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Mercado financeiro prevê queda
de 5,12% na economia este ano
O mercado financeiro continua a revisar a estimativa de
queda da economia neste ano.
Pela 14ª semana seguida, piorou a expectativa do mercado
financeiro para o recuo do Produto Interno Bruto (PIB) – a
soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Desta
vez, a previsão de queda passou de 4,11% para 5,12%.
A estimativa consta do boletim Focus, publicação
divulgada semanalmente pelo
Banco Central (BC), com a

Denúncias de violações contra
crianças e adolescentes aumentam 14%
Página 8

Câmara de SP aprova a antecipação
de feriados para aumentar isolamento

projeção para os principais indicadores econômicos.
A previsão para o crescimento do PIB em 2021 segue
em 3,20% e para 2022 e 2023
continua em 2,50%.
Dólar
A cotação do dólar deve
fechar o ano em R$ 5,28. Na
semana passada, a previsão era
R$ 5. Para 2021, a expectativa é que a moeda americana
fique em R$ 5, contra R$ 4,83
da semana passada. Página 3
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Índia prolonga
lockdown
nacional até o
fim do mês
O governo da Índia prolongou até o dia 31 o lockdown que
vigora em todo o país. Agora,
contudo, passou a autorizar governos estaduais a afrouxar restrições e a reiniciar algumas atividades econômicas em áreas
com baixo número de infecções.
O governo federal anunciou o prolongamento de duas
semanas no domingo (17), dia
em que o lockdown seria encerrado em todo o país.
A medida é anunciada depois de o país ter registrado
recentemente cerca de 4 mil
novas infecções diárias. O total acumulado passa de 90 mil.
No fim do mês passado, o
governo indiano voltou atrás
na medida de autorizar o relaxamento das regras em etapas, porque as restrições à
circulação de pessoas vinham afetando gravemente a
economia nacional e deixando grande número de pessoas sem trabalho.
O governo indiano também
anunciou ontem que autorizará a reabertura de lojas e outros negócios em áreas com
baixo número de infecções.
Deixou de fora, porém, grandes estabelecimentos comerciais e complexos de entretenimento. (Agência Brasil)

Previsão do Tempo
Terça: Dia de sol
com algumas nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.
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Noite

Brasil tem 250 mil casos
confirmados e 100.459
pacientes recuperados

Os novos calendários de saques do auxílio emergencial de
R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães
solteiras) foram elaborados de
modo a manter o fluxo nas agências da Caixa Econômica Federal em torno de 2,5 milhões de
pessoas por dia, disse hoje, em
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Tedros Adhanom, diretorgeral da Organização Mundial
de Saúde (OMS), afirmou na
segunda-feira, (18) que estudos
recentes mostram que, mesmo
nas regiões mais afetadas pelo
novo coronavírus, a proporção
da população com anticorpos
não supera os 20%. E na maior
parte dos lugares está em menos de 10%.
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Caixa deve receber
2,5 milhões de pessoas
por dia até 13 de junho

Covid-19

O balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado nesta segunda(18), registrou 13.140 novos casos confirmados de covid19, totalizando 254.220. Foi o
maior número registrados em 24
horas, desde o início da pande-

mia no país. O resultado marcou
um acréscimo de 5,4% em relação a domingo(17), quando o
número de pessoas infectadas
estava em 241.080.
O Brasil teve 674 novas mortes registradas nas últimas 24

horas e chegou a 16.792.
Do total de casos confirmados, 136.969 (54%) estão em
acompanhamento e 100.459
(39,5%) foram recuperados. Há
ainda 2.277 óbitos sendo analisados. (Agência Brasil)

Brasília, o presidente do banco,
Pedro Guimarães.
Explicou que, em todo o país,
esse movimento se repetirá diariamente nesta terça-feira, (19)
até 13 de junho, quando acabará
o saque em dinheiro da segunda
parcela.
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Alívio no mercado externo
faz dólar cair para R$ 5,72
O alívio no mercado externo
após o anúncio de uma pesquisa
com resultados promissores para
o novo coronavírus, causador da
covid-19, animou o mercado financeiro. O dólar caiu para a
menor cotação em 12 dias, e a
bolsa de valores fechou no nível
mais alto em 20 dias.
O dólar comercial encerrou
esta segunda-feira (18) vendido
a R$ 5,72, com recuo de R$
0,119 (-2,03%). A moeda abriu
próxima de R$ 5,80, mas caiu
ainda durante a manhã após a divulgação da pesquisa sobre uma
vacina para o coronavírus. A cotação fechou no menor nível des-

de 6 de maio (R$ 5,704).
O Banco Central (BC) interveio pouco no mercado. A autoridade monetária ofertou até US$
620 milhões para rolar (renovar)
contratos de swap cambial – venda de dólares no mercado futuro
– que venceriam em julho. A
moeda norte-americana acumula alta de 42,55% em 2020.
O euro comercial fechou o
dia vendido a R$ 6,258, com recuo de 1,95%. A libra comercial
caiu 1,54% e terminou a sessão
vendida a R$ 6,979. Essa foi a
primeira vez, desde 5 de maio,
que a moeda britânica fechou
abaixo de R$ 7. (Agência Brasil)

Esporte

Jaguar Racing anuncia encerramento
da série Jaguar I-PACE eTROPHY
após fim da temporada 19/20
A equipe Jaguar Racing
confirmou que o Jaguar IPACE eTROPHY, categoria de
turismo de apoio à Fórmula E,
será encerrado após o final da
temporada 2019/2020. As últimas corridas da segunda
temporada devem acontecer
ao longo do segundo semestre de 2020, caso a situação da
pandemia de COVID-19 permita, seguindo as diretrizes da
OMS (Organização Mundial
da Saúde).
Em 2018, a Jaguar criou a
série eTROPHY – a primeira
categoria de corrida internacional no mundo baseada em um
modelo de produção 100%
elétrico, reforçando o compromisso e a visão da marca em busca do Destination
Zero – futuro com zero
emissão de poluentes –,
desenvolv endo tecnologia
para veículos elétricos por
meio das corridas.
A criação do eTROPHY
marcou o retorno da Jaguar as
corridas e a entrada no campeonato ABB FIA Fórmula E
em 2016. Hoje, em sua quarta
temporada, a equipe da marca,
a Panasonic Jaguar Racing,
continuará competindo e aumentando suas conquistas.
“Durante as duas últimas
temporadas, o Jaguar I-PACE
eTROPHY realizou corridas
incríveis por todo o mundo, e
foi uma adição valiosa para o
calendário da Fórmula E. Ao

lado de nossos pilotos e parceiros, estamos orgulhosos de termos criado um campeonato único como o eTROPHY. Juntos, fomos pioneiros no automobilismo
com carros elétricos. Nós gostaríamos de agradecer a todos que
se juntaram a nós durante essa jornada e transformaram nossa visão
em realidade, ajudando a mostrar
para toda a indústria as possibilidades da eletrificação no motorsport”, diz James Barclay, diretor
do time da Jaguar Racing.
A equipe ZEG iCarros Jaguar
Brazil, formada por Sérgio Jimenez e Cacá Bueno, foi destaque na
primeira temporada da competição. Jimenez, vencedor de cinco
das nove corridas do circuito, levou, em Nova Iorque, o troféu
para casa, consagrando-se o primeiro campeão da categoria,
além de receber um Jaguar IPACE zero-quilômetro. Bueno
não deixou barato e acompanhou
o campeão durante todo o campeonato, terminando com apenas
20 pontos de diferença.
A missão da Jaguar de “Race
to Innovate” permitiu que a marca pudesse usar o aprendizado e
a experiência na Fórmula E e
transformar o premiado Jaguar IPACE no primeiro carro de corrida a bateria, baseado em um
carro de produção. Dando continuidade à filosofia de longa data
da Jaguar de levar a corrida para
as estradas, a série eTROPHY
colocou o 100% elétrico IPACE em condições extremas
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Maioria da
população não
tem anticorpos
contra covid-19,
diz OMS

Cacá Bueno e Sérgio Jimenez
de pilotagem, e as duas primeiras temporadas trouxeram números valiosos e aprendizado importante para os carros de produção.
“Nós nos mantemos totalmente comprometidos com as
corridas eletrificadas e nosso
programa da Jaguar Racing Fórmula E continua como parte importante da nossa transição de
mobilidade elétrica e do Destination Zero. Estamos ansiosos
para o resumo das temporadas da
Fórmula E e do eTROPHY quando o mundo estiver seguro para
nosso time, nossos parceiros e
fãs”, completa Barclay.
Um aspecto-chave deixado
pelo eTROPHY foi uma atualização de software de graça para
todos os donos de I-PACE que
entregou até 20 km a mais de
autonomia numa carga comple-

ta. Essa mudança, disponível desde dezembro de 2019 e já instalada nas unidades mais recentes,
utiliza melhoras derivadas das
corridas para otimizar o gerenciamento da bateria, dos sistemas
térmicos e da entrega de torque
do sistema de tração integral.
Jamie Reigle, CEO da Fórmula E, comenta: “A Jaguar é um
parceiro fantástico dentro e fora
das pistas. O sucesso do eTROPHY de levar a tecnologia pioneira da marca desenvolvida
a partir da Fórmula E e aplicála em seus veículos de alta
performance é o atestado da
sua capacidade como marca e
de engenharia. Na Fórmula E,
nós ficamos realizados de ter
um suporte como esse para o
projeto, que mostra como damos a nossos parceiros a liberdade de alavancar nossa

plataforma para acele rar a
adoção de carros elétricos.
Estamos ansiosos para continuar o trabalho com a Jaguar
Racing em seu programa com
a Fórmula E”.
“Infelizmente, essa pandemia pegou todos de surpresa e
alguns planos tiveram que ser
revistos pela maioria das empresas. É uma pena que um
campeonato histórico, como o
eTROPHY, que foi o primeiro
campeonato mundial de carros
de turismo elétrico não vá continuar. Independentemente de
qualquer coisa, nossa postura
não vai mudar. Fui campeão na
primeira temporada e estou na
liderança da atual. A meta é fechar o campeonato com mais
um título para o Brasil”, diz
Sergio Jimenez, piloto da equipe ZEG iCarros Jaguar Brazil.
“Me deixa triste, como
apaixonado pelo esporte, principalmente o automobilismo,
que um campeonato tão inovador, como o Jaguar I-PACE
eTROPHY deixe de acontecer.
Não era apenas automobilismo, é muito mais. Em 2018,
todos nós escrevemos um pedaço da história. Claro que
queria ter conquistado o título, mas fizemos um trabalho
fantástico como equipe, com o
Sérgio Jimenez sendo campeão e eu terminando com o
vice-campeonato”, diz Cacá
Bueno, que é pentacampeão da
Stock Car.
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Com 4,8 mil mortes, SP tem 5 vezes
mais óbitos por COVID-19 em um mês
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
Jornalista desde 1990, CESAR NETO tem sua coluna (diária) de política publicada desde 1993 na imprensa de São Paulo
(Brasil). Foi se tornando referência na Internet, desde 1996, pelo
site www.cesarneto.com ... Twitter @cesarnetoreal
*
CÂMARA (SP)
Perguntinha : os vereadores que votaram pra compensar o fim
do mega rodízio de veículos, antecipando o feriado 20 (novembro), dia da consciência preta (negra) e pontos facultativos - pra
emendar os isolamentos pessoais e sociais, acreditam na diminuição das mortes ?
*
PREFEITURA (SP)
Perguntinha : Bruno Covas (PSDB) tá mesmo apostando quase todas as fichas num jogo em que a COVID-19 tá ganhando
quebrando quase todas as bancas, ou vai conseguir os isolamentos pessoais e sociais de no mínimo 55% (dos ideais 70%) pra
pelo menos controlar ?
*
ASSEMBLEIA (SP)
Perguntinha : os deputados que votam pra que o feriado de 9
(julho) seja antecipado - pra pros habitantes dos 645 municípios
consigam realizar os isolamentos pessoais e sociais de no mínimo 55% (dos ideais 70%), consideram que isso vai diminuir as
mortes da COVID-19 ?
*
GOVERNO (SP)
Perguntinha : Como vai fazer o Doria (dono de um novo PSDB
- ‘liberal de centro’), candidato à Presidência 2022, pra amenizar
‘rodízios’ de cidadãos e categorias (por exemplo perueiros escolares) que querem voltar a trabalhar, uma vez que pode rolar até
violências ?
*
CONGRESSO (BR)
Perguntinha : o senador Flavio Bolsonaro vai ou não ser alvo
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), sobre denúncias de mais um ex-’amigo’, Paulo Marinho (‘candidato’ do PSDB
de Doria à prefeitura do Rio) envolvendo possível prevaricação
da Polícia Federal ?
*
PRESIDÊNCIA (BR)
Perguntinha : Será que finalmente DEUS Acima de Todos prevalecerá no encontro dos governadores com Bolsonaro, ou vai
ficar ‘como o diabo gosta’ pelo reajustes aos funcionalismos
públicos que o Congresso insiste em aprovar em bilhões e que
podem ser desviados e roubados ?
*
PARTIDOS
Perguntinha : como estará o ex-Presidente Lula, após sofrer
a pior das derrotas pra quem ainda é dono do PT, ou seja perder
pra família Tatto a candidatura pra prefeitura paulistana 2020 ?
Castigo por não ter permitido que novas lideranças reconstruíssem um PT dito ...
*
POLÍTICOS
... ‘diferente’ dos demais, após os crimes de corrupção, roubos e lavagens de dinheiro via Mensalão e Petrolão, associados a
empreiteiros e vários donos de partidos que também cometeram
crimes ? Vai acabar pedindo perdão pelo menos a DEUS, ou se
julga um deus ?
*
HISTÓRIAS (BR)
Morreu em São Paulo, aos 99 anos de idade, o ex-governador
(SP) Laudo Natel (ARENA hoje PP), que sucedeu o lendário Adhemar de Barros no início dos anos 1960. No final dos anos 1970
perdeu a convenção (eleições indiretas) pra Paulo Maluf. Nunca
mais quis saber da política

cesar@cesarneto.com
Jornal
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O novo coronavírus já provocou 4.823 mortes em SP até
o momento, conforme balanço
desta segunda-feira (18). O número é 4,9 vezes maior que o
verificado há um mês. Em 18 de
abril eram 991 óbitos.
Proporção de aumento similar foi verificada entre o número
de infectados. Hoje, há 63.066
casos confirmados da COVID19, contra 13.894 um mês atrás.
O número de cidades com
registros da COVID-19 mais
que dobrou nesse intervalo de
tempo. Em 18 de abril, havia um
ou mais casos em 225 cidades e

90 com pelo menos uma vítima
fatal. Hoje, são 467 e 214, respectivamente.
Nesta segunda, há 9,8 mil
pacientes internados em SP,
sendo 3.900 em UTI e 5.974
em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para atendimento a COVID-19 é de 69,8% no Estado
de São Paulo e 89,3% na Grande São Paulo.
Entre as vítimas fatais, estão
2.851 homens e 1.972 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60
anos ou mais, totalizando 72,9%

das mortes. Observando faixas
etárias subdividas a cada dez
anos, nota-se que a mortalidade
é maior entre 70 e 79 anos
(1.161 do total), seguida por 6069 anos (1.110) e 80-89 (926).
Também faleceram 321 pessoas com mais de 90 anos. Fora
desse grupo de idosos, há também alta mortalidade entre pessoas de 50 a 59 anos (685 do
total), seguida pelas faixas de 40
a 49 (357), 30 a 39 (201), 20 a
29 (42) e 10 a 19 (14), e seis
com menos de dez anos.
Os principais fatores de risco associados à mortalidade são

cardiopatia (58,6% dos óbitos),
diabetes mellitus (43,6%), doença neurológica (11,4%), doença renal (10,8%) e pneumopatia (9,8%). Outros fatores
identificados são imunodepressão, obesidade, asma e doenças
hematológica e hepática.
Esses fatores de risco foram
identificados em risco: 3.894
pessoas que faleceram por COVID-19 (80,7%) do total.
A relação de casos e óbitos
confirmados por cidade pode
ser consultada em: https://
www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/.

Vacinação contra gripe entra na reta final,
mas adesão é baixa entre mães e crianças
Tem início nesta segundafeira (18) a última fase da campanha de vacinação contra a gripe, que se encerrará no dia 5 de
junho. A partir de segunda (18),
doses também serão disponibilizadas para 2 milhões de adultos de 55 a 59 anos de idade,
além de professores de escolas
públicas e privadas.
Ainda assim, pessoas que
pertencem a outros grupos, mas
ainda não foram imunizadas, podem e devem comparecer aos
postos. Alerta especial é para
mães e menores de seis anos,
grupos que ainda têm cobertura
vacinal inferior a 20%.

A terceira etapa começou no
dia 11 e foi dividida em duas fases, buscando reduzir aglomerações para reforçar a prevenção
à COVID-19, doença causada
pelo novo coronavírus. No entanto, até a última quinta-feira (14), compareceram aos
postos somente 430.872 crianças (14,1% de cobertura vacinal), 79.654 gestantes
(17,7%) e 13.663 puérperas
(18,4%). Também foram aplicadas doses em 9.216 pessoas com
deficiências.
Embora o prazo inicial para
estes grupos fosse 17 de maio,
as doses ainda serão disponibi-

lizadas a quem comparecer aos
postos, visto que a meta é alcançar pelo menos 90% de um total de 3 milhões de crianças de
6 meses a menores de 6 anos de
idade, 451,1 mil gestantes e 74,1
mil puérperas (mulheres que
deram à luz nos últimos 45 dias).
Historicamente, a adesão é
contida entre mães e menores.
Neste ano é um pouco melhor
em comparação ao ano passado,
mas ainda aquém do que é preciso. Em 2019, a campanha começou em 10 de abril, e em seis
dias só havia alcançado 13,1%
das crianças, 18,7% das grávidas
e 21,4% das puérperas.

“Pedimos às famílias para
zelarem pela imunização de seus
pequenos, grávidas e às mães que
deram à luz recentemente. Estão circulando doenças respiratórias, como a gripe e a COVID-19, e toda medida preventiva é necessária. Ir ao posto rapidamente para se vacinar
é um gesto de cuidado individual e coletivo”, enfatiza a diretora de Imunização da Secretaria da Saúde, Nubia Araújo. “Essa vacina é totalmente
segura e não causa gripe, pois
é composta apenas de fragmentos do vírus que garantem
a devida proteção”, enfatiza.

Câmara de SP aprova a antecipação
de feriados para aumentar isolamento
A Câmara Municipal de São
Paulo aprovou na segunda-feira,
(18), em sessão extraordinária
virtual, a autorização para que o
executivo antecipe feriados municipais devido à pandemia do
novo coronavírus. O texto segue
agora para sanção do prefeito
Bruno Covas.
O objetivo é antecipar os
dois últimos feriados munici-

pais de 2020 - Corpus Christi e
Consciência Negra - para aumentar o índice de isolamento
social na capital. Com a autorização legislativa, a prefeitura
poderá definir as datas dessa antecipação por meio de decreto.
Urgência
Para atender a pedido de urgência apresentado pelo execu-

tivo, a liderança do governo
apresentou um substitutivo ao
Projeto de Lei (PL) 424/2018
acrescentando a antecipação dos
feriados municipais.
De autoria do poder executivo, o projeto aprovado trata do
estímulo à contratação de mulheres integrantes do programa
Tem Saída, voltado para mulheres em situação de violência do-

méstica.
O PL prevê que nas contratações firmadas pela prefeitura
para a prestação de serviços públicos, ficam asseguradas 5%
das vagas de trabalho para mulheres em situação de violência
doméstica, desde que haja integrantes do programa com qualificação necessária para a ocupação das vagas. (Agência Brasil)

São Paulo ultrapassa México no
número de mortes por coronavírus
Mais de mil pessoas morreram em decorrência do novo
coronavírus na última semana,
no estado de São Paulo. No domingo (17), o total era de 4.782
óbitos, contra 3.709 no dia 10
de maio. O número de vítimas
fatais superou o total de mortos

em todo o México – segundo a
OMS (Organização Mundial da
Saúde), foram 4.767 mortes no
país até o momento.
Também na última semana,
foram confirmadas em São Paulo 16.901 novas infecções, chegando ao total de 62.345 com di-

agnóstico de COVID-19. Com
isso, o número de casos no estado hoje é 38% maior que o
total verificado no território
mexicano – de acordo com a
OMS, são 45.032 casos no país
latino. Em 10 de maio, São Paulo registrava 45.444 infectados.

No momento, o estado tem
pelo menos uma pessoa infectada em
463 cidades, e há no mínimo um óbito em correspondem a 213 municípios. A taxa de ocupação dos leitos de
UTI reservados para atendimento a
COVID-19 é de 73,9% no estado e
92,2% na Grande São Paulo.

Prefeitura atenderá cerca de 10 mil
pessoas nesta semana em serviços de
seguro-desemprego e auxílio emergencial
Agendamentos nos Cates podem ser feitos pela central 156 ou pela internet, no portal do serviço
Os Centros de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cates) da Prefeitura devem atender
nesta semana cerca de 10 mil
pessoas que agendaram serviços
de habilitação do seguro-desemprego e requerimento do
auxílio emergencial do Governo Federal. São 13 unidades
abertas em diferentes bairros da
capital para ajudar a população
que não tem familiaridade com
o mundo digital a acessar os benefícios durante a pandemia pelo
coronavírus.
“O cidadão que precisa solicitar o benefício pode escolher
a unidade mais próxima de sua
residência e reduzir o deslocamento pela cidade, evitando também o contágio pelo vírus. Os
atendentes da central 156 orientam o solicitante durante a ligação, a fim de que todos os documentos necessários sejam levados no dia marcado e não seja
perdida a oportunidade de passar pelo atendimento”, explica a
secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.
Por volta de 70% dos agendamentos da semana são para
solicitantes do seguro-desem-

prego para habilitação ou resolver pendências que inviabilizam
a liberação do benefício. Os demais pedidos de atendimento se
voltam ao requerimento do auxílio emergencial. Somente nesta segunda-feira (18), são esperadas cerca de 2,2 mil pessoas
nos 13 Cates.
Confira quem tem direito
aos benefícios
Tem direito ao benefício do
seguro-desemprego o trabalhador formal e doméstico, dispensado sem justa causa. O trabalhador formal com contrato de trabalho suspenso em virtude de
participação em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador
também tem direito.
Já para o auxílio emergencial do Governo Federal, podem
receber os dese m p r e g a d o s ,
trabalhadores informais, MEI
– Microempreendedores Individuais, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) para
Programas Sociais e contribuinte individual ou facultativo da Previdência Social.
Para ter direito ao benefício,
será avaliado pelo governo

federal a renda familiar de até
meio salário mínimo por pessoa,
e de até três salários mínimos
por família.
Como agendar
Os serviços da central 156
da Prefeitura realizam o agendamento via telefone ou pela internet no portal por este site https:/
/sp156.prefeitura.sp.gov.br. Durante o atendimento é possível
escolher a unidade mais próxima de casa. O serviço funciona
todos os dias semana, 24 horas.
Os atendentes do 156 verificam se o cidadão tem condição de realizar o serviço pela
internet nos portais do Governo Federal. Caso não seja
possível, irão questionar se o
CPF do cidadão está ativo. Se
a pessoa não tiver CPF ou estiver com alguma restrição,
será indicada a resolução desse problema para prosseguimento do atendimento, que
será finalizado com a informação do dia, horário e local,
além dos documentos necessários e número de protocolo, tanto para o auxílio emergencial quanto para o segurodesemprego.

Nas unidades do Cate será
verificado se a pessoa está agendada e se os documentos estão
corretos. Para proteção das
equipes técnicas e do cidadão é
obrigatório o uso de máscaras,
conforme orientação dos órgãos
de saúde. Quem chegar à unidade sem a proteção recebe um
modelo descartável no local.
Unidades atenderam mais
de 6 mil na semana passada
Entre os dias 4 e 8 de maio
as 13 unidades do Cate atenderam 6.281 pessoas para realizar
o requerimento do auxílio emergencial do Governo Federal e
para a habilitação do seguro-desemprego.
Nos últimos dois dias foram
2.781 atendidos, sendo que
1.079 pessoas que buscaram
pelo serviço do seguro-desemprego conseguiram habilitar o
beneficio. Quanto ao auxílio
emergencial, por volta de 38%
dos que agendaram o atendimento para requerer o benefício conseguiram dar andamento ao pedido e parte deles tomaram conhecimento, no ato do atendimento, sobre a liberação do benefício.
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Caixa deve receber 2,5 milhões de
pessoas por dia até 13 de junho
Os novos calendários de saques do auxílio emergencial de
R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães
solteiras) foram elaborados de
modo a manter o fluxo nas agências da Caixa Econômica Federal em torno de 2,5 milhões de
pessoas por dia, disse hoje, em
Brasília, o presidente do banco,
Pedro Guimarães.
Explicou que, em todo o país,
esse movimento se repetirá diariamente nesta terça-feira, (19) até 13
de junho, quando acabará o saque
em dinheiro da segunda parcela.
Segundo Guimarães, o cronograma foi pensado para impedir picos de movimentação nas
agências, como os ocorridos em
4 e 5 de maio, quando o saque
da primeira parcela em espécie
coincidiu com a retirada do dinheiro por quem tinha transferido o benefício para a conta de
amigos ou de parentes. “Esse
equilíbrio é para ter 2,5 milhões
de pessoas [sacando nas agências] na mesma data”, explicou o
presidente da Caixa.
De hoje até o dia 29, as agências receberão diariamente 1,9
milhão de beneficiários do Bolsa Família, que retirarão a segunda parcela do auxílio emergencial com base no último dígito do Número de Inscrição
Social (NIS). A partir de amanhã,
o movimento diário será refor-

çado por pessoas que tiveram a
primeira parcela liberada na última sexta-feira (15) <https://
agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-05/dataprev-aprova-auxilio-emergencial-para-83-milhoes-de-brasileiros>. Esse contingente, de 8,3
milhões de pessoas, irá ao banco dividido em grupos de 600
mil pessoas por dia, com base no
mês de nascimento.
De 30 de maio a 13 de junho, será a vez de os inscritos
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e dos trabalhadores informais irem às agências
sacarem a segunda parcela em
dinheiro. A retirada também se
dará conforme o mês de nascimento, num total estimado entre 2,4 milhões e 2,7 milhões de
pessoas por dia.
O pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial para
os informais e os inscritos no
CadÚnico começa amanhã e vai
até o dia 26, mas o dinheiro só
será depositado na conta poupança digital da Caixa.
Até o dia 30, esses beneficiários só poderão movimentar o
dinheiro por meio do aplicativo
Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas, de
boletos bancários e de compras
em lojas e estabelecimentos par-

ceiros do banco.
O presidente da Caixa explicou que o dinheiro da segunda
parcela depositado na conta digital só poderá ser sacado em espécie a partir do dia 30 para evitar aglomerações nas agências.
Diferentemente do pagamento da primeira parcela, a
transferência da conta digital
para contas de terceiros também
só será liberada quando começar o saque em dinheiro.
“O movimento nas agências
subiu no início de maio por causa disso. Muita gente transferiu
para a conta de amigos ou de parentes que foram sacar nas agências da Caixa, aumentando as filas”, justificou.
Guimarães explicou ainda
que quem teve o auxílio emergencial liberado mais tarde terá
um calendário próprio, recebendo as três parcelas com 30 dias
de diferença cada. Como o benefício pode ser pedido até 3 de
julho, quem tiver o auxílio liberado após essa data receberá até
setembro, caso a primeira parcela saia em julho, ou outubro,
caso a primeira parcela só saia
em agosto.
Balanço
A Caixa Econômica apresentou o balanço mais recente do
auxílio emergencial. Até as 14h

de segunda-feira, 18, o banco
pagou R$ 37,3 bilhões a 52,3
milhões de pessoas. O número
inclui tanto a primeira parcela
como o primeiro dia de pagamento da segunda parcela. Em
relação ao primeiro lote, 96%
dos beneficiários sacaram todos
os recursos.
A vice-presidente de Governo da Caixa, Tatiana Thomé,
apresentou dados do Benefício
Emergencial (BEm), que complementa a renda do trabalhador
com jornada reduzida ou com
contrato suspenso durante a pandemia com uma parcela do seguro-desemprego a que o empregado teria direito se fosse
demitido. Desde 4 de maio, a
Caixa, que opera o BEm, pagou
R$ 1,7 bilhão a 1,8 milhão de
empregados.
Desse total, R$ 1,1 bilhão
foram creditados em contas de
correntistas do próprio banco,
R$ 597,5 milhões na conta poupança digital e R$ 27,4 milhões
no Cartão do Cidadão.
Segundo a vice-presidente,
nest a semana o banco deverá
pagar R$ 425 milhões a 428
mil trabalhadores. O BEm é
pago 30 dias depois da assinatura do acordo de redução de
jornada ou de suspensão de
contrato, em duas ou três parcelas. (Agência Brasil)

Camex zera imposto de importação
de 118 produtos contra coronavírus
Um total de 118 produtos
usados no combate ao novo coronavírus teve o Imposto de Importação zerado. Desse total,
cerca de 80 correspondem a medicamentos usados no tratamento de pacientes hospitalizados. A
decisão da Câmara de Comércio
Exterior (Camex) foi publicada
na segunda-feira, (18) no Diário
Oficial da União.
Com a medida, sobe para 509
o número de produtos que tiveram a tarifa de importação zerada desde o início da pandemia de
covid-19. Em nota, o Ministério
da Economia informou que a
ampliação da lista de itens importados atende à demanda do
Conselho Nacional das Secreta-

rias Municipais de Saúde e a parâmetros da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Um dos itens com imposto
reduzido a zero é a prednisona, indicada para o tratamento
de doenças endócrinas, osteomusculares, alérgicas e oftálmicas. Medicamentos antivirais e antirretrovirais também estão na lista.
A redução do Imposto de
Importação soma-se a uma série de medidas do Ministério da
Economia para facilitar a compra de produtos usados no enfrentamento da pandemia. Além
de diminuir o Imposto de Importação, o governo reduziu a zero
o Imposto sobre Produtos Indus-

trializados (IPI) de centenas de
produtos essenciais no combate à doença.
Para evitar gargalos nos portos e aeroportos e acelerar a entrega das cargas, a Receita Federal simplificou o despacho
aduaneiro de importação. O
governo também suspendeu tarifas antidumping (aplicadas
quando há concorrência desleal de itens importados) sobre
tubos de coleta de sangue e
seringas descartáveis e eliminou
licenciamento de importação de
mercadorias essenciais no combate à doença.
Outra medida tomada nos últimos meses foi a autorização
temporária para a importação de

equipamentos de unidades de
terapia intensiva usados. Desde
que sejam indispensáveis ao tratamento, os equipamentos podem entrar no país sem exigências como a comprovação de
inexistência de produtos nacionais semelhantes.
Mais cedo, o presidente Jair
Bolsonaro comentou a medida
no Twitter. “O Governo Federal
zera impostos sobre medicamentos em teste para Covid-19.
A isenção da alíquota do Imposto de Importação versa sobre
mais de 100 medicamentos,
como antirretrovirais e antivirais, a fim de facilitar leques de
estudos no combate ao vírus”,
postou. (Agência Brasil)

Mercado financeiro prevê queda
de 5,12% na economia este ano
O mercado financeiro continua a revisar a estimativa de queda da economia neste ano. Pela
14ª semana seguida, piorou a expectativa do mercado financeiro
para o recuo do Produto Interno
Bruto (PIB) – a soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país. Desta vez, a previsão de queda passou de 4,11% para 5,12%.
A estimativa consta do boletim
Focus, publicação divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC),
com a projeção para os principais
indicadores econômicos.
A previsão para o crescimento do PIB em 2021 segue em
3,20% e para 2022 e 2023 continua em 2,50%.
Dólar
A cotação do dólar deve fechar
o ano em R$ 5,28. Na semana pas-

sada, a previsão era R$ 5. Para
2021, a expectativa é que a moeda americana fique em R$ 5, contra R$ 4,83 da semana passada.
Inflação
As instituições financeiras
consultadas pelo BC continuam
a reduzir a previsão de inflação
de 2020. A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu pela
décima vez seguida, ao passar de
1,76% para 1,59%.
Para 2021, a estimativa de
inflação também foi reduzida, de
3,25% para 3,20%. A previsão
para os anos seguintes - 2022 e
2023 - não teve alterações e permanece em 3,50%.
A projeção para 2020 está
abaixo da meta de inflação que
deve ser perseguida pelo BC. A

meta, definida pelo Conselho
Monetário Nacional, é de 4%
em 2020, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou
seja, o limite inferior é 2,5% e
o superior, 5,5%.
Para 2021, a meta é 3,75% e
para 2022, 3,50%, também com
intervalo de 1,5 ponto percentual em cada ano.
Selic
Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa
como principal instrumento a
taxa básica de juros, a Selic, estabelecida atualmente em 3% ao
ano pelo Comitê de Política
Monetária (Copom).
Para o mercado financeiro,
a expectativa é que a Selic encerre 2020 em 2,25% ao ano.

A previsão anterior era 2,50%
ao ano.
Quando o Copom reduz a
Selic, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo,
reduzindo o controle da inflação
e estimulando a atividade econômica. Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, o objetivo é conter a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os juros mais altos
encarecem o crédito e estimulam a poupança.
Para o fim de 2021, a expectativa é que a taxa básica chegue
a 3,50% ao ano. Para o fim de
2022, as instituições reduziram
a previsão de 5,50% ao ano para
5,25% ao ano e, para o fim de
2023, a estimativa segue em 6%
ao ano. (Agência Brasil)

Cartórios superam bancos no envio
de movimentações suspeitas à UIF
Os cartórios de todo o país
superaram os bancos no número de operações suspeitas repassadas à Unidade de Inteligência
Financeira (UIF) do Banco Central, órgão responsável pelo rastreamento de atividades ilícitas.
De acordo com a Associação
dos Notários e Registradores do
Brasil (Anoreg/BR), nos três
primeiros meses deste ano, os
cartórios remeteram 132 mil
atividades suspeitas à UIF. Durante todo o ano passado, os ban-

cos enviaram ao órgão 118 mil
comunicações.
Após receber as informações dos cartórios, a UIF elabora relatórios que são enviados ao
Ministério Público caso seja
confirmado que a compra de um
imóvel ou a transferência de propriedade, por exemplo, não têm
fundamento econômico ou foi
paga em espécie.
As informações financeiras
são usadas para investigar casos
de corrupção, lavagem de di-

nheiro, tráfico de drogas e movimentações de organizações
criminosas.
Em fevereiro, o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) incluiu os cartórios no sistema de
combate à corrupção e definiu
que os tabeliães são obrigados a
informar todas as movimentações suspeitas de pessoas que
comparecerem às serventias.
Pelo Provimento nº 88, os
cartórios devem monitorar as
condições da movimentação de

registro de imóveis, de empresas e identificar o beneficiário
final da operação.
Em dezembro do ano passado, o plenário do Senado aprovou
a Medida Provisória (MP) 893/
19, que transferiu a UIF, antigo
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), do Ministério da Economia para o Banco
Central (BC). A medida foi tomada após críticas à subordinação
administrativa do órgão ao Poder
Executivo. (Agência Brasil)
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Maioria da população não
tem anticorpos contra
covid-19, diz OMS
Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial de
Saúde (OMS), afirmou na segunda-feira, (18) que estudos recentes mostram que, mesmo nas regiões mais afetadas pelo novo coronavírus, a proporção da população com anticorpos não supera
os 20%. E na maior parte dos lugares está em menos de 10%. “Em
outras palavras, a maioria da população do mundo segue em uma
situação de suscetibilidade em relação ao vírus. O risco segue
elevado e ainda nos resta um longo caminho a percorrer”.
As declarações de Adhanom foram feitas durante a abertura
da 73ª Assembleia Mundial da Saúde (World Health Assembly WHA, sigla em inglês), evento anual que acontece sempre em
maio, em Genebra, na Suíça.
“Como se pratica o distanciamento social quando se vive em
lares superlotados? Como alguém fica em casa quando tem que trabalhar para dar de comer a sua família? Como fazer a higiene das
mãos quando não se tem água limpa?”, questiona Adhanom. Para
ele, alguns países estão tendo sucesso ao evitar a transmissão comunitária disseminada, enquanto outros ainda estão atravessando sua
pior fase e, ainda, há os que estejam avaliando como flexibilizar as
restrições para retomar atividades sociais e econômicas.
Segundo Adhanom, a OMS compreende plenamente e respeita o desejo dos países de retomar as atividades, mas alerta
que “é precisamente porque queremos a recuperação mundial
mais rápida possível, que instamos os países que sejam cautelosos. Países que avançam com muita rapidez, sem ter estabelecido uma base sólida de saúde pública adequada para detectar e
suprir a transmissão, correm um sério risco de afetar a sua própria recuperação”.
Adhanom recorda que, há seis meses, era inimaginável pensar que as grandes cidades estariam paradas e que simplesmente
dar a mão para alguém fosse uma ameaça à vida. No entanto, em
menos de seis meses a pandemia deu a volta ao mundo, afetando
países grandes e pequenos, ricos e pobres.
“Bilhões de pessoas perderam o emprego. Há muito temor e
incertezas. A economia mundial está sofrendo a pior contração
desde a Grande Depressão. A pandemia expõe quais são os defeitos, as desigualdades, as injustiças e as contradições do nosso
mundo moderno, destacando nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. Apesar do poderio econômico, militar e tecnológico
de muitas nações, este minúsculo vírus está nos dando uma lição
de humildade. O mundo não vai ser o mesmo. Todos sabemos que
temos que fazer todo o possível para evitar que essa experiência
se repita. Nosso maior fracasso seria não aprender com as lições
que essa pandemia nos deixou”, afirmou o diretor-geral da OMS.
Em relação aos desafios impostos aos países pela disseminação da covid-19, Adhanom afirma que a OMS, desde o primeiro momento, alertou o mundo sobre a gravidade da doença.
“Demos o alerta, voltamos a dar em repetidas situações, notificamos os países, emitimos orientações para os profissionais
de saúde e, em dez dias, declaramos uma emergência sanitária,
que é o nosso nível máximo de alerta, em 30 de janeiro. Naquele
momento havia menos de 100 casos e nenhuma morte na China.
Oferecemos diretrizes técnicas, assessoramento estratégico,
sustentando a todo o momento a nossa experiência com fundamentos científicos. Apoiamos os países para que pudessem se
adaptar e aplicar essas diretrizes. Enviamos material para diagnósticos, EPI’s (equipamentos de proteção individual), oxigênio
e material médico a mais de 120 países. Formamos 12,6 milhões de profissionais sanitários em 23 idiomas, pedimos acesso equitativo às vacinas, às provas de diagnóstico ou aos tratamentos terapêuticos. Lutamos contra as fake news e divulgamos
informação confiável”, disse Adhanom.
O diretor-geral da OMS afirma que a pandemia demonstrou
que se a humanidade quer que haja desenvolvimento, é necessário investir em saúde. E que a saúde não é nenhum luxo, nem
recompensa, nem custo. É uma necessidade, um investimento.
“É o caminho para a segurança, a prosperidade e a paz”.
Além do pronunciamento de Adhanom, durante a reunião, que
este ano aconteceu virtualmente, foram escolhidos presidente e
cinco vice-presidentes para a próxima gestão. Como presidente
foi eleita Keva Bain, representante permanente das Bahamas nas
Nações Unidas. A 72ª gestão, encerrada hoje, foi exercida pela
China. Devido à pandemia, a reunião deste ano, que acontece entre
hoje e amanhã (19), teve a agenda reduzida e concentrada na abordagem ao novo coronavírus.
Embora a OMS possa fazer recomendações e sugerir cursos
de ação, cabe a cada governo determinar sua resposta e agir de
acordo com ela. O secretariado da OMS não tem o poder de executar nenhuma ação nos estados-membros.
A Assembleia Mundial da Saúde é o órgão de decisão da OMS.
Delegações de todos os 194 Estados-Membros da OMS participam da reunião. As principais funções do órgão são determinar
as políticas da organização, nomear o diretor-geral, supervisionar as políticas financeiras e revisar e aprovar o orçamento do
programa proposto. (Agência Brasil)

Líder supremo do Irã diz que
EUA serão expulsos do
Iraque e da Síria
Os norte-americanos serão expulsos do Iraque e da Síria, disse o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, no domingo
(17), reafirmando a exigência iraniana de que as tropas dos Estados Unidos (EUA) sejam retiradas do Oriente Médio.
O Irã quase entrou em um conflito de fato com os EUA quando um drone norte-americano matou o destacado comandante
militar iraniano Qassem Soleimani em Bagdá, no dia 3 de janeiro, o que levou Teerã a retaliar com uma saraivada de mísseis
contra uma base dos EUA no Iraque dias depois.
Khamenei disse que as ações dos norte-americanos no Afeganistão, no Iraque e na Síria os tornou odiados, de acordo com a
transcrição de um discurso a estudantes publicada em seu site.
“Os norte-americanos não continuarão no Iraque e na Síria e
serão expulsos”, afirmou Khamenei.
No mês passado, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse
que instruiu a Marinha a disparar contra qualquer navio iraniano
que a assedie no mar, mas mais tarde afirmou que não está alterando as regras de combate dos militares.
Após o comunicado de Trump, o chefe da Guarda Revolucionária do Irã, general Hossein Salami, disse que seu país destruirá
navios de guerra norte-americanos se sua segurança no Golfo
Pérsico for ameaçada. (Agência Brasil)
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INSTITUTO INTERCEMENT
CNPJ nº 23.781.046/0001-90

Pelo desenvolvimento
comunitário

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Sócios: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, colocando-se à disposição para quaisquer
esclarecimentos.
São Paulo, 11 de maio de 2020
A Administração
BALANÇO PATRIMONIAL Levantado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em reais - R$)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Outros créditos
Total do ativo circulante
Não Circulante
Títulos e valores mobiliários
Outros créditos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do Ativo

2019

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Para os Exercícios de 31 de Dezembro de 2019 e de 2018
(Valores expressos em reais - R$)

2018

Passivo
Circulante
1.997.855 2.683.743 Fornecedores e contas a pagar
65.235
16.948 Salários e encargos sociais a pagar
2.063.090 2.700.691 Impostos e contribuições a recolher
Antecipação de recursos
56.176
54.007 Partes Relacionadas
681.312
830.294 Total do passivo circulante
2.839
4.258 Patrimônio Social
985
1.030 Patrimônio social
741.312
889.589 Total do patrimônio social
2.804.402 3.590.280 Total do Passivo e Patrimônio Social
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2019
32.569
177.032
28.385
89.189
310.703
637.878
2.166.524
2.166.524
2.804.402

Patrimônio social
3.939.238
–
(965.937)
2.973.301
–
(806.777)
2.166.524
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

48.368 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
159.425
327.503 Deficit do exercício
81.683
Ajustes para reconciliar o superavit do período:
–
616.979
Depreciação e amortização
2.973.301
2.973.301
3.590.280

2019

2018

(806.777)

(965.937)

1.465

Provisão (reversão) para perdas eventuais, líquidas
Juros, encargos e variações cambiais provisionados

5.416

–

2.203

(31.589)

51.103

139.918

(515.700)

Variação nos ativos operacionais:
Outros Créditos

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Para os Exercícios de 31 de Dezembro de 2019 e de 2018
(Valores expressos em reais - R$)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017
Deficit do exercício
Absorção do deficit do exercício
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
Deficit do exercício
Absorção do deficit do exercício
Saldos em 31 de Dezembro de 2019

2018

Variação nos passivos operacionais:
Déficit acumulado
–
(965.937)
965.937
–
(806.777)
806.777
–

Fornecedores
Total
3.939.238 Salários e encargos
(965.937) Impostos e contribuições a recolher
–
2.973.301 Doações Antecipadas
(806.777)
– Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
2.166.524

(15.799)

27.505

14.270

5.727

(295.782)

(623.158)

7.506

(68.318)

(986.788)

(2.081.159)

Partes relacionadas

300.900

–

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento

300.900

–

(685.888)

(2.081.159)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT
Para os Exercícios de 31 de Dezembro de 2019 e de 2018
(Valores expressos em reais - R$)
2019

2018

Receita Bruta
Deficit antes do resultado financeiro
Doações e contribuições
3.765.933
3.635.337
Resultado Financeiro
Despesas Operacionais
Doações efetuadas em dinheiro e/ou bens materiais
(1.478.998) (1.951.911) Receitas
Despesas em apoio técnico e/ou serviços
(1.055.996)
(685.637) Despesas
(2.188.367) (2.090.602)
Gerais e administrativas
Total das despesas
(4.723.361) (4.728.150) Deficit do exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2019
(957.428)

160.720
(10.069)
150.651
(806.777)

2018 Redução líquida de caixa e equivalentes
(1.092.813)
de caixa no exercício

219.283
2.683.743
4.764.904
(92.407) Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício
126.876
1.997.855
2.683.745
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício
(965.937)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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“As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, sem ressalvas, estão à disposição dos Sócios na sede do Instituto”.
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Azaleia Participações S.A.
CNPJ/ME nº 34.530.986/0001-23
Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em reais)
Demonstração do Resultado
Demonstração do Resultado Abrangente
Lucro líquido do exercício
4.591.743,15
Ativo
25.709.038,15d Receita líquida
4.591.743,15
– Resultado abrangente total do exercício
Circulante
102,80d Lucro bruto
Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto
Caixa
102,80d Outras receitas operacionais
4.591.743,15 Atividades de investimento
Caixa geral
102,80d Receita de Equivalência Patrimonial
(21.117.192,20)
4.591.743,15 Aquisição de ações/cotas
Caixa
102,80d Resultado antes do IR e CSL
4.591.743,15 Caixa líquido usado nas atividades de investimentos (21.117.192,20)
Não circulante
25.708.935,35d Lucro líquido do exercício
Atividades
de
financiamento:
Integralização
de
capital
21.117.295,00
Investimentos
25.708.935,35d
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 21.117.295,00
Investimentos
25.708.935,35d
Capital reali- Reservas
Aumento nas Disponibilidades
102,80
Controladas e coligadas – Equivalência patrimônial
25.708.935,35d
zado autorizado de lucros
Disponibilidades – No final do período
102,80
Passivo e patrimonio líquido
25.709.038,15c
Reserva
Reserva
Capital social
Total a longo prazo estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis,
legal de lucros
Patrimônio líquido
25.709.038,15c
21.117.295,00
–
– 21.117.295,00 acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e atualizaCapital social subscrito
21.117.295,00c Capital Social
–
– 4.591.743,15 4.591.743,15 ções monetárias; f) Em 16/09/2019 as sócias resolvem aumentar o capital
Capital social
21.117.295,00c Resultado do Período
– 229.587,16 (229.587,16)
– social de R$ 100,00 para R$ 21.117.195,00 através de aquisições de quotas
Capital social
21.117.295,00c Reserva Legal
nas empresas Santa Barbara, Triunfo Agropecuária e Brumado ParticipaReservas de lucros
4.591.743,15c Saldo em
21.117.295,00 229.587,16 4.362.155,99 25.709.038,15 ções; g) Em 21/11/2019 houve a transformação de sociedade limitada para
Reservas de lucros
4.591.743,15c 31/12/2019
Reservas de lucros
4.591.743,15c 3. Sumário das Principais Práticas Contábeis – a) A empresa iniciou suas sociedade por ações, adotando-se a denominação de Azaleia ParticipaNotas Explicativas das Demonstrações Contábeis
atividades em 14/08/2019; b) O resultado é apurado pelo regime de com- ções S.A. (Companhia), continuando a Companhia com o mesmo objeto
1. Contexto Operacional – A empresa tem por objeto social holdings de petência das receitas e despesas, tendo como forma de tributação o Lucro social. 4. Capital Social – O capital social é de R$ 21.117.295,00, repreinstituições não financeiras e aluguel de imóveis próprios. 2. Apresenta- Presumido; c) A empresa não possui imobilizados em seus ativos; d) Os sentado por 21.117.295 ações ordinárias nominativas sem valor nominal, ao
ção das Demonstrações Contábeis – As Demonstrações Contábeis foram demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo estão demonstrados preço de R$ 1,00 cada, totalmente subscritas e integralizadas.
João Hagop Nercessian – Diretor Geral
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com os princípios fun- aos seus valores originais, adicionados, quando aplicáveis, pelos valores
Paula Duarte Silveira – Contadora CRC-SP nº 1SP 176.292/O-2
damentais da contabilidade, observando a legislação comercial e fiscal. de juros e atualizações monetárias; e) Os passivos circulantes e exigíveis
Balanço Patrimonial

Agro Pecuária Vale do Corumbataí S/A
CNPJ nº 53.878.385/0001-50
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
WĂƐƐŝǀŽĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
2020
2019
Circulante
15.906
1.489
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
14.444
48
dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐŽůŚĞƌ
20
34
Adiantamentos de clientes
1.202
1.198
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂƉĂŐĂƌ
63
51
dƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐ
177
158
Não circulante
4.392
4.607
dƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐ
4.005
4.454
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ
8
369
721 dƌŝďƵƚŽƐĐŽŵĞǆŝŐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƵƐƉĞŶƐĂ
352
103
1
- KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ
35
42
92
30 WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
29.218
27.777
462
751 Capital social
7.907
7.907
/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
44.004
28.108 ũƵƐƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
18.725
18.311
44.466
28.859 ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
2.586
1.559
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ
49.516
33.873 dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
49.516
33.873
Demonstração das mutações
Capital ũƵƐƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
Lucros
ĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
social
Deemed cost
Legal ZĞƐĞƌǀĂĚĞůƵĐƌŽƐ acumulados
Total
Em 31 de março de 2018
10.400
37.383 1.160
48.943
ZĞĚƵĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƉŽƌĐŝƐĆŽ
(2.493)
(12.025)
(344)
(107) (14.969)
ũƵƐƚĞƚƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐƐŽďƌĞdeemed cost
(7.047)
(7.047)
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
901
901
ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽ͗ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐ
45
698
(743)
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ
(51)
(51)
Em 31 de março de 2019
7.907
18.311
861
698
27.777
ZĞǀĞƌƐĆŽĚĞƚƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐƉĂƌĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞ^WͲ
414
414
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
1.090
1.090
ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽ͗ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐ
55
972
(1.027)
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ
(63)
(63)
Em 31 de março de 2020
7.907
18.725
916
1.670
29.218
Demonstração do resultado
2020
2019
276
490
Receitas
938
1.273 Lucro antes do IR e da CS
1.404
1.145
Lucro bruto
938
1.273 /ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĐŽƌƌĞŶƚĞƐ
(314)
(244)
ZĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
1.090
901
ĞƐƉĞƐĂƐŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
(386)
(575) Lucro básico e diluído por ação - R$
Ϭ͕Ϭϯ
Ϭ͕ϬϮ
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ͕ůşƋƵŝĚĂƐ
576
(43)
190
(618) ƵƌĂŶƚĞŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϬĞϮϬϭϵŶĆŽŽĐŽƌƌĞLucro operacional
1.128
655 ƌĂŵƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŽƵƚƌŽƐĞǀĞŶƚŽƐƋƵĞũƵƐƟĮƋƵĞĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽďƌĂŶŐĞŶƚĞ͘
ZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
276
497 Ɛ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĐŽŵƉůĞƚĂƐ Ğ Ž ƉĂƌĞĐĞƌ ĚŽƐ ĂƵĚŝƚŽƌĞƐ
ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
(7) ĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞĂƌƋƵŝǀĂĚŽƐŶĂƐĞĚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
Balanço patrimonial
ƟǀŽ
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ
KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
Não circulante
ZĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ
Depósitos judiciais
KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ

2020
5.050
1
4.952
97
-

2019
5.014
1
4.661
128
224

ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂ
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
Ajustes: ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĞŝŶƚĂŶŐşǀĞůďĂŝǆĂĚŽ
:ƵƌŽƐĞǀĂƌŝĂĕƁĞƐŵŽŶĞƚĄƌŝĂƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐ
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ;ƌĞǀĞƌƐĆŽͿĚĞƉƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ
/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
ũƵƐƚĞĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞ

2020
1.090
4
(277)
(7)
314
1.124

sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ
383
Depósitos judiciais
(1)
KƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐ
162
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
(4)
dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐŽůŚĞƌ
(280)
Adiantamentos de clientes
4
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ
dƌŝďƵƚŽƐĐŽŵĞǆŝŐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƵƐƉĞŶƐĂ
249
KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ
(7)
ĂŝǆĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
1.630
/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůƉĂŐŽƐ
(63)
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
1.567
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ĚŝĕƁĞƐĂŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĞŝŶƚĂŶŐşǀĞů
(1.500)
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
(16)
ĂŝǆĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
;ϭ͘ϱϭϲͿ
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
Dividendos pagos
(51)
ŝƐĆŽĚĞĂƟǀŽƐ
ĂŝǆĂĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;ϱϭͿ
ZĞĚƵĕĆŽĚĞĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ͕ůşƋƵŝĚŽƐ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
1
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
1
/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ
^ĂůĚŽƐĞŵĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
4.952
dŽƚĂůĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ
4.953
A Administração
Contador
Hernani Carlos Euzébio - CRC ϭ^WϭϵϵϯϲϵͬKͲϬ

2019
901
3
74
(460)
104
244
(3)
863
510
19
(251)
(26)
(137)
212
(108)
42
1.124
(74)
1.050
537
537
(1.587)
;ϭ͘ϱϴϳͿ
1
1
4.661
4.662

Triunfo Agropecuária S.A.
CNPJ/ME nº 49.323.876/0001-68
Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em R$ mil)
Balanço Patrimonial
Demonstração do Resultado
2019
12.079.940,37
2019 Receita bruta
2019
(377.864,00)
33.361.462,16C Deduções
Ativo
33.361.462,16D Passivo e patrimonio líquido
11.702.076,37
3.550.531,76C Receita líquido
Circulante
16.157.692,12D Circulante
(8.813.960,11)
476.683.74C CPV
Bancos conta movimento
258.862,37D Fornecedores
(108.282,10)
1.119.037,98C CMV
Cliente a receber
6.754.031,79D Obrigações tributárias
2.779.834,16
176.004,75C Lucro bruto
Perdas estimadas
420.620,48C Obrigações trabalhistas e previdenciarias
(280.609,18)
1.778.805,29C Despesas com vendas
Outros creditos
561.046,30D Outras obrigações
(2.764.874,62)
9.180.058,89C Despesas administrativas
Adiantamentos a fornecedores
124.454,19D Não circulante
(455.341,73)
5.798.482,63C Despesas tributarias
Tributos a recuperar/ compensar
436.592,11D Outros débitos
(2.469.380,08)
3.770.150,07C Despesas gerais
Aplicações financeiras
2.199.351,27D Receitas antecipadas e apropriar
(477.420,31)
388.573,81D Despesas financeiras
Estoques
6.666.311,13D Despesas antecipadas a apropriar
35.160.34
20.630.871,51C Receitas financeiras
Despesas antecipadas
138.709,74D Patrimonio líquido
(1.469.562,16)
38.752.084,11C Outras despesas operacionais
Não circulante
17.203.770,04D Capital social
5.939.369,78
18.121.212,60D Outras receitas operacionais
Socios
1.560.339,29D Lucros ou prejuízos acumulados
Resultado antes do IR e CSL
837.176,20
Demonstração do Resultado Abrangente
Depositos judiciais
1.885.78D
Lucros
líquido
do
exercício
837.176,20
2019
Investimentos
1.261.696,58D
Demonstração de Fluxo de Caixa
837.176,20
2019
Imobilizado
14.378.463,39D Lucro líquido do exercício
– Atividades operacionais: Lucro líquido do exercício
837.176
Imoveis
12.682.669,88D Resultado abrangente total
837.176,20 (+) Ajuste do lucro
20.085
Moveis e utensilios
584.118,00D Resultado abrangente total do exercício
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
(-) Aumento nas aplicações financeiras
(1.673.677)
Máquinas e acessorios
30.823,76D
Capital
(-) Aumento no contas a receber
(2.142.317)
Equipamentos
2.840.425,73D
realizado
(+) Redução nas antecipações federais
283.686
Ferramentas
29.621,08D
autorizado
(+) Redução nos estoques
336.331
Instalações
822.273,18D
Lucros ou Ajuste de
(+) Redução nos ativos especiais
830.978
Veiculos
2.961.951,60D
prejuízos exercícios
(-) Redução de fornecedores
(109.011)
Aeronaves
29.665,94D
Capital social acumulados anteriores
Total (+) Aumento de obrigações tributárias
(76.447)
Tratores e implementos agricolas
614.298,70D
Saldo
31/12/18
38.752.084,11
(18.978.474,15)
–
19.773.609,96
(-) Redução de obrigações trabalhistas e previdenciária
(12.106)
Animais de trabalho
63.082,01D
–
837.176,20 20.085,35
857.261,55 (+) Aumento de outras obrigações
Bovino permanente
6.468.986,16D Lucros do exercício
(6.079.774)
Equino permanente
118.154,61D Saldo 31/12/19 38.752.084,11 (18.141.297,95) 20.085,35 20.630.871,51 Resultado nas atividades operacionais
(7.785.077)
Ovino permanente
29.580,54D estacas e lenhas; a atividade ‘imobiliária’ compreendendo o loteamento de Atividades de investimentos:
Cultura permanente
2.458.233,57D imóveis próprios; a atividade de ‘prestação de serviços compreendendo a (+) Aumento no realizável a longo prazo
(1.474.285)
guarda
e
estacionamento
de
aeronaves
e
a
revitalização
de
sacarias
em
Benf. Em propriedade de terceiros
615.263,98D
(+) Aumento nos investimentos
86.958
(-) Depreciacão, amortização e exaustão acumulada
15.970.685,35C geral; a atividade ‘comercial’ compreendendo a comercialização de café (-) Diminuição no imobilizado
1.337.805
Intangível
1.385,00D in natura podendo para tanto secar, limpar, padronizar, armazenar os (+) Aumento no intangível
1.108
Software de computação
9.120,00D referidos produtos, beneficiamento para terceiros, bem como o comércio Resultados nos investimentos
(48.415)
Amortizações
7.735,00C do café beneficiado adquirido de terceiros; locação de veículos e máqui- Atividades de financiamentos:
nas
sem
motorista
e/ou
operador.
Reconhecemos
a
exatidão
do
presente
Notas Explicativas
(-) Redução nos empréstimos e financiamentos
(82.451)
Balanço
Patrimonial
encerrado
em
31
de
dezembro
de
2019,
registrado
(+) Diminuição no contas a pagar a longo prazo
7.855.815
Em 18-12-2019, houve a transformação da Triunfo Agropecuária Ltda, em
sociedade por ações , adotando-se a denominação de “ Triunfo Agrope- no Livro Diário Nº 81, onde somam, tanto o seu Ativo, como seu Passivo, Resultado de financiamentos
7.773.364
cuária S.A” (“Companhia”), com sede e foro na cidade de São Paulo/SP, o montante de R$ 33.361.462,16, reconhecemos, também, a Demonstra- Resultado final do caixa:
(60.127)
continuando a Companhia com o mesmo objeto social, mantendo todos os ção do Resultado do Exercício (DRE), conforme registrado no Livro Diá- (+) Saldo existente em 31/12/2018
318.990
direitos e obrigações que compõem o patrimônio da Companhia ora trans- rio de Nº 81, apurando o resultado final no total de R$ 837.176,20, assim (=) Saldo existente em 31/12/2019
258.862
formada, nos termos dos artigos 220 e 222 da Lei nº 6.404/76, conforme como a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL),
alterada, consignando-se, ademais, que o capital social atualmente no valor a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) e a Demostração não circulante (Imobilizado) também estão demonstrado pelo custo de aquide R$ 38.752.084,11, passará a ser representado por 3.875.208.411 ações do Fluxo de Caixa (DFC). As demonstrações contábeis foram elabora- sição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
Em
31
de
dezembro
de
2019,
a
companhia
mantinha:
3.723
vacas
para
cria,
ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 0,01, das em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e
recria
e
engorda,
88
touros
reprodutor,
2.140
bezerros,
2.522
bezerras,
785
demais
práticas
emanadas
da
legislação
societária
brasileira.
O
resultado
cada ação, subscritas na exata proporção do valos das respectivas cotas,
ficando, por fim, esclarecido que, em virtude do capital encontrar-se inteira- é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios. Ativo garrotes, 850 novilhos, 2.299 novilhas, 216 bois, 28 vacas de corte; 1 repromente realizado, está dispensado o depósito previsto no artigo 80,III, de Lei circulante e não circulante: Foram considerados como ativos circulante dutor ovino, 8 carneiros, 32 carneiras, 2 borregos, 17 borregas; 33 cavalos,
nº 6.404/76. A Companhia tem como objeto social a atividade agropecuária, todos os ativos, para os quais se esperava realizar, vender ou consumir 8 potros, 51 éguas, 6 potras, 32 burros, 41 mulas, 6 jumentos e 8 jumentas.
Também
mantinha
loteamentos
para
comercialização,
denominado
loteacompreendendo a criação de bovinos para corte, reprodução, a produção e durante o ciclo operacional normal da companhia; ativos mantidos essenparque santa barbara e chácara são Jorge totalizando 15.787.73
comercialização de sêmen; a atividade ‘agrícola’ compreendendo a produ- cialmente com a finalidade de negociação; se esperava realizar o ativo no mentos
2
ção do café, da cana de açúcar, da laranja, do milho, da soja e dos demais período de até doze meses após a data das Demonstrações Contábeis, os M . Foram reconhecidos como passivo circulante todos os passivos para
produtos da cadeia de cultura permanente ou temporária, bem como de estoques circulantes são demonstrado pelo custo de aquisição, sendo que os quais se esperava liquidar no período de até doze meses após a data
parcerias dos respectivos plantios; a atividade ‘ florestal’ compreendendo os estoques de ativo biológicos circulantes são demonstrado também pelo das demonstrações contábeis. O valor do capital social está formado pelas
quotas-partes
dos acionistas.
a produção da seringueira, do eucalipto, do bambu e das demais flores- valor de aquisição mais a valoração de pauta de ativos biológicos Estadual
tas plantadas em geral bem como das nativas compreendendo a extra- (superveniência); os investimentos permanentes e relevantes em empresas
João Hagop Nercessian – Diretor Geral
ção, serragem e o armazenamento de madeiras, toras, troncos, moirões, ligadas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial; os estoques
Paula Duarte Silveira – Contadora CRC-SP nº 1SP 176.292/O-2

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1043839-62.2017.8.26.0002 O(A)MM.Juiz(a) de Direito da 13ª
Vara Cível, do Foro Regional II-Santo Amaro,Estado de São Paulo,Dr(a).ALEXANDRE BATISTA ALVES, na forma da Lei,
etc.FAZ SABER a(o) MARCOS WILLIAN SALLES, CPF 935.904.828-34, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível por parte de José Mauro Ortolan, alegando em síntese: objetivando condenar o requerido a não fazer
barulho excessivo, com festas e som alto, no período das 20:00 hs de um dia as 08:00 hs do dia seguinte, todos os dias
da semana, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, bem como ao pagamento do valor total de R$ 17.250,00,
sendo R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 7.250,00 a título de danos materiais. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,por EDITAL,para os atos e termos da ação proposta e para que,no
prazo de 15dias,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 06 de março de 2020.
[19,20]

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1024968-13.2019.8.26.0002 Classe: Assunto: Despejo Despejo por Denúncia Vazia
Requerente:Ybr Participações Construção e Incorporação Ltda Requerido:Ritema Comércio de Roupas Ltda. Epp (RITEMA HORTIFRUTI)

(',7$/'(,17,0$d2±&8035,0(172'(6(17(1d$3URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH$VVXQWR
&XPSULPHQWRGH6HQWHQoD([HTXHQWH%$1&2'2%5$6,/6$([HFXWDGR(ILFD]&RSLDGRUDH3UHVHQWHV/WGD(',7$/'(
,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR
)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &/$8',26$/9(77,'$1*(/2QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D R (),&$=&23,$'25$(35(6(17(6/7'$&13-TXHSRUHVWH-Xt]RWUDPLWDGHXPDDomRGH
&XPSULPHQWRGH6HQWHQoDPRYLGDSRU%$1&2'2%5$6,/6$(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRQRVWHUPRV
GRDUWLJR,9GR&3&IRLGHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVTXH
IOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOSDJXHDTXDQWLDGH5GHYLGDPHQWHDWXDOL]DGDVRESHQDGHPXOWD
GHVREUHRYDORUGRGpELWRHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGH DUWLJRHSDUiJUDIRVGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO )LFD
FLHQWHDLQGDTXHQRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHPRSDJDPHQWR
YROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVSDUDTXHRH[HFXWDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomR
DSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$
0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMDQHLURGH

(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &DLR0RVFDULHOOR5RGULJXHVQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D R ,67$03/7'$&13-0$5&2&$598772&3)$1721,2&$598772&3)
TXHSRUHVWH-Xt]RWUDPLWDGHXPDDomRGH&XPSULPHQWRGH6HQWHQoDPRYLGDSRU%DQFRGR%UDVLO6$
(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRQRVWHUPRVGRDUWLJR,9GR&3&IRLGHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2
SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOSDJXHDTXDQWLD
GH5 UHIHUHQWHDDJRVWR GHYLGDPHQWHDWXDOL]DGDVRESHQDGHPXOWDGHVREUHRYDORUGRGpELWRH
KRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGH DUWLJRHSDUiJUDIRVGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO )LFDFLHQWHDLQGDTXHQRVWHUPRVGRDUWLJR
GR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H
GLDV ~WHLV SDUD TXH R H[HFXWDGR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD
LPSXJQDomR$QWHVGHHVJRWDGRHVWH~OWLPRSUD]RQmRVHUiGHIHULGDDSUiWLFDGHDWRVGHFRQVWULomR EORTXHLRYLD%DFHQMXG
5HQDMXGHWF 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGH
GH6mR3DXORDRVGHVHWHPEURGH

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024968-13.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). VANESSA SFEIR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
Ritema Comércio de Roupas Ltda.- EPP (Ritema Hortifruti) CNPJ 01.663.373/0003-77, que YBR Participações Construção e
Incorporação Ltda. ajuizou ação de despejo por denuncia vazia, objetivando seja julgada procedente, decretando o despejo da ré
do imóvel no Largo Treze de Maio n°. 52/56, Santo Amaro, condenando a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, e
honorários contratuais. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital para que em 15 dias a fluir do prazo supra, conteste a
ação, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de abril de 2020.
[19,20]

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1006570-08.2016.8.26.0007. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a).
Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) ANDERSON DE JESUS MELLE,
Brasileiro, CPF 360.564.118-00, que lhe foi proposta
uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação
Fiduciária por parte de Itaú Unibanco S/a., alegando
em síntese: Na data de 14/07/2014 as partes
celebraram cédula de crédito sob. Nº 30420261269773, aditado em 10/08/2015, para pagamento
no valor total de R$ 14.400,00, em 49 parcelas
mensais e consecutivas de R$ 489,36. Tendo como
objeto o bem com as seguintes características:
marca; Chevrolet, modelo Corsa Hatch Joy, ano 2007,
cor preta, placa DYC7508, renavam: 00910800529,
chassi: 9bgx168607b227826 . Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO , por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 17 de abril de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1020652-88.2018.8.26.0002.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do
Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São
Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Gerciane Vieira
de Farias, CPF 020.907.623-22, que lhe foi
proposta uma ação de Busca e Apreensão Em
Alienação Fiduciária por parte de Banco Itaucard
S.A, relativa ao veículo marca Fiat, modelo Punto
Attractive (Nacional), prata, ano 2011, placa
EYC1103, chassi 9BD118181C1 180280,
apreendido em 26.06.2018 (fls. 62), haja vista o
inadimplemento da cédula de crédito nº 30410558695805. Encontrando-se a ré em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a
integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo
de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após
o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não
sendo contestada a ação, a ré será considerada
revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de
janeiro de 2020.

Jornal
ODIASP

Pedreira Cachoeira S.A. – CNPJ/MF nº 62.310.644/0001-33 – NIRE 35.300.052.421
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Ficam convidados os senhores acionistas desta Companhia a reunirem-se em AGO, no dia 25/05/2020, às 11:00h, na sede
social, Rua Cel. Sezefredo Fagundes, 7.901, São Paulo-SP, para deliberarem sobre a ordem do dia: (i) Exame, discussão e
votação das Demonstrações Financeiras e Contábeis, suas Notas Explicativas e do Relatório da Administração relativos ao
exercício social findo em 31/12/2019; (ii) Destinação do Resultado do Exercício findo em 31/12/2019; (iii) Correção Monetária
do Capital Social; (iv) Eleição da Diretoria para o período 2020-2023; (v) Aprovação da verba anual e global destinada a
remuneração da Diretoria; e (vi) Outros assuntos de interesse social. SP, 15/05/2020. A Diretoria. (15, 16 e 19/05/2020)

ISEC SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DA 5ª e 6ª SÉRIES DA 2ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 5ª e 6ª Séries da 2ª Emissão da ISEC
Securitizadora S.A. (“Emissora”), GDC Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
(“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária
dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação, em 08 de junho de 2020, às 10:00 horas, de
forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser
enviado o link para conexão gerado pela Emissora, 2 (duas) horas antes da reunião, conforme prerrogativa do OfícioCircular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020 e Deliberação CVM n° 848 de 25 de março de 2020, a ﬁm de, nos
termos dos itens 16.1 e 16.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 5ª e 6ª Séries da 2ª Emissão da Emissora
(“Termo de Securitização”), discutir e/ou deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Aprovar a contratação de assessor
legal para representar os interesses dos Titulares de CRI na Recuperação Judicial da Esser Holding Ltda (“Devedora”),
processo nº 1035200-47.2020.8.26.0100, cujo processamento foi deferido pelo Juiz da 1ª Vara de Falências e Recuperações
Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, conforme fato relevante divulgado no dia 30 de abril de 2020 no site
da Comissão de Valores Mobiliários - CVM; 2. Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, realizar
todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o deliberado no item
acima. Quórum de instalação em primeira convocação: a presença de titulares de CRI que representem 50% mais um dos
CRI em circulação. Quórum de deliberação, caso instalada a assembleia: maioria simples dos presentes. Reforçamos que o
link para a participação da conferência será enviado apenas aos titulares que se cadastrarem prévia e diretamente com o
Agente Fiduciário e com a Emissora, mediante o envio de documentos de representação (contrato/estatuto social, atas de
eleição, procurações, documentos de identiﬁcação - RG e CPF - dos signatários), em até 02 (dois) dias úteis antecedentes à
realização da assembleia geral, ora convocada, para os e-mails: gdc@gdcdtvm.com.br e gestão@isecbrasil.com.br e
jurídico@isecbrasil.com.br e no dia da realização a via original dos mesmos. Os titulares dos CRI poderão se fazer
representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de
documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a veriﬁcação dos
poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
ISEC SECURITIZADORA S.A
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $1721,2&$5/266$17252),/+2QDIRUPDGD/HLHWF
)$=6$%(5D R /,*,$/23(6'$6,/9$&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO
SRUSDUWHGH%DQFR%UDGHVFR6$SDUDFREUDQoDGDTXDQWLDGH5 PDUoR UHSUHVHQWDGDSHOR,QVWUXPHQWR
3DUWLFXODUGH&RQILVVmRGH'tYLGDH2XWUDV$YHQoDVQ(QFRQWUDQGRVHDH[HFXWDGDHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGR
IRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVHIHWXHR
SDJDPHQWRGDGtYLGDDWXDOL]DGDRXHPGLDVHPEDUJXHDH[HFXomRTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDO(P
FDVRGHSDJDPHQWRLQWHJUDOGDGtYLGDRVKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVVHUmRUHGX]LGRVSHODPHWDGHHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGH
GRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVUHTXHUHUTXHVHMDDGPLWLGRSDJDURUHVWDQWHHPDWpSDUFHODV
PHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGHDRPrV'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRU
HVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR
3DXORDRVGHPDLRGHH
EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1065825-38.2018.8.26.0002.O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE
BATISTAALVES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CLÁUDIO ROBERTO BRIQUET BIGHETTI, Brasileiro,
RG 5.636.256, CPF 625.797.388-00, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por Sociedade Educacional Bricor Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos
do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 36.819,10 (fev./
2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525
do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de abril de 2020.
16 e 19.05
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1018214-76.2015.8.26.0008. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de
Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Vanildo Santos da Silva, CPF 814.315.385-15,
que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Itaú Unibanco
S.A, relativa ao veículo marca Nissan, modelo TIIDA Sedan, cor preta, ano 2011, placa ATY9762, chassi
3N1BC1AS1CL350642, apreendido em 03.10.2016, haja vista o inadimplemento da cédula de crédito nº
30427-233881838. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo
de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 29 de abril de 2020.
16 e 19.05
EDITALDE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0006282-18.2019.8.26.0704. AMM. Juíza
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Luciane Cristina Silva
Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ELIAS EDMOND GHATTAS, Brasileiro, RG 67267920, CPF
666.100.108-97, que por este Juízo tramita uma Ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade
Educacional Bricor Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §
2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 35.945,32 (09/2019), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de março de 2020.
16 e 19.05
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1125396-34.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina de Figueiredo
Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FLÁVIA DINIZ ROQUETTE, RG 3.402.422, CPF
791.952.021-53, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura
Sinec Ltda., objetivando a cobrança de R$ 40.894,92 (agosto/2017), oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais prestados no ano letivo de 2014. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de
5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 14 de abril de 2020.
16 e 19.05

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
OFICIAL - RODRIGO DINAMARCO
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
RAMON SAES ALCARAZ, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/10/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOSÉ ANTONIOALCARAZ E DE ROSANACRISTINA SAES ALCARAZ.VICTÓRIA DASILVACRESPO,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃOADMINISTRADORA, NASCIDA EM PORTO ALEGRE, RS
NO DIA (12/07/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHADE ANTÔNIO ROGÉRIO
PROENÇA TAVARES CRESPO E DE CRISTIANE DA SILVA CRESPO.
LUIS FERNANDO TAKAHASHI, ESTADO CIVILDIVORCIADO, PROFISSÃOANALISTADE NEGÓCIOS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SPNO DIA (28/04/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE LUIZ HIDEKI TAKAHASHI E DEAIKA TAKAHASHI.JOYCE CEZARIO BARBOSA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (01/02/
1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO FERNANDES BARBOSA E
DE LUZIA CEZARIO BARBOSA.
TOMÁS ELIAS ABDALLA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MÉDICO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA(03/10/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ELIAS
ABDALLA NETO E DE MÁRCIA DELL’AVANZI ABDALLA. BRUNA LOPES BELLEGARDE ARAUJO,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PUBLICITÁRIA, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP NO DIA(16/04/
1989), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE SYLVIOTHEOTONIO BELLEGARDE
ARAUJO JUNIOR E DE ELAINE LOPES BELLEGARDE DE ARAUJO.
ANDRÉ BATISTA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃOADMINISTRADOR DE EMPRESAS,
NASCIDO EM CRUZEIRO, SP NO DIA(12/12/1968), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOSÉ BATISTA DASILVA E DE MARIADIVINA DA SILVA. SONIA REGINARIBEIRO,ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MICROEMPRESÁRIA, NASCIDA EM ITU, SP NO DIA (03/01/1981),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM ITU, SP, FILHA DE JOSÉ ANGELINO RIBEIRO E DE CELYHENRIQUE
RIBEIRO. EDITAL DE PROCLAMAS RECEBIDO DE ITU/SP.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

TERÇA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2020
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CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. - CNPJ: 01.554.285/0001-75
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras bem como as Notas Explicativas relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019. São Paulo, 12 de maio de 2020.
A Diretoria.
Demonstrações do resultado - Exercícios ﬁndos
Demonstrações dos ﬂuxos de caixa - Método Indireto - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2019
2018
Ativo
Nota
2019
2018 Passivo
Nota
2019
2018
(33.738)
3.281
Nota
2019
2018 (Prejuízo) Lucro líquido do exercício
Caixa e equivalentes de caixa
7
4.599
24.891 Fornecedores
16
10.019
8.652
24 294.259 292.133 Ajustes para:
Aplicações ﬁnanceiras
8
42.385
42.244 Contas a pagar
18
8.473 Receita operacional líquida de vendas
(7.783)
2.024
25 (131.163) (132.555) Despesas de imposto de renda e contribuição social
Instrumentos derivativos
28.6
918 Passivos de arrendamento
17
8.320
99 Custo das vendas
163.096 159.578 Depreciações e amortizações
30.594
14.641
Contas a receber de clientes
9
26.431
23.394 Obrigações trabalhistas
19
15.239
16.025 Lucro bruto
25
(6.205)
(4.290) Provisão (reversão) para créditos com
Estoques
10
5.507
5.256 Provisões diversas
20
14.124
11.585 Despesas comerciais
25 (176.528) (158.501) perdas esperadas do contas a receber
404
(286)
24
11.900
12.179 Despesas administrativas e gerais
Impostos a recuperar
11
4.405
4.663 Adiantamento de clientes
Perda
por
redução
ao
valor
Provisão
(reversão)
para
demandas
judiciais
e
administrativas
(70)
92
22
12.275
12.875
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
12
8.316
7.851 Dividendos a pagar
recuperável de contas a receber
25
(404)
286 Resultado da equivalência patrimonial, líquido de impostos
92
1.974
2.244
Despesas antecipadas
5.235
2.572 Outras obrigações
25 (19.752)
(40) Juros sobre passivos de arrendamento
3.774
336
73.851
72.132 Outras despesas operacionais líquidas
Outros créditos
1.896
4.967 Total do passivo circulante
Perdas por redução ao valor recuperável de ativos intangíveis 18.169
21
229
899 Resultado antes do resultado ﬁnanceiro,
Total do ativo circulante
98.774
116.756 Provisão para demandas judiciais
participações societárias e impostos
(39.793)
(2.967) Perdas por alienação de investimentos
17
43.113
18
Aplicações ﬁnanceiras
8
1.757 Passivos de arrendamento
26
5.796
8.948
em coligadas, incluindo derivativos
1.870
43.342
917 Receitas ﬁnanceiras
Impostos diferidos
27
17.769
12.734 Total do passivo não circulante
Despesas ﬁnanceiras
26
(7.524)
(584) Variação cambial não realizada
(3.869)
22
Outros créditos
61
770 Patrimônio líquido
(1.728)
8.364 Alienação de ativo imobilizado
249
4
63.879
63.879 Resultado ﬁnanceiro líquido
Total do realizável a longo prazo
17.830
15.261 Capital social
Variações em:
43.125
76.864 Resultado antes das
Investimentos
13
952 Reserva de lucros
participações societárias e impostos
(41.521)
5.397 - Contas a receber de clientes
(3.441)
(6.606)
107.004
140.743
Imobilizado
14
63.436
15.628 Total do patrimônio líquido
Participação nos prejuízos das empresas investidas 13
(92) - Estoques
(251)
876
Intangíveis
15
44.157
65.195
Resultado antes do imposto
- Outros créditos
1.375
(3.100)
Total do ativo não circulante
125.423
97.036
de renda e contribuição social
(41.521)
5.305 - Fornecedores
1.367
(1.243)
224.197
213.792
Total do ativo
224.197
213.792 Total do passivo e patrimônio líquido
Imposto de renda e contribuição social
27
- Obrigações trabalhistas
(786)
2.024
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais) Corrente
2.748
(2.782) - Provisões diversas
2.539
(393)
Diferido
5.035
758 - Adiantamento de clientes
(279)
709
Reserva de lucros
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício
(33.738)
3.281 - Pagamentos de demandas judiciais
(600)
Nota Capital social Reserva legal Retenção de lucros Lucros acumulados
Total
- Outras obrigações
(270)
47
Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios ﬁndos
Saldos em 1º de janeiro de 2018
63.879
6.255
68.689
- 138.823
Caixa gerado nas atividades operacionais
13.123
8.629
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Saldo incorporação reversa Certipar
22
(582)
(582)
Juros
pagos
(4.109)
2019
2018
Lucro líquido do exercício
22
3.281
3.281
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício
(33.738)
3.281 tual é retirada, cancelada ou expirada. A Companhia também desreconheConstituição da reserva legal
22
164
(164)
- Outros resultados abrangentes
- ce um passivo ﬁnanceiro quando os termos são modiﬁcados e os ﬂuxos de
Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios
22
(780)
(780) Resultado abrangente total
(33.738)
3.281 caixa do passivo modiﬁcado são substancialmente diferentes, caso em
Retenção de lucros
22
1.755
(1.755)
antes de 1º de janeiro de 2019: Para contratos celebrados antes de 1º que um novo passivo ﬁnanceiro baseado nos termos modiﬁcados é recoSaldos em 31 de dezembro de 2018
63.879
6.419
70.444
- 140.742 de janeiro de 2019, a Companhia determinou se o acordo era ou continha nhecido a valor justo. No desreconhecimento de um passivo ﬁnanceiro, a
Prejuízo líquido do exercício
(33.738) (33.738) um arrendamento com base na avaliação de se: • o cumprimento do acor- diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluinCompensação de prejuízo
22
(33.738)
33.738
- do dependia do uso de um ativo ou ativos especíﬁcos; e • o acordo havia do ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assumiSaldos em 31 de dezembro de 2019
63.879
6.419
36.706
- 107.004 concedido o direito de usar o ativo. Um acordo transmitia o direito de usar dos) é reconhecida no resultado. (vii) Compensação: Os ativos ou passio ativo se um dos seguintes itens fosse cumprido: o comprador tinha a ca- vos ﬁnanceiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanNotas explicativas às demonstrações ﬁnanceiras (Em milhares de Reais)
pacidade ou o direito de operar o ativo ao mesmo tempo em que obtinha ço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmen1. Contexto operacional: A Certisign Certiﬁcadora Digital S.A. (“Com- a serem emitidos ao longo do tempo, ou, pelo canal de varejo – vendas por ou controlava um valor que não era insigniﬁcante da produção ou de ou- te um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a inpanhia”) foi constituída em 4 de julho de 1996, sob a forma de sociedade meio eletrônico (internet). Os certiﬁcados digitais são armazenados em tra utilidade do ativo; • o comprador tinha a capacidade ou o direito de tenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar
anônima de capital fechado e encontra-se domiciliada na Rua Bela Cintra, dispositivos (hardware) que pode ser um cartão do tipo smart card, token controlar o acesso físico ao ativo ao mesmo tempo em que obtinha ou o passivo simultaneamente. (viii) Instrumentos ﬁnanceiros derivati904, cidade de São Paulo, Brasil. A Companhia tem como principal objeti- USB, em um servidor na nuvem ou no próprio computador ou smartfone. controlava um valor que não seja insigniﬁcante da produção ou outra uti- vos: Derivativos embutidos são separados de seus contratos principais e
vo prover soluções de gerenciamento de identidade com o uso da certiﬁ- Assim, os certiﬁcados digitais são vendidos individualmente em contratos lidade do ativo; ou • fatos e circunstâncias indicam que é raro que uma ou registrados separadamente caso o contrato principal não seja um ativo ﬁcação digital, podendo também prestar serviços de desenvolvimento e separados ou agrupados com os hardwares. Os hardwares possuem espe- mais partes, exceto o comprador, venham a obter um valor que não seja nanceiro e certos critérios sejam atingidos. Os derivativos são mensurados
treinamento de sistemas de processamento de dados, licenciamento de ciﬁcações rígidas de segurança e precisam ser autorizadas pelo Instituto insigniﬁcante da produção ou de outra utilidade que será produzida ou ge- inicialmente pelo valor justo. Após o reconhecimento inicial, os derivativos
programas de computador (software personalizado), geração de progra- de Tecnologia da Informação (ITI). No caso do agrupamento do serviço de rada pelo ativo durante o prazo do acordo, e o preço que o comprador são mensurados pelo valor justo e as variações no valor justo são normalmas de computador, sob encomenda e a cessão de direitos autorais, além emissão do certiﬁcado digital com o hardware, o preço e o reconhecimen- paga pela produção não é contratualmente ﬁxo por unidade de produção, mente registradas no resultado. (ix) Redução ao valor recuperável (Imde consultoria na área de informática, registro, comercialização e qualquer to da receita é alocado independentemente à contraprestação do total do nem equivalente ao preço de mercado atual por unidade de produção na pairment) - Ativos ﬁnanceiros não-derivativos: A Companhia recooutro tipo de intervenção no registro de portais e domínios de internet, in- pacote. Receita com emissão de certiﬁcados digitais: As faturas época de entrega da produção. No período comparativo, como arrendatá- nhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre ativos ﬁnanceiros
termediação de negócios, incluindo representação comercial, hospedagem para vendas de certiﬁcados digitais pelo canal de varejo são emitidas no rio, a Companhia classiﬁcou os arrendamentos que transferiam substan- mensurados ao custo amortizado. • A Companhia mensura a provisão
e guarda de banco de dados e servidores, coleta de dados, coleta de dados momento da emissão do certiﬁcado e o pagamento se dá por meio de bo- cialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade como arren- para perda em um montante igual à perda de crédito esperada para a vida
biométricos, prover informações de identiﬁcação, prestação de serviços de letos bancários ou cartão de crédito (à vista ou parcelado) e vendas pelo damentos ﬁnanceiros. Quando esse era o caso, os ativos arrendados eram inteira, exceto para os itens descritos abaixo, que são mensurados como
validação de identidade pessoal, entre outros. A Companhia está creden- canal corporativo são faturadas de acordo com a demanda de emissão de mensurados inicialmente por um valor igual ao menor entre seu valor jus- perda de crédito esperada para 12 meses: (i) títulos de dívida com baixo
ciada no Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, que é uma certiﬁcados digitais e pagas em 30 dias. A Companhia reconhece a receita to e o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento. Os pa- risco de crédito na data do balanço; e (ii) outros títulos de dívida e saldos
autarquia federal, que tem por missão manter e executar as políticas da quando o certiﬁcado digital é emitido que é após a validação da identida- gamentos mínimos do arrendamento foram os pagamentos durante o pra- bancários para os quais o risco de crédito (ou seja, o risco de inadimplênInfraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, sendo esta, a pri- de dos solicitantes. Receita com venda de cartões, leitoras, dispo- zo da locação que o arrendatário era obrigado a fazer, excluindo qualquer cia ao longo da vida esperada do instrumento ﬁnanceiro) não tenha aumeira autoridade da cadeia de certiﬁcação digital - AC Raiz. Este creden- sitivos criptográﬁcos e outros: As faturas pelo canal de varejo são aluguel contingente. Após o reconhecimento inicial, os ativos foram conta- mentado signiﬁcativamente desde o reconhecimento inicial. As provisões
ciamento permite que a Companhia opere como autoridade certiﬁcadora emitidas no momento da entrega efetiva do hardware e o pagamento se bilizados de acordo com a política contábil aplicável a esse ativo. Os ativos para perdas com contas a receber de clientes são mensuradas a um valor
e autoridade de registro para validar a identidade dos solicitantes e emitir dá por meio de boletos bancários ou cartão de crédito (à vista ou parcela- mantidos sob outros arrendamentos foram classiﬁcados como operacio- igual à perda de crédito esperada para a vida inteira do instrumento. Ao
certiﬁcados digitais de todos os tipos para as mais diferentes organizações do). As vendas pelo canal corporativo são faturadas de acordo com a de- nais e não foram reconhecidos no balanço patrimonial da Companhia. Os determinar se o risco de crédito de um ativo ﬁnanceiro aumentou signiﬁbrasileiras, além de disponibilizar produtos para o público em geral. Reor- manda e pagas em 30 dias. A receita é reconhecida quando os produtos pagamentos efetuados sob arrendamentos operacionais foram reconheci- cativamente desde o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de créganização societária: Em 31 de janeiro de 2018 houve a extinção do são entregues para os seus clientes, geralmente, no momento da validação dos no resultado de forma linear pelo prazo do arrendamento. Os incenti- dito esperadas, a Companhia considera informações razoáveis e passíveis
Fundo de Investimento em Participações Boudeaux (FIP), até então deten- da identidade do solicitante. Direitos não exercidos de clientes: A receita vos recebidos foram reconhecidos como parte integrante do custo total do de suporte que são relevantes e disponíveis sem custo ou esforço excessitor de 100% das ações da Companhia. Ato contínuo, a Certipar S.A., de- do canal varejo refere-se, substancialmente, às vendas por meio eletrônico arrendamento, durante o prazo do arrendamento. (xi) Imobilizado - Re- vo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com
tentora de 100% do fundo passou a controlar a Companhia de forma di- (internet) que são recebidas antes da prestação dos serviços de validação conhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo base na experiência histórica da Companhia, na avaliação de crédito e
reta com 100% das ações. Em 28 de fevereiro de 2018 a Companhia incor- e emissão do certiﬁcado digital, ou seja, o cliente contrata o certiﬁcado di- custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acu- considerando informações prospectivas (forward-looking). A Companhia
pora 100% das ações de sua controladora Certipar S.A. (incorporação re- gital e paga antecipadamente. Assim, é reconhecido um adiantamento de mulada e quaisquer perdas acumuladas de redução ao valor recuperável presume que o risco de crédito de um ativo ﬁnanceiro aumentou signiﬁcaversa), conforme Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 2 cliente (“passivo de contrato”) no valor do pré-pagamento que represen- (impairment). Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do tivamente se este estiver com mais de 30 dias de atraso. A Companhia
de março de 2018. A incorporação teve como ﬁnalidade buscar melhor eﬁ- ta uma obrigação da Companhia de transferir bens ou serviços ao cliente. imobilizado são reconhecidos no resultado. Custos subsequentes: Gastos considera um ativo ﬁnanceiro como inadimplente quando: • é pouco prociência e sinergia entre os negócios da Certisign e Incorporada, proporcio- A baixa do passivo de contrato e reconhecimento da receita ocorre quan- subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios vável que o devedor pague integralmente suas obrigações de crédito à
nando benefícios de natureza patrimonial, legal e ﬁnanceira. Abaixo, se- do o cliente emite o certiﬁcado digital e retira a mídia cripográﬁca (hard- econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Com- Companhia, sem recorrer a ações como a realização da garantia (se houguem os lançamentos incorporado nas contas patrimoniais da Certisign, ware). Normalmente isso ocorre no prazo médio de 10 dias, mas caso o panhia. (xii) Depreciação: A depreciação é calculada para amortizar o ver alguma); ou • o ativo ﬁnanceiro estiver vencido há mais de 90 dias.
cliente não emita o certiﬁcado digital ou não retire o hardware em até 180 custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus valores residuais esti- • As perdas de crédito esperadas para a vida inteira são as perdas esperaconforme a seguir demonstrado:
28/02/2018 dias da data de pagamento, a Companhia reconhece a respectiva receita mados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. das com crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimpleCaixa e equivalente de caixa
289 conforme termos e condições determinadas no contrato de venda com o A depreciação é reconhecida no resultado. As vidas úteis estimadas dos mento ao longo da vida esperada do instrumento ﬁnanceiro. As perdas de
Valores a receber
6.337 cliente. (ii) Receitas e despesas ﬁnanceiras: As receitas e despesas ﬁ- ativos imobilizados em 2019 e 2018 são as seguintes:
crédito esperadas para 12 meses são perdas de crédito que resultam de
Tributos a recuperar
6.420 nanceiras da Companhia compreendem: (i) rendimentos de aplicações ﬁ- Móveis e utensílios
10 anos possíveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do baTotal dos ativos
13.046 nanceiras com renda ﬁxa e fundos cambiais; (ii) despesa de juros sobre ar- Equipamentos de informática
3 anos lanço (ou em um período mais curto, caso a vida esperada do instrumento
Dividendos a pagar
(13.424) rendamentos; (iii) outras receitas e despesas ﬁnanceiras e; (iv) ganhos/per- Benfeitorias em imóveis de terceiros e instalações
7 anos seja menor do que 12 meses). O período máximo considerado na estimaOutras contas a pagar
(204) das de variação cambial ativa e passiva. A despesa de juros são reconheci- Máquinas e equipamentos e outros ativos
5 anos tiva de perda de crédito esperada é o período contratual máximo durante
Total dos passivos
(13.628) das no resultado pelo método dos juros efetivos. A “taxa de juros efetiva” Direitos de uso
2 a 8 anos
Patrimônio líquido
(582) é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos em Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revis2. Base de preparação: As demonstrações ﬁnanceiras foram prepara- caixa futuros estimados ao longo da vida esperada do instrumento ﬁnan- tos a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado. (xiii) Ativos
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). As ceiro. No cálculo da despesa de juros, a taxa de juros efetiva incide sobre intangíveis - Pesquisa e desenvolvimento: Gastos com atividades de pesdemonstrações ﬁnanceiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de o custo amortizado do passivo. (iii) Moeda estrangeira: Transações em quisa são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Os gastos com
2019 foram aprovadas em reunião de administração da Companhia reali- moeda estrangeira são convertidas para a respectiva moeda funcional da desenvolvimento são capitalizados somente se os custos de desenvolvizada em 12 de maio de 2020. Detalhes sobre as políticas contábeis estão Companhia pela taxa de câmbio nas datas das transações. Ativos e passi- mento puderem ser mensurados de maneira conﬁável, se o produto ou
apresentadas na nota explicativa 6. Este é o primeiro conjunto de demons- vos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data processo for tecnicamente e comercialmente viável, se os benefícios ecotrações ﬁnanceiras anuais da Companhia no qual o CPC 06 (R2) - Arrenda- do balanço são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio nômicos futuros forem prováveis, e se a Companhia tiver a intenção e rementos foi aplicado. As mudanças relacionadas nas principais políticas apurada naquela data. Ativos e passivos não monetários que são mensu- cursos suﬁcientes para concluir o desenvolvimento e usar ou vender o atirados pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para a vo. Os demais gastos com desenvolvimento são reconhecidos no resultacontábeis estão descritas na nota explicativa 5.
3. Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstra- moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi deter- do conforme incorridos. Após o reconhecimento inicial, os gastos com deções ﬁnanceiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da minado. Itens não monetários que são mensurados com base no custo his- senvolvimento capitalizados são mensurados pelo custo, deduzido da
Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais pró- tórico em moeda estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio na data amortização acumulada, quando aplicável, e quaisquer perdas por reduda transação. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes da recon- ção ao valor recuperável. Outros ativos intangíveis: Outros ativos intangíximo, exceto quando indicado de outra forma.
4. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas de- versão são geralmente reconhecidas no resultado. (iv) Benefícios a em- veis que são adquiridos pela Companhia e que têm vidas úteis ﬁnitas são
monstrações ﬁnanceiras, a Administração utilizou julgamentos e estimati- pregados: Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são re- mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer
vas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os va- conhecidas como despesas de pessoal conforme o serviço correspondente perdas acumuladas por redução ao valor recuperável. Gastos subsequenlores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante do pagamento es- tes: Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aureais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são re- perado caso a Companhia tenha uma obrigação legal ou construtiva pre- mentam os benefícios econômicos futuros incorporados ao ativo especíﬁvisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas sente de pagar esse montante em função de serviço passado prestado co aos quais se relacionam. Todos os outros gastos, incluindo gastos com
prospectivamente. a. Julgamentos: As informações sobre julgamentos pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira conﬁável. ágio gerado internamente e marcas e patentes, são reconhecidos no resulrealizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos signiﬁcati- (v) Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a tado conforme incorridos. Amortização: A amortização é calculada utilivos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações ﬁnanceiras estão in- contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com zando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens para amorcluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa n° 5.1 – base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tizar o custo de itens do ativo intangível, líquido de seus valores residuais.
prazo do arrendamento: se a Companhia tem razoável certeza de exercer tributável excedente de R$ 240 (ano) para imposto de renda e 9% sobre o A amortização é reconhecida no resultado. As vidas úteis estimadas em
opções de prorrogação. • Nota explicativa n° 24 – reconhecimento da lucro tributável para contribuição social, e consideram a compensação de 2019 e 2018 são as seguintes:
receita: se a receita é reconhecida ao longo do tempo ou em um momen- prejuízos ﬁscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do Softwares e licenças
3 anos
to especíﬁco do tempo. b. Incertezas sobre premissas e estimati- lucro real do exercício. A despesa com imposto de renda e contribuição so- Produtos desenvolvidos internamente
3 a 4 anos
vas: As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e esti- cial compreende os impostos correntes e diferidos. O imposto corrente e o Outros (Credenciamento ICP - Brasil e Marcas e patentes)
10 anos
mativas em 31 de dezembro de 2019 que possuem um risco signiﬁcativo imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam re- Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revisde resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passi- lacionados à combinação de negócios, ou a itens diretamente reconheci- tos a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado. (xiv) Capivos no exercício a ﬁndar-se em 31 de dezembro de 2020 estão incluídas dos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. (vi) Des- tal social: O capital social está representado por ações ordinárias. Custos
nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa nº 21 - Reconheci- pesa de imposto de renda e contribuição social corrente: A despesa adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações ordinárias, caso
mento e mensuração da provisão para demandas judiciais: principais pre- de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lu- ocorram, são reconhecidos como redutores do patrimônio líquido. Efeitos
missas sobre a probabilidade e magnitude da saída de recursos; • Nota cro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a de impostos relacionados aos custos dessa transação são contabilizados
explicativa nº 9 - Provisão para perda esperada do contas a receber de pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos conforme CPC 32. (xv) Provisões: As provisões são reconhecidas quando:
clientes: principais premissas na determinação da taxa média ponderada correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial (i) a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como
de perda; • Nota explicativa nº 20 - Provisão para prestação de servi- como ativo ou passivo ﬁscal pela melhor estimativa do valor esperado dos resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recurço de validação presencial: principais premissas sobre a probabilidade e impostos a serem pagos ou recebidos. Ele é mensurado com base nas ta- sos seja necessária para liquidar obrigações; e (iii) o valor puder ser estimagnitude da saída de recursos; • Nota explicativa nº 15 - Teste de re- xas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos ﬁs- mado com segurança. As provisões são mensuradas pelo valor que a Comdução ao valor recuperável de ativos intangíveis: principais premissas em cais correntes são compensados somente se certos critérios forem atendi- panhia pagaria para liquidar a obrigação na data do balanço ou para
relação aos valores recuperáveis, incluindo a recuperabilidade dos custos dos. (vii) Despesa de imposto de renda e contribuição social diferi- transferi-la para terceiros nesse momento. A despesa relativa a qualquer
de desenvolvimento. Mensuração do valor justo: Políticas e divulgações do: Ativos e passivos ﬁscais diferidos são reconhecidos com relação às di- provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualcontábeis sobre instrumentos ﬁnanceiros e teste de redução ao valor recu- ferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para quer reembolso. (xvi) Instrumentos ﬁnanceiros - (i) Reconhecimento
perável de ativos intangíveis da Companhia requer a mensuração dos va- ﬁns de demonstrações ﬁnanceiras e os correspondentes valores usados e mensuração inicial: O contas a receber de clientes e os títulos de dívilores justos, para os ativos e passivos ﬁnanceiros e não ﬁnanceiros. A ad- para ﬁns de tributação. As mudanças dos ativos e passivos ﬁscais diferidos da emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram originaministração revisa regularmente dados não observáveis signiﬁcativos e no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e con- dos. Todos os outros ativos e passivos ﬁnanceiros são reconhecidos inicialajustes de avaliação. Se a informação de terceiros, tais como cotações de tribuição social diferida. Um ativo ﬁscal diferido é reconhecido em relação mente quando a Companhia se tornar parte das disposições contratuais
corretoras ou serviços de preços, é utilizado para mensurar os valores jus- aos prejuízos ﬁscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na do instrumento. Um ativo ﬁnanceiro é inicialmente mensurado pelo valor
tos, então a administração analisa as evidências obtidas de terceiros para extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão dis- justo, acrescido, para um item não mensurado a valor justo por meio do resuportar a conclusão de que tais avaliações atendem os requisitos das nor- poníveis, contra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são sultado (VJR), dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à
mas CPC, incluindo o nível na hierarquia do valor justo em que tais avalia- determinados com base na reversão de diferenças temporárias tributáveis sua aquisição. (ii) Classiﬁcação e mensuração subsequente dos atições devem ser classiﬁcadas. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um relevantes. Se o montante das diferenças temporárias tributáveis for insu- vos ﬁnanceiros: No reconhecimento inicial, um ativo ﬁnanceiro é classipassivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto ﬁciente para reconhecer integralmente um ativo ﬁscal diferido, serão con- ﬁcado como mensurado: ao custo amortizado ou ao VJR. Os ativos ﬁnanpossível. Os valores justos são classiﬁcados em diferentes níveis em uma siderados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das di- ceiros não são reclassiﬁcados subsequentemente ao reconhecimento inihierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de ferenças temporárias existentes, com base nos planos de negócios da cial, a não ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a gesavaliação da seguinte forma: • Nível 1: preços cotados (não ajustados) Companhia. Ativos ﬁscais diferidos são revisados a cada data de balanço tão de ativos ﬁnanceiros, e neste caso todos os ativos ﬁnanceiros afetados
em mercados ativos para ativos e passivos idênticos • Nível 2: inputs, ex- e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais prová- são reclassiﬁcados no primeiro dia do período de apresentação posterior à
ceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o vel. Ativos e passivos ﬁscais diferidos são mensurados com base nas alí- mudança no modelo de negócios. Um ativo ﬁnanceiro é mensurado ao
ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de pre- quotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for desigços). • Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do nado como mensurado a VJR: • é mantido dentro de um modelo de negódados observáveis de mercado (inputs não observáveis). Informações adi- balanço. A mensuração dos ativos e passivos ﬁscais diferidos reﬂete as cio cujo objetivo seja manter ativos ﬁnanceiros para receber ﬂuxos de caicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos es- consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Companhia xa contratuais; e • seus termos contratuais geram, em datas especíﬁcas,
espera recuperar ou liquidar o seus ativos e passivos. Ativos e passivos ﬁs- ﬂuxos de caixa que são relativos ao pagamento de principal e juros sobre
tão incluídas na nota explicativa nº 28 – Instrumentos ﬁnanceiros.
5. Mudança nas principais políticas contábeis - 5.1. CPC 06(R2) - cais diferidos são compensados somente se certos critérios forem atendi- o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial de um investimenArrendamentos: A Companhia aplicou inicialmente o CPC 06(R2) a par- dos. (viii) Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor entre to em um instrumento patrimonial a escolha é feita investimento por intir de 1º de janeiro de 2019. Uma série de outras novas normas também o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no vestimento. A Companhia designou o direito de realizar a conversão de
entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, mas não afetaram princípio do custo médio de aquisição. (ix) Investimento em entidade ações preferenciais da EBP em ordinárias como VJR. Todos os ativos ﬁnanmaterialmente as demonstrações ﬁnanceiras da Companhia. A Compa- contabilizada pelo método da equivalência patrimonial: O investi- ceiros não classiﬁcados como mensurados ao custo amortizado, conforme
nhia adotou o CPC 06(R2) utilizando a abordagem retrospectiva modiﬁca- mento da Companhia em entidade contabilizada pelo método de equiva- descrito acima, são classiﬁcados como VJR. No reconhecimento inicial, a
da. Consequentemente, as informações comparativas apresentadas para lência patrimonial compreende sua participação em coligada. A coligada é Companhia pode designar de forma irrevogável um ativo ﬁnanceiro que
2018 não estão reapresentadas - ou seja, são apresentadas, conforme re- uma entidade na qual a Companhia tem inﬂuência signiﬁcativa, mas não de outra forma atenda os requerimentos para ser mensurado ao custo
portado anteriormente, de acordo com o CPC 06(R1) e interpretações rela- o controle ou o controle conjunto, sobre as políticas ﬁnanceiras e opera- amortizado ou como VJR se isso eliminar ou reduzir signiﬁcativamente um
cionadas. Os detalhes das mudanças nas políticas contábeis estão divulga- cionais. O investimento em coligada foi reconhecido inicialmente pelo cus- descasamento contábil que de outra forma surgiria. (iii) Ativos ﬁnanceidos abaixo. Além disso, os requerimentos de divulgação no CPC 06(R2) em to, o qual inclui gastos com transação. Após o reconhecimento inicial, as ros – avaliação do modelo de negócios: A Companhia realiza uma
geral não foram aplicados a informações comparativas. Deﬁnição de ar- demonstrações ﬁnanceiras incluem a participação da Companhia no lucro avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo ﬁnanceiro
rendamento: Anteriormente, a Companhia determinava, no início do ou prejuízo líquido do exercício e outros resultados abrangentes da inves- é mantido em carteira, porque isso reﬂete melhor a maneira pela qual o
contrato, se ele era ou continha um arrendamento conforme o ICPC 03 As- tida até a data em que a inﬂuência signiﬁcativa deixa de existir. (x) Arren- negócio é gerido e as informações são fornecidas à Administração. As inpectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. A damento mercantil: A Companhia aplicou o CPC 06(R2) utilizando a formações consideradas incluem: • as políticas e objetivos estipulados
Companhia agora avalia se um contrato é ou contém um arrendamento abordagem retrospectiva modiﬁcada e, portanto, as informações compa- para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a
com base na deﬁnição de arrendamento na nota explicativa 6(x). Na tran- rativas não foram reapresentadas e continuam a ser apresentadas confor- questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtensição para o CPC 06(R2), a Companhia escolheu aplicar o expediente prá- me o CPC 06(R1) e ICPC 03. Políticas contábeis aplicáveis a partir de ção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado
tico com relação à deﬁnição de arrendamento, que avalia quais transações 1º de janeiro de 2019: No início de um contrato, a Companhia avalia se perﬁl de taxa de juros, a correspondência entre a duração dos ativos ﬁnansão arrendamentos. A Companhia aplicou o CPC 06(R2) apenas a contra- um contrato é ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um ceiros e a duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa,
tos previamente identiﬁcados como arrendamentos. Os contratos que não arrendamento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso de um ou a realização de ﬂuxos de caixa por meio da venda de ativos; • como o
foram identiﬁcados como arrendamentos de acordo com o CPC 06(R1) e ativo identiﬁcado por um período de tempo em troca de contraprestação. desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração; • os risICPC 03 não foram reavaliados quanto à existência de um arrendamento Para avaliar se um contrato transfere o direito de controlar o uso de um cos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo ﬁnanceide acordo com o CPC 06(R2). Portanto, a deﬁnição de um arrendamento ativo identiﬁcado, a Companhia utiliza a deﬁnição de arrendamento no ro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos
conforme o CPC 06(R2) foi aplicada apenas a contratos ﬁrmados ou vigen- CPC 06(R2). Esta política é aplicada aos contratos celebrados a partir de 1º são gerenciados; e • a frequência, o volume e o momento das vendas de
tes em ou após 1º de janeiro de 2019. Como arrendatário: Como arren- de janeiro de 2019. No início ou na modiﬁcação de um contrato que con- ativos ﬁnanceiros nos períodos anteriores, os motivos de tais vendas e
datário, a Companhia arrenda imóveis e data center. A Companhia classi- tém um componente de arrendamento, a Companhia aloca a contrapres- suas expectativas sobre vendas futuras. As transferências de ativos ﬁnanﬁcava anteriormente esses arrendamentos como operacionais, com base tação no contrato a cada componente de arrendamento com base em seus ceiros para terceiros em transações que não se qualiﬁcam para o desrecoem sua avaliação sobre se o arrendamento transferia signiﬁcativamente preços individuais. No entanto, para os arrendamentos de propriedades, a nhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o
todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente à Companhia optou por não separar os componentes que não sejam de ar- reconhecimento contínuo dos ativos da Companhia. Os ativos ﬁnanceiros
Companhia. De acordo com o CPC 06(R2), a Companhia reconhece ativos rendamento e contabilizam os componentes de arrendamento e não ar- gerenciados com desempenho avaliado com base no valor justo são mende direito de uso e passivos de arrendamento para a maioria desses arren- rendamento como um único componente. A Companhia reconhece um ati- surados ao valor justo por meio do resultado. (iv) Ativos ﬁnanceiros –
damentos - ou seja, esses arrendamentos estão no balanço patrimonial. vo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de início do avalição sobre se os ﬂuxos de caixa contratuais são somente pagaArrendamento classiﬁcado como arrendamento operacional con- arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao cus- mentos de principal e juros: Para ﬁns dessa avaliação, o ‘principal’ é deforme CPC 06(R1): Anteriormente, a Companhia classiﬁcava os arrenda- to, que compreende o valor da mensuração inicial do passivo de arrenda- ﬁnido como o valor justo do ativo ﬁnanceiro no reconhecimento inicial. Os
mentos imobiliários e o data center como arrendamentos operacionais de mento, ajustado para quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados ‘juros’ são deﬁnidos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no
acordo com o CPC 06(R1). Na transição, para esses arrendamentos, os pas- até a da data de início, mais quaisquer custos diretos iniciais incorridos tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto dusivos de arrendamento foram mensurados pelo valor presente dos paga- pelo arrendatário e uma estimativa dos custos a serem incorridos pelo ar- rante um determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos bámentos remanescentes do arrendamento, descontados à taxa de emprés- rendatário na desmontagem e remoção do ativo subjacente, restaurando sicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos administratimo incremental da Companhia em 1º de janeiro de 2019. Os ativos de di- o local em que está localizado ou restaurando o ativo subjacente à condi- tivos), assim como uma margem de lucro. A Companhia considera os terreito de uso foram mensurados por um valor igual ao passivo de arrenda- ção requerida pelos termos e condições do arrendamento, menos quais- mos contratuais do instrumento para avaliar se os ﬂuxos de caixa contramento, ajustado pelo valor de quaisquer recebimentos de arrendamento quer incentivos de arrendamentos recebidos. O ativo de direito de uso é tuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliaantecipados ou acumulados. A Companhia testou seus ativos de direito de subsequentemente depreciado pelo método linear desde a data de início ção sobre se o ativo ﬁnanceiro contém um termo contratual que poderia
uso quanto à perda por redução ao valor recuperável na data de transição até o ﬁnal do prazo do arrendamento, a menos que o arrendamento trans- mudar o momento ou o valor dos ﬂuxos de caixa contratuais de forma que
e concluiu que não há indicação de que os ativos de direito de uso apre- ﬁra a propriedade do ativo subjacente ao arrendatário ao ﬁm do prazo do ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia
sentem problemas de redução ao valor recuperável. A Companhia utilizou arrendamento, ou se o custo do ativo de direito de uso reﬂetir que o arren- considera: • eventos contingentes que modiﬁquem o valor ou o a época
vários expedientes práticos ao aplicar o CPC 06(R2) a arrendamentos an- datário exercerá a opção de compra. Nesse caso, o ativo de direito de uso dos ﬂuxos de caixa; • termos que possam ajustar a taxa contratual, interiormente classiﬁcados como arrendamentos operacionais de acordo será depreciado durante a vida útil do ativo subjacente, que é determina- cluindo taxas variáveis; • o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e •
com o CPC 06(R1). Em particular: • não reconheceu ativos e passivos de da na mesma base que a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo de direi- os termos que limitam o acesso da Companhia a ﬂuxos de caixa de ativos
direito de uso para arrendamentos cujo prazo de arrendamento se encer- to de uso é periodicamente reduzido por perdas por redução ao valor re- especíﬁcos (por exemplo, baseados na performance de um ativo). O pagara dentro de 12 meses da data da aplicação inicial; • não reconheceu ati- cuperável, se houver, e ajustado para determinadas remensurações do mento antecipado é consistente com o critério de pagamentos do princivos e passivos de direito de uso para arrendamentos de ativos de baixo va- passivo de arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado ini- pal e juros caso o valor do pré-pagamento represente, em sua maior parlor (por exemplo, equipamentos de TI); • excluiu os custos diretos iniciais cialmente ao valor presente dos pagamentos do arrendamento que não te, valores não pagos do principal e de juros sobre o valor do principal penda mensuração do ativo de direito de uso na data da aplicação inicial; e são efetuados na data de início, descontados pela taxa de juros implícita dente - o que pode incluir uma compensação adicional razoável pela res• utilizou retrospectivamente ao determinar o prazo do arrendamento. Ar- no arrendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediata- cisão antecipada do contrato. Além disso, com relação a um ativo ﬁnanceirendamento classiﬁcado como arrendamento ﬁnanceiro conforme mente, pela taxa de empréstimo incremental da Companhia. A Companhia ro adquirido por um valor menor ou maior do que o valor nominal do conCPC 06(R1): A Companhia arrenda equipamentos de informática. Esses determina sua taxa incremental sobre empréstimos obtendo taxas de ju- trato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por um valor que rearrendamentos foram classiﬁcados como arrendamentos ﬁnanceiros de ros de várias fontes externas de ﬁnanciamento e fazendo alguns ajustes presente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais (que tamacordo com o CPC 06(R1). Para esses arrendamentos ﬁnanceiros, o valor para reﬂetir os termos do contrato e o tipo do ativo arrendado. Os paga- bém pode incluir compensação adicional razoável pela rescisão antecipacontábil do ativo de direito de uso e o passivo de arrendamento em 1º de mentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arrenda- da do contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consisjaneiro de 2019 foram determinados pelo valor contábil do ativo de arren- mento compreendem o seguinte: • pagamentos ﬁxos, incluindo pagamen- tentes com esse critério se o valor justo do pré-pagamento for insigniﬁcandamento e do passivo de arrendamento conforme o CPC 06(R1) imediata- tos ﬁxos na essência; • pagamentos variáveis de arrendamento que de- te no reconhecimento inicial. (v) Ativos ﬁnanceiros - Mensuração submente antes dessa data. Impacto nas demonstrações ﬁnanceiras na pendem de índice ou taxa, inicialmente mesurados utilizando o índice ou sequente e ganhos e perdas: As seguintes políticas contábeis aplicamdata de transição: Na transição para o CPC 06(R2), a Companhia reconhe- taxa na data de início; • valores que se espera que sejam pagos pelo ar- -se à mensuração subsequente dos ativos ﬁnanceiros: • Ativos ﬁnanceiros
rendatário, de acordo com as garantias de valor residual; e • o preço de mensurados a VJR: Esses ativos são subsequentemente mensurados ao vaceu os seguintes ativos de direito de uso e passivos de arrendamento:
1° de janeiro de 2019 exercício da opção de compra se o arrendatário estiver razoavelmente cer- lor justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado.
Ativos de direito de uso – ativo imobilizado
59.166 to de exercer essa opção, e pagamentos de multas por rescisão do arren- • Ativos ﬁnanceiros a custo amortizado: Esses ativos são mensurados subArrendamentos a pagar bruto
(75.689) damento, se o prazo do arrendamento reﬂetir o arrendatário exercendo a sequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o método dos
Juros a apropriar
16.523 opção de rescindir o arrendamento. O passivo de arrendamento é mensu- juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment.
Arrendamento a pagar líquido
(59.166) rado pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros efetivos. É re- A receita de juros, possíveis ganhos e perdas cambiais e impairment são
* Para o impacto do CPC 06(R2) no resultado do período, consulte a Nota ex- mensurado quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arren- reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconheciplicativa nº 14.(3). Ao mensurar os passivos de arrendamento para arrenda- damento resultante de alteração em índice ou taxa, se houver alteração mento é reconhecido no resultado. Desreconhecimento de ativos ﬁnanceimentos classiﬁcados como operacionais, a Companhia descontou os paga- nos valores que se espera que sejam pagos de acordo com a garantia de ros: A Companhia desreconhece um ativo ﬁnanceiro quando os direitos
mentos de arrendamento utilizando sua taxa incremental sobre empréstimo valor residual, se a Companhia alterar sua avaliação se exercerá uma op- contratuais aos ﬂuxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia
ção de compra, extensão ou rescisão ou se há um pagamento de arrenda- transfere os direitos contratuais de recebimento aos ﬂuxos de caixa conem 1º de janeiro de 2019. A taxa média ponderada aplicada é de 7,12%.
6. Principais políticas contábeis: A Companhia aplicou as políticas mento revisado ﬁxo em essência. Quando o passivo de arrendamento é re- tratuais sobre um ativo ﬁnanceiro em uma transação na qual substancialcontábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios mensurado dessa maneira, é efetuado um ajuste correspondente ao valor mente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo ﬁnanceiro são
apresentados nestas demonstrações ﬁnanceiras, salvo indicação ao con- contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no resultado se o valor transferidos ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém substantrário. (Veja também nota explicativa 5). (i) Receita de contrato com o contábil do ativo de direito de uso tiver sido reduzido a zero. A Companhia cialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo ﬁnanceiro e
cliente: A receita é mensurada com base na contraprestação especiﬁcada apresenta ativos de direito de uso em “ativo imobilizado” e passivos de também não retém o controle sobre o ativo ﬁnanceiro. (vi) Passivos ﬁno contrato com o cliente. A Companhia reconhece a receita quando trans- arrendamento em “passivos de arrendamento” no balanço patrimonial. nanceiros: Os passivos ﬁnanceiros foram classiﬁcados como mensurados
fere o controle sobre o produto ou serviço ao cliente. A Companhia atua Arrendamentos de ativos de baixo valor: A Companhia optou por ao custo amortizado. Outros passivos ﬁnanceiros são subsequentemente
no ramo de prestação de serviços de certiﬁcações digitais que envolvem não reconhecer ativos de direito de uso e passivos de arrendamento para mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.
um ciclo de negócio desde a validação da identidade dos solicitantes do arrendamentos de ativos de baixo valor e arrendamentos de curto prazo, A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resulcertiﬁcado digital até a emissão do certiﬁcado digital. As vendas são reali- incluindo equipamentos de TI. A Companhia reconhece os pagamentos de tado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é recozadas, substancialmente, pelo canal de vendas corporativas – contratos arrendamento associados a esses arrendamentos como uma despesa de nhecido no resultado. Desreconhecimento de passivos ﬁnanceiros: A Comcom clientes pessoas jurídicas que adquire volumes de certiﬁcados digitais forma linear pelo prazo do arrendamento. Políticas contábeis aplicáveis panhia desreconhece um passivo ﬁnanceiro quando sua obrigação contra-
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vestimento utilizado para dar suporte aos serviços de biometria do canal de
varejo dos investimentos relacionados a venda para usuários de segurança
no valor de R$ 28.478. Assim, a Companhia estimou o valor recuperável da
UGC (Certibio) em 2019 com base no seu valor em uso. A estimativa do valor em uso foi determinada utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos de 16,9% e um valor da taxa de crescimento na perpetuidade de
3,5% a partir de 2025. Em 31 de dezembro de 2019, o valor recuperável da
UGC era como segue:
2019
Valor recuperável
10.309
A perda por redução no valor recuperável foi inteiramente alocada em
‘Outras despesas’.
16. Fornecedores
2019
2018
Fornecedores nacionais
7.751
4.737
Fornecedores no exterior partes relacionadas (Nota 23.a)
2.268
3.915
10.019
8.652
17. Passivos de arrendamento: Passivos de arrendamentos ﬁnanceiros são como segue:
Passivos Arrendade arrenmentos
Total
damento ﬁnanceiros
2019 2018
Saldo inicial
117
117
Reconhecimento do passivo
na aplicação inicial
do CPC 06(R2) (1)
59.166
- 59.166
Recursos provenientes
de arrendamentos (2)
1.096
1.096
126
Juros provisionado
3.742
32
3.774
Pagamento de passivos
de arrendamento
(8.466)
(145) (8.611)
(9)
Juros pagos
(4.085)
(24) (4.109)
Saldo ﬁnal
50.357
1.076 51.433
117
Curto prazo
8.320
99
Longo prazo
43.113
18
(1) Refere-se a aluguéis de data centers e andares e salas comerciais. (2)
Refere-se a aquisições de equipamentos de informática registrados como
imobilizado durante os anos de 2019 e 2018.
18. Contas a pagar
2019
2018
Empréstimos com ex-acionistas
8.473
Obrigação junto a ex-acionista decorrente de empréstimo em moeda estrangeira concedido em exercícios anteriores com o objetivo de dar suporte as operações da Companhia. O saldo devedor somente foi reconhecido
pela Companhia após decisão da corte de arbitragem de Delaware USA
manifestando-se contra a Certisign Holding USA em processo movido pelo
ex-acionista pleiteando reconhecimento da dívida pela Certisign no Brasil
acrescido de juros de mora. O acordo foi quitado pela Companhia em 12
de fevereiro de 2019.
19. Obrigações trabalhistas
2019
2018
Provisão para férias e encargos sobre férias
6.126
7.448
Provisão para participação nos lucros e resultados
4.317
3.335
Salários e benefícios a pagar
1.171
1.463
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a recolher 1.191
1.257
Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) a recolher
382
467
Imposto de renda retido
na fonte sobre obrigações trabalhistas
1.561
1.303
Outras obrigações trabalhistas
491
752
15.239 16.025
20. Provisões diversas
2019
2018
Provisão para prestação
de serviço de validação presencial (1)
9.375
8.369
Provisão para despesas operacionais
3.820
1.521
Provisão para prestadores de serviços
681
879
Outras provisões
248
816
14.124 11.585
(1) A Companhia estima no ﬁnal de cada período o valor da provisão para
prestação de serviço de validação a pagar, sobre validação de certiﬁcados
digitais e vendas de hardwares para as Autoridades de Registro, incorridos
durante o exercício ainda não faturados. Após a Autoridade de Registro
conﬁrmar o valor da prestação de serviço, a Companhia, com base na nota
ﬁscal emitida pela Autoridade de Registro, baixa o valor da provisão e registra o valor na rubrica de fornecedores.
21. Provisão para demandas judiciais: A Companhia é ré em ações
de natureza cível e trabalhista impetrados por clientes e ex-colaboradores,
cuja probabilidade de perda de acordo com seus consultores legais foi
avaliada como provável, motivo pelo qual foram reconhecidas contabilmente. Conforme demonstrado a seguir:
Saldos em Provisionado Baixa por Rever- Saldos em
1/01/2019 no período pagamento
são 31/12/2019
Cíveis (1)
262
(40)
222
Trabalhistas
637
(600)
(30)
7
899
(600)
(70)
229
Saldos em Provisionado Baixa por Rever- Saldos em
1/01/2018 no período pagamento
são 31/12/2018
Cíveis
136
126
262
Trabalhistas
671
(34)
637
807
126
(34)
899
(1) Refere-se a R$ 34 em processos de renovação online, R$ 22 com processo relativos à reembolso, R$ 33 referente a problemas com a mídia criptográﬁca, R$ 78 referente a processos com problemas no certiﬁcado e R$
55 referente a processos diversos. Demandas judiciais consideradas
como passivo contingente: Existem processos em curso decorrentes
de notiﬁcações ﬁscais emitidas pelas autoridades tributárias, ações indenizatórias e ações trabalhistas impetradas por ex-colaboradores que segundo os consultores legais da Companhia possuem probabilidade de
perda possível, e como consequência, sem provisão reconhecida nas demonstrações ﬁnanceiras e estão destacadas abaixo: • Auto de Infração lavrado pelo Município de Porto Alegre no valor de causa atualizado de R$
5.800, em razão do suposto recolhimento a menor a título de ISS, incidente sobre a emissão de certiﬁcados digitais realizada pela Companhia entre
dezembro de 2011 e novembro de 2015. A ﬁscalização entende que a
Companhia mantém um estabelecimento prestador no município de Porto
Alegre, sendo o mesmo competente para exigir o tributo incidente sobre
os certiﬁcados emitidos para clientes sediados nesta municipalidade, e
desconsiderou que os certiﬁcados digitais são emitidos na matriz da Companhia, sediada em São Paulo, sendo este o município competente para
exigir o tributo. Atualmente, os autos permanecem com o representante
fazendário e considerado como probabilidade de perda possível pelos advogados externos. • Ação indenizatória no valor da causa atualizada de
R$ 2.300 por meio da qual se pretende a condenação da Certisign ao pagamento de indenização por danos materiais e morais supostamente decorrentes de ato ilícito praticado por terceiros, que teriam obtido junto a
Certisign certiﬁcados digitais “falsos”, utilizados com a ﬁnalidade de des-

viar valores das contas bancárias. A referente ação indenizatória está em
fase instrutória e considerado como probabilidade de perda possível pelos advogados externos. • Ação indenizatória no valor da causa atualizada de R$ 1.762 de perdas e danos, cumulada com pedido de indenização por danos morais a condenação de Certisign ao pagamento de todos os valores que supostamente teriam direito em função da alegada
rescisão imotivada do contrato de parceria comercial ﬁrmado entre as
partes. • Ação indenizatória no valor de R$ 400 por meio da qual se pretende a condenação da Certisign ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, supostamente decorrente da rescisão contratual
unilateral - lícita - que fez a Certisign. A referente ação indenizatória está
em discussão e considerado como probabilidade possível pelos advogados externos. • Existem outros processos avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco de perda possível no montante de R$ 983
(R$ 662 em 31 de dezembro de 2018) para os quais, também, nenhuma
provisão foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem contabilização.
22. Patrimônio líquido - a. Capital social: Em 31 de janeiro de 2018
houve a liquidação do Fundo de Investimento em Participações Boudeaux
(FIP), detentor de 100% das ações da Companhia. Ato contínuo o referido
fundo foi incoporado pela Certipar S.A., detentora de 100% do fundo. Com
isso, a Certipar S.A. passou a controlar a Companhia de forma direta com
100% das ações. Em 28 de fevereiro de 2018 a Certisign Certiﬁcadora Digital S.A incorporou 100% das ações da Certipar S.A. (incorporação reversa), conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 2 de
março de 2018. Considerando que a incorporada era detentora de 100%
do capital social da incorporadora, e que os respectivos elementos patrimoniais já estavam registrados nos acervos das partes, a incorporação foi
efetivada sem o aumento de capital na incorporadora e sem emissão de
novas ações. A relação de troca foi ﬁxada de forma que, após a incorporação, fossem atribuídas ao único acionista da incorporada a totalidade das
atuais 4.617.407 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal
de emissão da Certisign. Em 31 de dezembro de 2019, o capital social da
Companhia está composto em 4.617.407 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal, distribuídas, em sua totalidade, para Certisign Holdings
Inc. b. Dividendos: De acordo com o estatuto da Companhia e Lei das
Sociedades por Ações, do lucro líquido apurado no exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados se houver e constituição da reserva legal,
será calculado e constituído dividendo mínimo obrigatório de 25%. Os valores de reserva legal e dos dividendos para o exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram determinados como segue:
2019
2018
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício
(32.862)
3.281
(-) Constituição da reserva legal - 5%
(164)
Base de cálculo para distribuição de dividendos
(32.862)
3.117
Ações ordinárias
Dividendo mínimo obrigatório - 25%
780
Dividendos relativos a anos anteriores constituídos
12.875 15.116
Dividendos relativos a anos anteriores pagos
(600) (10.307)
Valor referente a incorporação reversa
7.286
Total dos dividendos a pagar
12.275 12.875
c. Reserva legal: A reserva legal é constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício nos termos do artigo 193 da Lei
6.404/76, até o limite de 20% do capital social. Devido ao prejuízo apurado em 2019, não foi efetuada a destinação da reserva legal. d. Reserva de retenção de lucros: O saldo remanescente do lucro líquido do
exercício, após as destinações para a constituição da reserva legal e
constituição da provisão dos dividendos mínimos obrigatórios, é apropriado na conta Reserva de retenção de lucros até que sua destinação
deﬁnitiva seja aprovada na Assembleia Geral Ordinária. O prejuízo do
exercício de 2019 foi absorvido pela conta de reserva de lucros.
23. Partes relacionadas: A Administração da Companhia identiﬁcou
como partes relacionadas os seus acionistas controladores, outras entidades ligadas ao grupo controlador, seus administradores e demais membros
do pessoal-chave da Administração e seus familiares, conforme deﬁnições
contidas no Pronunciamento CPC 5(R1). Os saldos em aberto na data-base das demonstrações ﬁnanceiras provenientes de transações ativas e/ou
passivas com partes relacionadas, bem como transações durante os exercícios que tenham efeito sobre o resultado são:
a. Transações com partes relacionadas
2019
2018
Ativo
Outros créditos – Empréstimo concedido a EBP (1)
709
Outros créditos (2)
376
362
Total do ativo circulante
376
1.071
Passivo
Fornecedores no exterior (nota explicativa nº 16) (3)
2.268
3.915
Dividendos a pagar (nota explicativa nº 22b)
12.275 12.875
Total do passivo circulante
14.543 16.790
2019
2018
Compras de serviços
Licenças de software - Digicert Inc. (3)
2.980
3.212
Tradeequip (5)
1.109
1.126
Despesas com prestação de serviços (4)
1.454
1.393
Resultado ﬁnanceiro
Receitas ﬁnanceiras (1)
33
Variação cambial (3)
(182)
288
Total do resultado
5.361
6.052
(1) Certisign concedeu a EBP, então investida, a quantia de R$ 708, a título de mútuo, que deveria ser pago acrescido de juros de 0,5% ao mês, pelo
prazo de um ano. No exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2018 foi apropriado o valor de R$ 33 como receitas ﬁnanceiras. Em 2019, a Certisign aumentou a participação do capital da investida com base nesse empréstimo, e logo depois, baixou o investimento para resultado. (2) Refere-se à
taxa anual de aﬁliação para 2018 entre a Companhia e a Digicert Inc.
(acionista da Certisign Inc.) e adiantamento da taxa mínima de royalties
para a Digicert que será amortizado com base nos certiﬁcados emitidos ao
longo de 2019. (3) Refere-se a débitos por licenças de uso de software devidas à Digicert Inc. no valor de R$2.268. No exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2019 foi apropriado o valor de R$ 182 como despesa de variação cambial (R$ 288 como receitas de variação cambial em 2018). (4) Refere-se a serviços jurídicos prestados por dois escritórios de advogados terceiros em que os sócios das ﬁrmas são partes relacionadas da Companhia.
(5) Refere-se a serviços de consultoria prestados pela Tradeequip em que
os sócios são partes relacionadas da Companhia. b. Remuneração de
pessoal-chave da administração: Remuneração de pessoal-chave da
Administração compreende:

DIRETORIA

Diretor Executivo: Roni de Oliveira Franco

2019
2018
Remuneração regular
(2.629) (2.133)
Remuneração variável
(399)
(481)
Total da remuneração
(3.028) (2.614)
Remuneração regular do pessoal-chave da administração da Companhia inclui salários e a remuneração variável inclui a participação
nos lucros e resultados.
24. Receita operacional líquida de vendas
2019
2018
Receita com a emissão de certiﬁcados digitais
291.333 285.184
Receita com vendas de hardwares
27.986 32.912
Total da receita bruta
319.319 318.096
Cancelamentos e devolução de vendas
(1.722) (2.638)
Impostos sobre vendas
(23.338) (23.325)
294.259 292.133
Os impostos sobre vendas estão assim representados: 2019
2018
PIS
(2.344) (2.442)
COFINS
(10.813) (11.268)
ICMS
(1.688) (1.605)
ISS
(8.493) (8.010)
Total dos impostos sobre vendas
(23.338) (23.325)
A tabela a seguir fornece informações sobre os passivos de contratos com
clientes:
2019
2018
Adiantamento de clientes
11.900 12.179
11.900 12.179
Os passivos de contratos referem-se principalmente ao adiantamento
da contraprestação recebida dos clientes do canal de varejo para emissão de certiﬁcados digitais e vendas de cartões, leitoras, dispositivos
criptográﬁcos e outros. Para maiores detalhes sobre a política contábil
ver nota explicativa 6(i).
25. Custo e despesas por natureza: O grupo de despesas é demonstrado no resultado por função. A reconciliação do resultado por natureza/
ﬁnalidade para os exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
está detalhada como segue:
2019
2018
Equipamentos para revenda
(3.256) (3.655)
Licenciamento de softwares
(4.212) (4.033)
Prestação de serviço de validação presencial
(114.684) (109.695)
Pessoal, encargos e benefícios
(95.338) (84.206)
Serviços prestados por terceiros
(27.289) (33.109)
Marketing e publicidade
(8.011) (13.236)
Perda por redução ao valor
recuperável de contas a receber
(404)
286
Despesa com demandas judiciais e administrativas
70
(92)
Ocupação (energia elétrica, outros)
(6.657) (17.399)
Operadoras de cartão de crédito e boleto bancário
(4.104) (3.664)
Alienação de ativo imobilizado
(249)
(4)
Depreciação e amortização
(30.594) (14.522)
Perda por redução ao valor recuperável do intangível (18.169)
Perda por baixa de investimentos em coligada EBP
(952)
Outros
(20.203) (11.771)
(334.052) (295.100)
Classiﬁcadas como:
2019
2018
Custo das vendas
(131.163) (132.555)
Despesas comerciais
(6.205) (4.290)
Despesas administrativas e gerais
(176.528) (158.501)
Perda por redução ao
valor recuperável de contas a receber
(404)
286
Outras despesas operacionais
(19.752)
(40)
(334.052) (295.100)
26. Resultado ﬁnanceiro
2019
2018
Receitas ﬁnanceiras
Rendimentos de aplicações ﬁnanceiras com renda ﬁxa 299
531
Atualizações monetárias
267
92
Variações cambiais ativas
943
4.492
Rendimentos de aplicações - fundo cambial
4.204
3.773
Outras receitas ﬁnanceiras
83
60
5.796
8.948
Despesas ﬁnanceiras
Variações cambiais passivas
(2.318)
84
Despesas de juros sobre passivo de arrendamento
(3.774)
Perdas com instrumentos ﬁnanceiros derivativos
(918)
(514)
(668)
Outras despesas ﬁnanceiras
(7.524)
(584)
Resultado ﬁnanceiro líquido
(1.728)
8.364
27. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido - a. Reconciliação da despesa de imposto sobre a renda e da
contribuição social
2019
2018
(Prejuízo) Lucro antes do imposto sobre
a renda e da contribuição social
(41.521)
5.305
Imposto sobre a renda e
contribuição social a taxa nominal (34%)
14.117
(1.804)
Ajustes para cálculo da taxa efetiva:
Equivalência patrimonial
(92)
Brindes, gratiﬁcações e patrocínios
(396)
(225)
Perda por redução ao valor
recuperável ativo intangível
(6.177)
Incentivos ﬁscais
71
Outros
239
26
Despesa com imposto sobre a renda
e contribuição social (corrente e diferida)
7.783
(2.024)
Taxa efetiva
(19%)
38%
b. Imposto sobre a renda e contribuição social diferidos ativos e passivos
2019
2018
Ativo (passivo)
IRPJ CSLL
Base 25% 9% Total Total
Diferenças temporárias:
Prejuízo ﬁscal (1)
17.782 4.446 1.600 6.046
Arrendamento mercantil (depreciação e despesas com juros)
1.665 416 150 566
Provisões
16.771 4.193 1.509 5.702 5.093
Provisões para
pagamentos de licenças
1.718 430 155 584
643
Participação no
resultado de empregados
4.317 1.079 389 1.468 1.134
Vida útil – depreciação
1.989 497 179 676 1.045
Variação cambial não realizada
7.194 1.799 647 2.446 2.446
Provisão para redução ao valor
recuperável de contas a receber
826 207
74 281
143
Provisão para pagamento de dívida
- 2.230
Total de tributos diferidos
52.262 13.067 4.703 17.769 12.734
Tributos diferidos - Ativo, líquido
17.769 12.734
Total de tributos diferidos
17.769 12.734

(1) A Companhia reconheceu ativo ﬁscal diferido para o prejuízo ﬁscal do
exercicío de R$ 6.046 porque apresentou expectativa de geração de lucros
tributáveis futuros fundamentada em estudo técnico de viabilidade, que
permitam a realização do ativo ﬁscal diferido em um prazo máximo de dez
anos. c. Movimentação líquida dos tributos diferidos
Saldo em 31 de dezembro de 2018
12.734
Receita (despesa) do resultado:
Prejuízo ﬁscal
6.046
Arrendamento mercantil (depreciação e despesas com juros)
566
Provisões
609
Provisões para pagamentos de licenças
(59)
Participação sobre o resultado para empregados
334
Vida útil - depreciação
(369)
Variação cambial não realizada
Provisão para redução ao valor recuperável de contas a receber
138
Provisão para pagamento de divida com ex-acionista
(2.230)
Saldo em 31 de dezembro de 2019
17.769
Total reconhecido no resultado do exercício
5.035
Outros
34
28. Instrumentos ﬁnanceiros - 28.1. Visão geral: A Companhia possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos ﬁnanceiros: • Risco de mercado • Risco de crédito; e • Risco de liquidez.
28.2. Estrutura do gerenciamento de risco: A Companhia possui
políticas especíﬁcas de tesouraria que deﬁne como deve ser feito o gerenciamento de risco pela Companhia. Para monitoramento das atividades e
asseguração do cumprimento das políticas, a Companhia analisa o comportamento do mercado de câmbio e delibera sobre as posições de cobertura, visando reduzir os efeitos adversos de mudanças na taxa de câmbio,
assim como monitorar os riscos de liquidez e de contraparte (crédito).
28.3. Risco de mercado: Risco de mercado é o risco de que alterações
nos preços de mercado - tais como taxas de câmbio e taxas de juros - irão
afetar os ganhos da Companhia ou o valor de seus instrumentos ﬁnanceiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis,
e ao mesmo tempo otimizar o retorno. a. Risco de taxa de juros: O risco
de taxa de juros é aquele pelo qual a Companhia poderá vir a sofrer perdas econômicas decorrentes de alterações adversas nas taxas de juros,
que podem ser ocasionadas por fatores relacionados a crises econômicas
como também alterações na política monetária no mercado interno e externo. Esta exposição refere-se, principalmente, a mudanças nas taxas de
juros de mercado que afetem ativos da Companhia indexados pelo Certiﬁcado de Depósito Interbancário (“CDI”). A Administração da Companhia
não restringe a exposição às diferentes taxas de juros e também não estabelece limites entre taxas pré ou pós-ﬁxadas. A Administração da Companhia monitora continuamente as taxas de juros de mercado visando avaliar a eventual necessidade de contratação de operações com o objetivo
de proteção contra a volatilidade dessas taxas.
Quadro de análise de sensibilidade: A Companhia possui aplicações
ﬁnanceiras atrelados principalmente ao CDI e, por este motivo, a Administração entende que ﬂutuações nestas taxas de juros podem afetar signiﬁcativamente o resultado ﬁnanceiro. No quadro abaixo são considerados
três cenários para os próximos 12 meses, considerando as variações percentuais das taxas de juros. O cenário provável foi elaborado com base na
expectativa de mercado da taxa média efetiva do CDI, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil, por meio do Relatório Focus, divulgado
em 20 de março de 2020.
Efeito no resultado
Exposição Cenário Cenário Cenário
Operação
Risco
em R$ provável
25%
50%
Aplicações
Redução
ﬁnanceiras
do CDI
4.099
154
115
77
Taxas consideradas
CDI
3,75% 2,81% 1,88%
Aplicações
Aumento
ﬁnanceiras
do CDI
4.099
154
192
231
Taxas consideradas
CDI
3,75% 4,69% 5,63%
b. Risco de taxa de câmbio: Esse risco decorre da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio utilizadas pela Companhia para aplicações ﬁnanceiras e de obrigações a pagar em moeda estrangeira. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Companhia apresentou a seguinte exposição líquida à variação do dólar norte-americano em ativos e passivos:
2019
2018
Aplicações em moeda estrangeira
R$
US$
R$
US$
e fundos cambiais (Nota 8)
42.385 10.516 42.244 10.904
Fornecedores do exterior (Nota 16)
(2.268) (563) (3.915) (1.011)
Exposição cambial líquida
40.117 9.953 38.329 9.893
A taxa na data do balanço, conforme cotações e boletins do Banco Central
do Brasil, foi de 4,0301 em 2019 (3,8742 em 2018).
Quadro de análise de sensibilidade: Com base nos ativos e passivos
denominados em dólares norte-americanos, levantados em 31 de dezembro de 2019, a Companhia realizou simulações com aumento e diminuição
das taxas de câmbio (R$/US$) de 25% e 50% para os próximos 12 meses.
A taxa na data do balanço foi obtida das cotações e boletins do Banco
Central do Brasil. O cenário provável considera projeções da Companhia
para as taxas de câmbio no vencimento das operações, como segue:
Simulações das taxas de câmbio (R$/US$)
Cenários
Taxa data
do balanço Saldos 25% 50% -25% -50%
31 de dezembro de 2019
Aplicações em
moeda estrangeira
e fundos cambiais (Nota 8)
4,0301 42.385 10.596 21.193 (10.596) (21.193)
Fornecedores
no exterior (Nota 16)
4,0301 (2.268) (567) (1.134)
567 1.134
Impacto no resultado
do exercício
10.029 20.059 (10.029) (20.059)
28.4. Risco de crédito: Risco de crédito é o risco da Companhia incorrer em perdas ﬁnanceiras caso um cliente ou uma contraparte em um instrumento ﬁnanceiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais.
Esse risco é principalmente proveniente das contas a receber de clientes e
de instrumentos ﬁnanceiros da Companhia. O risco de crédito para vendas
realizadas pelo canal varejo é inexpressivo porque só é possível emitir o
Certiﬁcado Digital após a conﬁrmação do recebimento da venda. Para as
demais vendas, o risco de crédito é administrado por análise de crédito e
estabelecimento de limites de exposição por cliente. A Administração considera que o risco de crédito está substancialmente coberto pela provisão
para devedores duvidosos conforme demonstrada na Nota 9. Quanto ao
risco de crédito associado às aplicações ﬁnanceiras e equivalentes de caixa, a Companhia somente realiza operações em instituições com baixo risco, avaliadas por agências independentes de “rating”. As instituições ﬁ-
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nanceiras que a Companhia possui aplicações ﬁnanceiras: Itaú Unibanco
S.A., Banco Bradesco S.A., estão avaliados pela agência Ficth Ratings do
Brasil Ltda. (“Fitch”) com o rating nacional de longo prazo de AAA(bra),
Banco do Brasil S.A. e Banco Safra S.A. estão avaliados pela agência
Fitch com o rating nacional de longo prazo AA(bra) e Morgan Stanley
Smith Barney LLC está avaliado pela agência Fitch Ratings, Inc. como A.
28.5. Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco em que a Companhia irá encontrar diﬁculdades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos ﬁnanceiros que são liquidados com pagamentos
à vista ou com outro ativo ﬁnanceiro. A abordagem da Companhia na
administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre
tenha liquidez suﬁciente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia. A seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos ﬁnanceiros na data da demonstração ﬁnanceira. Esses valores são brutos e não-descontados e incluem pagamentos de juros contratuais:
2019 2018
Valor
Até 1 Até 2 De 3 a Acima de
Contábil Total ano anos 5 anos
5 anos Total
Fornecedores
10.019 10.019 10.019
- 8.652
Contas a pagar
- 8.473
Passivo de
arrendamento 51.433 64.349 11.690 9.606 18.061
24.992 117
61.452 74.368 21.709 9.606 18.061
24.992 17.242
28.6. Instrumentos derivativos: A Companhia possuia o direito de
realizar a conversão de ações preferenciais da EBP em ordinárias, conforme o número de clientes adicionados à base de EBP, de acordo com uma
fórmula deﬁnida entre quantidade de cliente adicionado a base e quantidade correspondente de ações ordinárias. Caso, ao ﬁnal do prazo, a Certisign não adicione um número mínimo de clientes à EBP, a Companhia resgatará as ações preferenciais. Em 31 de dezembro de 2019 este instrumento derivativo foi baixado conforme nota explicativa nº 13. 28.7. Classiﬁcação contábil e valor justo: A tabela a seguir apresenta os valores contábeis e os valores justos dos ativos e passivos ﬁnanceiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do valor justo. As categorias dos instrumentos ﬁnanceiros são assim apresentadas:
Valor contábil
Valor justo
Ativos ﬁnanceiros
Classiﬁcação
2019
2018
2019 2018
Caixa e equivalentes
de caixa (Nota 7)
VJR
4.599 24.891 4.599 24.891
Aplicações ﬁnanceiras
(Nota 8)
VJR
42.385 44.001 42.385 44.001
Instrumentos Derivativos
(Nota 28.6)
VJR
918
918
Contas a receber
Custo
de clientes (Nota 9)
amortizado
26.431 23.394 26.431 23.394
73.415 93.204 73.415 93.204
Outros passivos ﬁnanceiros
Fornecedores
Custo
(Nota 16)
amortizado (10.019) (8.652) (10.019) (8.652)
Contas a pagar
Custo
(Nota 18)
amortizado
- (8.473)
- (8.473)
Passivos de arrenCusto
damento (Nota 17)
amortizado (51.433)
(117) (51.433) (117)
(61.452) (17.241) (61.452) (17.241)
Mensuração do valor justo: A Companhia avaliou que o valor justo das
contas a receber de clientes, fornecedores e contas a pagar são equivalentes a seus valores contábeis, principalmente aos vencimentos de curto prazo desses instrumentos. O valor justo dos passivos de arrendamento foram
determinados com base nos ﬂuxos de caixa descontados: o modelo de
avaliação considera o valor presente do pagamento esperado, descontado
utilizando uma taxa de desconto implícita. Hierarquia de valor justo: A tabela a seguir apresenta a hierarquia do valor justo dos seus instrumentos
ﬁnanceiros e não inclui informações sobre o valor justo dos ativos e passivos ﬁnanceiros não mensurados ao valor justo, se o valor contábil é uma
aproximação razoável do valor justo:
31 de dezembro de 2019
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 7)
- 4.599
- 4.599
Aplicação ﬁnanceira (Nota 8)
- 42.385
- 42.385
Total do ativo
- 46.984
- 46.984
31 de dezembro de 2018
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 7)
- 24.891
- 24.891
Aplicação ﬁnanceira (Nota 8)
- 44.001
- 44.001
Instrumentos derivativos (Nota 28.6)
918
918
Total do ativo
- 68.892
918 69.810
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não houve transferências entre os referidos níveis para determinação do valor justo dos instrumentos ﬁnanceiros.
29. Eventos subsequentes: Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o coronavírus (COVID-19)
é uma emergência de saúde global. O surto desencadeou decisões signiﬁcativas de governos e entidades do setor privado, que somadas ao
impacto potencial do surto, aumentaram o grau de incerteza para os
agentes econômicos e podem gerar os seguintes impactos relevantes
nos valores reconhecidas nas demonstrações ﬁnanceiras. Considerando a situação atual da disseminação do surto, entendemos que a nossa projeção de receitas e dos ﬂuxos de caixa operacionais para o ano
de 2020 deverá ser revisada considerando a imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus impactos, não é atualmente praticável fazer
uma estimativa do efeito ﬁnanceiro do surto nas receitas e ﬂuxos de
caixa operacionais estimados. A Administração avalia de forma constante o impacto do surto nas operações e na posição patrimonial e ﬁnanceira da Companhia, com o objetivo de implementar medidas
apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações e nas demonstrações ﬁnanceiras. Até a data de autorização para emissão dessas demonstrações ﬁnanceiras, as seguintes principais medidas foram
tomadas: • Renegociações e encerramento de contratos com os fornecedores da Companhia, para alinhar a aquisição de serviços e insumos
fundamentais para a operação com as expectativas relacionadas à futura demanda da Companhia, considerando o cenário atual do surto.
• Melhorias no processo de validação e emissão de certiﬁcados digitais, tal com validação remota, eﬁciência operacional, entre outras.
• Implementação de medidas temporárias ou deﬁnitivas no quadro de
funcionários, com o objetivo de reduzir os despesas administrativas no
médio prazo, tais como home-ofﬁce e home-based. • Negociação das
condições dos pagamento com os fornecedores, para mitigar eventuais
riscos de liquidez. Com base nessa avaliação, e considerando a imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus impactos, a Administração
concluiu que não existem certas incertezas relevantes relacionadas à
capacidade da Companhia continuar operando.
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações ﬁnanceiras
Aos Conselheiros e Administradores da
Certisign Certiﬁcadora Digital S.A. São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras da Certisign Certiﬁcadora Digital S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em
31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis signiﬁcativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações ﬁnanceiras acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira da Certisign Certiﬁcadora Digital S.A. 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: 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 dos auditores pela auditoria das demonstra-

ções ﬁnanceiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 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 acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades
da administração pelas demonstrações ﬁnanceiras: A administração
é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
ﬁnanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações ﬁnanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações
ﬁnanceiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha ne-
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JOSÉ AIRTON COSTA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO SUPERVISOR DE HIGIENE E
PORTARARIA, NASCIDO EM ICÓ, CE NO DIA (06/10/1963), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE AIRTON VICENTE DA COSTA E DE CLARINDA BATISTA
NOVA. ELANIA DE CASTRO OLIVEIRA, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM
SÃO BENEDITO, CE NO DIA (06/08/1971), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHADE SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA E DE MARIAXIMENES DE CASTRO OLIVEIRA.
GUILHERME MARQUES DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FARMACÊUTICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA(02/06/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE AGNALDO MARQUES DOS SANTOS E DE SILVANA CONCEIÇÃO DE
ARAUJO DOS SANTOS. AMANDA DE LIMACRESCENCIO, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO
PEDAGOGA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA(29/09/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE CRESCENCIO E DE IRENE DE LIMA.
LEONARDO FRANCISCO MOREIRA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO COORDENADOR DE
COMPRAS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA(09/02/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE CLAUDIO PIRES MOREIRAE DE VERA LUCIA MOREIRA.
DARA SIQUEIRA TENORIO CAVALCANTE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE
RECURSOS HUMANOS, NASCIDA EM DIADEMA, SP NO DIA (16/12/1995), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ABELARDO JUNIOR TENORIO
CAVALCANTE E DE SEVERINA SEVERO DE SIQUEIRA.
MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO FOLGUISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (10/08/2000), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSE BATISTA DE OLIVEIRA E DE ELIANA HENRIQUE DA SILVAOLIVEIRA.
GLEYCYKAUANNY DO NASCIMENTO PRADO,ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/10/2003), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE GLEYDSON PRADO DA ROCHA E DE LEILANE DO
NASCIMENTO.
MATHEUS CORDEIRO SANTIAGO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO INSTRUTOR, NASCIDO
EM DIADEMA, SP NO DIA (09/05/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO SANTIAGO E DE MARIA DE JESUS CORDEIRO DOS SANTOS.
JÉSSICA MENDES DE ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESPECIALISTA EM
ATENDIMENTO AO CLIENTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/12/2000), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANDRÉ LEANDRO ARAUJO DA
SILVAE DE KATIA MENDES DE OLIVEIRA.
DAVIDSON SANTOS DUARTE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR TÉCNICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/10/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ ORLANDO SIMPLICIO DUARTE E DE MARIA DO
ROSARIO SANTOS FARIAS. NATHALYA DE BARROS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO OPERADORA DE TELEMARKETING, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/04/
2001), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO
DOS SANTOS E DE NEIDE NALVA PEREIRA DE BARROS.
GABRIEL SANTOS VAZ MACHADO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE
MARKETING, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/04/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE RICARDO MACHADO E DE LUISA ADELAIDE
SANTOS VAZ MACHADO. GABRIELA CAMARGO FERNANDEZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/04/1998), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO EDUARDO SALIDO
FERNANDEZ E DE DANIELA ARRUDA CAMARGO.
VICTOR NOBORU TOMOTANI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃOADVOGADO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP, NO DIA20.09.1986, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO
- SP, FILHO DE AKIRA TOMOTANI E DE KAYOKO TOMOTANI. CASSIA AYUMI UEHARA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM SANTO ANDRÉ - SP, NO DIA
11.01.1992, RESIDENTE E DOMICILIADA SANTO ANDRÉ - SP, FILHA DE OSSAMU UEHARA E DE
LÚCIA KIYOMI IJUMIJO UEHARA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

nhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações
ﬁnanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações ﬁnanceiras, tomadas em conjunto, estão 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 ﬁnanceiras.Como parte da auditoria 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 ﬁnanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e execu-

tamos 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. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eﬁcácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signiﬁcativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-

ções ﬁnanceiras 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 Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo
das demonstrações ﬁnanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações ﬁnanceiras representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signiﬁcativas de auditoria, inclusive as eventuais deﬁciências signiﬁcativas nos controles internos que identiﬁcamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 12 de maio de 2020
Cristiano Seabra Di Girolamo
Contador CRC BA-017826/O-4
Auditores Independentes Paulo Bekmessian Pinheiro
CRC 2SP014428/O-6
Contador CRC 1SP245889/O-7

RAFAEL DO NASCIMENTO OTAVIANO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO LÍDER DE
MANUTENÇÃO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/05/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUIZ CARLOS OTAVIANO E DE GLÓRIAANTONIO
DO NASCIMENTO OTAVIANO. WAYRA NARA DE SOUSA JUSTINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ENGENHEIRA CIVIL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/08/1992), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ JODIMAR JUSTINO E DE
WILDE MARIA DE SOUSA LIMA JUSTINO.
WYL ARAUJO PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENTREGADOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (13/09/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE WALTER ALVES PEREIRA E DE MARIA DA CONCEIÇÃOARAUJO. VANESSA
FERNANDES DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA(10/03/1998), RESIDENTE E DOMICILIADANESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE SIRLEI FERNANDES DE LIMA.
VAGNER BELMIRO DOS SANT OS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO APOSENTADO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/03/1967), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ALOÍSIO BELMIRO DOS SANTOS E DE ROSITA MARIA
DOS SANTOS. KÁTIA FERREIRA BRINGEL, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO ENCARREGADA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/03/1979), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ESMERINDO FARIAS BRINGELE DE ELIZABETE GOMES
FERREIRA.
AGNALDO PEREIRADA SILVA FILHO,ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO MECANICO, NASCIDO
EM ITAMARAJU, BANO DIA(08/10/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE AGNALDO PEREIRA DA SILVA E DE SILVANI RODRIGUES DOS SANTOS.
ALEJANDRA SANCHES VIANA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDAEM SÃO
PAULO, SP NO DIA (22/06/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JOÃO VIANA DASILVA E DE IRANI SANCHES MOREIRA.
RAFAEL DE JESUS FRANÇA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ELETRICISTA, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (02/05/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JACKSON SILVA FRANÇAE DE MARIAJOSE DE JESUS SILVA. LIDIANE PAULINO
FERREIRA COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO SECRETÁRIA, NASCIDA EM IGUATU,
CE NO DIA(09/07/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE ANTONIO LUIS DA COSTA E DE FRANCISCA PAULINO FERREIRA COSTA.
CLIFORD POMPILUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO JARDINEIRO, NASCIDO EM
REPÚBLICA DO HAITI NO DIA (07/12/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, P, FILHO DE ERNSEAU POMPILUS E DE MARYSE FREDERIC.SAINRINA THELUSMON,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM HAITI NO DIA(16/05/1993), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE LOUISIUS THELUSMON E DE
LUSIA ALEXIS.
ROBSON DOS SANTOS PEREIRA,ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO ½ OFICIAL DE PEDREIRO,
NASCIDO EM BROTAS DE MACAÚBAS, BA NO DIA (21/01/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL MESSIAS PEREIRAE DE MARIA FRANCISCA
DOS SANTOS PEREIRA. ROSILDA DE JESUS DA ROCHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
DO LAR, NASCIDA EM ILHÉUS, BA NO DIA (20/09/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ABDIAS VIEIRA DA ROCHA E DE IDALICE DE JESUS
ROCHA.
RODRIGO DE MATOS MORALES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO
EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (19/03/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL MORALES MARTINS E DE MARIA DA
CONCEIÇÃO ORAIS DE MATOS MORALES. KARINE MACIEL DE LIMA E SILVA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO FARMACÊUTICA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/06/1991),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE SAUDI DE LIMA E
SILVA E DE PATRICIAMACIEL DE LIMA E SILVA.
PEDRO COUTO LOSSIO DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO,
NASCIDO EM FORTALEZA, CE NO DIA (15/12/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE LUIZ PAULO ARAGÃO DEALMEIDA E DE RAQUEL COUTO
OSSIO DEALMEIDA. ISABELLA SIGGIACHAPIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MILITAR,
NASCIDA EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (15/02/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ISAC PATRON CHAPIRA E DE MARCIA REGINA SIGGIA.
OTAVIO CANSANÇÃO DE AZEVEDO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MÉDICO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (20/06/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOÃO LUIZ MOREIRA COUTINHO DE AZEVEDO E DE GLICIA CANSANÇÃO
DE AZEVEDO. GABRIELLE CRISTINA TAMELINI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
VETERINÁRIA, NASCIDA EM SUBDISTRITO PERDIZES, SÃO PAULO, SP NO DIA (19/02/1984),
RESIDENTE E DOMICILIADANESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ILSOTAMELINI E DE
SONIA ALEXANDRE KATIB TAMELINI.

EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009940-75.2019.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Tobias de
Aguiar Moeller, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MATHEUS RIBEIRO HECK, Brasileiro, CPF
414.927.358-84, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Fundação Armando
Alvares Penteado, requerendo: cobrança pelo inadimplento do Contrato de Adesão de Prestação de Serviços
Educacionais em aberto no valor de R$ 1.324,06, acrescido de juros, honorários advocatícios e custas
processuais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de maio de 2020. 16 e 19/05
EDITALDE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0019636-85.2019.8.26.0001 A MMª. Juiza
de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Gislaine Maria de Oliveira
Conrado, na forma da Lei, etc. Faz saber aos executados João de Deus Pereira, CPF 305.039.968-66, Andreia
Fernandes Ribeiro, CPF 334.717.688-07 e a Juscelino Pereira Soares, CPF 972.620.133-00 que, nos autos
do presente cumprimento de sentença, oriundo da ação monitória n. 0040261-53.2013.8.26.0001 requerido
por Banco do Brasil S/A, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, intimados ficam para no prazo de 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, efetuar o pagamento da importância de R$ 353.163,84 (atualizado até setembro/
2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Ficam cientes, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis
para que os executados, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos,
sua impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 07 de maio de 2020.
16 e 19/05

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

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1005949-86.2016.8.26.0176 Classe: Assunto: Interpelação Inadimplemento Requerente: Legacy Incorporadora Ltda. Requerido: CesarAlmeida Freire e outro EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005949-86.2016.8.26.0176 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Judicial, do Foro de Embu dasArtes, Estado de São Paulo, Dr(a). RodrigoAparecido Bueno
de Godoy, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CESAR ALMEIDA FREIRE, Brasileiro, Separado
judicialmente, Autônomo, RG 335379679, CPF 200.018.688-29, com endereço à Estrada Professor Candido
Motta Filho, 202, casa 03, Jardim Silvia, CEP 06804-220, Embu das Artes - SP ALEXANDRA DA LUZ
MAURICIO, Brasileiro, Divorciada, Professora, RG 26838061-2, CPF 162.914.378-21, com endereço à
Estrada Professor Candido Mott a Filho, 202, casa 03, Jardim Silvia, CEP06804-220, Embu das Artes - SP,
que lhe foi proposta uma ação de Interpelação por parte de Legacy Incorporadora Ltda., referente ao instrumento
de compromisso de compra e venda de Um terreno urbano, designado lote nº 79 da Quadra 22, do loteamento
denominado Residencial Jardim Vitória , localizado em Cotia, com área total de 150,00m2 ., estando atualmente
inadimplente com as parcelas de números 010/180 a 039/180, vencida entre 13/05/2014 a 13/10/2016., que
totaliza a quantia de R$ 33.361,76. Estando os interpelados em lugar ignorado, expede-se edital de Notificação
para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, paguem as parcelas vencidas e vincendas, atualizadas,
sob pena de resc
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CNPJ/MF nº 01.132.613/0001-45
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
2018
Balanços patrimoniais
Nota 2019 2018
Demonstrações do resultado
Nota 2019 2018
14 7.168 7.744 Receita Operacional
22 71.176 66.417
1.346 Passivos: Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
15 919 975 Custo dos produtos vendidos
23 (43.231) (40.288)
10.382
Obrigações tributárias
16 2.245 868 Lucro bruto
27.945 26.129
9.436 Passivo de arrendamento
28 462
– Despesas gerais e administrativas
24 (19.759) (19.045)
215 Outras contas a pagar
18 4.877 2.323 Despesas tributárias
(114) (116)
17 1.231 1.118 Outras receitas/(despesas) operacionais, líquidas 25 3.087 894
367 Obrigações trabalhistas
16.902 13.028 Resultado antes do resultado financeiro
Total do passivo circulante
11.159 7.862
57
Empréstimos e financiamentos
15 507 1.368 Receitas financeiras
26 2.297 1.302
21.803 Passivo de arrendamento
– Despesas financeiras
28 765
26 (1.444) (2.706)
1.272 1.368 Resultado financeiro líquido
– Total do passivo não circulante
853 (1.404)
21
Resultado antes de impostos
12.012 6.458
3.197 Patrimônio Líquido
Capital social
8.855 8.855 Imposto de renda e contribuição social
20 (4.109) (2.171)
1.070
4.403 2.819 Resultado do exercício
Reservas de lucros
7.903 4.287
4.267 Total patrimônio líquido
13.258 11.674
Demonstrações dos resultados abrangentes
2019 2018
26.070 Total do passivo e patrimônio líquido
31.432 26.070
7.903 4.287
Resultado do exercício
Demonstrações dos fluxos de caixa
Nota 2019 2018
Demonstrações dos fluxos de caixa
Nota 2019 2018 Resultado abrangente
–
–
Fluxo de caixas das atividades operacionais:
Variação em: Contas a receber de clientes
(505) 338 Total do resultado abrangente para o exercício
7.903 4.287
7.903 4.287 Estoques
Lucro líquido do exercício
(1.178) (2.318)
Demonstrações das mutações Capital Reserva
Total
Ajuste para:
Impostos a recuperar
6 20
do patrimônio líquido
social de Lucros Patrimônio
12 e 13 987 860 Outras contas a receber
Depreciação e amortização
346 114
2.673
11.528
Depreciação direito de uso
12 511
– Despesas antecipadas
(9) 529 Saldos em 31 de dezembro de 2017 8.855
4.287
4.287
Provisão (reversão) para provisão de credito
Fornecedores
(411) 2.027 Resultado do exercício
(2.304)
(2.304)
9
5 (141) Obrigações trabalhistas
de liquidação duvidosa
113 163 Dividendos Pagos
(1.126)
(1.126)
Juros incorridos sobre empréstimos
15 180 190 Obrigações tributárias
(68)
– Dividendos a Distribuir
(711)
(711)
(171) (620) Outros
Variação cambial sobre contas a pagar com
Outras contas a pagar
2.819
11.674
(1.877) 253 Saldos em 31 de dezembro de 2018 8.855
26 165
– Caixa gerado pelas atividades operacionais
partes relacionadas
7.903
7.903
Juros pagos sobre empréstimos
15 (254) (459) Resultado do exercício
Outra receita relacionada ao crédito de
(2.479)
(2.479)
(2.664) (2.362) Dividendos Pagos
11 (2.424)
– Imposto de renda e contribuição social pagos
impostos a recuperar
Dividendos a Distribuir
(3.844)
(3.844)
Fluxo de caixa liquido proveniente atividades
Atualização monetária sobre crédito de
4
4
5.283 5.602 Outros
11 (1.310)
– operacionais
impostos a recuperar
4.403
13.258
Saldos em 31 de dezembro de 2019 8.855
Provisão descontos de redes
9 110 133 Fluxo de caixa das atividades de investimento
Demonstrações dos fluxos de caixa
Nota 2019 2018
12 (302) (1.069)
Provisão (reversão) de contingências
–
– Aquisição de imobilizado
(617)
–
12
– 10 Pagamento de passivo de arrendamento
Baixa de créditos
–
– Venda de imobilizado
(3.605) (5.364)
13 (69) (13) Distribuição de dividendos
Provisão para comissão
7 670 Aquisição de intangível
(371) (1.072) Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (5.065) (7.450)
Juros sobre passivo de arrendamento
(161)
– Caixa líquido usado nas atividades de investimento
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa
(153) (2.920)
Despesas de imposto de renda e contribuição social 20 4.109 2.171 Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
(4)
– Captação de empréstimos e financiamentos
– 588 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
1.346 4.266
Outros
10.078 8.170 Pagamento de empréstimos e financiamentos
15 (843) (2.674) Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
1.193 1.346

Balanços patrimoniais
Ativos: Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Outros recebíveis
Despesas antecipadas
Total do ativo circulante
Total realizável a longo prazo:
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo

Nota
8
9
10
11

2019
1.193
10.772
10.614
3.943
21
66
26.609
–
12 3.961
13 862
4.823
31.432

Luciano Almendary - Presidente

Edison Pinto de Oliveira - Contador - CRC 1SP128753/O-2

A integra das Demonstrações Financeiras, incluindo Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes KPMG Auditores Independentes se encontram arquivadas na sede da Companhia.

Miguel Donha Jr.

ONLINE

Leiloeiro Oficial - Matrícula: 14/256L - Jucepar
www.donhaleiloes.com

LEILÃO dia 19/05/2020

281 veículos

COLISÃO - ROUBO/FURTO
ENCHENTE E
VEÍCULOS EM FIM
DE VIDA ÚTIL

TERÇA-FEIRA
Leilão 11hs

11 3651-8800
LOCAL: Estrada da Roseira, 6725 – Borda do Campo – São José dos Pinhais – PR
COLISÃO: 18.310 2003 2004 2 206: 2005 2007 2008 3 207: 2010 2011 2012 2013 2011 2012 3 208: 2015 2017 2018 2016 2017 2500 CREW CAB 2016 2017 307 2004 2005 408 SEDAN
2012 2013 914 C 2002 ACCELO 2013 AGILE 2010 3 ASTRA: 2004 2005 2011 2009 2010 AZERA 2008 2009 BIZ 125 2011 2012 BOXER FURGAO 2007 2008 C 100 2004 5 C3: 2012 2009
2004 2014 2015 2019 4 C4: 2014 2015 2016 2010 2010 3 CAPTIVA: 2008 2009 2010 2008 2009 C ARGO 815E 2010 2011 CAYENNE 2012 2013 CB 300 2012 CBR 500R 2014 7 CELTA:
2015 2004 2005 2013 2014 2001 2002 2004 2005 2002 2009 2010 4 CG 125: 2011 2012 2002 2003 1990 1991 2017 CG 160 2019 CITY 2013 2 CIVIC: 2006 2017 CLASSE C 2013 2014
CLASSE ML 2011 3 CLASSIC: 2013 2014 2011 2012 2008 3 CLIO: 2008 2009 2012 2012 2004 2 COBALT: 2013 2014 2012 COMPASS 2019 COOPER 2012 2013 2 COROLLA: 2000 2001
2014 2015 5 CORSA: 1994 2011 2012 2010 2011 2000 2001 2011 2012 CRETA 2018 2019 CR-V 2007 DAILY 2008 3 DELIVERY: 2014 2018 2019 2013 DOBLO 2013 2 DUSTER: 2014
2015 2013 2014 3 ECOSPORT: 2010 2011 2006 2007 2007 2008 EDGE 2014 ELANTRA 2014 2015 3 ETIOS: 2018 2019 2013 2019 2020 14 FIESTA: 2013 2014 2006 2007 2018 2013
2014 2011 2007 2008 2002 2003 2012 2011 2007 2008 2013 2014 2005 2006 2011 2013 2014 2 FIORINO: 2010 2019 FIT 2011 2012 FLUENCE 2015 2016 12 FOCUS: 2011 2012 2015
2016 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2011 2010 2011 2013 2014 2013 2015 2016 2014 2015 20 14 8 FOX: 2004 2005 2015 2010 2011 2016 2017 2012 2013 2010 2011 2012 2013
2013 2014 FREEMONT 2015 FUSION 2013 2014 14 GOL: 2015 2016 2006 2007 2017 2015 2019 2013 2014 2003 2009 2010 2014 2015 2010 2011 2019 2020 2019 2020 2019 2020
2019 2 GOLF: 2008 2009 2012 2013 HB20 2016 HR-V 2019 2 JETTA: 2014 2014 4 KA: 2015 2016 2017 2015 2016 2019 2020 KICKS 2019 KOMBI 2008 2009 KWID 2019 2020 LANCER
2012 2 LIVINA: 2010 2010 2011 4 LOGAN: 2010 2011 2019 2020 2019 2020 2019 2020 MASTER FURGAO 20 19 2020 MASTER MINIBUS 2007 2008 3 MEGANE: 2011 2012 2013 2010
2011 MOBI 2018 2019 MONZA 1990 NEO 2011 2012 5 ONIX: 2014 2015 2014 2019 2020 2019 2020 2019 2020 9 PALIO: 2008 2009 2015 2014 2015 2007 2004 2005 2006 2005 2013
2014 2002 2003 PARATI 1990 5 POLO: 2009 2010 2009 2010 2013 2014 2010 2011 2008 2009 7 PRISMA: 2015 2016 2011 2012 2013 2015 2016 2016 2011 2012 2018 2019 3 PUNTO:
2012 2013 2010 2011 2010 RANGER CD 2018 2019 2 RENEGADE: 2019 2018 2019 5 SANDERO: 2016 2017 2017 2012 2012 2013 2019 2020 3 SAVEIRO: 2016 2014 2015 2018 2019
SENTRA 2017 SERIE 1 2011 2012 3 SIENA: 2011 2012 2007 2002 4 SPACEFOX: 2007 2012 2006 2007 2009 2010 SPIN 2014 2015 SPORTAGE 2013 SPRINTER 2012 2012 STILO 2004
2005 5 STRADA: 2012 2013 2016 2008 2011 2012 2010 2011 STRALIS 2009 2010 TECTOR 2011 2012 TIID A 2012 2013 TT 2010 2011 TUCSON 2008 5 UNO: 2007 2010 2011 2014 2015
2012 2013 2011 2012 3 UP: 2015 2016 2017 2016 2017 VAN A7/VAN A9 2011 2012 VERONA 1991 VIRTUS 2 019 2020 VM 2011 2 VOYAGE: 1989 2011 2012 WEEKEND 2014 2015 X1
2010 2011 XC60 2011 2012 2 XSARA: 2009 2010 2005 YBR 125 2005 2006 ZAFIRA 2009 2010 ENCHENTE: GOL 2012 2013 PALIO 2011 2012 ROUBO/FURTO: 207 2013 2014 BONGO 2011
CERATO 2010 2011 CORSA 1995 1996 DOBLO 2003 2004 FOX 2006 HB20S 2013 2014 ONIX 2017 2018 2 PRISMA: 2017 2018 2016 S10 CABINE DUPLA 2014 SPIN 2012 2013 TUCSON
2011 2012 UNO 2013 UP 2016 2017
Nº dos Chassis: 15523240 Normal 1B112523 Normal 23013115 Normal 2B312549 Normal 2g112295 Normal 2G165582 Normal 3407 1590 Normal 3B429480 Normal 3p066849 Normal 3R508746
Recortado 41016327 Normal 42451331 Normal 4B751484 Normal 4J497630 Normal 4R039516 Recortado 4R40672 5 Normal 53031300 Normal 54035964 Normal 54142085 Normal 5B023361
Normal 5B100771 Normal 5B508894 Normal 5g112007 Normal 5G161670 Normal 5G309798 Normal 60020568 Recortado 62614188 Normal 64184826 Normal 68395131 Normal 6Z112154
Recortado 72909371 Normal 73322683 Normal 74927465 Normal 78025126 Normal 78817208 Normal 7a321424 N ormal 7A338202 Normal 7C202358 Normal 7J051583 Normal 7t029393 Normal
82018038 Normal 87066754 Normal 88161615 Normal 88212997 Normal 88405225 Normal 88924193 Normal 8B00 5466 Normal 8J942619 Normal 8R325591 Normal 8U891379 Normal 94008122
Normal 95325719 Normal 9A377996 Normal 9B526161 Normal 9L104871 Normal 9P017379 Normal 9P021758 Norm al 9S583921 Normal 9S603466 Normal A1105734 Normal A8805981 Normal
A8878408 Recortado AA012814 Normal AB223242 Normal AB528777 Normal AC179453 Normal AG154827 Normal A G538267 Normal AG549273 Normal AJ477730 Normal AP005083 Normal
AP020284 Normal AR189757 Normal as573212 Normal AT181185 Normal B1011214 Normal B1125332 Normal B408 8715 Normal B4114481 Normal B5269156 Normal B6521592 Normal B7321518
Normal B7570421 Normal B8167426 Normal B8606346 Normal BA751288 Normal BB059756 Normal BB331428 Norm al BBB68265 Normal bc157037 Normal BE132600 Normal bj364550 Normal
BJ404069 Normal BJ464035 Normal BJ650595 Normal BJ697789 Normal BJ781857 Normal BM224552 Normal BM24 0191 Normal BP012492 Normal BP091177 Normal BVL57424 Normal C0056152
Normal C2275562 Normal C3592117 Normal C4131286 Normal C4367831 Normal C6622063 Normal C7476133 Norm al C8320431 Normal C8906981 Normal CB008795 Normal CB025427 Normal
CB125684 Normal CB266522 Normal CB580021 Normal CC112312 Normal CC145507 Normal CE066473 Normal CE929942 Normal CG145159 Normal CG196924 Normal CG400201 Normal CJ233695
Normal CJ427590 Normal CL206011 Normal CR026378 Normal CR255474 Normal CR421944 Normal CT156556 Norm al CU004655 Normal CZ100084 Normal D1232549 Normal D2006043 Recortado
D2033331 Normal D4002473 Normal D4089112 Recortado D4143450 Normal D6783871 Normal D6882235 Normal D 7451960 Normal D7592767 Normal DB012478 Normal DB162873 Normal
DG061747 Normal DG316897 Normal DJ035701 Normal DJ142970 Normal DJ278464 Normal DJ513296 Normal DK192015 Normal DLA04687 Normal DP035425 Normal DR334872 Normal
DS010150 Normal DT562268 Normal DZ130279 Normal E4016408 Normal E5048457 Normal E8011501 Normal E847 5531 Normal E8494703 Normal EA890677 Normal EB024742 Normal EB222804
Normal EB665600 Normal EBA51441 Normal EC452075 Normal EG207897 Normal EG308914 Normal EG545274 Norm al EJ189881 Normal EJ213614 Normal EJ969409 Normal EM049744 Normal
EM061146 Normal EP003577 Normal EP079031 Normal EP087414 Normal ER000160 Normal ER109839 Normal ER18 8294 Normal ER438953 Recortado F0003682 Recortado F0620548 Normal
F2241143 Normal F4069777 Normal F4128853 Normal F5065361 Normal F8284530 Normal FB030668 Normal FB13 9330 Normal FB509601 Normal FG136173 Normal FG332377 Normal fj247124
Normal FJ255791 Normal FJ452396 Normal FP016295 Normal FT088596 Normal FT097370 Normal FT584187 Norm al FT646942 Normal fu119934 Normal G8315959 Normal gb073926 Normal
GG119704 Recortado GG140603 Normal GG235594 Normal GG284021 Normal GG517079 Normal GJ368623 Normal G J376791 Normal GL870528 Normal GP008879 Normal GP107584 Normal
GP604016 Normal H4001244 Normal H8371724 Normal HB034742 Normal HG536970 Normal HJ553092 Normal HJ738594 Normal HR321240 Normal HT098022 Normal HT526212 Normal
HT530501 Normal HT533812 Normal HY285052 Normal HZ120936 Normal JB027675 Normal JB615636 Normal JG15 5397 Normal JG247916 Normal K2116506 Normal K9129328 Normal kb142374
Normal KB525524 Normal KG221143 Normal KJ109420 Recortado KK220311 Normal KK237890 Normal KKJ46467 N ormal kp004658 Normal KP090745 Normal KR073182 Normal KR929014
Recortado KT020652 Recortado KT118655 Normal KT138861 Normal KY591909 Normal KZ119911 Normal L225302 8 Normal L8448743 Normal LB034263 Recortado LB139475 Normal LB147787
Normal LB160085 Normal LJ065199 Recortado LJ284353 Normal LJ841683 Normal LJ896956 Normal LJ938914 N ormal LJ955598 Normal LP049685 Recortado LP219551 Recortado LR536885
Recortado LT023636 Normal LT027428 Normal LT051083 Normal MB165097 Recortado RC624023 Recortado SC662197 Recortado
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1040148-40.2017.8.26.0002O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO
CARLOS SANTORO FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ELISSE CABRAL ROSA (CPF 032.789.89171), que SOCIEDADEBENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRAHOSPITAL ALBERT EINSTEIN, ajuizou
uma AÇÃODE COBRANÇA, PELO PROCEDIMENTO COMUM, objetivando o recebimento da quantia de
R$ 4.973,95, (agosto/2017), representado pelo contrato de prestação de serviços educacionais do curso de
pós-graduação em terapia intensiva para adultos do instituto de ensino e pesquisa Albert Einstein, contrato
este firmado entre as partes, deixando a ré de saldar encargos financeiros do ano letivo de 2015 - Matricula
nº 14032951, referente aos meses de março a setembro de 2015, totalizando um débito no valor de R$ 3.758,88,
não pago. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, apresente respostas. Não sendo contestada a ação, a ré será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada
lei.
18 e 19/05

Casablanca de Indaiatuba
Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
CNPJ nº 21.183.770/0001-97 – NIRE 35-2.2872386.7
Extrato da 4ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Celebrada em 8 de maio de 2020
Em 08/05/2020, na sede da sociedade, localizada em
Indaiatuba/SP, na Estrada Municipal, 1.441, parte, Chácara
Alvorada, CEP 13337-200, a unanimidade dos sócios, representantes da totalidade do capital social de Casablanca
de Indaiatuba Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
(a “Sociedade”), deliberaram o seguinte (i) tendo em vista que
a Sociedade possui quotas em tesouraria que não serão recolocadas para aquisição, aprovar o cancelamento de 24.351.255
quotas que estão em tesouraria; (ii) em consequência da deliberação anterior, aprovar a redução do capital da Sociedade,
sem qualquer pagamento aos sócios, de R$ 483.639,62 para
R$ 240.127,07, totalizando uma redução de R$ 243.512,55;
(iii) em consequência das deliberações anteriores, alterar a Cláusula Quinta do Contrato Social para vigorar com a
redação que lhe foi atribuída; (iv) alterar a sede social para
Indaiatuba/SP, na Rua das Orquídeas, 667, sala 611, parte, CEP 13345-040, com a subsequente alteração da Cláusula
Segunda do Contrato Social para vigorar com a redação que lhe
foi atribuída; e (v) consolidar o Contrato Social. Sócios: Urba
Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. representada por Urbano Garcia Júnior, Construtora Estrutural Ltda.
representada por Luis Fernando Tamborlin e Olavo Modesto
dos Santos Júnior, Benedita Aparecida Mendes Garcia, Maria
Cristina Garcia, Antonio Augusto de Albuquerque Leitão, Regina
Aparecida Garcia Chao, Marcelo Chao, Angela Celia Garcia.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1008619-35.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana,
Estado de São Paulo, Dr(a). Eneida Meira Rocha de Freitas,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER à herdeira Maria Endo Sato,
que por este Juízo tramita uma ação de Inventário movida por
Masako Endo em face de Junichiro Endo, Brasileiro, Viúvo,
Agricultor, RG 565846, CPF 117.069.618-04, com endereço à
Avenida Mazzei,1091,Apartamento 168,Vila Mazzei-Tucuruvi,
CEP 02310-000, São Paulo - SP, falecido em 11/02/2019 e,
encontrando-se em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta (art. 626 do Código de Processo Civil) e para dizer,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital e após concluídas as citações,
sobre as primeiras declarações, podendo arguir erros,
omissões e sonegação de bens; reclamar contra a nomeação
do inventariante e contestar a qualidade de quem foi incluído
no título de herdeiro (art. 627, incisos I, II e III, do Código de
Processo Civil). Fica advertido que decorrido o prazo sem
manifestação, o processo seguirá em seus ulteriores termos,
valendo a citação para todos os atos do processo, caso em
que será nomeado curador especial (art. 257, IV do CPC).
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 30 de março de 2020.
[19,20]
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EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1021066-86.2018.8.26.0002 Classe:Assunto: Busca e Apreensão
Em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária Requerente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A Requerido: Luis Carlos dos Santos EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1021066-86.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional
II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). VANESSASFEIR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUIS
CARLOS DOS SANTOS (CPF/MF n° 164.164.448-60 e RG nº 24862624 - SP) que Aymoré Crédito
Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou uma ação de Busca e Apreensão relativo a um AUTOMÓVEL:
“ veíc ulo marc a FORD, modelo KA 1.0 SEL TICVT FLEX, ano fab./ mod. 2016/ combustível GASOLINA, cor
BRANCA, chassi 9BFZH55L1H8404248, placa PYH7673, RENAVAM 001097173949”.Apreendido o bem, e
estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias
supra, requerer a purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade e a posse plena do
bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no
prazo de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito, sob pena de confissão e revelia. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 08 de maio de 2020.
19 e 20/05

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1115597-30.2019.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 26ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Borges
Fantacini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Wagner Bruno da Silva, RG 1060572-0, CPF 176.123.358-08,
que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Editora Cered Centro de Recursos Educacionais Ltda.,
obje

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
EXPEDITO VENCESLAU NUNES, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 16/12/1964,
ADMINISTRADOR, NATURAL DE ORÓS - CE, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE JOÃO VENCESLAU DA SILVA E DE EXPEDITA NUNES; E CLECIAADOLFINA
DE OLIVEIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 29/07/1973, ENFERMEIRA, NATURAL DE
JACOBINA - BA, RESIDENTE E DOMICILIADANESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE JULIETA
ADOLFINA DE OLIVEIRA.
ALISON SANTOS PINTO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDOAOS 08/02/1994,ATENDENTE, NATURAL
DE FEIRA DE SANTANA - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE JOSÉ ANTONIO SOUZA PINTO E DE EDILZA SANTOS DOS REIS; E KAREN EDUARDA
TOMAZ PROKOPETZ, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 29/05/1995, DO LAR, NATURAL DE
SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADANESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHADE EDUARDO
PROKOPETZ E DE DULCINEIA TOMAZ.
ANTHONY COSTA OLIVEIRA SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 27/04/1998,
ASSISTENTEADMINISTRATIVO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS E DE FLAVIA COSTA
DE OLIVEIRA SANTOS; E CIBELY NEVES SOUZA DIAS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 30/
03/2001, ESTAGIÁRIA, NATURALDE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE CLAUDIO PORTO PEREIRA DIAS E DE CLAUDIA NEVES DE SOUZA.
RICARDO DASILVAPEREIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 08/04/1986, PROFESSOR,
NATURALDE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE VALDEVINO ERNESTO PEREIRAE DE RUTE DA SILVA PEREIRA; E CINTIA APARECIDA
DE MORAES SOUZA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 16/01/1987, AUXILIAR DE
ENFERMAGEM, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE SERGIO DOS SANTOS SOUZA E DE MARCIA DE MORAES SOUZA.
BRUNO SANTOS DE SANTANA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 08/07/1996, AUXILIAR DE
PROTESE DENTÁRIA, NATURAL DE ALAGOINHAS - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ MILTON DE SANTANA E DE EDINALVA ARCANJO DOS
SANTOS; E MILENE DA COSTA CARVALHO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 11/08/1988,
ASSISTENTE DE VENDAS, NATURAL DE EUCLIDES DA CUNHA - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHADE ARQUILINO CELESTINO DE CARVALHO E DE JOANA
BISPO DA COSTA CARVALHO.
GEOVANI DOS ANJOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 31/08/1992, FISCAL DE
CARGAS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE GILVAN DOS ANJOS SANTOS E DE ANTONIA MARCELO DOS SANTOS; E
ALINE PEREIRADE SOUZA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDAAOS 09/09/1992, DO LAR, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE
MANOEL JOSÉ DE SOUZA E DE ALVINA MARIA PEREIRA SOUZA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO DIGITAL Nº 0000505-60.2020.8.26.0011 . A MM. Juíza de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dra. Vanessa Bannitz Baccala da Rocha, na forma da Lei, etc
, FAZ SABER a STEPHANIE TAMBOR VICENTE, CPF 414.511.338-12, a qual se encontra em lugar incerto e não sabido, que, nos
autos da ação Monitória, ora em vias de iniciar a fase de Cumprimento de Sentença, requerida por Ana Paula Zavan, foi deferida a sua
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Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
JEREMIAS PEREIRA SANTOS E REBECA DOS SANTOS SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ESTOQUISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM BARRA DO ROCHA, BA, NO DIA 17/04/1999,
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CNPJ nº 10.140.389/0001-24
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais, exceto o lucro por ação)
Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Cumprindo a legislação vigentes e as normas estabelecidas em nossos Estatutos Sociais, submetemos à apreciação de V. Sas. as demonstrações financeiras da Bideford Equities
Brasil S/A - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018.
Demonstrações de resultados Nota
2019
2018
Balanços patrimoniais
Balanços patrimoniais
Nota
2019
2018
Nota
2019
2018 Operações continuadas
Ativo / Circulante
98.735.807 63.115.001 Passivo e patrimônio líquido / Circulante
38.138.394 18.258.724 Receita líquida de serviços prestados
2.967
6.133
13
Caixa e equivalentes de caixa
5 3.677.114 4.127.425 Contas a pagar
10 38.137.835 18.258.190 Lucro bruto
2.967
6.133
Aplicações financeiras
6
742.017 853.196 Obrigações sociais e previdenciárias
11
559
534 Despesas operacionais
Direitos Creditórios Adquiridos
7 93.705.375 57.561.127 Patrimônio líquido
12 60.597.413 59.317.889 Gerais e administrativas
15 (277.618) (339.660)
Impostos a recuperar
8
611.301 573.253 Capital social
57.583.060 56.233.099 Lucro operacional
(274.651) (333.527)
– 14.461.612 Reservas de Lucros
3.014.353 3.084.790 Receitas financeiras
Não circulante
267.116
568.767
– 14.461.612 Total do passivo e patrimônio líquido
98.735.807 77.576.613 Despesas financeiras
Empréstimos
9
(62.902) (184.814)
Total do ativo
98.735.807 77.576.613
204.214
383.953
Receitas financeiras, líquidas
14
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Lucro (Prejuízo) antes do IR e CS
(70.437)
50.426
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Capital Reservas de Lucros/
1. Contexto Operacional - A Companhia com sede na cidade de São Paulo,
–
(35.623)
Total Impostos de renda e contribuição social 16
social Prejuízos Acumulados
Estado de São Paulo, foi constituída em 01/07/2008 sob a denominação de Em 31/12/2017
(70.437)
14.803
56.233.099
3.069.987 59.303.086 Lucro líquido (Prejuízo líquido) do exercício
Bideford Equities Brasil S.A. Securitizadora de Créditos. Em sessão de Lucro líquido do exercício
57.583.060 56.233.099
–
14.803
14.803 Quantidade de ações ao final do exercício
13 de dezembro de 2011 foi deliberado alteração do nome empresarial para Em 31/12/2018
56.233.099
3.084.790 59.317.889 Lucro líquido (Prejuízo líquido) por Ação
Bideford Equities Brasil S/A - Companhia Securitizadora de Créditos Aumento de capital
(0,00122322) 0,00026324
1.349.961
–
– do capital social no fim do exercício - R$
Financeiros. A companhia tem como objeto social a Securitização de crédi- (Prejuízo líquido) do exercício
–
(70.437) (70.437) Demonstrações de resultados abrangentes
2019
2018
tos. 2. Resumo das Principais Políticas Contábeis - As Demonstrações Em 31/12/2019
57.583.060
3.014.353 60.597.413 Lucro líquido (Prejuízo líquido) do exercício
(70.437)
14.803
Financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no
(70.437)
14.803
Total de resultados abrangentes
Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronuncia- 9. Empréstimo: Contrato de Mútuo resultante da conversão de USD $
Demonstrações dos fluxos de caixa
2019
2018
mentos Contábeis (CPC) e as normas Internacionais de relatório financeiro 11.000.000,00, com prazo de 12 meses e Taxa de Juros Libor USD 12
Fluxos de caixa das atividades operacionais
(International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo Interna- meses. Empréstimo quitado em Dezembro/2019.
(70.437)
14.803
2019
2018 Lucro líquido do exercício
tional Accounting Standards Board (IASB))4, e evidenciam todas as informa- Descrição:
– 13.882.862 Variações nos ativos e passivos
ções relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as Empréstimos
Direitos
creditórios
adquiridos
(36.144.248)
406.461
–
578.749,88
Juros
sobre
empréstimos
quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua ges(38.048)
(11.999)
– 14.461.612 Impostos a recuperar
tão. As principais políticas e práticas contábeis aplicadas na preparação Total
14.461.612 21.994.812
2019
2018 Empréstimos
destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas 10. Contas a Pagar: Descrição:
19.879.645 (21.303.910)
59.183
59.183 Contas a pagar
foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados. 3. Apre- Juros sobre empréstimos
–
(2.960)
38.078.652 18.199.007 Obrigações fiscais
sentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financei- Contratos de Cessão a pagar
25
10
38.137.835 18.258.190 Obrigações trabalhistas
ras foram elaboradas e estão sendo apresentadas, de acordo com as práti- Total
2019
2018 Caixa proveniente das atividades
cas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei 11. Obrigações Previdênciarias: Descrição:
(1.911.451) 1.097.217
559
534 operacionais
das S.A. Lei 6.404/76 alteradas pela Lei 11.638/07 e pela MP 449/08, nos INSS a recolher
2019
2018 Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Co- 12. Patrimônio Líquido: Descrição:
Aplicações
financeiras
111.179
3.029.308
57.583.060 56.233.099
mitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) com base no PME (R1). 4. Re- Capital Social
1.349.961
–
sumo das Principais Práticas Contábeis Adotadas - As políticas contá- O capital social em 31/12/2019 é representado por 57.583.060 ações ordi- Aumento de capital
beis descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os nárias, nominativas, sem valor nominal, totalmente integralizado. Em 2019 Caixa e equivalentes de caixa aplicados
1.461.140 3.029.308
nas atividades de investimentos
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. 4.1 - Caixa e houve aumento de capital de 1.349.961 de ações ordinárias.
900
equivalente de caixa - São recursos bancários, em espécie ou aplicações 13. Receita de Serviços Prestados: Descrição:
2019
2018 Caixa e equivalentes de caixa no início exercício 4.127.425
financeiras de curto prazo, de alta liquidez que são prontamente conversí- Ganho de securitização de créditos
3.410
6.432 Caixa e equivalentes de caixa no final exercício 3.677.114 4.127.425
veis em montante conhecido de caixa e que são sujeitas a um insignificante Impostos e contribuições incidentes sobre a receita
(443)
(299) Diminuição do saldo de caixa e
450.311 (4.126.525)
risco de mudança de valor. 4.2 - Contas a receber - são representados por Total
2.967
6.133 equivalentes de caixa
Demonstrações dos fluxos de caixa
direitos creditórios e duplicatas adquiridos de operação de cessão sem coo- 14. Resultado Financeiro Líquido: Descrição:
2019
2018
2019
2018
brigação do cedente. 4.3 - A provisão para o IR, é constituída com base no Rendimento de aplicações financeiras
2.967
6.133
41.085 25.770 Receitas: Vendas líquidas de serviços
lucro real (tributável) à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% so- Rendimento juros selic
30.567 39.271 Insumos adquiridos de terceiros
bre o lucro tributável excedente de R$ 240.000,00, e a provisão para a Con- Variações cambiais
Serviços
de
terceiros
e
outros
(277.618)
(339.660)
– (97.900)
tribuição Social à alíquota de 9%, conforme legislação em vigor.
Juros sobre empréstimos
195.464 503.726 Valor adicionado líquido produzido
2019
2018 Juros sobre pagamentos em atraso
5. Caixa e Equivalentes de Caixa: Descrição:
(274.651) (333.527)
(24)
– pela Companhia
Caixa e saldo em bancos
3.677.114 4.127.425 Tarifas e despesas bancárias
(2.049) (1.631) Valor adicionado recebido em transferência
6. Aplicações Financeiras: As aplicações financeiras estão sendo classifi- IOF
267.116
568.767
(60.829) (85.283) Receitas financeiras
cadas no ativo circulante por possuírem prazo para resgate não superior a Total
(7.535)
235.240
204.214 383.953 Valor adicionado total a distribuir
360 dias, contados da data da aplicação, porém fora do grupo “Caixa e 15. Despesas Gerais e Administrativas: Descrição: 2019
2018 Distribuição do valor adicionado
equivalentes de caixa” por possuírem carência para resgate superior a três Serviços
–
35.623
115.860 153.815 Impostos taxas e contribuições
meses e haver risco de mudança de valor em caso de resgate antecipado. Impostos, taxas e contribuições
77.310 80.550 Remuneração de capitais de terceiros
Banco
Tipo de aplicação
2019
2018 Condomínio
62.902
184.814
43.890 48.640 Despesas financeiras
Itaú Unibanco S.A.
CDB
1.625 24.307 Pró-labore
29.341 22.896 Remuneração de capitais de próprios
Itaú Unibanco S.A.
FICFI 740.392 828.889 Propaganda e publicidade
(70.437)
14.803
7.800 10.907 Retenção de lucros
Total
742.017 853.196 Despesas gerais
(7.535)
235.240
3.417 22.852
7. Direitos Creditórios Adquiridos: refere-se a contratos de recebíveis, Total
277.618 339.660 Ausência de despesa de IRPJ e CSLL em função do prejuízo contábil e
sendo apresentada:
2019
2018 16. IR e CS: Descrição:
2019
2018 fiscal em 2019. 17. Contingências: A Companhia não tem conhecimento de
Contratos de recebíveis
93.705.375 57.561.127 IRPJ
– 22.264 ser parte envolvida em quaisquer processos, sejam de natureza trabalhista
8. Tributos a Recuperar/Compensar: Descrição:
2019
2018 CSLL
– 13.359 ou cível, que devessem estar registrados nas demonstrações financeiras
Antecipação de IRPJ/CSLL
611.301 573.253 Total
– 35.623 em 31/12/2019 e 2018.
Antonio Wadih Batah Filho – Contador CRC 1SP248156/O-1
Marcos Ribeiro Barbosa – Diretor

EDITAL DE PROCLAMAS
OFICIAL - DRª EVANICE CALLADO RODRIGUES DOS SANTOS

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Bideford Equities Brasil S/A - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros

Allfood Importação, Indústria e Comércio S/A

EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1017005-07.2013.8.26.0020. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO
SALVETTI D’ANGELO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DAGOBERTO QUARESMADE MOURAFILHO,
CPF 105.214.338-51, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação de
Cultura Sinec Ltda., objetivando a cobrança de R$ 24.073,69 (junho/2013), oriunda do inadimplemento dos
serviços educacionais prestados no ano letivo de 2013. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a suaCITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios
de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 11 de maio de 2020.

EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1008673-60.2018.8.26.0704. AMM. Juíza de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Luciane Cristina Silva Tavares,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FÁTIMA ADRIANA VIEIRA MENDONÇA SA- TO, RG 98.482.336, CPF
155.657.798-20, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Editora Cered Centro de Recursos
Educacionais Ltda, objetivando a cobrança de R$ 2.883,93 (agosto/2017), oriunda do inadimplemento dos serviços
educacionais, prestados nos anos letivos de 2014 e 2015. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios
de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Não se manifestando, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS . Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de março de 2020.
16 e 19.05

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

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

LEONARDO CAPUCHI DA SILVA E STEPHANIE MACIEL DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, OPERADOR DE MAQUINA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 25/01/
1987, FILHO DE ZILMAR DA SILVAE DE MARIAAPARECIDA CAPUCHI SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP,
NO DIA 24/07/1996, FILHA DE ALEXANDRE MACIELDA SILVA E DE LUCIANE DASILVA POMPEU.
MARCUS VINÍCIUS LIMA AMBROSIO E VITORIA CRISTINA DASILVA GREGORIO OLIVEIRA. ELE,
DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA22/12/1998,
FILHO DE APARECIDO AMBROSIO E DE VALDEMI LIMA DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 25/06/2000, FILHA DE ANDERSON
DATAS DE OLIVEIRA E DE ANDREZA DA SILVA GREGORIO.
ATENILSON PEREIRA DOS SANTOS E ZENAIDE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AJUDANTE GERAL, SOLTEIRO, NASCIDO EM BARRA DOS
COQUEIROS, SE, NO DIA03/02/1992, FILHO DE MANOEL ATAIDE DOS SANTOS E DE MAURICEIA
MARIA PEREIRA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM
RIBEIRÃO DO PINHAL, PR, NO DIA 04/02/1965, FILHA DE FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA E DE
MALVINA DE LIMA.
ANTONIO NASCIMENTO E CLAUDIA PIMENTA MOREIRA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AJUDANTE GERAL, VIÚVO, NASCIDO EM SAPEAÇU, BA, NO DIA 22/07/1960, FILHO DE E DE ANTONIA
NASCIMENTO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DOMÉSTICA, SOLTEIRA, NASCIDA EM
SALVADOR, BA, NO DIA 06/10/1977, FILHA DE JOSÉ MARIAMENEZES MOREIRA E DE MARINALVA
SANTOS PIMENTA.
PAULO JOSÉ LIMA OLIVEIRA E SIRLENE MOREIRA DOS SANT OS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTÔNOMO, DIVORCIADO, NASCIDO EM MACARANI, BA, NO DIA 04/06/1964, FILHO
DE JOSÉ OLIVEIRA E DE MAURA LIMA DE OLIVEIRA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUTÔNOMA, SOLTEIRA, NASCIDA EM MONTE SANTO, BA, NO DIA 05/02/1983, FILHA DE ADEMAR
HERMINIO DOS SANTOS E DE JOANARÍ MOREIRA SANTOS.
MICHAEL DE BRITO E DIANA BRANDÃO DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 17/03/1986, FILHO DE IVANI ROBERTO
DE BRITO CAMARGO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTONOMA, SOLTEIRA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 19/01/1988, FILHA DE JOÃO BRANDÃO DOS SANTOS E DE NOEMIA
VIEIRA DOS SANTOS.
GENILSON HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO E MARIA APARECIDA DA SILVA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, PEDREIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM BEZERROS, PE, NO DIA 22/
11/1983, FILHO DE GENERINO HENRIQUE DO NASCIMENTO E DE MARIA DO CARMO DA SILVA
NASCIMENTO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ARTESÃ, SOLTEIRA, NASCIDA EM
CONCEIÇÃO DO CANINDÉ, PI, NO DIA 28/07/1977, FILHA DE E DE MARIA MADALENA DA SILVA.
RAUL OLIVEIRA PEIXOTO E JOYCE CAROLINE SANTOS ROSARIO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MOTORISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 07/04/1999, FILHO DE
PEDRO SALES PEIXOTO E DE ALEXANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ESTUDANTE, SOLTEIRA, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP, NO DIA23/08/2003, FILHA DE
PAULO ROBERTO SILVA ROSARIO E DE SILVANA SANTOS LIMA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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Denúncias de violações contra crianças
e adolescentes aumentam 14%
EXPORTAÇÕES
As exportações do agronegócio brasileiro de abril atingiram
valor recorde para os meses de abril, suplantando pela primeira
vez a barreira de US$ 10 bilhões. O recorde anterior das vendas
externas para os meses de abril ocorreu em abril de 2013, quando as exportações foram de US$ 9,65 bilhões. O valor de abril
deste ano (US$ 10,22 bilhões) foi 25% superior aos de abril de
2019 (US$ 8,18 bilhões).
RENEGOCIAÇÃO
O Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou as instituições financeiras a renegociarem operações de crédito de custeio
e de investimento dos produtores rurais e suas cooperativas que
tiveram prejuízos por causa da seca ou estiagem. Para facilitar a
renegociação e atender ao maior número possível de produtores
rurais afetados, a decisão do CMN, estabelece que a renegociação
será feita utilizando a fonte original de recursos (fontes livres).
VALOR
O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de 2020, atualizado com base nas informações de abril, deve atingir R$ 697 bilhões, alta de 8,6% em relação a 2019. São os maiores valores obtidos nestes últimos 31 anos de acordo com estudo elaborado pela
Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O valor das lavouras cresceu 10,4% e gerou
R$ 462 bilhões. Já a pecuária avançou 5,4%, para R$ 234,9 bilhões.
MANUAL
Os Ministérios da Agricultura, da Economia (ME) e da Saúde
divulgaram, em conjunto, manual com recomendações para frigoríficos em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19). As orientações abordam como prevenir o contágio do vírus nos ambientes de trabalho e, assim, manter a normalidade do abastecimento
alimentar, a manutenção dos empregos e da atividade econômica.
PROJETO
O deputado federal Geninho Zuliani (DEM-SP), membro da
Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), apresentou (dia 12),
projeto de Lei que tem como objetivo reduzir a zero as porcentagens de contribuição para PIS/Pasep e Confins aplicada ao etanol hidratado. A medida vale durante o período de pandemia do
novo coronavírus (COVID-19) no Brasil.
MATAATLÂNTICA
Ministério do Meio Ambiente acatou parecer da Advocacia Geral da União (AGU) e decidiu que o Código Florestal e suas disposições se aplicam ao bioma Mata Atlântica. A aplicação do Código
Florestal na região da Mata Atlântica passa a dar segurança jurídica
para o produtor rural e também condições para o desenvolvimento
econômico e sustentável dos estados e municípios que compõe o
bioma. Essa é a definição do presidente da Frente Parlamentar da
Agropecuária (FPA), deputado Alceu Moreira (MDB-RS).
CITRICULTURA
A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo, organizadora da Semana da Citricultura, decidiu pela postergação do evento, que aconteceria de 1º a 4 de junho, em Cordeirópolis, interior paulista. A Semana da Citricultura é o mais
importante evento da citricultura do Brasil.
ZOOTECNIA
A Secretaria de Agricultura marca o dia do zootecnista com a
importância das pesquisas do IZ na agropecuária. Em homenagem a data da aula inaugural do primeiro curso superior de Zootecnia no Brasil, em 13 de maio de 1966, em Uruguaiana (RS),
criou-se no calendário brasileiro o Dia do Zootecnista.
AMAZÔNIA
Desafios da cadeia produtiva do açaí na Amazônia é o primeiro
tema. As unidades da Embrapa na Amazônia dão início nesta semana a uma série de debates online para abordar temas do desenvolvimento agropecuário da região. Batizada de “Amazônia em Foco”, a
série de lives estreou (dia 15), com transmissão no canal da Embrapa no Youtube (www.youtube.com/embrapa), e traz para discussão os desafios da cadeia produtiva do açaí na Amazônia.
DIGITAL
Economia de baixo contato, ou low touch, tende a ganhar mais
espaço no Brasil após surto do novo Coronavírus. Mais digitalizada do que a dos Estados Unidos, a agricultura brasileira está
preparada para se adaptar ao novo modelo de economia, chamado
por especialistas de baixo contato (low touch economy). Essa é
a opinião de Guy de Capdeville, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, e de Nelson Ferreira, sócio-sênior da
McKinsey Consultoria. Eles falaram sobre o assunto durante
debate online promovido pelo programa AgEvolution, do Canal
Rural, no dia 13 de maio.
EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 62 anos, é paulistano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exterior; na República Oriental do Uruguai, República do Paraguai e
República Argentina. Em 2013 se interessou pelo setor do agronegócio, e agora tem esta coluna semanal de noticias do agronegócio em geral. Também é o autor do quadrinho semanal AgroCartoon, publicado no site: www.agro-cartoons.blogspot.com.br.
Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

No Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos lamentou na
segunda-feira, (18) os dados brasileiros. Segundo levantamento
das denúncias feitas por meio do
Disque 100, dos 159 mil registros feitos ao longo de 2019 pelo
Disque Direitos Humanos, 86,8
mil são de violações de direitos
de crianças ou adolescentes, um
aumento de quase 14% em relação a 2018.
Segundo o ministério, uma
das razões que podem explicar
o aumento é a rapidez no atendimento, que passou de 71 segundos em 2018, para 11 segundos
no ano passado.
A pesquisa aponta que, quando o assunto é violência sexual,
foram registrados mais 17 mil
casos somente no ano passado.
“Se considerarmos o que apontam estudos acadêmicos, que só
10% dos casos serão denunciados às autoridades, a gente chega a uma cifra absurda de quase
1 milhão de casos em 2019 de
violação de direitos de crianças
e adolescentes. A maior parte
dessas violações é perpetrada
por pessoas próximas à vítima e
a grande maioria delas no ambiente doméstico, o que torna

mais difícil ainda nós trabalharmos com políticas públicas que
possam penetrar nesse ambiente doméstico”, avaliou o secretário nacional dos direitos da
criança e do adolescente, Maurício Cunha.
Ranking
Durante a apresentação do
balanço nesta segunda-feira, a
ministra Damares Alves colocou
sob suspeição alguns dados. Um
deles de que os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes ocupem a quarta posição no dia a dia das vítimas,
como indicam os dados baseados nas ligações para o Disque
100. Por meio desse canal, os
abusos sexuais vêm atrás de negligência, violência psicológica
e física. Para Damares Alves a
estatística não reflete a realidade subnotifucada.
“Os outros tipos de violações
são claramente visíveis, a violência sexual, não. Na maioria das
vezes,é silenciosa. Ela aparece
como a quarta no balanço. Será
que ela é realmente a quarta?”,
questionou.
Pandemia
Outra preocupação externada pela ministra tem a ver com
os números pós-pandemia. É

que a partir de abril deste ano,
quando um maior número de estados começou a decretar o isolamento social como medida
necessária para reduzir a contaminação pela covid-19, houve
uma queda de 17,1% nas denúncias, quando na verdade era esperada uma estabilização ou um
aumento delas. A suspeita é de
que em casa, longe da escola,
muitas crianças estejam mais
expostas a situação de abuso e
exploração sexual.
“Quando as portas das casas
começarem a se abrir e a gente
começar a receber as crianças
nas escolas, nas creches, o que
nos aguarda? Nós estamos muito preocupados”, ressaltou a
ministra.
Além de reuniões com o
Ministério da Educação (MEC),
para identificar casos de violência contra crianças e adolescentes no retorno das aulas, o Ministério dos Direitos Humanos
já está em contato com a Associação Nacional de Universidades Particulares. O objetivo é,
por meio de psicólogos voluntários, capacitar os atores do
sistema educacional para esse
trabalho.
Perfil
Ainda segundo o levantamen-

to, a maioria das vítimas de violência é menina (55%), que
tem entre 4 e 11 anos. Já entre os suspeitos a maioria é
mulher (52%) e tem entre 18
e 59 anos (71%). “A mãe aparece muito como autora da violência. A maioria das famílias brasileiras é comandada por
mulheres”, lembrou a ministra lembrando que boa parte da
violência praticada por elas é física e psicológica e que isso precisa ser estudado.
Nos casos específicos de
violência sexual, os padrastos
(21%) são os principais abusadores, seguidos de pai
(19%), mãe (14%), tio (9%)
e vizinhos (7%).
Denúncias
Até o final deste mês o ministério promete ampliar o
atendimento às vítimas por
meio de um número para denúncias via WhatsApp. As vítimas também poderão continuar fazendo denúncias tanto
pelo Disque 100 (Disque Direitos Humanos) quanto pelo
ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher). Há ainda o
app Direitos Humanos Brasil
que pode ser baixado gratuitamente nas versões Android e
IOS. (Agência Brasil)

Pazuello reforça importância da saúde
universal em reunião da OMS
O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, participou
na segunda-feira, (18) da abertura da 73ª Assembleia Mundial
da Saúde, órgão decisório da
Organização Mundial da Saúde
(OMS). Em sua fala, o ministro
disse que a disseminação do
novo coronavírus (covid-19)
trouxe grandes desafios para todos os países do mundo e ressaltou a importância da saúde
universal para o desenvolvimento e para segurança das nações.
O evento acontece todos os
anos em maio, em Genebra, na
Suíça. Este ano, devido à pandemia, a reunião foi virtual e transmitida pelo site da OMS. Na
abertura, o diretor-geral do órgão, Tedros Adhanom, fez um
pronunciamento em que afirma
que há um longo caminho a ser
percorrido ainda em relação à
covid-19.
Além da fala do diretor-ge-

ral e da eleição de Keva Bain,
representante permanente das
Bahamas nas Nações Unidas,
para a presidência da 73ª Assembleia, representantes dos estados-membros também fizeram
seus pronunciamentos.
Discurso
Representando o Brasil, Pazuello, que discursou em inglês,
disse que o país está organizado
em duas macroestruturas no
combate à covid-19. Uma delas
é o Comitê de Crise, coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, e a outra é o
Comitê de Operações de Emergência, coordenado pelo Ministério da Saúde.
“O primeiro tem a missão de
propor, acompanhar e articular
medidas intersetoriais, e o segundo tem a missão de definir
estratégias e ações do sistema de
saúde, relacionadas às respostas

da emergência de saúde pública
para fazer frente ao coronavírus”, disse Pazuello. Ele iniciou
sua fala prestando solidariedade
às famílias que perderam entes
queridos para o novo coronavírus em todo o mundo, especialmente no Brasil.
O ministro interino manifestou a disposição do Brasil em
apoiar e participar das iniciativas e cooperações internacionais para diagnóstico, medicamentos, vacina e tratamento da
pandemia. E disse que, pelo fato
de o Brasil ser um país de dimensões continentais, as estratégias estão sendo pensadas especificamente para cada região e que
o foco, no momento, está nas regiões Norte e Nordeste, as mais
afetadas até o momento.
“O governo federal conduz
avaliações diárias das situações
de risco em cada localidade, reforçando estados e municípios

com os recursos necessários,
financeiros, materiais e pessoal, para mitigar os efeitos da pandemia. Além disso, o Ministério
da Saúde vem ajustando seus
protocolos com base em evidências e nas experiências exitosas
nacionais e internacionais dos
lugares mais afetados”, disse.
O ministro agradeceu os esforços dos milhares de profissionais da saúde envolvidos na
batalha contra o novo coronavírus, “que corajosamente se expõem diariamente aos riscos de
contaminação para salvar vidas”.
Delegações de todos os 194
estados membros da OMS participam da reunião, que acontece na segunda-feira, (18) e nesta terça-feira, (19). Embora a
OMS possa fazer recomendações e sugerir cursos de ação,
cabe a cada governo determinar
sua resposta e ações. (Agência
Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE TOMADA DECISÃO APOIADA
DE SAMARA BORSOI MORAES, REQUERIDO POR ADILSON MORAES - PROCESSO Nº 102187465.2016.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). CAIO SALVADOR FILARDI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 08/03/2019, foi decretada
a INSTITUIÇÃO DA DINÂMICA DE TOMADA DE DECISÃO APOIADA de SAMARA BORSOI MORAES,
declarandoo(a) incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como APOIADORAS, em
caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Luciana Borsoi Moraes Horta Fernandes e Maria Lucia Borsoi Moraes. O presente
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
19 e 29/05
passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de outubro de 2019.
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SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH
LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWHP QRV SUySULRV DXWRV VXDV LPSXJQDo}HV 6HUi R
SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR
 H     
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9,,,  7DWXDSp (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  3DXOR *XLOKHUPH $PDUDO 7ROHGR QD
IRUPD GD /HL HWF )D] 6DEHU D 6KHLOD &ULVWLQD $UmR 0( &13-   TXH %DQFR 6DQWDQGHU %UDVLO
6$OKHDMXL]RXDomRGH%XVFDH$SUHHQVmRFRQYHUWLGDHP([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 DJRVWR
GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR  &'&  &UpGLWR 'LUHWR DR &RQVXPLGRU  3HVVRD -XUtGLFD
 5HGH Q  FDGDVWUDGR LQWHUQDPHQWH FRPR RSHUDomR Q  (VWDQGR
D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR
DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D YHUED KRQRUiULD VHUi UHGX]LGD SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD
R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV
SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP  SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD
H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD
QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H
SXEOLFDGR1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORH
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(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ2'U)HOLSH$OEHUWLQL1DQL9LDUR-XL]GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD0DUMHDQ/RJ7UDQVSRUWHVH$UPD]HQDJHP(LUHOL
&13-   TXH 1LVVLQ )RRGV GR %UDVLO /WGD RX 1LVVLQ$MLQRPRWR $OLPHQWRV /WGD  OKH DMXL]RX DomR
,QGHQL]DWyULD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  DJRVWR GH   GHFRUUHQWH GR
&RQWUDWR GH 7UDQVSRUWH GH &DUJDV ILUPDGR HP  (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D
FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoD FRQWHVWDomR VRE SHQD GH SUHVXPLUHPVH
FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D UHTXHULGD VHUi FRQVLGHUDGD UHYHO FDVR HP
TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H
SDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDUoRGHH
(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH
'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  /~FLD &DQLQpR &DPSDQKm QD IRUPD GD
/HL HWF )$= 6$%(5 D 1$+(' 6$/((0 18+$ &3)   TXH D )XQGDomR$UPDQGR$OYDUHV 3HQWHDGR
DMXL]RXOKH DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP 3URFHVVR  MXOJDGD SURFHGHQWH
H RUD HP IDVH GH FXPSULPHQWR GH VHQWHQoD (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D ,17,0$d2 SRU
(',7$/SDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHR3$*$0(172GDTXDQWLDGH5 IHYHUHLUR
GH   FRUULJLGR H DFUHVFLGR GH FXVWDV VH KRXYHU VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH
KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD
DGYHUWLGDGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH
 TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD
LPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
9DUD&tYHOGD&DSLWDO632ItFLR&tYHOGD&DSLWDO63(GLWDOGH,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
 $ 'UD /XFLDQD %LDJLR /DTXLPLD -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO
63 )D] 6DEHU D 'DQLHO 6DHV *LRYDQQHWWL &3)   TXH R PDQGDGR PRQLWyULR H[SHGLGR QRV DXWRV GD
DomR0RQLWyULDDMXL]DGDSRU%DQFR%UDGHVFR6$FRQYHUWHXVHHPPDQGDGRH[HFXWLYRFRQVWLWXLQGRVHWtWXORH[HFXWLYR
MXGLFLDO GD TXDQWLD GH 5  IHYHUHLUR GH   (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D
LQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGH
PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H
DYDOLDomR )LFD D SDUWH H[HFXWDGD DGYHUWLGD GH TXH WUDQVFRUULGR R SUD]R SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R
SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD
LQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL63
H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $1721,2&$5/266$17252),/+2QDIRUPDGD/HL
HWF)$=6$%(5D R 0HWDFURQ$oRV/WGD &13- H&OiXGLR+HQULTXH0DUWLQV &3) TXH
%DQFR%UDGHVFR6$OKHVDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 IHYHUHLURGH UHSUHVHQWDGD
SHOD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR&DSLWDOGH*LURQ(VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDO
SDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHOD
PHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHPRXUHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGD
H[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUHPTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLV
DFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHHPSHQKRUDRDUUHVWRSURFHGLGR
VREUHDTXDQWLDEORTXHDGDMXGLFLDOPHQWHGH5'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO
HGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGR
HSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDEULOGHH

(',7$/'(,17,0$d®235$=2'(',$6352&(6622'5)(/,3($/%(57,1,
1$1,9,$52-8,='(',5(,72'$9$5$&Ì9(/'2)252&(175$/'$&$3,7$/63)D]6DEHUDR(63Ð/,2
'(0$5,$'(/285'(662$5(6 5*Q66335&3)VRERQ  QDSHVVRDGH
VHXVILOKRV$*1$/'2-26e$/7$,5'21,=(7(H$1'5e/8,6TXH&21'20Ì1,2(',)Ì&,21,&2/$5(1=(77,
OKH DMXL]RX XPD DomR GH 352&(',0(172 &2080 MXOJDGD SURFHGHQWH RUD HP IDVH GH &8035,0(172 '(
6(17(1d$(VWDQGRRVILOKRVGDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUDSyV
RV  GLDV VXSUD SDJXHP R GpELWR GH 5 -XOKR  D VHU DWXDOL]DGR VRE SHQD GH PXOWD GH 
DOpPGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVWDPEpPGH DUWGR&3& EHPFRPRSHQKRUDHDYDOLDomRGHEHQV
6HUiRSUHVHQWHHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGD/HL1$'$0$,6
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH
'LUHLWRGD9DUDGH)D]HQGD3~EOLFDGR)RUR&HQWUDO)D]HQGD3~EOLFD$FLGHQWHV(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 
5DQGROIR)HUUD]GH&DPSRVQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D&216Ï5&,275Ï/(%86$5,&$1'89$/7'$
QDSHVVRDGHVHXVVyFLRV/(21$5'2/$66,&$38$12/8':,1*$0021-Ò1,25H:$*1(5'($/0(,'$
9,(5$TXHIRLSURSRVWDXPDDomRGH5(66$5&,0(172HPIDFHGDUpSRUSDUWHGH6375$16623$8/2
75$163257( 6$ DOHJDQGR HP VtQWHVH D DTXL UHTXHUHQWH IRL FRQGHQDGD D UHVSRQGHU SHOR SDJDPHQWR GH
YHUEDVHPDomRWUDEDOKLVWDPRYLGDSHORH[IXQFLRQiULR&DUORV5REHUWR)HUUHLUDGD6LOYDFRQWUDDDTXLUHTXHULGD
HP DomR TXH WUDPLWRX QD  9DUD GR 7UDEDOKR GHVWD &DSLWDO H SHGH UHVVDUFLPHQWR GH 5  (QFRQ
WUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 QD SHVVRD GH VHXV VyFLRV SRU
(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGR
SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D HPSUHVDUp VHUi FRQVLGHUDGD
UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD
IRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDLRGH$GYRJDGRV V 
0DUFLR&DPSRV 2$%63 'HIHQVRULD3~EOLFDGR(VWDGRGH6mR3DXOR 2$%'3
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