRVWD VHJXLUVHmR RV DWRV H[HFXWLYRV QRV WHUPRV
GR DUW    GR &3& 2 QmR SDJDPHQWR GH TXDOTXHU GDV SDUFHODV DFDUUHWDUi R GLVSRVWR QR DUW    GR
&3& $ RSomR SHOR SDUFHODPHQWR LPSRUWD UHQ~QFLD DR GLUHLWR GH RSRU HPEDUJRV DUW    GR &3&  6HUi R
SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR
3DXORDRVGHPDUoRGHH

(4.277)

4.756 (4.277)

4.690

66
4.756

(2.228)
5.668
(21)
(4.256)
79

10.415
(125)
(427)
9.863
(2.608)
(174)
(2.834)
(3.695)
(9.311)
3.903
(62)
(885)
2.956

84
3.592
7.927

GAIA SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 4ª SÉRIE DA 3ª EMISSÃO DA GAIA SECURITIZADORA S.A.
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos da
Cláusula 12.2 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 4ª Série da 3ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Gaia Securitizadora S.A., celebrado em 20 de novembro de 2014 (“Termo de Securitização”), entre a Emissora e Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente ﬁduciário dos CRI (“Agente Fiduciário”, “CRI” e “Emissão”, respectivamente), convoca os Srs.
titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia”), a realizar-se no dia 21 de maio
de 2020, às 11 horas. Em atendimento aos Decretos estaduais nº 64.881, de 22 de março de 2020, e nº 64.946, de 17 de abril de 2020, do Governo do Estado de São Paulo (“Decretos”), que determinam medida de quarentena no Estado de São Paulo no contexto da pandemia do COVID-19
(“Novo Coronavírus”), consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do Novo Coronavírus,
bem como em atenção ao Ofício-Circular nº 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020 (“Ofício-Circular nº 06/2020”) e à Instrução da CVM nº
622, de 17 de abril de 2020 (“Instrução CVM 622”) e conforme previsto na Cláusula 12.4 do Termo de Securitização, a Assembleia será realizada exclusivamente por vídeo conferência online, conforme instruções descritas abaixo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do
Dia: (i) (a) tendo em vista que não há previsão de retrocessão facultativa nos documentos da oferta, aprovar ou não a possibilidade de retrocessão em favor da Construtora Dhárma Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.117.224/0001-76 (“Cedente”) da totalidade dos créditos imobiliários
representados pelas Cédulas de Crédito Imobiliário Integrais sem garantia real imobiliária (“CCI”) emitidas pela Cedente por meio do “Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário Integrais sem Garantia Real sob a Forma Escritural” (“Escritura de Emissão de CCI”), ﬁrmado em 20 de novembro de 2014, entre a Cedente e o Agente Fiduciário, na qualidade de instituição custodiante, que constituem lastro aos CRI
(“Retrocessão da Totalidade dos Créditos Imobiliários”), sendo certo que, caso aprovado, o pagamento pela Cedente referente a Retrocessão da
Totalidade dos Créditos Imobiliários deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias a contar da data da realização da Assembleia. Caso, por qualquer motivo, a Cedente não realize o pagamento integral em favor da Emissora referente a Retrocessão da Totalidade dos Créditos Imobiliários no prazo
de até 30 (trinta) dias da data da realização da Assembleia, todas as deliberações tomadas na Assembleia serão consideradas automaticamente resolvidas, nos termos dos artigos 127 e 128 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) independentemente de qualquer comunicação, notiﬁcação ou qualquer outro tipo de formalidade pela Emissora, pelo Agente Fiduciário, ou pela Cedente, sem que seja devida qualquer indenização de pela Cedente, pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário; e (b) consequente Resgate Antecipado da totalidade dos CRI, a ser realizado pela Emissora em até 5 (cinco) Dias Úteis da conﬁrmação do recebimento dos valores pagos pela Cedente referentes à Retrocessão da Totalidade dos Créditos Imobiliários na Conta Centralizadora, conforme disposto na Cláusula 7.1, Cláusula 8.15 item (iv) do Termo de Securitização.; (ii)
caso seja aprovada a matéria do item “i” acima, deﬁnir o Preço de Retrocessão e o correspondente valor de Resgate Antecipado dos CRI, o qual
não poderá ser inferior ao Valor Nominal Unitário (conforme deﬁnido no Termo de Securitização) ou saldo devedor à época, acrescido da Remuneração (conforme deﬁnido no Termo de Securitização) devida desde a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior até a data
do resgate dos CRI, conforme cláusula 7.2 do Termo de Securitização; (iii) caso sejam aprovados os itens (i) e (ii) acima, aprovar, ainda, o cancelamento dos CRI após o Resgate Antecipado, independentemente da celebração de documentos adicionais e a Emissora realizará comunicação ao mercado para ﬁns de indicação (a) da data exata do Resgate Antecipado dos CRI e do valor do Resgate Antecipado e (b) programação do
evento de pagamento perante a B3 - Brasil, Bolsa, Balcão em até 2 (dois) Dias Úteis após o recebimento do Preço de Retrocessão na Conta Centralizadora; e (iv) autorização à Emissora, ao Agente Fiduciário e à Cedente para praticar todos os atos e celebrar todos documentos necessários ao cumprimento das ordens do dia acima. Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signiﬁcado que lhes
é conferido no Termo de Securitização, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. Em razão da situação de calamidade pública,
visando a segurança de todos, em linha com os Decretos, o Ofício-Circular nº 6/2020/CVM/SIN e com a Instrução CVM 622, a Assembleia será
realizada exclusivamente por vídeo conferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, sendo certo que o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico aos Titulares de CRI, previamente à realização da Assembleia, àqueles que enviarem solicitação por correio eletrônico para jurídico@grupogaia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, com até 2 (dois) dias de antecedência à data marcada para a realização da Assembleia,
juntamente com cópias dos documentos de identiﬁcação e, conforme o caso, comprovação de poderes para representar Titular(es) de CRI devidamente assinados e com ﬁrma reconhecida ou com certiﬁcação digital de assinaturas ou por meio de assinatura eletrônica via Docusign ou
plataforma equivalente, conforme o caso, em conformidade com o Decreto nº 10.278 de 18 de março de 2020. Os Titulares de CRI deverão acessar o link de acesso à reunião com ao menos 15 (quinze) minutos de antecedência à data de realização da Assembleia, identiﬁcar-se em seu
acesso com o nome completo, conforme documentação previamente apresentada à Emissora, de forma que a Emissora possa identiﬁcar e permitir o acesso e participação à reunião. Os Titulares de CRI, mediante identiﬁcação de nome, número de CPF/ME ou CNPJ/ME, poderão participar, se manifestar e votar na Assembleia, na qual será permitida a comunicação entre os Titulares de CRI. Haverá acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos Titulares de CRI presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica ou certiﬁcado digital via Docusign ou plataforma equivalente, sem prejuízo, os Titulares de CRI presentes à Assembleia deverão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica ou certiﬁcado digital via Docusign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário. São Paulo, 29 de abril de 2020. GAIA SECURITIZADORA S.A.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1115205-90.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LZ NETO VEÍCULOS - EPP, CNPJ 06.980.457/0001-96 e a LUIZ ZANFORLIN
NETO CPF/MF 224.037.248-66 que lhes foi proposta uma ação de Consignação em Pagamento por parte de
Claudionor Fontana. 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, para levantar o valor depositado às fls. 38 dos autos,
efetuado pelo autor ou oferecer resposta no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital. 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

11.519
3.592

Alexandre Bogliolo Sirihal - Diretor Financeiro
Aracelli Gil Piovesana - Gerente de Controladoria
Regiane Domenes Jaime - Contadora - CT/CRC 1 SP 241912/O-9
As Demonstrações Financeiras auditadas e na íntegra, estão
disponíveis na sede da Companhia.

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &(6$5$8*86729,(,5$0$&('2QDIRUPD
GD/HLHWF)$=6$%(5D*HUHPLDV6DOHV&RUUrD &3) TXH2PQL%DQFR6$ DWXDOUD]mRVRFLDOGR
%DQFR3HF~QLD6$ OKHDMXL]RXDomRGH&REUDQoDGH3URFHGLPHQWR&RPXPREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5
GH]HPEUR GH   GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH )LQDQFLDPHQWR Q  (VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU
LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoD FRQWHVWDomR VRE
SHQD GH SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UHTXHULGR VHUi
FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H

 9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63  2ItFLR &tYHO (GLWDO GH &LWDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q 
2'U*XVWDYR&RXEHGH&DUYDOKR-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]
6DEHUD)UDQFLVFR:LOVRQ5RFKDGH$UD~MR &3) H0DULDGR6RFRUUR5RFKDGH$UD~MR &3)
  TXH 6RFLHGDGH %HQHILFHQWH 6mR &DPLOR HQWLGDGH PDQWHQHGRUD GR +RVSLWDO 6mR &DPLOR  6DQWDQD OKHV DMXL]RX DomR
GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  MDQHLUR GH   GHFRUUHQWH GRV
5HFLERV 3URYLVyULRV GH 6HUYLoRV QV      H  RULXQGRV GD SUHVWDomR GH
DWHQGLPHQWRPpGLFRKRVSLWDODU(VWDQGRRVUHTXHULGRVHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHP
GLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDPFRQWHVWDomRVRESHQDGHSUHVXPLUHPVHFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV1mR
VHQGR FRQWHVWDGD D DomR RV UHTXHULGRV VHUmR FRQVLGHUDGRV UHYpLV FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi
RSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL63H

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  'DQLHO 6HUSHQWLQR QD IRUPD GD /HL HWF )$=
6$%(5 D R  ('9$1'52 (8&/,'(6 '( %$5526 %UDVLOHLUR 6ROWHLUR 'LUHWRU GH (PSUHVDV 5*  &3)
%$5526(6&2/$'(,',20$6/7'$0(&13-HD'$5&,)(55(,5$'(
%$5526 %UDVLOHLUR (035(6$5,2 $  5*  &3)  TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH
0RQLWyULD SRU SDUWH GH (GLWRUD &QD &XOWXUDO 1RUWH $PHULFDQR 6$ REMHWLYDQGR R UHFHELPHQWR GD TXDQWLD GH 5
 VHWHPEUR GH   GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH )UDQTXLD SDUD ,PSODQWDomR H 2SHUDomR GH (VFROD GH
,GLRPDV(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRV
DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH
HGLWDO SDJXH P  R GpELWR DWXDOL]DGR DFUHVFLGD V  GRV KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV QR PRQWDQWH GH  FLQFR SRU FHQWR
VREUH R YDORU DWXDOL]DGR GR GpELWR RFDVLmR HP TXH R UpX ILFDUi LVHQWR GR SDJDPHQWR GDV FXVWDV SURFHVVXDLV RX
RIHUHoD HPEDUJRV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR 1R FDVR GH UHYHOLD VHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGR
HSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDEULOGHH

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010220-52.2014.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Simone de Figueiredo Rocha
Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIA YARA GOMES, RG 10.898.012-1 SSP/SP, CPF 004.066.63874, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Nicolas Martin Kac Pinto,
alegando em síntese, que vendeu o veículo RENAULT CLIO RN 1.6 16V, placa DFV 0597, renavam 774548975,
ano 2001, chassi 93YBB1J151J260725, para a ré, tendo ela deixado de transferir o bem para seu nome e de
pagar tributos referentes ao veículo, débitos esses que constam em nome do autor. Pretende, então, a
condenação da ré ao pagamento de todos os débitos de IPVA, DPVAT, multas por infrações cometidas e
demais encargos vincendos, bem com a danos morais a que fora submetido o autor não inferior ao valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil) reais. Pede, ainda, a abstenção do autor das infrações de trânsito e pontuações em
sua CNH do período de 21 de janeiro de 2010 até a presente data, devendo elas serem transferidas para a ré.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de novembro de 2019.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Paulo / SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 28/
04/2020, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B50876 - CONTRATO: 8026300290249 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 0263 - PEDROSO DE MORAES
ENDERECO DO IMÓVEL: Avenida Pablo Casals, 90, APARTAMENTO 01, TERREO,
Vila Dalva, São Paulo - SP, CEP: 05386-130
EDNEI LUIZ FERNANDES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENCARREGADO DE OBRAS,
CPF: 107.888.108-12, CI: 223726199 SSP
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
28 - 29 - 30/04/2020

Jornal O DIA SP

QUARTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2020

Sul Rio-Grandense Comércio de Embalagens e Derivados de Plásticos S.A.

CNPJ nº 26.721.306/0001-20
Demonstrações Financeiras em Exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em milhares de reais)
Balanços patrimoniais
Demonstrações do resultado
31/12/2019 31/12/2018 Resultado antes do resultado financeiro
(4.410)
(2.860)
Ativo
31/12/2019 31/12/2018
322.254 326.224 Receitas (despesas) financeiras
Ativo circulante
82.931
58.643 Receita operacional líquida
(318.388) (319.324) Receitas financeiras
339
757
Caixa e equivalentes de caixa
3.276
2.697 Custos das mercadorias vendidas
3.866
6.900 Despesas financeiras
(5.063)
(4.494)
Contas a receber
46.680
39.290 Lucro bruto
(4.724)
(3.737)
Resultado financeiro líquido
Estoques
12.083
7.929 Despesas operacionais
(9.134)
(6.597)
(7.664)
(8.840) Prejuízo antes dos impostos
Tributos a recuperar
20.892
8.727 Despesas administrativas
(347)
Imposto
de
renda
e
contribuição
social
diferidos
Despesas
com
vendas
(994)
(863)
Ativo não circulante
3.200
382
(57) Prejuízo do exercício
(9.134)
(6.944)
3.200
- Outras receitas e (despesas) operacionais
Outras contas a receber
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Total do ativo
86.131
58.643
Capital social subscrito Capital social a integralizar Capital social Prejuízos acumulados Total do patrimônio líquido
Passivo e Patrimônio Líquido
31/12/2019 31/12/2018
Saldos em 31/01/2017
10
(9)
1
(892)
(891)
Passivo circulante
100.782
65.847
(6.944)
(6.944)
Prejuízo do exercício
Fornecedores
100.163
63.685
Saldos em 31/12/2018
10
(9)
1
(7.836)
(7.835)
619
2.162
Outras contas a pagar
(9.134)
(9.134)
Prejuízo do exercício
Partes relacionadas
2.318
631 Saldos em 31/12/2019
10
(9)
1
(16.970)
(16.969)
2.318
631,00
Total do passivo circulante
Demonstrações dos fluxos de caixa
Passivo a descoberto: Capital social
1
1
31/12/2019 31/12/2018 Fornecedores
Fluxo de caixa das atividades operacionais
36.478
7.056
Prejuízos acumulados
(16.970)
(7.836)
Prejuízo do exercício
(9.134)
(6.944) Obrigações tributárias
(278)
(16.969)
(7.835) Ajustes para conciliar o resultado ao caixa líquido
Total do patrimônio líquido
144
2.078
Outras contas a pagar
Total do passivo e patrimônio líquido
86.131
58.643 utilizado nas atividades operacionais:
Caixa líquido (consumido) gerado
Demonstrações do resultado
31/12/2019 31/12/2018 Imposto de renda e contribuição social diferido
12.244
(3.342)
347 nas atividades operacionais
(9.134)
(6.944) Provisão para perda nos estoques
Prejuízo do exercício
656
(81) Aumento (redução) líquido
(9.134)
(6.944) Provisão PCLD
Total do resultado abrangente do exercício
579 (10.598)
(3.187)
(578) no caixa e equivalentes de caixa
Diretoria
2.697
13.295
Variações nos ativos e passivos: Estoques
(4.810)
2.554 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Antonio Túlio Jou Inchausti - CEO
3.276
2.697
Contas a receber
(4.203) (11.071) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
Outros ativos
(3.200)
2 Aumento (redução) líquido no caixa
579 (10.598)
Impostos a recuperar
(12.165)
(3.683) e equivalentes de caixa
Fabio Dias Garcia - Contador CRC/RS 061178/O-4

HEJOASSU Administração S.A.
CNPJ/MF nº 61.194.148/0001-07 – NIRE: 35.300.192.559

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Dividendos a receber
Partes relacionadas
Outros ativos
Não Circulante
Tributos a recuperar
Depósitos judiciais
Investimentos
Direitos de uso – contrato arrendamento

Total do ativo

Nota

6
6

5

7

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
BALANÇOS PATRIMONIAIS – Em milhares de reais
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
2019
2018 Passivo e Patrimônio Líquido
Nota
2019
2018
Circulante
Nota
2019
2018
585
2.401 Fornecedores
966
1.324 Resultado de participações societárias
18.468
3.075 Salários e encargos sociais
3.535
3.463 Resultado e equivalência patrimonial
7 5.168.834 2.100.791
414.598 Tributos a recolher
212
167 Despesas operacionais
5.571
5.912 Dividendos a pagar
6 1.222.780
413.236 Despesas gerais e administrativas
(22.493) (25.422)
2.435
75
371 Arrendamento mercantil
Lucro operacional antes do resultado
24.699
426.357 Outras exigibilidades
4
216 financeiro
5.146.341 2.075.369
1.229.932
418.406 Receitas financeiras
2.680
752
Não Circulante
(471)
(171)
Despesas financeiras
45.868
46.986 Outras exigibilidades
1.160
633 Receitas financeiras, líquidas
2.209
581
3.175
3.175 Arrendamento mercantil
9.090
Lucro antes do imposto de renda e da
2.614
2.521 contribuição social
49.043
50.161 Provisões para contingências
5.148.550 2.075.950
12.864
3.154 Imposto de renda e contribuição social
8
41.770.567 37.838.345 Patrimônio líquido
5.148.550 2.075.950
Lucro líquido do exercício
11.525
Capital social
27.000.000 27.000.000 Lucro básico e diluído por ação
3,22
1,30
41.782.092 37.838.345 Reservas de lucros
11.664.305 8.954.970 Quantidade média de ações
1.600.000 1.600.000
41.831.135 37.888.506 Ajuste de avaliação patrimonial
1.948.733 1.938.333
As notas explicativas da administração
40.613.038 37.893.303
são
parte
integrante
das
demonstrações
financeiras.
41.855.834 38.314.863 Total do passivo e patrimônio líquido
41.855.834 38.314.863

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Em milhares de reais, exceto quando indicado
Reserva de lucros
Ajustes
Reserva
Lucros de avaliação
Capital Incentivos Reserva
Nota
Social
fiscais
legal de retenção acumulados patrimonial
Em 1º de janeiro de 2018
27.000.000
10.479 1.026.912 7.231.566
734.352
Ajustes reflexos de controlada
Adoção inicial do CPC 48
(341.037)
Mais valia de ativos da St. Mary’s
94.258
43.192
Ajuste de inflação e variação cambial – IAS 29/CPC 42
124.260
Adoção inicial do CPC 42 – hiperinflação na Argentina
295.235
(115.493)
Mudança de prática contábil – valorização de cotas FIPs
Em 1º de janeiro de 2018, após os impactos da
adoção de novas normas e reapresentações
27.000.000
10.479 1.026.912 7.231.566 (362.272) 1.197.039
Lucro do exercício
2.075.950
741.294
Reflexo de outros resultados abrangentes de controlada
2.075.950
741.294
Total do resultado abrangente do exercício
Total de contribuições dos acionistas e distribuições
aos acionistas
Reversão de dividendos deliberados
135.218
Constituição de reserva legal
85.978
(85.978)
Dividendos distribuídos
8 (b)
(754.488) (408.395)
1.219.304 (1.219.304)
Retenção de lucros
Total de contribuições dos acionistas e
85.978
600.035 (1.713.678)
distribuições aos acionistas
10.479 1.112.890 7.831.601
1.938.333
Em 31 de dezembro de 2018
8 (a) 27.000.000
Lucro do exercício
5.148.550
10.400
Reflexo de outros resultados abrangentes de controlada
5.148.550
10.400
Total do resultado abrangente do exercício
Total de contribuições dos acionistas e distribuições
aos acionistas
Reversão de dividendos deliberados
413.235
Perda no aumento de capital da Karmin
(188.000)
Constituição de reserva legal
257.427
(257.427)
Dividendos distribuídos
8 (b)
(1.441.670) (1.222.781)
3.668.342 (3.668.342)
Retenção de lucros
Total de contribuições dos acionistas e
257.427 2.451.907 (5.148.550)
distribuições aos acionistas
27.000.000
10.479 1.370.318 10.283.508
1.948.733
Em 31 de dezembro de 2019
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
Em milhares de reais, exceto quando indicado
2019
2018
5.148.550 2.075.950
Patrimônio Lucro líquido do exercício
líquido Outros componentes do resultado abrangente
36.003.309 a serem posteriormente
reclassificados para o resultado – reflexo de
(341.037)
controlada
137.450
96.004 1.555.740
124.260 Variação cambial de investimentos no exterior
295.235 “Hedge accounting” de investimentos líquidos no
92.267 (931.184)
(115.493) exterior
“Hedge accounting” operacional de controladas
(38.947) 157.982
36.103.724 Mudanças no valor justo dos ativos financeiros
2.075.950 ao valor justo por meio de outros resultados
741.294 abrangentes
43.671 (73.850)
2.817.244
(49.609)
(1.117)
Outros reflexos de controladas e coligadas
143.386 707.571
135.218 Outros componentes do resultado abrangente
líquido que não serão reclassificados para o
(1.162.883) resultado – reflexo de controlada
Ganhos e perdas atuariais com benefícios de
(132.986)
33.723
aposentadoria
(1.027.665)
37.893.303 Outros componentes do resultado abrangente
10.400 741.294
5.148.550 do exercício
10.400 Total do resultado abrangente do exercício,
5.158.950 2.817.244
5.158.950 líquido dos efeitos tributários
413.235
(188.000)

As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Em milhares de reais
2019
2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
5.148.550 2.075.950
(2.439.215) Lucro antes do IRPJ e contribuição social
Ajustes
de
itens
que
não
representam
alteração
40.613.038
de caixa e equivalentes de caixa
Equivalência patrimonial
(5.168.834) (2.100.791)
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(2.587)
(666)
Variações monetárias
(22.871) (25.507)
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1. Considerações gerais
mentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversíveis Variações nos ativos e passivos
11.598
2.105
A Hejoassu Administração S.A. (“Companhia”, ou “Hejoassu”) é uma socie- em um montante conhecido de caixa que estão sujeitos a insignificante Aumento em outros passivos
(7.090)
(6.060)
dade de capital privado fechado, e controladora integral da Votorantim S.A. risco de mudança de valor. Nas demonstrações do fluxo de caixa, o caixa Diminuição (aumento) em outros ativos
(“VSA”), com sede na cidade de São Paulo, Brasil. A empresa foi constituída e os equivalentes de caixa são apresentados líquidos dos saldos tomados. Caixa líquido aplicado nas atividades
(18.364) (29.461)
operacionais
em 24 de setembro de 1969 e tem como atividade principal a administração (b) Depósitos judiciais
de bens e empresas.
No que se refere a processos judiciais de contestação de legalidade ou Fluxos de caixa das atividades de
2. Apresentação e aprovação das demonstrações financeiras e con- constitucionalidade de obrigação tributária, tem seus montantes reconheci- investimentos
(1.500)
(1.350)
tábeis
dos integralmente nas demonstrações financeiras, independentemente da Aporte de capital em controladas
1.475.110 789.335
Dividendos recebidos
A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria probabilidade de sucesso dos processos judiciais em andamento.
Caixa líquido gerado pelas atividades de
em 24 de abril de 2020, considerando os eventos subsequentes ocorri- (c) Investimentos
1.473.610 787.985
dos até essa data, que tiveram efeito sobre as divulgações das referidas Os investimentos em sociedades coligadas e controladas são registrados e investimentos
Fluxos de caixa das atividades de
demonstrações.
avaliados pelo método de equivalência patrimonial (MEP), tendo como con- financiamentos
2.1. Base de apresentação
trapartida o resultado do exercício. No caso de variação cambial de inves- Dividendos pagos
(1.441.670) (754.488)
As demonstrações financeiras foram preparadas tendo o custo histórico
como base de valor e certos ativos e passivos financeiros, inclusive ins- timento em coligadas e controladas indiretamente no exterior, as variações Caixa líquido aplicado nas atividades de
(1.441.670) (754.488)
trumentos financeiros derivativos, reflexos de controlada, foram mensu- no valor do investimento decorrentes exclusivamente de variação cambial, financiamentos
rados ao valor justo em contrapartida ao resultado. Estas demonstrações são registradas na conta “Ajuste de avaliação patrimonial”, no patrimônio Acréscimo (decréscimo) em caixa e
financeiras individuais contêm informações sobre a Hejoassu e não contêm líquido da Companhia, e somente são registradas ao resultado do exercício equivalentes de caixa
13.577
4.035
quando
o
investimento
for
alienado
ou
considerado
como
perda.
Quando
informações financeiras consolidadas, como sendo a controladora de um
Caixa e equivalentes de caixa
grupo. A Hejoassu não está apresentando demonstrações financeiras con- necessário, as práticas contábeis das investidas são alteradas para garantir no inicio do exercício
5.476
1.441
solidadas, incluindo a sua controlada VSA, uma vez que essa controlada consistência com as práticas adotadas pela Companhia.
Caixa e equivalentes de caixa
é a holding do Grupo Votorantim e já prepara demonstrações financeiras (d) Apuração do resultado
19.053
5.476
no fim do exercício
consolidadas. A administração da Companhia concluiu que a preparação O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de Transações que não afetaram o caixa
de demonstrações financeiras consolidadas incluindo a Hejoassu, consi- competência.
Reversão de dividendos
413.235 135.218
2019 2018
derando a irrelevância de seus ativos e passivos, estaria duplicando infor- 5. Tributos a recuperar
As notas explicativas da administração
45.226 46.457
mações já disponíveis, não acrescentando relevância ou confiabilidade ao IRPJ a compensar (i)
são parte integrante das demonstrações financeiras.
265
60
que já está disponível ao público por meio do site www.votorantim.com.br IRRF sobre aplicações financeiras
377
469 apresentados nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018,
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas esti- CSLL a compensar
45.868 46.986 conforme determina o CPC 15 (R1) – “Combinação de negócios”. O efeito
mativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da
administração da Companhia no processo de aplicação das suas práticas (i) Refere-se principalmente a antecipações de Imposto de Renda efetua- reflexo no resultado da investida Votorantim S.A., foi de R$ 356.391.
contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e apresentam das em exercícios anteriores. Os pedidos de restituição foram entregues 8. Patrimônio Líquido
maior complexidade, bem como áreas nas quais premissas e estimativas oportunamente, e estão em processo de homologação pela Secretaria da (a) Capital social
são significativas para as demonstrações financeiras, estão descritas na Receita Federal. Nos meses de junho a agosto de 2019, foram pagos pela Em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, o capital social
Nota 3.
SRF, o montante de R$ 2.706, que serão utilizados no fluxo de caixa da totalmente subscrito e integralizado da Companhia é R$ 27.000.000.000
3. Estimativas e premissas contábeis críticas
(vinte e sete bilhões de reais), e representado por 1.600.000 ações ordináempresa.
As estimativas e julgamentos contábeis refletidos de controlada são conrias nominativas.
tinuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros 6. Partes relacionadas
(b) Dividendos
fatores, inclusive expectativas de eventos futuros considerados razoáveis Saldos e transações com partes relacionadas
2019 2018 2019 2018
2019 2018 Os dividendos são calculados com base em 25% do lucro líquido do exerpara as circunstâncias. Com base em premissas, a Companhia faz estimatiValores a Dividendos
Dividendos cício deduzido de reserva legal, de acordo com o estatuto da Companhia.
vas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultan2019
2018
receber
a
receber
a
pagar
tes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
5.148.550 2.075.950
Partes
relacionadas
e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de
(257.427) (85.978)
Reserva legal
5.397 2.961
414.598
causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para Votorantim S.A.
4.891.122 1.989.972
AEM Participações S.A.
305.695 103.309 Base de cálculo dos dividendos
o próximo exercício financeiro, estão contempladas abaixo.
1.222.781
408.395
Dividendos
propostos
(25%
sobre
o
lucro
líquido)
ERMAN Participações S.A.
305.695 103.309
(a) Provisões tributárias
25%
21%
107 1.294
305.695 103.309 Porcentagem sobre o lucro líquido do exercício
A Companhia é parte envolvida em processos tributários que se encontram MRC Participações S.A.
67 1.657
305.695 103.309 Durante o exercício de 2019, a Companhia deliberou às suas controladoras,
em instâncias diversas. As provisões constituídas para fazer face a poten- JEMF Participações S.A.
5.571 5.912
414.598 1.222.780 413.236 o montante de R$ 1.441.670, correspondente a dividendos relativos a parte
ciais perdas decorrentes dos processos em curso, são estabelecidas e atualizadas com base na avaliação da administração, fundamental na opinião As transações com partes relacionadas referem-se estritamente ao curso do saldo da conta de “Reserva de Lucros”, acumulados até 31 de dezembro
de
2018.
de seus assessores legais e requerem elevado grau de julgamento sobre normal das operações, e são relacionados aos dividendos a receber e a
pagar para os seus acionistas, bem como ao reembolso dos gastos incor- (c) Reserva legal e de retenção de lucros
as matérias envolvidas.
ridos com reforma, manutenção, aluguel. IPTU dos andares 14º, ao 16º, da A reserva legal é constituída pela apropriação de 5% do lucro líquido do
4. Principais práticas e estimativas contábeis adotadas
Sede, baseado em contrato. O critério de rateio, levou em consideração a exercício social ou saldo remanescente, limitado a 20% do capital social,
(a) Caixa e equivalentes de caixa
podendo ser utilizada somente para aumento de capital ou absorção de
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, os depósitos e outros investi- área ocupada (m²).
prejuízos acumulados. A reserva de retenção foi constituída para registrar
a retenção do saldo remanescente de lucros acumulados, a fim de atender
7. Investimentos
principalmente ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido no
Informação da investida em Resultado de equiInvestimentos
31 de dezembro de 2019 valência patrimonial Saldo de investimento plano de investimentos da Companhia.
(d) Ajustes de avaliação patrimonial
Avaliados por equivalência patrimonial
Patrimônio Resultado do
Percentual de
Líquido
exercício participação (%)
2019
2018
2019
2018 A Companhia reconhece nessa rubrica o efeito das variações cambiais
Votorantim S.A. (i)
41.769.673
5.170.226
100,00 5.170.226 2.102.066 41.769.673 37.837.559 sobre os investimentos em controladas no exterior, detidas de forma
Nazaré Participações Ltda.
693
(1.392)
99,99
(1.392)
(1.275)
693
585 indireta. Esse efeito acumulado será revertido para o resultado do exer201
201 cício como ganho ou perda somente em caso de alienação ou perda do
Outros investimentos
5.168.834 2.100.791 41.770.567 37.838.345 investimento. Também são consideradas nesta rubrica de forma reflexa: a
Total dos investimentos
variação cambial de dívidas e derivativos designados para mitigar riscos
(i) Em dezembro de 2019 foi concluída a alocação do preço de aquisição e menos valia de ativos e passivos e gerou um ganho por compra van- cambiais, preços de commodities e taxa de juros (contabilidade de hedge),
referente a compra da CESP pela VTRM. Logo, o saldo registrado em tajosa, reconhecido na data da aquisição. Consequentemente os saldos ganhos e perdas atuariais dos planos de pensão, e a parcela de valor justo
2018, à título de “Parcela não alocada”, foi ponderado dos efeitos de mais patrimoniais e de resultado sofreram alterações nos valores anteriormente de ativos financeiros disponíveis para venda.
Clóvis Ermírio de Moraes Scripilliti
José Luiz Gimenes Caiafa
Paulo Midena
Diretor
Diretor
Contador CRC 1SP 171.463/O-9
(2.664.450)
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Polo Films Indústria e Comércio S.A.

CNPJ nº 26.051.817/0001-82
Demonstrações Financeiras em Exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em milhares de reais)
Balanços patrimoniais
Controladora
Consolidado
Balanços patrimoniais
Controladora
Consolidado
Demonstrações dos fluxos de caixa
Ativos
2019
2018
2019
2018 Passivos
2019
2018
2019
2018 Fluxo de caixa
Controladora Consolidado
Caixa e equivalentes de caixa
3.565
2.290
6.841
4.987 Fornecedores
39.986 49.515 40.865 50.643 das atividades operacionais
2019 2018 2019 2018
Contas a receber de clientes
124.641 21.131 71.988 60.421 Empréstimos e financiamentos
30.913
- 30.913
- Prejuízo do exercício
(24.985) (34.526) (24.985) (34.526)
Estoques
54.208 59.693 66.291 67.621 Passivo de arrendamento
907
907
- Ajustes para: Depreciação
28.473 28.808 28.473 28.808
Tributos a recuperar
2.211
1.522 23.103 10.250 Impostos a recolher
4.770
3.391
4.770
3.391 Resultado de equivalência patrimônial 9.134 6.945
Outras contas a receber
7.495
4.450
7.495
4.450 Salários e encargos sociais
5.815
4.473
5.815
4.473 Despesas financeiras debêntures
41.730 43.743 41.730 43.743
Total do ativo circulante
192.120 89.086 175.718 147.729 Debêntures
32.800 19.539 32.800 19.539 Juros e encargos sobre empréstimos
4.124
4.744
4.743
6.907 e financiamentos
Contas a receber de clientes
- 62.556
3.249
- Outras contas a pagar
4.077
- 4.077
Ativos mantidos para venda
3.080
3.080
3080
3080 Total do passivo circulante
119.315 81.662 120.813 84.953 Provisão para perdas nos estoques
638
29
60
607
1.854
1.854
- Provisão/ (reversão) para crédito
Tributos a recuperar
854
338
854
338 Empréstimos e financiamentos
6.883
6.883
- de liquidação duvidosa
Partes relacionadas
2.318
632
- Passivo de arrendamento
- (149)
81
Imobilizado
174.250 176.888 174.250 176.888 Provisão para perda de investimento16.969
7.836
- Baixas de bens do ativo imobilizado
- 2.089
- 2.089
Total do ativo não circulante
180.502 243.494 181.433 180.306 Debêntures
173.896 189.896 173.896 189.896 IR e CS diferidos
2
2
347
Total do ativo
372.622 332.580 357.151 328.035 Total do passivo não circulante 199.602 197.732 182.633 189.896 Variações nos ativos e passivos
53.705 53.186 53.705 53.186 Estoques
Patrimônio líquido
Demonstrações do resultado Controladora
Consolidado
4.847 (12.693) 1.270 (10.797)
642
642
642
642 Contas a receber de clientes
2019
2018
2019
2018 Capital social
(40.954) (9.635) (14.667) (15.641)
Receita líquida
483.029 440.463 491.709 460.947 Adiantamento para futuro
Outras contas a receber
(3.045)
8 (3.045)
11
451.000 425.496 451.000 425.496 Tributos a recuperar
Custos das mercadorias vendidas(442.461) (416.446) (447.275) (430.032) aumento de capital
(1.205)
159 (13.369) (3.525)
55.923 31.896 55.923 31.896 Outros contas a pagar
Lucro bruto
40.568 24.017 44.434 30.915 Reserva de capital
(620)
465 (2.163) 1.912
(453.860) (404.848) (453.860) (404.848) Impostos a recolher
Despesas com vendas
(11.398) (8.128) (12.392) (8.991) Prejuízos acumulados
1.379 (1.213) 1.379 (1.491)
318.917 279.394 303.446 274.849 Partes relacionadas
Despesas gerais e administrativas (4.514) (10.231) (4.546) (10.317) Total do passivo
(1.686) (632)
Outras receitas e (despesas)
7.718
8.638
468
(173) Total do passivo
Fornecedores
(9.529) 7.036 (9.778) 8.367
372.622 332.580 357.151 328.035 Salários e encargos sociais
e patrimônio líquido
Resultado de equivalência
1.342
855 1.342
855
patrimonial
(9.134) (6.945)
- IR e CS diferidos
(2)
(2)
(347) Fluxo de caixa líquido utilizado
Resultado antes das receitas (despesas)
9.598 31.438 10.177 20.840
Prejuízo do exercício
(24.985) (34.526) (24.985) (34.526) nas atividades operacionais
financeiras líquidas e impostos 23.240
7.351 27.964 11.434
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Demonstrações do resultado
Receitas financeiras
260
4.549
599
5.306
Captações de emprestimos
43.124
- 43.124
abrangente
Controladora Consolidado
Despesas financeiras
(48.483) (46.426) (53.546) (50.919)
(13.710)
- (13.710)
2019 2018 2019 2018 Pagamento de emprestimos
Resultado financeiro líquido
(48.223) (41.877) (52.947) (45.613) Prejuízo do exercício
- (1.181)
(24.985) (34.526) (24.985) (34.526) Pagamento de passivo arrendamento (1.181)
Prejuízo antes dos impostos
(24.983) (34.526) (24.983) (34.179) Resultado abrangente total
(24.985) (34.526) (24.985) (34.526) Pagamento de juros das debêntures (18.965) (4.731) (18.965) (4.731)
Fluxo de caixa proveniente das
Demonstrações das mutações
Capital social
9.268 (4.731) 9.268 (4.731)
do patrimônio líquido
Capital social Capital a Adiantamento para futuro Reservas Prejuízos Total do patrimônio atividades de financiamento
subscrito integralizar
aumento de capital de capital acumulados
líquido Fluxo de caixa das atividades de investimento
(17.591) (24.846) (17.591) (24.846)
Saldos em 31/12/2017
651
(9)
6.445 (344.871)
(337.784) Aquisição de imobilizado
Adiantamento para futuro aumento de capital
425.496
425.496 Fluxo de caixa proveniente
Prejuízo do exercício
(34.526)
- das atividades de investimento (17.591) (24.846) (17.591) (24.846)
- 25.451
(25.451)
- Aumento líquido em caixa
Incentivos fiscais
e equivalentes de caixa
1.275 1.861 1.854 (8.737)
Saldos em 31/12/2018
651
(9)
425.496 31.896 (404.848)
87.712
Caixa e equivalentes de caixa
Adiantamento para futuro aumento de capital
25.504
25.504
em 1º de janeiro
2.290
429 4.987 13.724
Prejuízo do exercício
(24.985)
Caixa e equivalentes de caixa
Incentivos fiscais
- 24.027
(24.027)
- em 31 de dezembro
3.565 2.290 6.841 4.987
Saldos em 31/12/2019
651
(9)
451.000 55.923 (453.860)
113.216 Aumento líquido em caixa
e equivalentes de caixa
1.275 1.861 1.854 (8.737)
Antonio Túlio Jou Inchausti - CEO
Fabio Dias Garcia - Contador CRC/RS 061178/O-4

MRC Participações S.A.
CNPJ/MF nº 05.062.355/0001-29 – NIRE 35.300.190.998
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
BALANÇOS PATRIMONIAIS – Em milhares de reais
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Ativo
Nota
2019
2018 Passivo e Patrimônio Líquido
Nota
2019
2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Circulante
Circulante
Nota
2019
2018
Caixa e equivalentes de caixa
306
406 Partes relacionadas
107
1.294 Resultado de participações societárias
305.419 101.609 Resultado equivalência patrimonial
Impostos a recuperar
18
Dividendos à pagar
4
5 1.287.138 518.988
305.695 103.309
305.526 102.903 Despesas operacionais
Dividendos à receber
4
306.019 103.715 Patrimônio líquido
6
(1.150)
(768)
Outras despesas operacionais
Capital social
7.584.730 7.584.730 Lucro operacional antes do resultado
Não circulante
Reservas de lucros
2.081.846 1.404.831 financeiro
1.285.988 518.220
487.183 484.583 Resultado financeiro
Investimentos
5 10.153.266 9.473.332 Ajuste de avaliação patrimonial
95
10.153.759 9.474.144 Resultado não operacional, líquido
(107) (1.294)
Total do ativo
10.459.285 9.577.047 Total do passivo e patrimônio líquido
10.459.285 9.577.047 Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
1.285.976 516.925
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras
Imposto de renda e contribuição social
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Em milhares de reais
1.285.976 516.925
Lucro líquido do exercício
Reserva de lucros
Lucros
Ajustes
1,88
0,75
Lucro básico e diluído por ação (em reais)
Capital Incentivos Reserva
Reserva (prejuízos) de avaliação Patrimônio
684.730 684.730
Nota
Social
fiscais
legal de retenção acumulados patrimonial
líquido Quantidade média de ações
As notas explicativas da administração
Em 1º de janeiro de 2018
7.584.730
2.620 327.327
904.412
183.588 9.002.677
são parte integrante das demonstrações financeiras
Ajustes reflexos de controlada
Adoção inicial do CPC 48
(85.259)
(85.259)
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
Mais valia de ativos da St. Mary’s
23.565
10.798
34.363
Em milhares de reais
Ajuste de inflação e variação cambial – IAS 29/CPC 42
31.065
31.065
2019
2018
Adoção inicial do CPC 42 – hiperinflação na Argentina
73.809
73.809
Lucro líquido do exercício
1.285.976 516.925
Mudança de prática contábil – valorização de
(28.873)
(28.873) Outros componentes do resultado abrangente
cotas FIPs
a serem posteriormente
Em 1º de janeiro de 2018, após os impactos da
7.584.730
2.620 327.327
904.412
(90.568)
299.260 9.027.781 reclassificados para o resultado – reflexo de
adoçao de novas normas e reapresentação
Lucro do exercício
516.925
516.925 controlada em conjunto
Variação cambial de investimentos no exterior
24.001 388.915
Reflexo de outros resultados abrangentes de
controlada
185.324
185.324 “Hedge accounting” de investimentos líquidos no
23.067 (232.776)
Total do resultado abrangente do exercício
516.925
185.324
702.249 exterior
“Hedge accounting” operacional de controladas
(9.737)
39.496
Total de contribuições dos acionistas e
Valor
justo
de
ativos
financeiros
disponíveis
para
distribuições aos acionistas
10.918 (18.463)
Reversão de dividendos deliberados
33.706
33.706 venda
Outros reflexos de controladas e coligadas
(12.402)
(279)
Constituição de reserva legal
6 c)
21.391
(21.391)
35.847 176.893
Dividendos distribuídos
6 b)
(187.983) (101.609)
(289.592)
Outros
componentes
do
resultado
abrangente
Retenção de lucros
303.357 (303.357)
líquido que não serão
Total de contribuições dos acionistas e
21.391
149.080 (426.357)
(255.886) reclassificados para o resultado – reflexo de
distribuições aos acionistas
Em 31 de dezembro de 2018
6 a) 7.584.730,00
2.620 348.718 1.053.493
484.583 9.474.144 controlada em conjunto
Lucro do exercício
1.285.976
1.285.976 Ganhos e perdas atuariais com benefícios de
aposentadoria
(33.247)
8.431
Reflexo de outros resultados abrangentes de
2.600
2.600 Outros componentes do resultado abrangente
controlada em conjunto
2.600 185.324
Total do resultado abrangente do exercício
1.285.976
2.600 1.288.576 do exercício
Total do resultado abrangente do exercício,
Total de contribuições dos acionistas e
1.288.576 702.249
líquido dos efeitos tributários
distribuições aos acionistas
Reversão de dividendos deliberados
101.609
101.609
As notas explicativas da administração
Perda no aumento de capital da Karmin
(47.000)
(47.000)
são parte integrante das demonstrações financeiras
Constituição de reserva legal
6 c)
64.299
(64.299)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Dividendos distribuídos
6 b)
(358.151) (305.419)
(663.570)
Em milhares de reais
916.258 (916.258)
Retenção de lucros
Total de contribuições dos acionistas e
2019
2018
64.299
612.716 (1.285.976)
(608.961) Fluxos de caixa das atividades operacionais
distribuições aos acionistas
Em 31 de dezembro de 2019
7.584.730
2.620 413.017 1.666.209
487.183 10.153.759 Lucro antes do imposto de renda e contribuição
social
1.285.976 516.925
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras
Ajustes de itens que não representam alteração
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
de caixa e equivalentes de caixa
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Equivalência patrimonial
(1.287.137) (518.988)
Variações nos ativos e passivos
1. Considerações gerais
(a) Caixa e equivalentes de caixa
Aumento (diminuição) em outros ativos
(18)
MRC Participações S.A. (“Companhia”, ou “MRC”) é uma empresa de capi- Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e
(1.187)
1.294
Aumento (diminuição) em outros passivos
tal privado e que possui 25% das ações da Hejoassu Administração S.A., outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente
Caixa líquido gerado (aplicado) nas
e a Companhia tem sede na cidade de São Paulo, Brasil. A Companhia foi conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a
(2.366)
(768)
atividades operacionais
constituída em 08 de maio de 2002 e tem como atividade principal a admi- insignificante risco de mudança de valor. Nas demonstrações do fluxo de
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
nistração de bens e empresas.
caixa, o caixa e os equivalentes de caixa são apresentados líquidos dos Dividendos recebidos
360.417 188.623
2. Apresentação e apuração das demonstrações financeiras
Caixa líquido gerado pelas atividades de
A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria saldos tomados.
360.417 188.623
investimentos
(b)
Investimentos
em 27 de abril de 2020, considerando os eventos subsequentes ocorriFluxos de caixa das atividades de financiamentos
dos até essa data, que tiveram efeito sobre as divulgações das referidas Os investimentos em sociedades coligadas e controladas são registrados
(358.151) (187.983)
e avaliados pelo método de equivalência patrimonial, tendo como contra- Dividendos pagos
demonstrações.
partida o resultado do exercício. No caso de variação cambial de investi- Caixa líquido aplicado nas atividades de
2.1. Base de apresentação
financiamentos
(358.151) (187.983)
2.2. Demonstrações financeiras individuais
mento em coligadas e controladas indiretamente no exterior, as variações Acréscimo (decréscimo) em caixa e
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo no valor do investimento decorrentes exclusivamente de variação cambial,
equivalentes de caixa
(100)
(128)
histórico como base de valor e certos ativos e passivos financeiros, inclu- são registradas na conta “Ajuste de avaliação patrimonial”, no patrimônio
Caixa e equivalentes de caixa
sive instrumentos financeiros, reflexos de controlada, foram mensurados líquido da Companhia, e somente são registradas ao resultado do exercício
406
534
no inicio do exercício
ao valor justo pelo resultado. A preparação das demonstrações financeiras quando o investimento for alienado ou considerado como perda. Quando
Caixa e equivalentes de caixa
requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí306
406
no fim do exercício
cio de julgamento por parte da Administração no processo de aplicação necessário, as práticas contábeis das investidas são alteradas para garantir
Transação que não afetou o caixa
das políticas contábeis da Companhia. As áreas que requerem maior nível consistência com as práticas adotadas pela Companhia.
Reversão de dividendos
101.609
33.706
de julgamento e apresentam maior complexidade, bem como as áreas nas (c) Apuração do resultado
As notas explicativas da administração
quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de
são
parte
integrante
das
demonstrações
financeiras
financeiras, estão descritas na Nota 3. A Companhia é controladora em con- competência.
junto da Hejoassu Administração S.A. e optou, como permitido pelo CPC 19 4. Partes relacionadas
(b) Dividendos
(R2) em reconhecer esse investimento utilizando o método da equivalência Saldos e transações com partes relacionadas
Os dividendos são calculados com base em 25% do lucro líquido do exerpatrimonial, não tendo sido a mesma consolidada proporcionalmente.
2019
2018
2019 2018 cício deduzido de reserva legal, de acordo com o estatuto da Companhia.
3. Principais práticas e estimativas contábeis adotadas
Partes relacionadas
Dividendos a receber Dividendos a pagar
2019
2018
As estimativas e premissas contábeis são continuamente avaliadas e Hejoassu Administração S.A. 305.695 103.309
Lucro líquido do exercício
1.285.976 516.925
baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expec- Dividendos a pagar aos
Reserva legal
(64.299) (21.391)
tativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. acionistas (pessoas
1.221.677 495.534
Base de cálculo dos dividendos
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao físicas)
305.419 101.609
305.419 101.609 Dividendos propostos (25% sobre o lucro líquido)
futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão
25%
21%
305.695 103.309 305.419 101.609 Porcentagem sobre o lucro líquido do exercício
iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que
Durante o exercício de 2019, a Companhia deliberou aos seus acionistas o
apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste As transações com partes relacionadas referem-se estritamente ao curso montante de R$ 358.151, correspondente a dividendos relativos a parte do
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercí- normal das operações, e são relacionados apenas aos dividendos a rece- saldo da conta de “Reserva de Lucros”, acumulados até 31 de dezembro
ber e a pagar para os seus acionistas.
cio financeiro, estão contempladas abaixo.
de 2018.
(c) Reserva legal e de retenção de lucros
5. Investimentos
Informação da investida em
Resultado de equivaSaldo de A reserva legal é constituída pela apropriação de 5% do lucro líquido do
31 de dezembro de 2019
lência patrimonial
investimento exercício social ou saldo remanescente, limitado a 20% do capital social,
Investimentos
podendo ser utilizada somente para aumento de capital ou absorção de
Percentual de
Avaliados por equivalência patrimonial
Patrimônio Resultado do
Líquido
exercício participação (%)
2019
2018
2019
2018 prejuízos acumulados. A reserva de retenção foi constituída para registrar
a retenção do saldo remanescente de lucros acumulados, a fim de atender
Hejoassu Administração S.A. (i)
40.613.038
5.148.550
25,00 1.287.138
518.988 10.153.260 9.473.326
principalmente ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido no
6
6 plano de investimentos da Companhia.
Outros investimentos
Total dos investimentos
1.287.138
518.988 10.153.266 9.473.332 (d) Ajustes de avaliação patrimonial
A Companhia reconhece nessa rubrica o efeito das variações cambiais
(i) Em dezembro de 2019 foi concluída a alocação do preço de aquisição reflexo no resultado da investida Hejoassu/investida indireta Votorantim sobre os investimentos em controladas no exterior, detidas de forma direta
referente a compra da CESP pela VTRM. Logo, o saldo registrado em S.A., foi de R$ 356.391.
ou indireta. Esse efeito acumulado será revertido para o resultado do exer2018, à título de “Parcela não alocada”, foi ponderado dos efeitos de mais 6. Patrimônio líquido
cício como ganho ou perda somente em caso de alienação ou perda do
e menos valia de ativos e passivos e gerou um ganho por compra van- (a) Capital social
investimento. Também são consideradas nesta rubrica: a variação cambial
tajosa, reconhecido na data da aquisição. Consequentemente os saldos O capital social, em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é de R$ 7.584.730.000,00 de dívidas e derivativos designados para mitigar riscos cambiais, preços de
patrimoniais e de resultado sofreram alterações nos valores anteriormente (sete bilhões, quinhentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e trinta mil commodities e taxa de juros (contabilidade de hedge), ganhos e perdas atuapresentados nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018, reais), totalmente subscrito e integralizado e representado por 684.730.000 ariais dos planos de pensão, e a parcela de valor justo de ativos financeiros
conforme determina o CPC 15 (R1) – “Combinação de negócios”. O efeito ações ordinárias nominativas.
disponíveis para venda.
Maria Helena Moraes Scripilliti
Presidente

Clóvis Ermírio de Moraes Scripilliti Carlos Eduardo Moraes Scripilliti
Diretor
Diretor

Regina Helena Scripilliti Velloso
Diretora

PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloeiro Oficial Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento
CSM 1625/2009. Da comissão da Gestora Judicial- O arrematante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor da porcentagem estipulada no edital, sob o preço de arrematação do imóvel.
Dos lances- Os lances deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas
as providências e despesas relativas a transferência dos imóveis, tais como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados
apurados junto ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva contra o devedor
principal, perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU ficam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, mediante apresentação do extrato de débitos fiscais apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação
obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e
dos respectivos patronos.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E NOTIFICAÇÃO–00001 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DOSSO TOLEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, e inscrita no CNPJ nº 20.771.818/0001-15, com sede à Avenida Braz Olaia Acosta, nº 727, conj. 2016, Jardim Califórnia, Ribeirão Preto/SP, doravante denominado COMITENTE, torna público, para conhecimento dos interessados, que se acha aberto, leilão para alienação do imóvel de sua propriedade, relacionado no Anexo I, parte integrante deste Edital. O leilão será regido pelas normas e disposições, consignadas neste Edital e regras aplicáveis de
Direito Privado. O leilão terá início a partir da data da liberação do imóvel no site, com início no dia 05/05/2020, a partir das 14:00 horas e será realizado de modo on-line através do portal www.leiloesgold.com.br, estando a cargo do Leiloeiro Oficial, Sr. Uilian Aparecido da Silva, matriculado na JUCESP
sob nº 958, com escritório à Rua Peixoto Werneck, 330, Arthur Alvim, São Paulo/SP, CEP: 03568-060. 1. OBJETO 1.1. “Apartamento nº 201, localizado no 20º andar ou 24ª Pavimento, do “Condomínio Residencial “Madison Square Gardem”, Edifício “Wood”, situado à Rua Dr. Mario de Assis Moura, nº
280, possui uma área privativa de 186,89m2, 124,37m2 de área comum nesta já incluída a área de 35,25m2, correspondente a 03 (TRES) VAGAS individuais e indeterminadas na garagem coletiva do edifício, perfazendo a área total de 311,26m2, cabendo-lhe uma fração ideal de 0,48775% no terreno e nas
coisas comuns, confronta em sua integralidade, pela frente com área comuns do condomínio que dividem com a Rua Dr. Mário de Assis Moura, de um lado com o apartamento nº 204, de outro lado com áreas comuns do condomínio e, nos fundos com a caixa da escada e em parte do hall de circulação e
com área comuns do condomínio. Objeto de matricula nº 139.660 do 1º Cartório de registro de imóveis de Ribeirão Preto/SP.” 1.2. O imóvel encontra-se ocupado (DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE). 1.3. DEBITOS FISCAIS: Conforme certidão de débitos junto a prefeitura local não
há débitos junto a dívida ativa ou IPTU até (março/2020). 1.4. DEBITOS CONDOMÍNIAIS: Conforme consulta junto a ADMINISTRADORA do Condomínio não débitos até (março de 2020) 2. DAS DATAS E LANCE MÍNIMO 2.1. Por se tratar de alienação fiduciária, o lance mínimo em PRIMEIRO
LEILÃO não pode ser abaixo do valor avaliado de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), com início no dia 05/05/2020, a partir das 14:00 horas até o dia 12/05/2020, às 14:00 horas. 2.2. E conforme informado pelo COMITENTE, em SEGUNDO LEILÃO, fica fixado o valor de lance mínimo em R$
255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), com início no dia 12/05/2020, a partir das 14:01 horas até o dia 18/05/2020, às 14:00 horas. 3. DA HABILITAÇÃO 3.2. Os interessados em participar do leilão, deverão se cadastrar no site www.leiloesgold.com.bre se habilitar acessando a página deste
leilão, clicando na opção HABILITE-SE. 4. DOS LANCES 4.1. O envio de lances se dará exclusivamente através do site www.leiloesgold.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes na sala do leilão presencial, na disputa
pelo lote do leilão. 4.2. O proponente vencedor por meio de lance on-line terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente, para efetuar o pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. No caso do não cumprimento da obrigação assumida, no prazo estabelecido,
estará o proponente, sujeito a sanções de ordem judicial, a título de perdas e danos. 5. CONDIÇÕES DE VENDA 5.1. O imóvel será vendido a quem maior lance oferecer, em moeda nacional, em leilão de modo on-line, obedecidas às condições deste edital, reservando-se aos COMITENTES, o direito de
liberar ou não o imóvel, pelo maior preço alcançado, bem como, retirar, quando for o caso, de acordo com seu critério ou necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.2. Os interessados na aquisição do imóvel, previamente à apresentação de lances, deverão ler atentamente todas as condições estabelecidas
neste edital, bem como verificar o imóvel in loco, pois não poderão alegar posteriormente, qualquer desconhecimento, acerca de suas características ou do estado de conservação do imóvel adquirido. 5.3. A venda será celebrada em caráter “AD CORPUS”, ou seja, as áreas mencionadas nos editais, catálogos
e outros veículos de comunicação e divulgação deste leilão, são meramente enunciativas, não cabendo ao adquirente, por conseguinte, exigir complemento de áreas, reclamar de eventuais mudanças nas disposições internas dos cômodos do imóvel apregoado, ou alegar desconhecimento das condições,
características e estado de conservação, não lhes sendo possível pleitear, a rescisão do contrato ou abatimento proporcional do preço, em qualquer hipótese. 5.4. Todos os débitos incidentes sobre o imóvel, que tenham fato gerador a partir da data da realização do leilão, serão de exclusiva responsabilidade
do arrematante. 5.5. Os interessados deverão cientificar-se previamente, das restrições impostas pela legislação municipal, estadual ou federal, aplicáveis ao imóvel, no tocante às restrições de uso do solo ou zoneamento, e ainda, das obrigações e dos direitos, decorrentes das convenções e especificações de
condomínio, quando for o caso, às quais, estarão obrigados a respeitar, por força da arrematação do imóvel. 5.6. Os lances serão ofertados em moeda corrente nacional, obedecidas às condições deste edital. 5.7.Somente serão aceitos, lances realizados por pessoas físicas ou jurídicas, regularmente constituídas
e com personalidade jurídica própria. 5.8. Os interessados, se pessoa física, deverão portar documentos para identificação (RG e CPF). Menor de 18 anos, só poderá adquirir imóvel, se emancipado ou assistido, por seu representante legal. 5.9. Se pessoa jurídica, os representantes deverão estar munidos de
cópias autenticadas do CNPJ, Estatuto ou Contrato Social e alterações, onde conste, a forma de representação da empresa. 5.10. Outros documentos poderão ser solicitados pelo COMITENTE, para fins de concretização da transação. 5.11. A representação por terceiros, deverá ser feita por procuração com
poderes especiais para o ato. 6. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 6.1. O pagamento deverá ser feito por meio de TED (Transferência Eletrônica Disponível) em conta corrente a ser indicada ou cheque de emissão do arrematante, nominal ao COMITENTE, em conformidade com a condição abaixo. 6.2. O
pagamento deverá ser feito à vista, não sendo aceito parcelamento ou financiamento. 7. COMISSÃO DE LEILOEIRO 7.1.O arrematante, além do pagamento total do preço do negócio no ato da arrematação, pagará também ao LEILOEIRO, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento), do valor total
do arremate, a título de comissão. 8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 8.1. A alienação do imóvel será formalizada por meio de Escritura pública de Venda e Compra. 8.2. O COMITENTE deverá lavrar o competente instrumento de formalização da alienação, em até 30 (trinta) dias, contados da data do
leilão, conforme subitem 7.1, quando não houver pendência documental de responsabilidade do arrematante, indicada no texto do lote. 8.3. O competente Instrumento Aquisitivo será firmado com o arrematante, cujo nome constar da Ata e Recibo de Arrematação, somente admitida sua substituição, por
cessão de direitos, na forma da lei, com prévia análise e aprovação por parte do COMITENTE. 8.4. OCOMITENTE se obriga a fornecer ao arrematante, ficha de matrícula do imóvel, atualizada e com negativa de ônus e alienações; comprovante de pagamento da última parcela do IPTU, sob suas responsabilidades, e, demais certidões exigidas por lei. 8.5. Serão de responsabilidade do arrematante, todas as providências e despesas necessárias, à transferência do imóvel, tais como: ITBI – Imposto de transmissão de bens imóveis, escrituras, registros, foro e laudêmio (quando for o caso), e demais taxas. A escolha do tabelião de notas, responsável pela lavratura da escritura pública, caberá exclusivamente ao COMITENTE. 9. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 9.1. Ocorrendo a sustação do cheque dado em pagamento, ou devolução por insuficiência de fundos, desfar-se-á a venda e o arrematante, deverá pagar 20% (vinte por cento), a título multa, sobre o valor do arremate, que será cobrado por via executiva, como dívida líquida e certa, nos termos do art. 580, do Código de Processo Civil, corrigida monetariamente, até o efetivo pagamento, sem prejuízo das perdas, danos e lucros cessantes
e do Processo Criminal (art. 171, inciso VI, do Código Penal). 9.2. A falta de utilização pelo COMITENTE, de quaisquer direitos ou faculdades, que lhes concede a lei e este edital, importa não em renúncia, mas em mera tolerância ou reserva, para fazê-los prevalecer, em qualquer outro momento ou
oportunidade. 10. DISPOSIÇÕES GERAIS 10.1. A posse direta ou indireta do imóvel será transmitida ao arrematante, depois de liquidado o pagamento total do preço do negócio e assinatura do instrumento aquisitivo. 10.2. Todas as despesas e encargos, de qualquer natureza, relativas a eventuais pendências ou ônus, administrativos ou judiciais, necessárias para a liberação ou desocupação dos imóveis, quando for o caso, correrá por conta do arrematante. 10.3. Eventuais pedidos de esclarecimento deverão ser solicitados pelo tel. - (11) 2741-9515, ou por escrito, via e-mail – contato@leiloesgold.com.br, ao
leiloeiro, sediado à Rua Peixoto Werneck, 330, Arthur Alvim, São Paulo/SP, CEP: 03568-060. 10.4. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n.º 22.427 de 1.º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de
Leiloeiro Oficial.
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Maria Helena de Moraes Scripilliti
Paulo Midena
Noschese – Diretora
Contador – CRC 1SP 171.463/O-9

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 1
DIAS.PROCESSO Nº 1010471-85.2019.8.26.0004 A MM.ª
Juíza de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro
Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dra. Betina Rizzato
Lara, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a quem possa
interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração do
Regime de Bens movida por Glauce Martins Feitosa e
Emerson Pereira Alfonso, por meio da qual os requerentes
indicados intentam alterar o regime de bens do casamento. O
presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do
CPC, constando que as partes pretendem alterar o regime de
bens de Separação Total de Bens, para o da Comunhão
Parcial de Bens. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS.
[29,30]
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SP: prefeitura libera aplicação de
vacina da gripe em motoboys
José Levi é o novo
advogado-geral
da União
O presidente Jair Bolsonaro nomeou José Levi Mello do
Amaral Júnior como novo advogado-geral da União. O decreto foi publicado na terçafeira (28) no Diário Oficial da
União. Ele ocupa agora o cargo que era de André Mendonça, também nomeado na terçafeira como novo ministro da
Justiça e Segurança Pública no
lugar de Sergio Moro, que pediu demissão no último dia 24.
Levi era o procurador-geral
da Fazenda Nacional desde o
início do governo Bolsonaro.
O órgão é vinculado ao Ministério da Economia e também
faz parte da estrutura da Advocacia-Geral da União (AGU). A
principal atribuição da Procuradoria-Geral da Fazenda Naci-

onal (PGFN) é atuar na cobrança dos débitos não quitados e
inscritos na Dívida Ativa da
União.
Na carreira de procurador
da Fazenda Nacional desde
2000, Levi é graduado pela
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul e tem doutorado em Direito do Estado pela
Universidade de São Paulo,
instituição onde também é professor, com título de livre-docência em direito constitucional. Tem pós-doutorado em
Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, de Portugal. Já ocupou o cargo de secretário executivo do Ministério da Justiça e de consultorgeral da União na AGU. (Agencia Brasil)

Brasil criou 320 mil
empresas em janeiro,
aponta Serasa Experian
O Brasil registrou um aumento de 21,7% na abertura de
empresas em janeiro, em relação ao mesmo mês no ano passado. No mês, foram abertos
320.512 novos empreendimentos, segundo dados da Serasa
Experian. O número é recorde
nos levantamentos realizados
pela entidade, desde 2010.
O Indicador de Nascimento
de Empresas da Serasa apontou
que as Sociedades Limitadas
puxaram a variação, com aumento de 78,8% no período. Ainda
assim, os microempreendedores
individuais são maioria, representando 80,6% do total de novos negócios. Na comparação
com dezembro de 2019, o crescimento foi de 73,6%.
Para o economista da entidade Luiz Rabi, o mês registrou
crescimento recorde por conta
da necessidade dos brasileiros
de gerar renda em um período
econômico de crescimento
abaixo do esperado. “Há uma
demanda maior de novos negócios no início do ano, uma
tendência natural pela queda
da atividade durante as festas
de fim de ano. Mas este ano
ainda temos um alto nível de
desemprego, o que faz com
que as pessoas abram negócios e se formalizem para terem recursos financeiros e
mais segurança no caso de imprevistos”, disse.
Coronavírus
O economista avalia que a
recente paralisação de alguns
setores devido às medidas de

isolamento social para combater a pandemia da covid-19 deve
trazer desafios aos novos empreendimentos. “Empresas recém-criadas, principalmente os
pequenos negócios que contam
com pouco capital de giro, são
mais sensíveis à queda do faturamento e devem enfrentar dificuldades para manter o equilíbrio financeiro”, disse Rabi.
“O momento atual vai exigir
desses novos empresários um
replanejamento de metas, capacidade para otimizar recursos e
habilidade para negociar prazos
e condições com seus fornecedores e instituições de crédito”,
acrescentou.
A Região Norte se destacou,
registrando o maior crescimento no número de novas empresas desde março de 2019. No
primeiro mês deste ano, a variação foi de 33% em relação a janeiro de 2019, com mais de 15
mil negócios abertos. O CentroOeste vem na sequência, com
25,6% de crescimento.
Entre os estados, o Amazonas liderou o indicador, com alta
de 56,4% no comparativo entre
janeiro 2020 e 2019, seguido
por Amapá (52%), Roraima
(44,3%), Paraná (41%), Sergipe (35,4%), Maranhão (33,7%).
O mês de janeiro registrou
crescimento de novas empresas
em todos os segmentos, com
destaque para Serviços
(24,7%). A área representa
69,3% do total de negócios
abertos no mês, seguida por
Comércio (22,1%) e Indústria
(7,3%). (Agencia Brasil)

A prefeitura de São Paulo
incluiu os motoboys entre as
categorias que podem receber
gratuitamente a vacina contra a
gripe. Para tomar uma dose, o
profissional deverá ir até um
posto de vacinação e apresentar
um comprovante de que exerce
a função – pode ser a carteira de

trabalho, a carteirinha do sindicato, o cadastro em qualquer plataforma de transporte, ou a inscrição de microempreendedor.
“Para a nossa categoria, é
uma grande vitória pela importância da vacina da gripe para os profissionais que estão trabalhando
mais do que o dobro e expostos

ao coronavírus, devido ao isolamento da população”, destacou o
presidente do SindimotoSP, Gilberto Almeida dos Santos.
A Secretaria municipal da
Saúde recomenda que os profissionais motociclistas procurem
a unidade básica de saúde (UBS)
mais próxima de sua residência

ou trabalho e levem também, se
possível, a carteira de vacinação
ou cartão do Sistema Único de
Saúde (SUS) – ambos não são
obrigatórios, mas importantes
para registro. A vacinação para os
motoboys está liberada desde a
última segunda-feira (27).
(Agencia Brasil)

Fiocruz analisa esgoto para
mapear circulação do coronavírus
Uma pesquisa da Fundação
Osvaldo Cruz (Fiocruz) em parceria com a prefeitura de Niterói e a concessionária Águas de
Niterói começou a mapear a
presença do novo coronavírus no
esgoto da cidade, localizada na
região metropolitana do Rio de
Janeiro. O estudo é inédito no
Brasil e pode servir como um
instrumento capaz de identificar
a chegada do vírus a uma localidade antes da confirmação dos
casos pelo sistema de saúde.
Com testes laboratoriais do
tipo RT-PCR, os pesquisadores
conseguem reconhecer fragmentos genéticos do coronavírus que chegam ao esgoto após
serem excretados nas fezes de
pessoas infectadas. O objetivo

da primeira etapa da pesquisa é
monitorar sua disseminação em
12 pontos da cidade durante ao
menos quatro semanas. Só é
possível fazer esse acompanhamento em cidades em que uma
parcela significativa da população seja atendida por rede coletora de esgoto e onde a operadora do serviço tenha controle
sobre o sistema. No caso de Niterói, a rede atende a cerca de
95% da população.
A análise do material coletado em 15 de abril confirmou a
presença do microorganismo em
cinco dos 12 pontos estudados quatro deles no bairro de Icaraí.
As amostras pesquisadas também
são dos bairros de Jurujuba, Camboinhas, Maravista e Sapê, e das

comunidades do Palácio, Cavalão,
Preventório, Vila Ipiranga, Caramujo, Maceió e Boa Esperança.
As coletas foram planejadas
e realizadas pelo Departamento
de Saneamento e SaúdeAmbiental da Escola Nacional de Saúde
Pública Sérgio Arouca (ENSP/
Fiocruz), em colaboração com
a concessionária Águas de Niterói. Já as análises são lideradas pelo
Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), em
colaboração com o Laboratório de
Vírus Respiratórios e do Sarampo,
que também é do IOC/Fiocruz e foi
recentemente considerado referência em coronavírus nas Américas pela Organização Mundial
da Saúde (OMS).

Segundo os pesquisadores,
investigar a presença do coronavírus no esgoto pode ser uma
forma de melhorar o entendimento de sua circulação em uma
determinada área, já que o vírus
também terá sido excretado nas
fezes de pessoas assintomáticas.
A partir disso, as autoridades
podem otimizar os recursos disponíveis e fortalecer medidas de
prevenção de forma localizada.
Apesar de a presença no vírus nas fezes de pessoas infectadas já ter sido confirmada, não
há evidências científicas de que
o vírus excretado ainda é capaz
de infectar outras pessoas, já que
a transmissão do coronavírus é
principalmente respiratória.
(Agencia Brasil)

Correios lançam programa de
logística para comércio eletrônico
Os Correios criaram um programa de logística de entrega de
encomendas de comércio eletrônico para micro e pequenas
empresas que tenham ou queiram abrir loja virtual.
O programa Aproxime pode
ser contratado pela internet sem
a necessidade de deslocamento
a uma agência. No cadastro, é
necessário inscrever o E-CNPJ
fornecido por autoridade certificadora indicada pela Receita
Federal.

Não há valor mínimo para
fazer o contrato, mas há descontos progressivos conforme o
volume de vendas entregues. O
pagamento dos serviços logísticos pode ser feito quinzenalmente ou mensalmente pela
empresa contratante.
Para enviar a encomenda, as
empresas podem solicitar a coleta ou levar os produtos à agência dos Correios mais próxima –
mais de 7 mil em todo o país. Até
dez pequenos volumes, o próprio

carteiro pode recolher e levar
para a agência para despacho.
Há mais de uma modalidade
de envio pelos Correios, com
preços diferenciados de acordo
com a agilidade do serviço. No
momento da compra, o consumidor deve escolher qual a modalidade que prefere. O consumidor
também pode escolher retirar o
produto na agência postal ou indicar o local onde a mercadoria
será entregue pelo carteiro.
Segundo os Correios, a ini-

ciativa favorece a circulação de
mercadorias durante o período
de distanciamento social e fechamento de comércio por causa da pandemia da covid-19.
A apresentação do programa
Aproxime está disponível no canal dos Correios no YouTube. No
mesmo canal, na próxima quinta-feira (30), os Correios divulgarão vídeo sobre como abrir
uma loja virtual, destinado a micro e pequenos empresários.
(Agencia Brasil)

Dívida Pública Federal cai 1,55%
em março e vai para R$ 4,15 tri
A concentração de vencimentos de papéis e a recompra
de títulos motivados pela crise
provocada pela pandemia do
novo coronavírus (covid-19) fizeram o endividamento do governo cair em março. A Dívida
Pública Federal (DPF) – que inclui o endividamento interno e
externo do governo federal –
recuou, em termos nominais,
1,55% em março, na comparação com fevereiro, informou na
terça-feira (28) a Secretaria do
Tesouro Nacional. O estoque
passou de R$ 4,281 trilhões para
R$ 4,215 trilhões.
A Dívida Pública Mobiliária
Federal interna (DPMFi), que é
a parte da dívida pública em títulos no mercado interno, caiu
2,28% em março, passando de
R$ 4,099 trilhões para R$ 4,006
trilhões.
O aumento deve-se, segundo
o Tesouro, ao resgate líquido de
R$ 121,88 bilhões na DPMFi.
Esse resgate foi parcialmente
compensado pela apropriação
positiva de juros (quando os juros da dívida são incorporados
ao total mês a mês), no valor de
R$ 28,43 bilhões.
O resgate líquido de títulos
da Dívida Pública Mobiliária Interna deu-se pela diferença entre o total de novos títulos resgatados (embolsado pelos inves-

tidores) – R$ 143,58 bilhões –
em relação ao volume de novos
títulos emitidos pelo Tesouro
Nacional, que somou R$ 21,58
bilhões. Por causa da volatilidade do mercado, o Tesouro deixou
de realizar vários leilões, e as
emissões mensais atingiram o
menor nível desde maio de 2010.
A recompra de R$ 35,562
bilhões em títulos públicos nos
momentos de maior volatilidade em março contribuiu para a
redução da dívida. No mês passado, o Tesouro fez a maior atuação da história, superando a recompra de R$ 22 bilhões durante a greve dos caminhoneiros,
em maio e junho de 2018.
Por meio do programa de
recompra, o Tesouro adquire de
volta papéis que ainda não venceram para tranquilizar o mercado.
Além de fornecer um referencial para os juros de mercado, essas operações reduzem as perdas
de investidores com a oscilação
de preços em papéis prefixados
e indexados à inflação.
Mercado externo
O estoque da Dívida Pública
Federal Externa (DPFe), em circulação no mercado internacional, aumentou 15,03%, passando de R$ 181,07 bilhões para R$
208,29 bilhões de janeiro a março. O principal motivo foi a alta

de 15,56% do dólar no mês passado. A moeda norte-americana
é o principal fator de correção
da dívida externa.
A variação do endividamento
do Tesouro pode ocorrer por
meio da oferta de títulos públicos
em leilões pela internet (Tesouro
Direto) ou pela emissão direta.
Além disso, pode ocorrer
assinatura de contratos de empréstimo para o Tesouro, tomado de uma instituição ou de um
banco de fomento, destinado a
financiar o desenvolvimento de
uma determinada região. A redução do endividamento se dá, por
exemplo, pelo resgate de títulos,
como se observou ao longo do
último mês.
Este ano, a Dívida Pública
Federal (DPF) deverá ficar entre R$ 4,5 trilhões e R$ 4,75 trilhões, segundo o Plano Anual de
Financiamento (PAF) da dívida
pública para 2020, apresentado
em janeiro.
Detentores
As instituições financeiras
seguem como principais detentores da Dívida Pública Federal
interna, com 25,85% de participação no estoque. Os fundos de
investimento com 25,67% e os
fundos de pensão com 25,15%
aparecem em seguida na lista de
detentores da dívida.

Com a retirada de recursos
de investidores internacionais
do Brasil, decorrente da crise
econômica, a participação dos
não residentes (estrangeiros)
caiu, atingindo 9,82% em março. Esse é o menor percentual
de estrangeiros na dívida interna desde fevereiro de 2010. Os
demais grupos somam 13,51%
de participação, segundo os dados apurados no mês.
Composição
Em relação à composição da
DPF de acordo com os tipos de
títulos, os papéis corrigidos por
taxas flutuantes tiveram leve
queda de participação e representam 37,74% do total da dívida.
Em seguida, vieram os papéis
prefixados, que tiveram aumento na participação, de 29,89%
para 30,63%, devido principalmente à emissão líquida de R$
1,17 bilhão para esse tipo de título em março.
A participação dos papéis
corrigidos pela inflação subiu levemente, de 26,31% para
26,38%. Os títulos do grupo cambial, que sofrem variação com
base na taxa de câmbio, tiveram
sua participação aumentada de
4,46% para 5,24% do montante
total da DPF, principalmente por
causa da alta do dólar no mês
passado. (Agencia Brasil)

Indústria de máquinas tem alta de
2,3% no primeiro trimestre
As vendas da indústria brasileira de máquinas e equipamentos fecharam o primeiro trimestre de 2020 com receita líquida
de R$ 29 bilhões, montante 2,3%
superior ao registrado no mesmo
período de 2019. Na comparação
com os últimos três meses do ano
passado, houve queda de 5,2%. Os

dados, divulgados na terça-feira
(28), são da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos.
Nas exportações, o setor registrou um recuo de 12,6% no
primeiro trimestre, em comparação ao mesmo período do ano
passado. Em relação ao último

trimestre de 2019, ocorreu diminuição nas vendas na ordem
de 11,1%. As principais quedas
nas exportações brasileiras do
setor ocorreram para os Estados
Unidos (29,9%) e para países da
América Latina (11,5%).
“Diante dos desdobramentos
da covid-19 (coronavirus) no

mundo, o cenário é incerto no
curto prazo. O natural esfriamento da demanda, a dificuldade de
obter insumos tanto nacionais
quanto importados, as dificuldades em obter capital de giro são
algumas dessas preocupações dos
fabricantes”, destacou a entidade
em nota. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

