
Nª 24.672 Preço banca: R$ 3,50

União comprou R$ 1,907 bilhões em
insumos de combate ao coronavírus

SP tem 49 mil pacientes recuperados e
20 mil altas hospitalares por COVID-19
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Mercado financeiro prevê queda de
6,25% na economia este ano, diz BC

Crédito emergencial para
folha de pagamento será

ajustado, diz BC

Esporte

www.jornalodiasp.com.br
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,40
Venda:       5,40

Turismo
Compra:   5,36
Venda:       5,69

Compra:   5,99
Venda:       5,99

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

22º C

14º C

Terça: Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia. Perío-
dos de nublado,
com chuva a qual-
quer hora.

Previsão do Tempo
Lucas Moraes é o campeão

do Sertões virtual by Motul. O
piloto da MEM Motorsports
derrotou Cadu Sachs por duas
vitórias a uma na melhor de
três baterias da finalíssima. Foi
um duelo de piloto contra na-
vegador. Eles chegaram à gran-
de final com a moral lá no alto,
depois de atuações brilhantes
na disputa da semi.

Lucas recebeu a bandeirada
final com pouco mais de 4 se-
gundos de vantagem sobre Cadu.
Só que os números não refletem
o que foi a disputa final: um
mano a mano duríssimo, que só
pendeu para o lado de Lucas por-
que ele se mostrou imbatível na
pista mais longa e difícil do cam-
peonato: Fischermans Ranch,
com 6.893m e 40 curvas.

A primeira bateria, na pista
Sardegna Moinhos de Vento,
teve uma disputa intensa nas
primeiras curvas até que Lucas
acertou o ritmo de líder e fe-

Lucas Moraes é o
primeiro campeão
do Sertões virtual

 by Motul

O palco da final

chou com 1s5 de vantagem.
Cadu ficou próximo esperan-
do um erro de Lucas, que não
aconteceu. 1 x 0.

Em “Colorado Springs”,
Cadu tinha obrigação de ven-
cer para levar a decisão para o
terceiro confronto. O represen-
tante dos navegadores largou
bem, assumiu a ponta, mas não
conseguiu desgarrar. Os dois
ficaram lado a lado várias vezes
até que Lucas achou um espa-
ço para passar. Cadu seguiu no
vácuo, a torcida sem conseguir
respirar, até a última curva quan-
do cavou uma brecha e retomou
a ponta para vencer a bateria e
empatar a disputa.

Na final, no circuito de Fi-
shermans Ranch, Lucas Mora-
es foi soberano. Venceu de pon-
ta a ponta cruzando a linha de
chegada de forma implacável.

O campeão do Sertões
2019 venceu também o Ser-
tões virtual em 2020.
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Representante oficial de
uma organização da Stock

Car em automobilismo
virtual será conhecido hoje
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Nesta terça-feira, por vol-
ta de 22h, o automobilismo
virtual brasileiro terá atingido
um novo patamar. Pela pri-
meira vez na história, um es-
pecialista nos simuladores
será oficialmente integrante
de uma organização oficial da
Stock Car, a maior categoria
do Brasil.

A seletiva promovida pelas
equipes Crown e W2 Racing
tem sua jornada final na plata-
forma iRacing, com quali pro-
gramado para 20h45 e largada
para a corrida de 50 minutos
às 21h. O palco da corrida é o
circuito misto de Daytona, e
os carros usados são as Ferra-
ri 488 GT3.

40 competidores concor-
rem ao prêmio e ao patrocí-
nio no valor de uma assinatura
anual do iRacing e inscrições
em até cinco competições in-
dicadas pelas equipes. O ven-

cedor terá os mesmos atributos
e obrigações dos pilotos ofici-
ais das multicampeãs equipes
da Stock Car e Stock Light,
além de uma exclusiva vivên-
cia em fim de semana oficial
das categorias nos autódro-
mos. Eles participarão de reu-
niões entre pilotos e engenhei-
ros,  análise de telemetria,
acompanharão a comunicação
entre piloto e pit box pelo rá-
dio e terão também uma agen-
da promocional, com atendimen-
to à imprensa especializada e ao
público na visitação de box.

A primeira prova disputada no
iRacing em Interlagos foi domi-
nada por Luiz Felipe Tavares.
Com direito a primeiro lugar nos
treinos livres, pole e melhor vol-
ta, ele só não liderou um giro,
quando fez seu pit-stop. Luizinho
Gonzaga e Marcos Furriel com-
pletaram o pódio.

Além de selecionar um espe-

cialista na plataforma iRacing, as
equipes Crown e W2 também
recrutam um piloto por meio da
plataforma Automobilista -a
mesma que tem os carros e pis-
tas da Stock Car. Na semana pas-
sada, também em Interlagos, foi
disputada a primeira etapa neste
simulador, com vitória de Dani-
el Mageste. A vaga do Automo-
bilista será definida na semana
que vem, na pista de Goiânia.

Além de centenas de inscri-
ções para as corridas, a seletiva
Crown e W2 Racing se mos-
trou um sucesso de público.
As duas provas já realizadas
obtiveram mais de 125 mil vi-
ews, números impulsionados
pela transmissão ao vivo na
página do Canal History no
Facebook. Durante duas tem-
poradas o History foi o patro-
cinador principal de um carro
na Stock Light, uma delas na
equipe W2 Racing.

Com a inclusão do canal Ace-
lerados no Youtube no pool de
transmissão das corridas finais,
a expectativa é de números mais
expressivos ainda nesta terça e na
próxima semana.

A decisão da primeira vaga de
um representante oficial de equi-
pes da Stock Car em automobi-
lismo virtual pode ser acompa-
nhada também pelo portal
motorsport.com e pelos canais
Liga Racers AV e Virtual Chal-
lenge no Youtube.

Argentina
defende

aumento nas
restrições

para conter
novo

coronavírus
A curva de contágios pelo

novo coronavírus sobe na Argen-
tina. Desde o dia 21 de março, o
país registra diariamente mais de
500 novos casos. Nos últimos 5
dias, foram mais de 600 novos
contágios diários, sendo 796 no
dia 30 de maio. Autoridades de
saúde de Buenos Aires, epicen-
tro da doença no país, defendem
que é o momento de retroceder
e endurecer as restrições.

A Argentina tem, até o mo-
mento, 16.851 casos de con-
taminação, sendo que 10.789
ainda estão ativos e 5.521 re-
cuperados, e 541 mortes. O
país tem 44,5 milhões de ha-
bitantes e decretou quarentena
total e obrigatória no dia 20 de
março.                         Página 3

Papa diz que
pessoas são

mais
importantes

do que a
economia

O papa Francisco afirmou
que pessoas são mais importan-
tes do que a economia. A afir-
mação foi feita no momento em
que alguns países decidem com
que rapidez vão reabrir suas eco-
nomias após as restrições cau-
sadas pelo novo coronavírus.

O papa fez os comentários
no domingo (31), no Vaticano,
a partir de texto preparado, no
primeiro discurso do meio-dia
de sua janela sobre a Praça de
São Pedro em três meses, con-
forme o isolamento da Itália
chega ao fim.               Página 3

Com a baixa liberação do cré-
dito emergencial para pequenas
e médias empresas manterem
empregos, deve haver mudanças
no programa anunciado em mar-
ço. Em audiência pública virtual
na segunda-feira, (1º) do Con-
gresso Nacional, o presidente do
Banco Central (BC), Roberto
Campos Neto, disse que dos R$
40 bilhões previstos, só foram
liberados R$ 1,9 bilhão.

Foram 1,3 milhão de empre-
gados beneficiados de mais de 79
mil empresas financiadas, até o
último dia 26.

“Havia um potencial de R$ 40
bilhões, e até agora há cerca de
R$ 2 bilhões. Esse programa teve
um volume de desembolso pior
do que o esperado”, disse, afir-
mando que ajustes no programa
vão acelerar os desembolsos.

A medida beneficia empresas
que faturam de R$ 360 mil a R$
10 milhões por ano. A empresa
recebe o financiamento para

manter a folha de pagamento,
com valor limitado a dois salári-
os mínimos por trabalhador e em
contrapartida, o empregador não
poderá demitir sem justa causa
por 60 dias depois do recebimen-
to do crédito. O empréstimo tem
juros de 3,75% ao ano. A medida
é válida por dois meses.

Mudanças
Segundo o BC, deverão ser

incluídas empresas com fatura-
mento bruto anual em 2019 en-
tre R$ 10 milhões e R$ 50 mi-
lhões e haverá extensão do pro-
grama por mais dois meses.

Além disso, será liberada a
concessão de financiamento para
empresas que mantiverem ao
menos 50% dos postos de traba-
lho. Atualmente, a contrapartida
é a manutenção de todos os pos-
tos de trabalho.             Página 3
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A previsão do mercado fi-
nanceiro para a queda da eco-
nomia brasileira este ano che-
gou a 6,25%. Essa foi a 16ª
revisão seguida para a estima-
tiva de recuo do Produto In-
terno Bruto (PIB) – a soma de
todos os bens e serviços pro-
duzidos no país. Na semana
passada, a previsão de queda
estava em 5,89%.

A estimativa consta do bo-

letim Focus, publicação
divulgada todas as semanas
pelo Banco Central (BC), com
a projeção para os principais
indicadores econômicos.

Para o próximo ano, a ex-
pectativa é de crescimento de
3,50%, a mesma previsão da
semana passada. Em 2022 e
2023, o mercado financeiro
continua a projetar expansão de
2,50% do PIB.          Página 3

Brasil recebe 2 milhões de
doses de hidroxicloroquina

dos EUA

Concessões de crédito
atingem quase R$ 1 trilhão,

diz Febraban
As concessões de crédito

no período de 1º de março a 22
de maio de 2020 somaram R$
914,2 bilhões, incluindo con-
tratações, renovações e suspen-
são de parcelas, segundo a Fe-
deração Brasileira de Bancos
(Febraban).

Segundo a federação, nesse
período os bancos negociaram
9,7 milhões de contratos com
operações em dia, com saldo
devedor de R$ 550,1 bilhões. A
soma das parcelas suspensas des-
sas operações repactuadas tota-
liza R$ 61,5 bilhões.    Página 3

Plataformas de petróleo
impactaram balança
comercial em maio

O superávit comercial de
maio teria crescido 42,4% não
fosse a nacionalização de duas
plataformas de petróleo no total
de US$ 2,7 bilhões, disse há pou-
co o secretário de Comércio
Exterior do Ministério da Eco-
nomia, Lucas Ferraz. Sem essas
operações, o superávit no mês
passado teria atingido cerca de
US$ 7,3 bilhões e teria batido

recorde para meses de maio.
Embora operem no país, es-

sas plataformas estavam regis-
tradas em subsidiárias da Pe-
trobras no exterior. Com a mi-
gração para o regime aduanei-
ro especial Repetro-Sped, em
vigor desde 2018, as platafor-
mas gradualmente têm sido na-
cionalizadas, impactando as
importações.               Página 10
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  www.cesarneto.com

Doria: atos pró e contra governo
federal serão em dias diferentes

Lembre sempre de lavar as mãos

cesar@cesarneto.com 

O governador de São Paulo,
João Doria, disse na segunda-
feira, (1º) que a Polícia Militar
do estado vai impedir que duas
manifestações opostas, contrá-
rias ou favoráveis ao presidente
Jair Bolsonaro, ocorram no mes-
mo dia, local e horário. Segun-
do ele, a medida é para evitar a
possibilidade de confrontos.

“O governo de São Paulo vol-
ta a repetir que não cerceará ne-
nhum direito à manifestação,
seja de quem for, seja de que
lado estiver fazendo seu protes-
to. O governo do estado de São
Paulo garantiu e garantirá o di-
reito de manifestação a quem
quer que seja. Todos têm direito
a se manifestar, mas ninguém
terá direito a agredir”, disse
Doria. “Estamos de acordo para
que, a partir de agora, não tenha-
mos duas manifestações no mes-
mo local, no mesmo horário ou
no mesmo dia”, acrescentou.

Domingo, (31), dois atos
foram marcados na Avenida Pau-
lista. Um deles, a favor do go-
verno, foi realizado em frente à
sede da Federação das Indústri-
as do Estado de São Paulo. O
outro, contrário ao governo e li-
derado por torcidas de futebol
paulistas, ocorreu na frente do
Museu de Arte de São Paulo
(Masp). Em determinado mo-
mento do ato, houve um princí-

pio de tumulto entre as duas
manifestações. De acordo com
a PM, para impedir o tumulto, a
polícia precisou agir, usando gás
lacrimogêneo. “Graças à inter-
venção da Polícia Militar ontem,
na Avenida Paulista, evitamos
uma situação de confronto que
poderia trazer resultados gravís-
simos, de pessoas feridas, de
parte a parte”, destacou Doria.

Segundo o secretário de Se-
gurança Pública, João Camilo Pi-
res de Campos, a polícia de São
Paulo “não tem lado”. “O lado do
sistema de segurança pública é o
da ordem, da lei. Ontem a PM
atuou para que dois grupos anta-
gônicos pudessem se manifestar
e estivessem preservados. A PM
evitou ontem um conflito que po-
deria ter consequências indesejá-
veis”, disse. Segundo Campos,
duas pessoas ficaram levemente
feridas no ato de domingo.

Em entrevista na segunda-
feira, (1º),  o secretário execu-
tivo da Polícia Militar de São
Paulo, coronel Alvaro Camilo,
afirmou que a polícia impediu
que os grupos opostos se encon-
trassem ontem, na Avenida Pau-
lista. “A PM impediu que um
grupo caminhasse em direção a
outro grupo. E usou técnicas de
controle de multidão, como a
dissuasão, evitando que eles se
aproximassem. E, em um segun-

do momento, uso de munição
química como bombas de efei-
to moral e gás lacrimogêneo. Se
necessário, haveria o uso pro-
gressivo da força.”

Doria alertou que manifesta-
ções de princípios antidemocrá-
ticos, atreladas ao nazismo e ao
fascismo por exemplo, não se-
rão toleradas no estado, já que
são proibidas pela Constituição.
“Manifestações que estabeleçam
discriminação racial são proibi-
das pela Constituição brasileira.
Se houver qualquer manifestação
explícita, com sinais que indi-
quem discriminação à comunida-
de judaica, por exemplo, a ação
da Polícia Militar será feita por-
que ela [esse tipo de manifesta-
ção] é proibida pela Constitui-
ção”, acrescentou o governador.

Durante entrevista  à impren-
sa, Doria informou que serão
criados 50 novos centros de
acolhida no estado para pessoas
em situação de rua. Serão repas-
sados R$ 500 mil e a doados mil
mobiliários, como camas e col-
chões, para a implantação de alo-
jamentos provisórios em 50
municípios do estado com mais
de 100 mil habitantes. "Foram
escolhidas cidades com mais de
100 mil habitantes, com maior
número de pessoas em situação
de rua e de acordo com os da-
dos dos municípios e da Funda-

ção Seade", disse o governador.
Cada município deverá fir-

mar um termo de aceite para
obter, como benefícios emer-
genciais, a doação de 20 camas
e 20 colchões de solteiro, repas-
se financeiro de R$ 10 mil e as
orientações técnicas para a ope-
ração dos alojamentos provisó-
rios. O custeio das unidades fi-
cará a cargo das prefeituras.

O governador anunciou tam-
bém o início da campanha Inver-
no Solidário, que, neste ano, irá
arrecadar cobertores novos para
ajudar pessoas em situação de
vulnerabilidade social para en-
frentar o período de frio. “Em
razão da pandemia do coronaví-
rus, serão arrecadados este ano
apenas cobertores novos para
evitar o risco de transmissão da
doença na manipulação de peças
usadas. Por meio do Comitê
Empresarial Solidário, já rece-
bemos a doação de 60 mil co-
bertores”, disse Doria.

A ação será realizada de 2 de
junho a 22 de setembro, e o re-
colhimento dos cobertores será
feito junto a estabelecimentos
parceiros. A entrega das doações
também poderá ser feita em ho-
rário comercial diretamente no
depósito do Fundo Social, que
fica na Avenida Marechal Mario
Guedes, 301, na zona oeste da
capital. (Agência Brasil)

SP tem 49 mil pacientes recuperados e
 20 mil altas hospitalares por COVID-19

A Secretaria de Estado da
Saúde registrou no sábado (30)
um acumulado de 49.285 casos
recuperados de COVID-19 no
estado. Há também 20.461 ca-
sos de pacientes com confirma-
ção de coronavírus que foram
internados, curados e tiveram
alta hospitalar.

Já o número de casos confir-
mados pela doença chegou a
107.142 e o número de mortes
chegou a 7.532 pessoas em todo
o estado. Os casos estão concen-
trados em 525 municípios e os

óbitos em 263 cidades paulistas.
A taxa de ocupação dos lei-

tos de UTI na Grande São Paulo
manteve a queda apresentada no
dia de ontem e está em 83,1% e
no em todo o estado chegou
71.6%. O número de pacientes
internados é de 12.988, sendo
8.190 em enfermaria e 4.798 em
unidades de terapia intensiva.

Entre as vítimas fatais estão
4.384 homens e 3.148 mulhe-
res. Os óbitos continuam con-
centrados em pacientes com 60
anos ou mais, totalizando 72,8%

das mortes.
Observando faixas etárias,

nota-se que a mortalidade é mai-
or entre 60 e 69 anos (1.747), 70 a
79 (1.770) e 80 e 89 anos (1.455).
Entre as demais faixa etárias temos:
menores de 10 anos (12), 10 a 19
anos (22), 20 a 29 anos (63), 30 a
39 anos (296), 40 a 40 anos (563),
50 a 59 anos (1.093) e maiores de
90 anos (511).

Os principais fatores de ris-
co associados à mortalidade são
cardiopatia (59% dos óbitos),
diabetes mellitus (43%), doen-

ças hematológica e obesidade
(11% cada), doença neurológi-
ca (9,4%), doença renal (3%) e
pneumopatia (7,2%). Outros fa-
tores identificados são imuno-
depressão, asma e doenças he-
pática. Esses fatores de risco
foram identificados em 5.871
pessoas que faleceram por CO-
VID-19 (80,7%).

A relação de casos e óbitos
confirmados por cidade pode
ser consultada em: https://
www.saopaulo.sp.gov.br/corona-
virus/.

Terceiro repasse de ICMS de maio transfere
R$ 793 milhões aos municípios paulistas

O Governo do Estado de São
Paulo transferiu R$ 793,53
milhões em repasses de ICMS
para os 645 municípios pau-
listas. Este é o terceiro depó-
sito mensal feito pela Secre-
taria da Fazenda e Planejamen-
to, que corresponde ao mon-
tante arrecadado no período
de 18 a 22 de maio.

Os valores correspondem a
25% da arrecadação do impos-
to, que são distribuídos às admi-
nistrações municipais com base
na aplicação do Índice de Parti-
cipação dos Municípios (IPM)
definido para cada cidade.

Nos repasses anteriores,
realizados nos dias 12 e 19
deste mês, os municípios já

haviam recebido um total de
R$ 758,93 milhões, relativos
às arrecadações dos períodos
de 4/5 a 8/5 e 11/5 a 15/5.
Com os depósitos efetuados
hoje, o valor acumulado distri-
buído às prefeituras em maio
totaliza R$ 1,55 bilhão.

Os depósitos semanais são
realizados por meio da Secre-

taria da Fazenda e Planejamen-
to sempre até o segundo dia
útil de cada semana, conforme
prevê a Lei Complementar nº
63, de 11/01/1990. As consul-
tas dos valores podem ser fei-
tas neste link Acesso à Infor-
mação > Transferências de Re-
cursos > Transferências Cons-
titucionais a Municípios.

Doações privadas para combater o
coronavírus chegam a R$ 717 milhões

O Governador João Doria
anunciou na segunda-feira (1) a ar-
recadação total de R$ 717 mi-
lhões em doações da iniciativa
privada. O montante foi obtido jun-
to a 362 empresas do Grupo Em-
presarial Solidário de São Paulo.
Todos os recursos e serviços do-
ados serão aplicados integralmen-
te nas estratégias de contenção
dos efeitos da pandemia do novo
coronavírus no estado.

 “O Grupo Empresarial Soli-
dário já somou R$ 717 milhões
em doações para combater o co-
ronavírus e evitar prejuízos ain-
da maiores aos que estão em si-
tuação de pobreza. O montante

será utilizado nas ações do Go-
verno para enfrentamento à pan-
demia do coronavírus, permitin-
do o atendimento às camadas
mais pobres da população”, dis-
se o Governador João Doria.

As reuniões do Grupo Em-
presarial Solidário de São Paulo
são realizadas semanalmente. So-
mente as doações feitas nesta se-
gunda chegaram a R$ 51 milhões.
Somados às arrecadações anteri-
ores, os recursos alcançam o to-
tal de R$ 717 milhões.

“Atingir o montante de R$
717 milhões em doações é um
patamar que fica na história
como exemplo de solidariedade

de empresas, organizações e
pessoas que têm bom coração e
são generosas com quem mais
precisa. Quero agradecer, como
Governador de São Paulo, a todos
os doadores por este exemplo de
solidariedade que fica na história
do nosso país”, afirmou Doria.

Todo o processo de recebi-
mento das doações e aplicação
dos recursos está sendo audita-
do pela Pricewaterhouse Coo-
pers Brasil, com apoio da Deloit-
te na organização dos processos.

O Governo de São Paulo tem
uma comissão responsável por
organizar doações de entes pri-
vados e sociedade civil durante

a crise do coronavírus. São acei-
tas doações em dinheiro, servi-
ços e materiais, de acordo com
critérios estabelecidos pela Se-
cretaria de Estado da Saúde.

O Estado elaborou uma car-
tilha para orientar doadores a
contribuir sem a incidência de
impostos. As doações em di-
nheiro são concentradas no Fun-
do Social de São Paulo.

Todas as informações estão
disponíveis no site http://
www.saopaulo.sp.gov.br/corona-
virus/doacoes/. Os contatos po-
dem ser feitos pelo WhatsApp
(11) 98882-1341 ou pelo e-mail
doacaodebens@sp.gov.br.

Prefeitura recebe protocolos
setoriais para reabertura do comércio

A prefeitura de São Paulo co-
meçou na segunda-feira, (1º) a re-
ceber protocolos enviados por as-
sociações para verificar a possibi-
lidade de reabertura de estabeleci-
mentos comerciais dos setores de
imobiliárias, concessionárias, es-
critórios, comércio e shoppings
centers. Os protocolos para garan-
tir a saúde de trabalhadores e cli-
entes precisam ser validados pela
Vigilância Sanitária municipal.

“Nada na cidade reabriu na se-
gunda-feira, (1°). Nesta data, pas-
samos a receber os protocolos
setoriais considerados mínimos,
já acertados com o governo do
estado de São Paulo. Esses pro-
tocolos envolvem temas como a
questão do distanciamento, da higi-

ene, a orientação necessária para os
clientes, horários alternativos de
funcionamento, possibilidade de
agendamento, além de questões
de fiscalização e autotutela que
as associações vão fazer sobre os
seus associados”, disse o prefei-
to Bruno Covas na última sema-
na. Ele já havia anunciado as exigên-
cias para que os setores da econo-
mia possam voltar a funcionar, com
a flexibilização da quarentena em
todo o estado.

Também na semana passada, o
governador de São Paulo, João
Doria, anunciou o plano de flexi-
bilização da quarentena. As cida-
des podem reabrir gradualmente
o comércio e outras atividades,
reduzindo o isolamento social,

seguindo uma classificação esta-
belecida pelo governo.

São cinco níveis, que vão des-
de o isolamento completo até o
fim das restrições, de acordo com
critérios que avaliam o estágio de
transmissão do novo coronavírus
no município até a disponibilida-
de de leitos em hospital. A capital
paulista foi classificada na fase 2,
podendo, assim, retomar parte das
atividades econômicas.

Apenas entidades setoriais se-
rão responsáveis pelo envio dos
protocolos à prefeitura da capital
paulista. Os setores aptos à rea-
bertura deverão apresentar um pla-
nejamento, que inclui itens como
a testagem dos funcionários, nor-
mas de higiene e regras de autor-

regulação para fiscalização. O pre-
feito também chamou a atenção
para que as empresas tomem me-
didas para evitar punir as trabalha-
doras que precisam cuidar dos fi-
lhos, uma vez que as creches e
escolas continuarão fechadas.

O prefeito pediu ainda que a
população continue a respeitar o
isolamento social e use máscaras.
Ele ressaltou que, caso a situação
da cidade piore, pode haver re-
gressão no plano de retomada.
Bruno Covas explicou que, se os
índices piorarem, a cidade volta a
ser classificado como município
em região vermelha no estado de
São Paulo e todos os setores ap-
tos à reabertura voltam a fechar.
(Agência Brasil)

M Í D I A S
O jornalista  Cesar Neto  tem sua coluna (diária) de política

publicada na imprensa de São Paulo (Brasil) desde 1993. Foi se
tornando referência na Internet, pelo site  www.cesarneto.com  ...
Twitter @cesarnetoreal

*
CÂMARA (SP)
Vereadores da chamada bancada cristã (católicos e evangéli-

cos) tão preocupados quanto aos tempos das reaberturas dos tem-
plos pelos quais foram eleitos, por conta do distanciamento físi-
co dos irmãos. É que não haver campanha presencial pode preju-
dicar

*
PREFEITURA (SP)
Não bastasse o enfrentando numa pandemia mortal, Bruno

Covas tá bastante preocupado com o que pode acontecer na cida-
de de São Paulo, na esteira da quase guerra civil que rola nos USA
há cerca de uma semana. A sorte é que nossas Polícias são mais
preparadas

*
ASSEMBLEIA (SP)
O governador Doria (dono do novo PSDB) tá dizendo que

quem não deve não teme,  no caso um Impedimento. É que além
do Tribunal de Contas, o Ministério Público foi chamado pra atu-
ar na fiscalização do dinheiro (sem licitações) usado pra comba-
ter a Covid-19

*
GOVERNO (SP)
Doria (dono do novo PSDB) não se intimidou com ditos ‘tor-

cedores’ que agrediram a Polícia Militar, e depredaram patrimô-
nio público em nome de “democracia”. Seu ecretário (Segurança
Pública), general (reserva) Campos deu o recado: a lei e a ordem
vão imperar

*
CONGRESSO (BR)
Quem segue batendo muito na família e os ainda apoiadores -

redes sociais - do Presidente são o deputados federais Frota (ex-
PSL agora no PSDB do Doria) e Joice, candidata pelo PSL a pre-
feita de São Paulo. Ex-aliados costumam ser os piores adversá-
rio e inimigos

*
PRESIDÊNCIA (BR)
Apesar da mudança de paradigma na política que rola pelas

ruas (agora com prós e contras Jair Bolsonaro), o que vai mudar
na agenda Presidencial é o foco na recuperação da Economia. As
Forças Armadas seguem em alerta máximo pra manutenção da lei
e a da ordem

*
PARTIDOS (BR)
A união dos donos e sócios preferenciais dos partidos com-

ponentes do ‘centrão’, garantindo que Bolsonaro não vai pra um
processo de Impedimento no Senado, encaminhado pela Câmara
Federal, começa a voltar pros cargos (1º e 2º escalões), agora
com vigilância militar

*
JUSTIÇAS (BR)
Mesmo sendo fora da pauta do Supremo, o decano Celso de

Mello sabe que exagerou ao comparar os métodos do Presidente
Bolsonaro com os métodos do Hitler na Alemanha (Século 20
pouco antes da detonação da 2ª Guerra Mundial) pra chegar e se
manter no Poder

*
HISTÓRIAS
Nos USA, o Presidente Trump tá acionando todas as medidas

que a Constituição lhe dá pra conter e reverter a guerrilha civil
pelas ruas das médias e grandes cidades, em tese contra a morte
de um homem negro pela Polícia branca. A pandemia Covid-19 tá
virando 2º plano



Crédito emergencial para folha de
pagamento será ajustado, diz BC
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Lembre sempre de lavar as mãos

Argentina defende
aumento nas

restrições para conter
novo coronavírus

A curva de contágios pelo novo coronavírus sobe na Argenti-
na. Desde o dia 21 de março, o país registra diariamente mais de
500 novos casos. Nos últimos 5 dias, foram mais de 600 novos
contágios diários, sendo 796 no dia 30 de maio. Autoridades de
saúde de Buenos Aires, epicentro da doença no país, defendem
que é o momento de retroceder e endurecer as restrições.

A Argentina tem, até o momento, 16.851 casos de contami-
nação, sendo que 10.789 ainda estão ativos e 5.521 recuperados,
e 541 mortes. O país tem 44,5 milhões de habitantes e decretou
quarentena total e obrigatória no dia 20 de março.

Diferente do Brasil, na Argentina os estados são chamados de "pro-
víncias" e possuem ministros específicos. O ministro da Saúde da
província de Buenos Aires, Daniel Gollán, alertou no domingo, (31)
sobre os riscos do fim da quarentena obrigatória. Na segunda-feira,
(1º) foi a vez do vice-ministro, Nicolás Kreplak, de reforçar o alerta.

Ambos defendem que, com o aumento dos casos de conta-
minação, o mais prudente seria aumentar as restrições e retro-
ceder de fase na abertura gradual, que vem sendo feita há três
semanas. Desta forma, a região passaria da fase 3 (onde se per-
mite a circulação de 50% das pessoas) para a fase 2 (onde ape-
nas 25% das pessoas podem circular).

"Se a quarentena for suspensa, em 15 ou 20 dias começare-
mos a ver as imagens de Nova York, Manaus, Itália ou Espanha,
com cadáveres empilhados em câmaras frigoríficas ou em resi-
dências de idosos", afirmou Gollán.

"Você precisa retroceder de fase. Estamos na parte ascendente
da curva. Quando os casos começam a dobrar, a curva deve ser
achatada. Agora, temos de implementar medidas de contenção que
reduzam o número de infecções", disse Kreplak, ao defender que
na região metropolitana de Buenos Aires, apenas trabalhadores de
serviços essenciais deveriam ser autorizados a sair de casa.

Kreplak chamou a atenção também para o fato de que o tem-
po de duplicação de casos está cada vez mais curto e que o siste-
ma de saúde está cada vez mais saturado. "Até setembro não es-
peramos boas notícias da epidemia em termos de contágios".

No entanto, o governador de Buenos Aires, Axel Kicillof,
afirmou na segunda-feira, que a decisão de retroceder ainda não
foi tomada. "É uma opinião de um ponto de vista médico e epide-
miológico. Ao que ele (Kreplak) se refere é uma realidade. Se
os casos aumentarem, as restrições deverão ser maiores. Ainda
não fizemos a avaliação necessária".

O prefeito de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, des-
cartou a hipótese de retroceder de fase e voltar a endurecer me-
didas. "Não temos nada definido. Temos cinco dias para ver e
analisar a curva e sua dimensão".

Autoridades da província e do governo devem se reunir no
fim da tarde de hoje para determinar quais serão as ações a se-
rem tomadas. (Agência Brasil)

Papa diz que pessoas
são mais importantes
do que a economia
O papa Francisco afirmou que pessoas são mais importantes

do que a economia. A afirmação foi feita no momento em que
alguns países decidem com que rapidez vão reabrir suas econo-
mias após as restrições causadas pelo novo coronavírus.

O papa fez os comentários no domingo (31), no Vaticano, a
partir de texto preparado, no primeiro discurso do meio-dia de
sua janela sobre a Praça de São Pedro em três meses, conforme
o isolamento da Itália chega ao fim.

"Curar as pessoas, não poupar (dinheiro) para ajudar a econo-
mia, (é importante) curar as pessoas, que são mais importantes
do que a economia", disse. Nós, pessoas, somos templos do es-
pírito santo, a economia não", completou.

O papa Francisco não mencionou nenhum país. Muitos go-
vernos estão decidindo se reabrem suas economias para salvar
empresas e padrões de vida, ou se mantêm o lockdown até que
tenham certeza que o vírus está sob controle.

As palavras do papa foram recebidos com aplausos de cente-
nas de pessoas na praça, muitas usando máscaras e mantendo vá-
rios metros de distância umas das outras.

A praça foi reaberta ao público no domingo passado (24).
Normalmente dezenas de milhares de pessoas comparecem ao
local aos domingos. (Agência Brasil)

Com a baixa liberação do
crédito emergencial para peque-
nas e médias empresas manterem
empregos, deve haver mudanças
no programa anunciado em mar-
ço. Em audiência pública virtual
na segunda-feira, (1º) do Con-
gresso Nacional, o presidente do
Banco Central (BC), Roberto
Campos Neto, disse que dos R$
40 bilhões previstos, só foram
liberados R$ 1,9 bilhão.

Foram 1,3 milhão de empre-
gados beneficiados de mais de
79 mil empresas financiadas, até
o último dia 26.

“Havia um potencial de R$
40 bilhões, e até agora há cerca
de R$ 2 bilhões. Esse programa
teve um volume de desembolso
pior do que o esperado”, disse,
afirmando que ajustes no progra-
ma vão acelerar os desembolsos.

A medida beneficia empresas
que faturam de R$ 360 mil a R$
10 milhões por ano. A empresa
recebe o financiamento para
manter a folha de pagamento,
com valor limitado a dois salá-
rios mínimos por trabalhador e
em contrapartida, o empregador
não poderá demitir sem justa
causa por 60 dias depois do re-
cebimento do crédito. O em-
préstimo tem juros de 3,75% ao

ano. A medida é válida por dois
meses.

Mudanças
Segundo o BC, deverão ser

incluídas empresas com fatura-
mento bruto anual em 2019 en-
tre R$ 10 milhões e R$ 50 mi-
lhões e haverá extensão do pro-
grama por mais dois meses.

Além disso, será liberada a
concessão de financiamento
para empresas que mantiverem
ao menos 50% dos postos de tra-
balho. Atualmente, a contrapar-
tida é a manutenção de todos os
postos de trabalho.

A expectativa preliminar é de
impacto adicional R$ 5 bilhões,
com a extensão de 2 meses para
empresas atualmente elegíveis e
mais R$ 5 bilhões para empre-
sas na nova faixa de faturamen-
to. Com isso, o BC projeta o
volume total do programa em
R$ 15,5 bilhões.

Entraves
Segundo Campos Neto, um

dos entraves do programa de fi-
nanciamento da folha de paga-
mento no modelo atual é que
houve uma “competição” com o
programa de suspensão dos con-
tratos de trabalho. “Ele compe-

tiu durante um tempo com aque-
le programa que fazia o financi-
amento do seguro-desemprego.
Então, como ele teve uma com-
petição, algumas empresas pre-
feriram pegar o programa de se-
guro-desemprego”.

Além disso, disse Campos
Neto, o pagamento da folha pe-
los bancos é restrito e se con-
centra em empresas maiores. “O
produto folha de pagamento, que
é quando um banco compra a
folha de pagamento da empresa
e tem todos os funcionários, era
muito mais restrito – isso foi
observado ao longo do tempo.
Não só era mais restrito como
ele se concentrava em empresas
maiores”.

“Outro ponto muito impor-
tante foi que algumas dessas
empresas deixaram de acessar as
linhas, mesmo qualificadas, por-
que não queriam ter a restrição
de não poder demitir”, disse
Campos Neto.

O presidente do BC afirmou
ainda que 95,9% dos emprésti-
mos pedidos foram liberados
pelos bancos.

Crédito não está colapsa-
do

Campos Neto disse que é

“um mito” a afirmação de que o
crédito está colapsado no país
ou que os bancos privados não
estão emprestando.

“Há um mito que eu gostaria
de desmistificar aqui. O primei-
ro deles é que o crédito está co-
lapsando. Não é verdade, o cré-
dito não está colapsando. No
Brasil o crédito está crescendo
bem mais do que a média de
mercado emergente e está cres-
cendo mais, inclusive, para pes-
soas jurídicas”, disse.

“Outro mito é que o sistema
privado não está atendendo e que
a função de atender neste mo-
mento seria uma função de ban-
co público. A gente consegue ver
que isso não é verdade”, acres-
centou.

Segundo ele, quase 80% das
novas contratações de crédito
durante a pandemia foram feitos
pelo sistema privado. Já no caso
das renovações de empréstimos,
o destaque são os bancos públi-
cos. “Quando olhamos renova-
ção de crédito, a figura é dife-
rente: mostra os bancos públi-
cos com uma renovação maior.
Temos impacto da Caixa Econô-
mica Federal, que fez muita re-
novação na parte de crédito imo-
biliário”. (Agência Brasil)

Balança comercial tem superávit
de US$ 4,548 bilhões em maio

Depois de subir em abril, a
balança comercial começou a
sentir os efeitos da pandemia de
coronavírus e registrou contra-
ção em maio. No mês passado,
o país exportou US$ 4,548 bi-
lhões a mais do que importou,
queda de 19,1% em relação ao
resultado positivo de US$ 5,624
bilhões de maio de 2019.

Este é o resultado mais bai-
xo para meses de maio desde
2015, quando a balança tinha re-
gistrado superávit de US$ 2,751
bilhões. Com o resultado de
maio, a balança comercial – di-
ferença entre exportações e im-
portações – acumula superávit
de US$ 16,349 bilhões nos cin-
co primeiros meses de 2020,
valor 19,5% inferior ao do mes-
mo período do ano passado.

No mês passado, as exporta-

ções somaram US$ 17,940 bi-
lhões, recuo de 4,2% em rela-
ção a maio de 2019 pelo crité-
rio da média diária. A queda foi
puxada pela indústria. A indústria
extrativa exportou US$ 52,95
milhões a menos que em maio
do ano passado, queda de 26,5%.
A indústria de transformação
exportou US$ 85,08 milhões a
menos, queda de 15,9%.

Na indústria de transforma-
ção, os principais produtos res-
ponsáveis pela queda das expor-
tações são aeronaves e componen-
tes, com redução de 94,1% na
média diária de exportações, e
veículos automóveis de passagei-
ros, com queda de -90,2%. Na in-
dústria extrativa, caíram as vendas
de óleos brutos de petróleo ou de
minerais betuminosos, crus (-
35,4%) e minério de ferro e seus

concentrados (-23,1%).
Somente a agropecuária ex-

portou mais que em maio do ano
passado. O setor vendeu US$
99,88 milhões para o exterior,
alta de 51,1%.

As importações somaram
US$ 13,392 bilhões, queda de
1,6% em relação a maio do
ano passado pelo critério da
média diária. As compras de
itens ligados à agropecuária
cresceram US$ 500 milhões
(0,3%) na mesma compara-
ção. As importações da in-
dústria de transformação au-
mentaram US$ 18,08 milhões
(3%), mas as compras da in-
dústria extrativa recuaram US$
28,5 milhões (55,1%).

Os principais produtos res-
ponsáveis pela queda nas impor-
tações foram os óleos brutos de

petróleo ou de minerais betumi-
nosos crus, com redução de
82,7%; fertilizantes brutos, com
recuo de 62,6%, e os minérios
de cobre e concentrados, com
recuo de 46,1%.

Depois de o saldo da balan-
ça comercial ter encerrado
2019 em US$ 46,657 bilhões,
o segundo maior resultado po-
sitivo da história, o mercado es-
tima menor superávit em 2020,
motivado principalmente pela
pandemia do novo coronavírus.
Segundo o boletim Focus, pes-
quisa semanal com instituições
financeiras divulgada pelo Ban-
co Central, os analistas de mer-
cado preveem superávit de US$
45,5 bilhões para este ano. O
Ministério da Economia prevê
saldo de US$ 46 bilhões. (Agên-
cia Brasil)

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S), me-
dido pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV), fechou maio com
deflação (queda de preços) de
0,54%. A taxa é menor do que a
observada em abril (-0,18%).

Os números foram divulga-
dos na segunda-feira, (1º), no
Rio de Janeiro, pela FGV.

A pesquisa foi realizada no Rio
de Janeiro, São Paulo, Brasília,
Porto Alegre, Belo Horizonte, Sal-
vador e Recife. O acumulado em
12 meses é de 1,83% de inflação.

Quatro das oito classes de
despesas tiveram inflação em

IPC-S fecha maio
com queda de preços

de 0,54%
maio, com destaque para os ali-
mentos, que passaram a custar
0,37% mais caros no período.

Gastos com saúde e cuidados
pessoais também tiveram alta de
preços (0,21%). Outros grupos
com registro de inflação foram
despesas diversas (0,10%) e co-
municação (0,01%).

Quatro classes de despesas
tiveram deflação, com destaque
para transporte (-2,06%) e edu-
cação, leitura e recreação (-
2,12%). Os outros grupos com
queda de preços foram habitação
(-0,19%) e vestuário (-0,23%).
(Agência Brasil)

Mercado financeiro prevê queda de
6,25% na economia este ano, diz BC
A previsão do mercado finan-

ceiro para a queda da economia
brasileira este ano chegou a
6,25%. Essa foi a 16ª revisão
seguida para a estimativa de re-
cuo do Produto Interno Bruto
(PIB) – a soma de todos os bens
e serviços produzidos no país.
Na semana passada, a previsão de
queda estava em 5,89%.

A estimativa consta do bole-
tim Focus, publicação divulgada
todas as semanas pelo Banco
Central (BC), com a projeção
para os principais indicadores
econômicos.

Para o próximo ano, a expec-
tativa é de crescimento de 3,50%,
a mesma previsão da semana pas-
sada. Em 2022 e 2023, o merca-
do financeiro continua a projetar
expansão de 2,50% do PIB.

Dólar
A previsão para a cotação do

dólar permanece em R$ 5,40.

Para 2021, a expectativa é que a
moeda americana fique em R$
5,08, contra R$ 5,03 da semana
passada.

Inflação
As instituições financeiras

consultadas pelo BC continuam
a reduzir a previsão de inflação
de 2020. A projeção para o Índi-
ce Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) caiu pela
12ª vez seguida, ao passar de
1,57% para 1,55%.

Para 2021, a estimativa de
inflação também foi reduzida, de
3,14% para 3,10%. A previsão
para os anos seguintes - 2022 e
2023 - não teve alterações:
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 to-

lerância de 1,5 ponto percentu-
al 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 percentu-
al em cada ano.

Selic
Para alcançar a meta de in-

flação, o Banco Central usa
como principal instrumento a
taxa básica de juros, a Selic, es-
tabelecida atualmente em 3% ao
ano pelo Comitê de Política
Monetária (Copom).

Para o mercado financeiro,
a expectativa é que a Selic en-
cerre 2020 em 2,25% ao ano,
a mesma previsão da semana
passada. A expectativa do mer-
cado financeiro é que a taxa
caia para esse patamar (2,25%
ao ano) na reunião do Copom
deste mês, marcada para os dias

16 e 17 e nas reuniões seguin-
tes ao longo deste ano seja man-
tida pelo comitê.

Para o fim de 2021, a expec-
tativa é que a taxa básica chegue
a 3,38% ao ano. A previsão da
semana passada era 3,29%. Para
o fim de 2022 e de 2023, as ins-
tituições financeiras mantive-
ram as previsões anteriores para
a taxa anual: 5,13% e 6%, res-
pectivamente.

Quando o Copom reduz a
Selic, a tendência é que o crédi-
to fique mais barato, com incen-
tivo à produção e ao consumo,
reduzindo o controle da infla-
ção 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 crédi-
to e estimulam a poupança.
(Agência Brasil)

Concessões de crédito atingem
quase R$ 1 trilhão, diz Febraban
As concessões de crédito

no período de 1º de março a
22 de maio de 2020 somaram
R$ 914,2 bilhões, incluindo
contratações, renovações e
suspensão de parcelas, se-
gundo a Federação Brasileira
de Bancos (Febraban).

Segundo a federação, nes-
se período os bancos negoci-

aram 9,7 milhões de contra-
tos com operações em dia,
com saldo devedor de R$
550,1 bilhões. A soma das
parcelas suspensas  dessas
operações repactuadas tota-
liza R$ 61,5 bilhões. Em-
presas e consumidores pas-
saram a  ter  uma carência
entre 60 a 180 dias para pa-

ga r  suas  p r e s t ações .  De
acordo com a Febraban, a
maioria dos agentes benefi-
ciados com prorrogação de
parcelas é representada por
pequenas empresas e pesso-
as físicas (R$ 33,1 bilhões).

Taxas de juros
De acordo com a Febra-

ban, a taxa de juros para o
conjunto das operações de
crédito recuou de 23,1% para
21,5% ao ano. E o spread (di-
ferença entre taxa de captação
de recursos pelos bancos e a
cobrada dos clientes) médio
das operações de crédito caiu
de 18,6% para 17,2%. (Agên-
cia Brasil)



EDITAL CONVOCAÇÃO
O Presidente da Associação dos Funcionários e Servidores Civis da CBPM –
ASSERB,  convoca os membros da diretoria e os associados  da Entidade para
participarem da Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada às 18:00 horas, 19 de
junho de 2020, à sua sede social Rua Cristovão Colombo, 63 – 8º andar - Sé. Para
tratar da seguinte ordem do dia: 1 – Assuntos Gerais 2 – Alteração de Endereço. São
Paulo, 01 de junho de 2020. Mario José de Souza  – Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1128725-54.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). DENISE CAVALCANTE
FORTES MARTINS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALESSANDRA DE OLIVEIRA RODRIGUES,
brasileira, Casada, Consultora, RG 34.772.265-9, CPF 283.701.958-57, que lhe foi proposta uma ação Monitória
por parte de Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo - SUPERO, alegando em síntese:
objetivando a cobrança de R$ 35.785,85 (agosto/2017), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais
prestados no ano letivo de 2014. 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, 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.                                                                                            02 e 03.06

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.

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

CARLOS HENRIQUE MARQUES DE SÁ,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/04/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ANTONIO MARQUES DE SÁ E DE SONIA ULBRICH MARQUES DE SÁ. MONIQUE
CAMARGO ROCHA DA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO MÉDICA VETERINÁRIA,
NASCIDA EM GUARUJÁ, SP  NO DIA (24/06/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM GUARUJÁ, SP,
FILHA DE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E DE ROSIMEIRE CAMARGO ROCHA DA SILVA.

PEDRO PAULO DE OLIVEIRA REIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE DE SISTEMAS,
NASCIDO EM GUARATINGUETÁ, SP NO DIA (09/09/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE WALTER LUÍS GALVÃO REIS E DE TERESA CRISTINE BARRETO DE OLIVEIRA
GALVÃO REIS. CAMILA BOTASSO NODA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENGENHEIRA
BIOQUÍMICA, NASCIDA EM ADAMANTINA, SP NO DIA (20/06/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JORGE TAKASHI NODA E DE VERA LÚCIA BOTASSO NODA.

ANDRÉ FELIPE MENDONÇA DA  SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DIRETOR DE
INTEGRAÇÃO, NASCIDO EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (26/12/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANDRÉ LUIS PARENTE DA SILVA E DE MÔNICA CRISTINA AMARAL
MENDONÇA. MARIANNE DOBBINS GONÇALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA
DE INTEGRAÇÃO, NASCIDA EM DOURADOS, MS NO DIA (29/12/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM DOURADOS, MS, FILHA DE GELSON GONÇALVES E DE NADIR SPOLADOR DOBBINS.

DANILO WEILLER ROQUE,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO EM
CAMPINÁPOLIS, MT NO DIA (05/06/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE GERALDO BATISTA ROQUE E DE ANA LAURA RODRIGUES PEREIRA ROQUE. CAMILA
BERTOZZI DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM SÃO
BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (22/12/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO BERNARDO
DO CAMPO, SP, FILHA DE ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA E DE SILMARA APARECIDA BERTOZZI
DE OLIVEIRA.

GABRIEL DO NASCIMENTO MENEZES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TERAPEUTA,
NASCIDO EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (19/11/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ WILSON MENEZES E DE WANDERLY DO NASCIMENTO MENEZES.
QUITÉRIA DARC CARNEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENGENHEIRA DA
COMPUTAÇÃO, NASCIDA EM RIACHÃO DO JACUÍPE, BA NO DIA (25/08/1988), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIZ ADAUTRO DE OLIVEIRA CARNEIRO E DE
FLORENTINA CARNEIRO CARNEIRO.

MARCOS RAPHAEL ZANON, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EDUCADOR FÍSICO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/05/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE MARIO ZANON E DE MARIA JOSÉ DE ARRUDA. REGINA PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO CUIDADORA DE IDOSOS, NASCIDA EM CAXAMBU, MG NO DIA (01/09/1983),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM CAXAMBÚ, MG, FILHA DE JOSÉ DIAS PEREIRA E DE MARIA
APARECIDA DE JESUS PEREIRA.

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

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

9º SUBDISTRITO VILA MARIANA
OFICIAL - BEL JOÃO BAPTISTA MARTELLETTO

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

CAIO MACHADO DE OLIVEIRA TERRA,  ESTADO CIVIL  SOLTEIRO, PROFISSÃO
PROFESSOR, NASCIDO EM MARINGÁ, PR NO DIA (12/12/1993), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO P AULO, SP, FILHO DE DEOSMAR
ISIDORO TERRA E DE ROSEMARE MACHADO DE OLIVEIRA TERRA. CAROLINA
FALCONI KRIEBEL, ESTADO CIVIL  SOLTEIRA, PROFISSÃO FISIOTERAPEUTA,
NASCIDA EM TEÓFILO OTONI, MG NO DIA (19/05/1992), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE WERNER KRIEBEL
E DE GRACE MARGARITA FALCONI KRIEBEL.

LUAN CURTI TEIXEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE
SISTEMAS, NASCIDO EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, MG NO DIA (07/10/1992),
RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANIZIO TEIXEIRA DE
MELO E DE EDNA CURTI TEIXEIRA. SIMONE PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/05/1992),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA  DE TARCISIO DE SOUZA
PEREIRA E DE MARIA APARECIDA DE FATIMA PEREIRA.
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EDITAL DE CITAÇÃO – PROC. (0004087-29.2019.8.26.0100) Faz Saber a DENISE BIN, brasileira, divorciada,
portadora da Cédula de Identidade Rg. 15.353.091 e inscrita no CPF/MF sob nº 142.413.358-02, que CENTRO
EDUCACIONAL E CULTURAL CIVITATIS S/S LIMITADA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº. 43.903.210/0001-00, lhe ajuizou uma ação de Procedimento Comum (Prestação de
Serviços), julgada procedente, ora em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Estando a ré Denise Bin,
em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias úteis supra,
pague o débito de R$ 9.623,35 (12/2018), a ser atualizado, sob pena de multa de 10%, além de honorários
advocatícios, também de 10% (art. 523, § 1º, do CPC), bem como penhora e avaliação de bens. Será o presente
edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. J - 30/05 e 02/06
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Edit al Leilão DETRAN /SÃO PAULO
O Leiloeiro Público Oficial Gustavo Cristiano Samuel dos Reis, matriculado na Jucesp
sob o número 790, torna público que  realizará exclusivamente na modalidade eletrônica
(on-line) o leilão, pelo endereço eletrônico: www.gustavoreisleiloes.com.br, com abertura
para lances dos lotes no dia 27/05/2020 às 8h, com início de fechamento dos lotes
com direito à documentação e fim de vida útil a partir das 9h do dia 02 de junho 2020
e fim de vida útil no dia 03 de junho de 2020, a partir das 9h, autorizado pela comitente
DETRAN /SÃO PAULO - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE TRÂNSITO DE
CAMPINAS/SP UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CAMPINAS- SP. Os bens a serem
apregoados disponíveis  para visitação pública onde poderão ser examinados pelos
interessados, situado a Rua Miguel Cascaldi Junior, nº 141, Jardim São José, Campinas/
SP no dia 01/06/2020 das 8h às 16h00.

RICARDO NAHAT , Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República
Federativa do Brasil, a requerimento do BANCO SAFRA S/A, FAZ SABER, a todos
que o presente edital virem ou interessar possa que, CENTER PARK ESTACIONAMENTO
E GARAGENS LTDA, CNPJ nº 01.339.565/0001-60, com sede nesta Capital, na Rua
Cincinato Braga nº 59, conjunto nº 02/D1, BelaVista, representado por JOSÉ ANTONIO
DE ARAÚJO, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 25.765.150-0-SSP/SP, CPF nº
157.128.068-51, domiciliado nesta Capital, residente na Rua Antonio José Borges nº
81, Chácara Santo Antonio, fica intimado a purgar a mora mediante o pagamento
referente a 07 (sete) prestações em atraso, vencidas de 04/04/2017 a 04/10/2017, no
valor de R$532.136,89 (quinhentos e trinta e dois mil, cento e trinta e seis reais e
oitenta e nove centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor
de R$537.951,50 (quinhentos e trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e
cinquenta centavos), que atualizado até 09/08/2020, perfaz o valor de R$660.955,49
(seiscentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove
centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de mora está nos autos,
cujo financiamento foi concedido pelo BANCO SAFRA S/A, para aquisição do imóvel
localizado na Rua Araxans, lote 21 da quadra 30 do Jardim da Saúde, na Saúde – 21°
Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com
Força de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 6 na matrícula nº 35.256. O
pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta
Capit al, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e
das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a última publicação
deste. Fica o devedor desde já advertido de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias
sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato, promoverá,
à vista da prova do pagamento, pelo fiduciário, do imposto de transmissão “inter
vivos”, a averbação da consolidação da propriedade do citado imóvel em nome do
fiduciário, BANCO SAFRA S/A, nos termos do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que
o mesmo imóvel será levado a público leilão, de acordo com o procedimento previsto
no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 29 de maio de 2020. O Oficial.    01, 02 e 03/06

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE RODRIGO CARVALHO 
DOS SANTOS, REQUERIDO POR EDMAR PEREIRA DA CRUZ - PROCESSO Nº1005625-25.2019.8.26.0004.A MM.ª Juíza 
de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dra. Teresa Cristina Castrucci 
Tambasco Antunes, na forma da Lei, etc.FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 01/04/2020, foi decretada a INTERDIÇÃO de RODRIGO CARVALHO DOS SANTOS, CPF 404.682.148-
52, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado como CURADOR, em caráter 
DEFINITIVO, o Sr. Edmar Pereira da Cruz. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado 
na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de abril de 2020.                                              [02] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1010581-72.2019.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudio Pereira França, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a(o) Michele Oliveira Parras, CNPJ: 26.238.564/0001-50, que Alexandre Gonçalves de Lima, ajuizou ação execução, 
para cobrança de R$ 59.790,28 (ago/19), referente ao cheque UA-000315, cc 15191-1, Ag. 0074, Banco Itaú S/A. Estando a 
executada em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para pagamento em 3(três) dias, ou apresentação de Embargos 
em 15 dias (podendo depositar 30% do valor do débito e requerer o pagamento da diferença em 06 parcelas acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês), sob pena de penhora e avaliação. Honorários advocatícios em 10% sobre o débito 
em caso de pagamento ou ausência de embargos, esclarecendo-se que o pagamento efetuado no prazo legal reduzirá a 
verba honorária a 50%, 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 01 de abril de 2020.                    [02,03] 

EDITAL DE INTERDIÇÃO Processo Digital nº:1012350-67.2018.8.26.0100 Classe Assunto:Interdição - Tutela e Curatela 
Requerente:Vera Lucia da Silva Sobral Costa Requerido:Tereza da Silva Rebelo 1ª Vara da Família e das Sucessões do Ipiranga/SP.  
Edital de Publicação de Sentença. Proc. 1012350-67.2018.8.26.0100. A Dra. Elizabeth Kazuko Ashikawa, Juíza de 
Direito da 1ª Vara da Família e das Sucessões do Ipiranga/SP. Faz saber a todos quantos o edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que foi proferida sentença: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 
pedido para decretar, de forma definitiva, a interdição parcial de Tereza da Silva Rebelo, portuguesa, viúva, 
aposentada, RNE W 410735-X, por ser portadora de Mal de Alzheimer de início tardio (CID G30.1), não podendo ela 
praticar atos patrimoniais e da vida negocial. Fica nomeada a autora Vera Lucia da Silva Sobral Costa brasileira, 
contadora, RG 11.955.123-8, como curadora definitiva. Em obediência ao § 3º do art. 755 do CPC, serve o dispositivo 
da presente sentença como edital, que será afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 02/03/2020                      [02] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS,COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do 
PROC.Nº1068261-74.2019.8.26.0053.A MM.Juíza de Direito da 16ªVara da Fazenda Pública,do Foro Central-Fazenda Pública/ 
Acidentes, Estado de São Paulo, Drª. Ana Luiza Villa Nova, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS 
NA LIDE que a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO move uma Desapropriação - Desapropriação por Utilidade 
Pública / DL 3.365/1941 contra Kelli Aparecida Gaspar da Motta, objetivando parte (99,58m²) do imóvel localizado à Rua 
Aperibé, nº 431, 433 e 439, Jardim Brasil, São Paulo, CEP 02236-010, matrícula nº 163.267 do 15º ORI-Capital, contribuinte 
066.038.0047-0, declarado de utilidade pública pelo Decreto Municipal nº 56.013 de 25/03/15, para implantação do 

- 
determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os 
fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS                                [02,03] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1078974-69.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
21ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a(o) CLELIA GUIDUGLI, RG 1173809-1, CPF 078.446.208-97, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Regina Maria Pompeu Marques Figueiredo, 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 04 de fevereiro de 2020.   [02,03] 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006322-51.2019.8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Erasmo Samuel Tozetto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
MARCELO BATISTA DOS SANTOS, CPF 112.655.918-06. SEEICHE ABDO JÚNIOR, CPF 396.317.328-94 e a AUTO POSTO 
NOVA LORENA LTDA., CNPJ 11.511.319/0001-06, na pessoa de seu representante legal, que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de Sentença, movida por BANCO SANTANDER (Brasil) S/A. Encontrando-se os réus 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 

R$ 152.903,05, devidamente 

publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de setembro de 2019.     B - 02 e 03

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015503-85.2019.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA TERESA GONÇALVES FRUTUOSO, Brasileiro, RG W258537-0, que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Condomínio Residencial Jardim das Margaridas. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 

 
15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos  

 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de novembro de 2019.                                                            B - 02 e 03

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL I - SANTANA - 3ª VARA CÍVEL -
Avenida Engenheiro Caetano Alvares, 594 - 2º andar - salas 205 e 206 - Casa
Verde -  CEP 02546-000 -  Fone: (11)  3951-2525 -  São Paulo-SP -  E-mai l :
santana3cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº
1002839-51.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). JORGE ALBERTO QUA-
DROS DE CARVALHO SILVA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PADARIA E
CONFEITARIA CONSULADO DO PÃO LTDA - EPP, CNPJ11.965.355/0001-31,
DOMINGOS MANUEL FERNANDES, CPF 320.810.738-20 e MARIA FLORINDA
FERNANDES, CPF 201.233.878-09, que lhes foi proposta uma ação de EXECU-
ÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte de ESMERALDA FERRARI GOMES e
OUTROS,  alegando em síntese serem credores dos executados no valor de
R$263.783,94, em decorrência do não pagamento de alugueis e impostos previs-
tos no contrato de locação do imóvel sito à Rua Tenente Agenor Soares, nº 61,
Jardim São Paulo, São Paulo/SP, CEP 02081-010. Encontrando-se os réus em
lugar incer to e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, PAGUE o valor da dívida, acrescida dos
honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado do débito, ou EMARGUEM a execução no prazo de 15
(quinze) dias .  Caso o(a,s) executado(a,s) efetue(m) o pagamento no prazo
acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art.
827, § 1º, do Código do Processo Civil).Não sendo apresentada defesa, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de maio de 2020.

02  e  03/06

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Brasil recebe 2 milhões de doses
de hidroxicloroquina dos EUA

Nacional
Jornal O DIA SP

TERÇA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2020PÁGINA 4

O Ministério das Relações
Exteriores informou que o gover-
no dos Estados Unidos entre-
gou ao Brasil 2 milhões de do-
ses de hidroxicloroquina, “como
demonstração da solidariedade”
entre os dois países na luta con-
tra o coronavírus. De acordo
com nota divulgada no domin-
go (31) pelo Itamaraty, em bre-
ve, o país norte-americano tam-
bém enviará mil ventiladores
para o Brasil.

“A HCQ [hidroxicloroquina]
será usada como profilático para
ajudar a defender enfermeiros,
médicos e profissionais de saú-
de do Brasil contra o vírus. Ela
também será utilizada no trata-
mento de brasileiros infecta-
dos”, diz a nota.

O ministério também anun-
ciou um esforço de pesquisa
conjunto entre Brasil e Estados

Unidos que incluirá testes clíni-
cos controlados randomizados,
para avaliar a segurança e eficá-
cia da droga, tanto para a profi-
laxia quanto para o tratamento
precoce do novo coronavírus. O
desenvolvimento de uma vaci-
na também será objeto desse es-
forço entre os dois países, con-
forme ressaltou o ministro das
Relações Exteriores, Ernesto
Araújo, no Twitter.

Cooperação Brasil-EUA no
combate ao Covid-19 continua
avançando. Chegaram hoje ao
Brasil 2 milhões de doses de hi-
droxicloroquina doadas pelos
EUA. Colaboraremos com os
EUA na pesquisa clínica da hi-
droxicloroquina e no desenvol-
vimento de uma vacina.

 “Tendo o presidente [Jair]
Bolsonaro e o presidente [Do-
nald] Trump conversado duas

vezes desde março, os dois paí-
ses estão bem posicionados para
continuar seu trabalho conjunto
no enfrentamento da pandemia do
coronavírus, bem como em outros
assuntos de importância estraté-
gica”, finalizou o Itamaraty.

OMS
Na semana passada, a Orga-

nização Mundial da Saúde (OMS)
suspendeu os testes com a hi-
droxicloroquina em pacientes
com covid-19 por questões de
segurança. Anteriormente, a
OMS já havia se manifestado
contra o uso do medicamento
contra a covid-19. Originalmen-
te, a droga é indicada para o tra-
tamento de doenças como malá-
ria, lúpus e artrite.

Apesar de ser defendida pe-
los presidentes Bolsonaro e
Trump como um possível trata-

mento para covid-19, segundo a
OMS, ainda não há evidências
científicas que comprovem o be-
nefício da cloroquina, e seu deri-
vado hidroxicloroquina, contra a
doença causada pelo novo coro-
navírus.

Ainda assim, o governo bra-
sileiro incluiu os medicamentos
no protocolo de tratamento para
pacientes com sintomas leves de
covid-19, mas alertou que eles
podem causar efeitos colaterais
como redução dos glóbulos
brancos, disfunção do fígado,
disfunção cardíaca e arritmias e
alterações visuais por danos na
retina. Cabe ao médico a deci-
são sobre prescrever ou não a
substância, sendo necessária
também a vontade declarada do
paciente, com a assinatura do
Termo de Ciência e Consenti-
mento. (Agência Brasil)

Polícia Federal apreende de 1,4
tonelada de drogas no país em maio

A Polícia Federal (PF) apreen-
deu em operações, somente no mês
de maio, 1.315 quilos (kg) de coca-
ína, 93 toneladas de maconha e 400
comprimidos de ecstasy.

Segundo balanço divulgado

na segunda-feira (1), nas opera-
ções, que alcançaram sete esta-
dos - AM, CE, MS, MG, PR, RN e
SE - também foram apreendidos
de organizações criminosas três
aeronaves, dois caminhões e um

veículo de luxo.
Ainda em maio foram reali-

zadas oito operações. O esta-
do do Mato Grosso do Sul
(MS) registrou um recorde com
a apreensão de 28 toneladas

de maconha. Outro destaque
foi a erradicação de roças de
maconha, na Região Nordes-
te, com a destruição de mais
de 128 mil pés de maconha.
(Agência Brasil)

Bolsonaro pede que
apoiadores não

saiam às ruas no
próximo domingo

O presidente Jair Bolsonaro
pediu na segunda-feira, (1º) a
seus apoiadores que não com-
pareçam às ruas no próximo
domingo (7), quando estão pre-
vistas manifestações contrárias
ao governo. No domingo, (31),
houve tumulto na Avenida Pau-
lista, em São Paulo, quando a
polícia militar tentou dispersar
atos contrários e favoráveis ao
governo.

Nas últimas semanas, aos
domingos, grupos que apoiam o
presidente têm se manifestado
pela continuidade das ações do
Executivo e com críticas à atua-
ção do Congresso e do Supre-
mo Tribunal Federal (STF). Em
Brasília, eles se reúnem na Es-
planada dos Ministérios e Praça
dos Três Poderes, onde o presi-
dente também comparece para
cumprimentá-los.

“Estão marcando domingo
um movimento, né? Deixa sozi-
nho domingo. Eu não coorde-

no nada, não sou dono de gru-
po, não participo de nada, eu
só vou prestigiar vocês que
estão me apoiando, fazem um
movimento limpo, decente, pela
democracia, pela lei e pela or-
dem. Eu apenas compareço.
Não conheço praticamente nin-
guém desses grupos. Eu acho
que, já que marcaram para do-
mingo, deixa eles domingo lá”,
disse, ao deixar o Palácio da
Alvorada, em Brasília.

Na manhã desta segunda-
feira, os seguranças da Presi-
dência encaminharam os apoia-
dores para uma área interna do
Alvorada, longe da imprensa,
onde Bolsonaro parou para cum-
primentá-los. Normalmente, eles
ficam em um espaço reserva-
do aos visitantes na área ex-
terna da residência oficial. A
conversa foi transmitida ao
vivo na página pessoal do pre-
sidente no Facebook. (Agên-
cia Brasil)
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Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro 2019 e 2018 (Valores expressos em reais - R$)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Nota 2019 2018
Prejuízo do exercício (10.931.080) (10.573.434)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com
  o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 8 e 9 5.946.063 5.660.891
Depreciação direito de uso 10 606.818 –
Opções de compra de ações “Stock Options” 18 885.143 4.175.103
Baixa de imobilizado e intangível 8 e 9 67.133 109.098
Reversão de provisão para riscos 17 (271.638) (85.829)
Juros apropriados 827.986 15.630
Provisão (reversão) para créditos  de liquidação duvidosa 5 131.593 (29.324)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber 5 (3.107.898) (1.402.236)
Adiantamentos 6 (27.520) (107.252)
Impostos a recuperar 7 (77.208) 53.134
Despesas antecipadas (9.738) (152.121)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Contas a pagar (88.153) 166.242
Obrigações trabalhistas 14 266.538 (317.440)
Impostos e contribuições a recolher 15 369.684 27.941
Adiantamentos de clientes 16 (1.148.477) 253.093
Juros pagos sobre empréstimos 11 (52.872) –
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (6.613.626) (2.206.505)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de ativo imobilizado e intangível 8 e 9 (10.408.595) (6.602.299)
Caixa líquido aplicado nas atividades  de investimento (10.408.595) (6.602.299)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Aumento de capital 18 10.000.000 2.000.000
Captação de Empréstimos e financiamentos 13.205.000 1.855.575
Pagamentos de Empréstimos e financiamentos (5.023.333) –
Pagamentos de arrendamento (705.780) –
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 17.475.887 3.855.575
Aumento (Redução) Líquido dos Saldos
  de Caixa e Equivalentes de Caixa 453.665 (4.953.229)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.675.563 6.628.792
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 2.129.228 1.675.563
Aumento (Redução) Líquido dos Saldos
  de Caixa e Equivalentes de Caixa 453.665 (4.953.229)

Balanços Patrimoniais Nota 2019 2018
Ativo/Circulante 8.620.187 5.075.750
Caixa e equivalentes de caixa 4 2.129.228 1.675.563
Contas a receber 5 5.523.797 2.547.492
Adiantamentos 6 228.553 201.033
Impostos a recuperar 7 576.750 499.542
Despesas antecipadas 161.859 152.121
Não Circulante 18.044.443 12.326.863
Imobilizado 8 2.391.426 412.569
Intangível 9 14.692.240 11.914.294
Direito de Uso 10 960.777 –
Total do Ativo 26.664.630 17.402.614
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 4.462.259 4.478.501
Empréstimos e financiamentos 11 – 503.530
Contas a pagar 12 682.483 465.742
Arrendamentos 13 782.802 –
Obrigações trabalhistas 14 1.211.052 944.514
Impostos e contribuições a recolher 15 1.139.872 770.188
Adiantamentos de clientes 16 646.050 1.794.527
Não Circulante 11.723.686 2.399.491
Empréstimos e financiamentos 11 10.651.261 1.367.675
Arrendamentos 13 312.248 –
Provisão para riscos 17 760.177 1.031.815
Patrimônio Líquido 18 10.478.685 10.524.622
Capital social 41.920.707 31.920.707
Reservas de capital 5.070.246 4.185.103
Prejuízos acumulados (36.512.268) (25.581.188)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 26.664.630 17.402.614

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Capital 
social

Reservas de capital Prejuízos
 acumulados

Total do 
patrimônio líquidoOpções outorgadas Reserva de capital

Saldos em 31/12/2017 29.920.707 – 10.000 (15.007.754) 14.922.953
Capital integralizado em 03/07/2018 2.000.000 – – – 2.000.000
Opções de compra de ações - “Stock Options” – 4.175.103 – – 4.175.103
Prejuízo do exercício – – – (10.573.434) (10.573.434)
Saldos em 31/12/2018 31.920.707 4.175.103 10.000 (25.581.188) 10.524.622
Capital integralizado em 20/09/2019 1.217.985 – – – 1.217.985
Capital integralizado em 14/10/2019 2.500.109 – – – 2.500.109
Capital integralizado em 18/11/2019 2.000.213 – – – 2.000.213
Capital integralizado em 12/12/2019 4.281.693 – – – 4.281.693
Opções de compra de ações - “Stock Options” – 885.143 – – 885.143
Prejuízo do exercício – – – (10.931.080) (10.931.080)
Saldos em 31/12/2019 41.920.707 5.060.246 10.000 (36.512.268) 10.478.685

Demonstrações do Resultado Nota 2019 2018
Receita: Receitas líquidas 19 14.262.429 11.104.011
Custo dos serviços prestados 20 (7.569.142) (8.339.892)
Lucro Bruto 6.693.287 2.764.119
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas gerais e administrativas 20 (16.906.760) (13.431.653)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 299.279 (19.567)
Prejuízo Operacional (9.914.194) (10.687.101)
Resultado Financeiro 21 (1.016.886) 113.667
Prejuízo antes do IR e CS (10.931.080) (10.573.434)
Prejuízo do Exercício (10.931.080) (10.573.434)

Demonstrações do Resultado Abrangente 2019 2018
Prejuízo do Exercício (10.931.080) (10.573.434)
Resultado Abrangente Total do Exercício (10.931.080) (10.573.434)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional: A Geekie Desenvolvimento de Software S.A. (“Geekie” ou 
“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na Alameda dos 
Maracatins, 174/186, SP/SP, sendo suas principais atividades: (a) produção e comercialização 
de material didático digital, (b) o licenciamento de “software” e plataformas de acesso remoto 
(“plataformas ‘web’”), voltados para a área de educação e simulados on-line; (c) a prestação de 
serviços de avaliação educacional; (d) consultoria pedagógicas e formação de professores; (e) 
fornecimento de “Leads” e inserção de anúncios em plataforma. A Companhia nos últimos anos 
tem desenvolvido novos conteúdos para sua plataforma de ensino e investindo em avançadas 
soluções tecnológicas, com objetivo de expandir de maneira significativa sua base de usuários e, 
consequentemente, os seus resultados. No final de 2017, a Companhia lançou um novo produto, 
o “Geekie One”, que como citado acima, consiste em material didático 100% digital para alunos 
do ensino médio e fundamental II com conteúdo produzido internamente. 2. Declaração de 
Conformidade: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A Administração declara que todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo 
evidenciadas e correspondem as utilizadas pela Administração na sua gestão. As práticas 
contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira 
e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. As 
demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Reais (R$), sendo a moeda funcional 
da Companhia. 3. Principais Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram 
elaboradas com base no custo histórico, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O 
custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de 
ativos. As principais práticas contábeis adotadas na elaboração destas demonstrações 
financeiras estão descritas a seguir: a) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos 
de caixa e depósitos bancários à vista. Incluem os montantes de caixa, depósitos bancários à 
vista e aplicações financeiras com prazo para resgate de até 90 dias da data da aplicação ou 
considerados de liquidez imediata ou conversível em um montante conhecido de caixa e que 
estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras são 
registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não 
excedem o seu valor de mercado ou de realização. b) Contas a Receber: As contas a receber de 
clientes são inicialmente reconhecidas pelo valor da transação e subsequentemente mensuradas 
e reduzidas de provisão de perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa. c) Imobilizado: 
Os bens que compõem o ativo imobilizado estão registrados pelos custos de aquisição. As 
depreciações são calculadas pelo método linear, de acordo com as taxas anuais, levando em 
consideração a estimativa de vida útil dos bens. As taxas médias de depreciação dos bens do 
ativo imobilizado são demonstradas na nota explicativa nº 8. d) Intangível:  Ativos intangíveis 
adquiridos separadamente: Ativos intangíveis sem vida útil definida adquiridos separadamente 
são registrados ao custo de aquisição, deduzido de eventuais perdas por redução ao valor 
recuperável acumuladas. Ativos intangíveis desenvolvidos internamente: A Geekie incorreu em 
gastos internos na produção de conteúdo para formação do material didático digital, no 
desenvolvimento e funcionamento de seu próprio “website” para acesso externo, com a 
finalidade de vender e prestar serviços a seus clientes. A capitalização ocorreu apenas a partir da 
fase de desenvolvimento do ativo intangível e do conteúdo didático digital e após a comprovação 
de sua viabilidade técnica e econômica. As fases de desenvolvimento do “website” podem ser 
descritas como segue, conforme pronunciamento técnico CPC 04 (R1) - Ativos Intangíveis:  

 Planejamento - inclui a realização de estudos de viabilidade, definindo objetivos e 
especificações, avaliando alternativas e escolhendo preferências.  Desenvolvimento de 
aplicativos e de infraestrutura - inclui a obtenção de um nome de domínio, a compra e o 
desenvolvimento de “software” operativos, a instalação de aplicativos desenvolvidos e os testes. 

 Desenvolvimento de concepção gráfica - inclui o desenho do aspecto gráfico das páginas   
“web”.  Desenvolvimento de conteúdo - inclui a criação, compra, preparação e transferência de 
informação, seja de natureza textual ou gráfica, no “website”, antes da conclusão do 
desenvolvimento do “website”. Essa informação pode ser armazenada em bases de dados 
individuais integradas no “website” ou diretamente codificadas nas páginas “web”. A 
Companhia registrou a capitalização do desenvolvimento do material didático digital (Geekie 
One). As taxas médias de amortização do ativo intangível estão demonstradas na nota explicativa 
nº 9. e) Redução ao valor recuperável de ativos: A Companhia analisa a existência de evidências 
de não realização do valor contábil dos ativos. Caso sejam identificadas tais evidências, a Geekie 
estima o valor recuperável do ativo para determinar eventual provisão para refletir os saldos 
contábeis nos valores de realização, em atendimento ao pronunciamento técnico CPC 01 (R1) - 
Redução ao Valor Recuperável de Ativos. Não foram identificados indícios de desvalorização para 
o ativo imobilizado e intangível que necessitem de provisão para redução ao seu valor de 
recuperação em 31/12/2019. f) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros são reconhecidos 
inicialmente pelo seu valor justo quando a Companhia assume direitos contratuais de receber 
caixa ou outros ativos financeiros de contratos no qual é parte. Ativos financeiros são 
desreconhecidos quando os direitos de receber caixa atrelados ao ativo financeiro expiram ou 
foram transferidos substancialmente os riscos e benefícios para terceiros. Ativos e passivos são 
reconhecidos quando direitos e/ou obrigações são retidos na transferência pela Companhia 
Passivos financeiros são reconhecidos quando a Companhia assume obrigações contratuais 
para liquidação em caixa ou na assunção de obrigações de terceiros por meio de um contrato no 
qual é parte. Passivos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo e são 
desreconhecidos quando são quitados, extintos ou expirados. Os instrumentos financeiros que 
posteriormente ao reconhecimento inicial venham a ser mensurados pelo custo amortizado são 
mensurados por meio da taxa efetiva de juros. As receitas e despesas de juros, a variação 
monetária e a variação cambial, deduzidas das estimativas de perda por não recebimento de 
ativos financeiros, são reconhecidas quando incorridas na demonstração de resultado do 
exercício como “Resultado financeiro”. Ativos e passivos financeiros somente são apresentados 
pelos seus valores líquidos se a Companhia detiver o direito incondicional de compensar tais 
valores ou liquidá-los simultaneamente, bem como ter a intenção de fazê-lo. Os instrumentos 
financeiros que atendem às condições a seguir são subsequentemente mensurados ao custo 
amortizado:  O ativo financeiro é mantido em um modelo de negócios cujo objetivo é manter 
ativos financeiros a fim de coletar fluxos de caixa contratuais.  Os termos contratuais do ativo 
financeiro geram, em datas específicas, fluxos de caixa que se referem exclusivamente a 
pagamentos do principal e dos juros incidentes sobre o valor do principal em aberto. Os 
instrumentos financeiros que atendem às condições a seguir são subsequentemente 
mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes:  O ativo financeiro é 
mantido em um modelo de negócios cujo objetivo é atingido ao coletar fluxos de caixa contratuais 
e vender os ativos financeiros.  Os termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas 
específicas, fluxos de caixa que se referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros 
incidentes sobre o valor do principal em aberto. Em geral, todos os outros ativos financeiros são 
subsequentemente mensurados ao valor justo por meio do resultado. A Companhia avalia 
mensalmente a expectativa de perda pela não realização de ativos financeiros. Esta expectativa 
é baseada na perda esperada a partir do histórico e perspectivas de perdas considerando 
cenários econômicos prováveis e reconhecida no resultado do exercício. Recuperações 
subsequentes são reconhecidas, quando incorridas, na rubrica “Despesas com vendas” ou 
“Gerais e Administrativas” na demonstração de resultado. Instrumentos financeiros derivativos: 
São reconhecidos inicialmente pelo valor justo. Custos de transação atribuíveis são reconhecidos 
no resultado quando incorridos. Após o reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados 
pelo valor justo e as variações no valor justo são registradas no resultado do exercício. A 
Companhia não efetuou operações com instrumentos financeiros derivativos nos exercícios 
findos em 31/12/2019 e de 2018. g) Provisão para riscos: É reconhecida nas demonstrações 
financeiras quando, com base na opinião dos consultores jurídicos externos da Geekie, for 
considerado risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de 
recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos forem 
mensuráveis com suficiente segurança. h) Apuração do resultado e reconhecimento de receitas: 
As receitas são reconhecidas quando efetivamente realizadas, ou seja, quando os seguintes 
aspectos tiverem sido cumulativamente atendidos: (i) evidência da existência de contrato; (ii) 
serviço efetivamente prestado; (iii) preço fixado e determinado; e (iv) provável recebimento. i) IR 
e CS: Impostos correntes: O imposto de renda e a contribuição social correntes, ativos e passivos, 
são mensurados pelo valor previsto para ser ressarcido ou pago às autoridades fiscais. As 
alíquotas e leis tributárias adotadas para cálculo do imposto são aquelas em vigor ou 
substancialmente em vigor, nas datas dos balanços. A tributação sobre a renda compreende o  
IRPJ e a CSLL, sendo calculada no regime do lucro real (lucro ajustado) segundo as alíquotas 
aplicáveis na legislação em vigor: 24% sobre o lucro real, acrescidos de adicional de 10% sobre 
o lucro líquido anual tributável que exceder R$240.000. Impostos diferidos: O IR e a CS diferidos 
são reconhecidos sobre as diferenças temporárias nas datas dos balanços entre os saldos de 
ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e as bases fiscais 
correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais, 
quando aplicável. Os impostos diferidos ativos são reconhecidos apenas quando for provável que 
a Companhia apresentará lucro tributável futuro em montante suficiente para que possa ser 
compensado nas apurações do imposto de renda e da contribuição social futuras. Em 
31/12/2019 e de 2018, a Companhia não reconheceu IR e CS diferidos. j) Remuneração baseado 
em ações: A Companhia estabeleceu um plano de remuneração com base em ações, segundo o 
qual a entidade recebe os serviços dos empregados como contraprestação por instrumentos do 
patrimônio líquido (opções) da Companhia. O valor justo dos serviços do empregado, recebidos 
em troca da outorga de opções, é reconhecido como despesa. O valor total da despesa é 
reconhecido durante o período no qual o direito é adquirido; período durante o qual as condições 
específicas de aquisição de direitos devem ser atendidas. Na data de cada balanço, a Companhia 
revisa suas estimativas da quantidade de opções que terão seus direitos adquiridos, 
considerando o tempo de serviço. A Companhia reconhece o impacto da revisão das estimativas 
iniciais, se houver, na demonstração do resultado, com contrapartida no patrimônio líquido. k) 
Estimativas contábeis: A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração 
efetue estimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes 
apresentados de certos ativos, passivos, receitas e despesas e outras transações, tais como 
determinação de taxas de depreciação do ativo imobilizado e de amortização do intangível, teste 
de redução do valor recuperável de ativos de longa vida (imobilizado e intangíveis), provisão para 
riscos e provisão para créditos de liquidação duvidosa, entre outras. Os valores reais podem 
diferir dessas estimativas. l) Normas e interpretações novas e revisadas aplicáveis ao exercício 
findo em 31/12/2019: Impacto da adoção CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil: 
A CPC 06 (R2) estabelece os princípios de informações acerca das locações de maneira que 
sejam demonstradas nas demonstrações financeiras, de forma clara, as operações de 
arrendamento mercantil. Para atingir esse objetivo, o locatário é obrigado a reconhecer os ativos 
e passivos resultantes de um contrato de arrendamento. A norma inclui duas isenções de 
reconhecimento para arrendatários - arrendamentos de ativos de baixo valor e arrendamentos de 
curto prazo (ou seja, com prazo de arrendamento de 12 meses, ou menos). A Companhia optou 
em fazer a transição para o CPC 06 (R2) a partir de 01/01/2019 utilizando a abordagem 
retrospectiva simplificada, sem reapresentar as demonstrações financeiras para o exercício 
findo em 31/12/2018 (apresentadas de acordo com o CPC 06 R1 e ICPC 03). Na data de 
transição, os ativos e passivos de acordo com o CPC 06 (R2) foram mensurados pelo valor 
presente dos pagamentos do arrendamento devido durante o prazo razoavelmente certo do 
arrendamento. Os efeitos nas demonstrações financeiras de 01/01/2019 são os seguintes:
Ativo: Não circulante: 31/12/2018 Ajuste em 01/01/2019 Saldo em 31/12/2019
Direito de uso - 1.567.595 960.777
Total do ativo não circulante - 1.567.595 960.777
Passivo: Circulante:
Arrendamentos a pagar - 660.906 782.802

- 660.906 782.802
Não circulante:
Arrendamentos a pagar - 906.689 312.248

- 906.689 312.248
A Companhia optou por calcular os efeitos dos contratos de arrendamento mercantil operacional 
na data da aplicação inicial do CPC 06 (R2) e não retroagir os cálculos à data de início dos 

contratos. Não foram reconhecidos ativos e passivos para contratos de baixo valor 
(computadores, telefones e equipamentos de informática em geral) e/ou vigência limitada a 12 
meses. Os pagamentos associados a esses contratos foram registrados como despesa pelo 
método linear. Os valores envolvidos relativos aos contratos de arrendamentos utilizados na 
apuração dos efeitos da adoção inicial são os seguintes: Descrição: Arrendamento: 1.862.304; 
Juros a apropriar: (294.709); Total arrendamento: 1.567.595. O impacto por classe do direito de 
uso é como segue: Descrição: Galpão 1 = 746.422; Galpão 2 = 821.173; Total do direito de 
uso = 1.567.595. ICPC 22 (IFRIC23) - Incerteza sobre o tratamento tributário sobre o Lucro: A 
interpretação entrou em vigor a partir de 01/01/2019 e esclarece como aplicar os requisitos de 
reconhecimento e mensuração no CPC 32 - Tributos sobre o Lucro quando há incerteza sobre os 
tratamentos de tributos sobre o lucro. A ICPC 22 não se aplica a tributos fora do âmbito da CPC 
32 nem inclui especificamente os requisitos referentes a juros e multas associados a tratamentos 
tributários incertos. São abordados especificamente: a) Se a Companhia considera tratamentos 
tributários incertos separadamente. b) As suposições que a Companhia faz em relação ao exame 
dos tratamentos tributários pelas autoridades fiscais. c) Como a Companhia determina o lucro 
real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários 
extemporâneos e alíquotas de imposto. d) Como a Companhia considera as mudanças de fatos e 
circunstâncias. A Companhia realizou uma análise do ICPC 22 e não identificou impactos 
materiais com relação às práticas contábeis adotadas atualmente.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa: 2019 2018
Caixa e contas bancárias 83.124 9.419
Aplicações financeiras (*) 2.046.104 1.666.144
Total 2.129.228 1.675.563
(*) Referem-se a aplicações, em Certificados de Depósito Bancário - CDBs, com rentabilidade 
média de 94% e 100% do Certificado de Depósito Interbancário - CDI durante os exercícios findos 
em 31/12/2019 e de 2018, respectivamente. Essas aplicações financeiras estão sujeitas a um 
risco insignificante de mudança de valor e possuem liquidez imediata, não havendo prazos de 
resgate predeterminados pelas instituições financeiras.
5. Contas a Receber: 2019 2018
Pessoa física 833.117 75.741
Pessoa jurídica 4.835.836 2.485.314

5.668.953 2.561.055

Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa (145.156) (13.563)
Total 5.523.797 2.547.492
A exposição máxima ao risco de crédito nas datas de balanço é o valor contábil de cada faixa de
idade de vencimento, conforme demonstrado a seguir: 2019 2018
A vencer 5.511.077 2.436.544
Vencidos: Até 30 dias 38.721 80.908
De 31 a 60 dias 31.474 -
De 61 a 90 dias 25.301 6.157
Acima de 91 dias 62.380 37.446
Total 5.668.953 2.561.055
6. Adiantamentos: 2019 2018
Adiantamento de férias 63.041 83.480
Adiantamento de benefícios a funcionários 70.926 52.330
Adiantamento para feiras e eventos 94.586 62.812
Outros adiantamentos - 2.411
Total 228.553 201.033
7. Impostos a Recuperar: 2019 2018
Impostos retidos por terceiros 148.925 132.131
IRRF - Aplicações financeiras 195.770 149.867
Antecipação de IR e CS 216.700 216.594
Outros 15.355 950
Total 576.750 499.542
Circulante 576.750 499.542
8. Imobilizado:

Taxa anual de
depreciação -%

2019 2018

Custo
Depreciação

acumulada
Valor

líquido
Valor

líquido
Móveis e utensílios 10 255.510 (37.341) 218.169 31.802
Computadores e periféricos 20 1.818.811 (219.739) 1.599.072 308.624
Máquinas e equipamentos 10 125.171 (36.270) 88.901 18.828
Benfeitorias em imóveis de terceiros 50 911.108 (425.824) 485.284 -
Adiantamento para
  compra de imobilizado - - - - 53.315
Total 3.110.600 (719.174) 2.391.426 412.569
A movimentação do imobilizado é demonstrada a seguir:

2018 Adições Baixas 2019
Custo: Móveis e utensílios 54.405 206.240 (5.135) 255.510
Computadores e periféricos 433.311 1.400.432 (14.932) 1.818.811
Máquinas e equipamentos 46.658 78.513 - 125.171
Benfeitorias em imóveis de terceiros 273.336 637.772 - 911.108
Adiantamento para compra de imobilizado 53.315 - (53.315) -
Total do custo 861.025 2.322.957 (73.382) 3.110.600
Depreciação acumulada:
Móveis e utensílios (22.603) (14.930) 192 (37.341)
Computadores e periféricos (124.688) (101.109) 6.057 (219.739)
Máquinas e equipamentos (27.830) (8.440) - (36.270)
Benfeitorias em imóveis de terceiros (273.336) (152.488) - (425.824)
Total da depreciação (448.456) (276.967) 6.249 (719.174)
Imobilizado líquido 412.569 2.045.990 (67.133) 2.391.426

2017 Adições Baixas 2018
Custo: Móveis e utensílios 47.062 7.343 - 54.405
Computadores e periféricos 234.173 204.466 (5.328) 433.311
Máquinas e equipamentos 46.658 - - 46.658
Benfeitorias em imóveis de terceiros 273.336 - - 273.336
Adiantamento para compra de imobilizado - 53.315 - 53.315
Total do custo 601.229 265.124 (5.328) 861.025
Depreciação acumulada:
Móveis e utensílios (17.438) (5.165) - (22.603)
Computadores e periféricos (62.667) (63.938) 1.918 (124.687)
Máquinas e equipamentos (22.871) (4.959) - (27.830)
Benfeitorias em imóveis de terceiros (273.336) - - (273.336)
Total da depreciação (376.312) (74.062) 1.918 (448.456)
Imobilizado líquido 224.917 191.062 (3.410) 412.569
9. Intangível:

Taxa anual de 
amortização - %

2019 2018

Custo
Amortização

acumulada
Valor

líquido
Valor

líquido
“Website” 25 19.529.885 (19.016.304) 513.581 2.653.022
Direitos autorais 1.106.270 - 1.106.270 1.106.270
Material didático 25 18.317.562 (5.245.173) 13.072.389 8.155.002

38.953.717 (24.261.477) 14.692.240 11.914.294
Neste grupo estão registrados principalmente os recursos alocados para o desenvolvimento de 
“website” que é a base para a prestação de serviços pela Geekie aos seus clientes e do material 
didático digital (Geekie One), cujo desenvolvimento foi iniciado em 2017, conforme determinado 
pelo pronunciamento técnico CPC 04 (R1) - Ativo Intangível. A Administração estimou que a vida 
útil do “website” e do material didático digital são de 4 anos. Tal conclusão deriva de estudo 
efetuado pela engenharia internamente. A movimentação do ativo intangível é demonstrada a 
seguir:
Custo: 2018 Adições Baixa 2019
“Website” 19.529.885 - - 19.529.885
Direitos autorais 1.106.270 - - 1.106.270
Material didático (Geekie One) 9.870.520 8.447.042 - 18.317.562
Total do custo 30.506.675 8.447.042 - 38.953.717
Amortização acumulada:
“Website” (16.876.863) (2.139.441) - (19.016.304)
Material didático (Geekie One) (1.715.518) (3.529.655) - (5.245.173)
Total da amortização (18.592.381) (5.669.097) - (24.261.477)
Intangível líquido 11.914.294 2.777.946 - 14.692.240

Custo: 2017 Adições Baixa 2018
“Website” 19.512.394 17.491 - 19.529.885
Software 166.879 - (166.879) -
Direitos autorais 1.106.270 - - 1.106.270
Material didático (Geekie One) 3.550.835 6.319.684 - 9.870.520
Total do custo 24.336.378 6.337.175 (166.879) 30.506.675
Amortização acumulada:
“Website” (12.931.699) (3.945.164) - (16.876.863)
Software (61.591) - 61.591 -
Material didático (Geekie One) (73.853) (1.641.665) - (1.715.518)
Total da amortização (13.067.143) (5.586.828) 61.591 (18.592.381)
Intangível líquido 11.269.235 750.347 (105.288) 11.914.294
10. Direito de Uso: 2019

Prazo médio dos contratos
 de arrendamento Custo

Depreciação 
acumulada

Valor 
líquido

Escritórios De 2017 a 2021 1.567.595 (606.818) 960.777
Total 1.567.595 (606.818) 960.777
Custo Galpão 1 Galpão 2 Total
Saldo em 31/12/2018 - - -
Adoção inicial em 01/01/2019 746.422 821.173 1.567.595
Adições - - -
Saldo final em 31/12/19 746.422 821.173 1.567.595
Depreciação

Saldo em 31/12/2018 - - -
Adoção inicial em 01/01/2019 - - -
Adições (288.944) (317.874) (606.818)
Saldo final em 31/12/19 (288.944) (317.874) (606.818)
Direito de uso líquido
Saldo em 31/12/2019 457.478 503.299 960.777
11. Empréstimos e Financiamentos:
Moeda Nacional: Encargos anuais - % Vencimento 2019 2018
Empréstimo - Debêntures (a) 10.000.000 -
Banco Itaú -  Capital de Giro (b) 18,61 2022 - 1.871.205
Juros a apropriar (c)   651.261 -
Total   10.651.261 1.871.205
Circulante - 503.530
Não circulante 10.651.261 1.367.675
(a) Debêntures adquirido junto ao acionista SAS Educação em fevereiro de 2019, com vencimento 
em junho de 2022. (b) Empréstimo de capital de giro adquirido junto ao Banco Itaú em dezembro 
de 2018, com vencimento em fevereiro de 2022, cujo pagamento se inicia em março de 2019. O 
custo médio contratado foi de 18,61% a.a., o pagamento foi antecipado em 2019, sendo o total 
de juros no montante de R$52.872. (c) Taxa correspondente a 110% da variação acumulada das 
taxas médias diárias da DI e os juros incorridos em 2019 foi de R$651.261. Em 31/12/2019 a 
Companhia não possui contratos com cláusulas restritivas financeiras (covenants financeiros e 
não financeiros) a serem cumpridos.
12. Contas a Pagar: 2019 2018
Fornecedores de serviços (a) 681.659 398.945
Aluguel - 56.506
Outras 824 10.291
Total 682.483 465.742
(a) Referem-se principalmente a prestadores de serviços relativos ao desenvolvimento da 
plataforma “web”. 13. Arrendamento: A Companhia possui contratos de arrendamentos 
relacionados ao direito de uso de edifícios que possuem encargos anuais pré-fixados,  
conforme segue:

Taxa média de juros ao ano Vencimento 2019 2018
Arrendamento 14,09% 07/2021 1.095.050 -
Circulante 782.802 -
Não circulante 312.248 -
14. Obrigações Trabalhistas: 2019 2018
Salários e ordenados 2.949 -
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS 120.677 92.943
Férias e encargos sobre férias 857.471 851.571
Bônus 229.955 -
Total 1.211.052 944.514
15. Impostos e Contribuições a Recolher: 2019 2018
IRRF 602.835 376.426
INSS 468.584 336.337
PIS / COFINS 16.628 21.053
ISS 23.907 21.284
Outros 27.918 15.088
Total 1.139.872 770.188
16. Adiantamentos de Clientes: Referem-se a adiantamentos contratuais efetuados por 
clientes para os quais não houve a efetiva prestação de serviços em 31/12/2019 e de 2018.

2019 2018
Editoras 541.904 895.669
Grupo educacional - 695.800
Cartões - Pessoas físicas 64.617 163.128
Outros 39.929 39.930
Total 646.050 1.794.527
De acordo com os prazos contratuais e a expectativa de acessos à plataforma “on-line” 
disponibilizada pela Geekie a seus clientes, a expectativa da Administração é de que esses 
adiantamentos serão reconhecidos na rubrica “Receitas líquidas” durante o próximo exercício 
social. 17. Provisão para Riscos: Refere-se a riscos estimados com base nos dados mais atuais 
disponíveis com probabilidade de perda considerada como provável pela Administração da 
Geekie referente a risco previdenciário de ex-colaboradores. A movimentação dessa provisão é 
demonstrada a seguir: Saldo em 31/12/2018: 1.031.815; Reversões: (271.638); Saldo em 
31/12/2019: 760.177. Em 31/12/2019 e de 2018, a Companhia não possui contingências 
passivas tributárias, trabalhista e cíveis avaliadas pelos assessores jurídicos como sendo de 
risco de perda provável ou possíveis. 18. Patrimônio Líquido: a) Capital social: Em 31/12/2019 
o capital social subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de 
R$41.920.707, dividido em 189.639 ações ordinárias, e 9.196 ações preferenciais nominativas 
e sem valor nominal (R$31.920.707, dividido em 173.736 ações ordinárias, e 9.196 ações 
preferenciais nominativas e sem valor nominal, em 31/12/2018). Em 04/07/2018, houve 
aumento de capital de R$2.000.000, subscrito em moeda corrente nacional, por meio de: (i) 
emissão de 2.944 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente 
integralizado. Em 2019, houve aumento de capital de R$10.000.000,00, subscrito em moeda 
corrente nacional, por meio de: (i) emissão de 15.903 novas ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, totalmente integralizado; (ii) aquisição pela SAS Educação S.A. de 34.815 ações 
ordinárias existentes da sócia Virtuose Fundo de Investimentos em Participações e 9.196 da sócia 
Omydiar Network Brazil Fund. LLC. A composição das ações do capital social em 31 /12/2019 é 
demonstrada como segue:

2019 2018

Acionista
Quantidade 

de ações
Participação 

societária - %
Quantidade 

de ações
Participação 

societária - %
Geekie Partners 
  Participações Ltda. 94.113 40,81 94.113 49,66
Virtuose Fundo de Investimentos
  em Participações - - 34.815 18,37
SAS Educação S.A. 74.632 32,36 14.718 7,77
Omidyar - - 9.196 4,85
Mitsui & Co. 9.196 3,99 9.196 4,85
Fundação Roberto Marinho 9.196 3,99 9.196 4,85
Lemann Foundation 6.525 2,83 6.525 3,44
Edtech Fundo de Investimento
  em Participações 5.173 2,24 5.173 2,73
“Stock Options” 9.468 13,77 6.598 3,48
Total 208.303 100,00 189.530 100,00
b) Dividendos: A distribuição de dividendos para os acionistas da Geekie deve ser reconhecida 
como um passivo nas demonstrações financeiras da Companhia no fim do exercício social, com 
base em seu estatuto social. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório só é provisionado na 
data em que é aprovado pelos acionistas, em Assembleia Geral. Nos exercícios findos em 
31/12/2019 e de 2018, a Geekie apurou prejuízos. Dessa maneira, não houve distribuição de 
dividendos aos seus acionistas. c) Reserva de lucros: A reserva legal é calculada com base em 
5% do lucro líquido do exercício, conforme determinação da Lei nº 6.404/76. d) Opções de 
compra de ações: As opções de compra de ações são concedidas a alguns empregados 
considerados chaves, elegidos pela Administração e devidamente aprovadas pelo Conselho. O 
preço de exercício das opções concedidas corresponde ao valor patrimonial da ação da 
Companhia em 31/12/2017. As opções são exercíveis a partir de 1 ano depois da data de 
concessão (Cliff), com um prazo contratual (período de vesting) de 4 anos. A companhia não tem 
qualquer obrigação legal ou não formalizada (constructive obligation) de recomprar ou liquidar 
as opções em dinheiro. A quantidade de opções de compra de ações em aberto e seu 
correspondente preço médio do exercício estão apresentados a seguir:

2019 2018
Preço médio
 de exercício 

por ação - reais

Quantidade 
de opções 
em aberto

Preço médio
 de exercício

 por ação - reais

Quantidade 
de opções 
em aberto

Em 1º de janeiro 82,91 10.212 82,91 31.763
Aprovadas - - - -
Concedidas 82,91 (6.220) 82,91 (21.551)
Opções não exercidas
  - Retornadas ao pool 82,91 1.199 - -
Exercidas - - - -
Em 31 de dezembro 82,91 5.191 82,91 10.212
Em 01/11/2019 a Companhia aprovou a outorga das opções de compra de ações formalizada e 
aprovada pelo Conselho de Administração em 01/11/2019 no montante total de 6.220 opções. Tal 
plano de opções de compra, em acordo integral entre a Companhia e os beneficiários, substituiu 
benefícios anteriores alternativos, como o phantom stock. As quantidade de  opções de compra 
de ações em aberto no final do exercício findo em 31/12/2019 têm as seguintes datas de 
vencimento e preços de exercício:
Data de vencimento Preço de exercício por ação Quantidade de opções
30/06/2020 82,91 5.711
15/01/2021 82,91 141
31/12/2021 82,91 14.500
01/11/2024 82,91 6.220

82,91 26.572
O valor justo médio ponderado das opções concedidas durante o período, determinado com base 
no modelo de avaliação Black-Scholes, era de R$534,49 por opção. Os dados significativos 
incluídos no modelo foram: preço médio ponderado da ação de R$613,97 na data da concessão, 
preço do exercício apresentado acima, volatilidade de 39,49%, uma vida esperada para opção 
correspondente a 10 anos e uma taxa de juros anual de risco de 4,31%. A volatilidade mensurada 
pelo desvio padrão de retornos de ações continuamente compostos baseia-se na análise 
estatística dos preços diários de ações de empresas comparáveis negociadas na Bolsa de Valores 
de São Paulo. Ver nota explicativa nº 20 para informações sobre a despesa total reconhecida na 
demonstração do resultado para opções de compra de ações concedidas aos empregados.
19. Receitas Líquidas: 2019 2018
Receita bruta com Geekie Lab (Plataforma) 5.020.483 4.387.909
Receita bruta com Geekie Teste (Diagnóstico) 629.726 2.293.964
Receita bruta com Geekie Games 1.729.018 3.023.384
Receita bruta com Geekie One (Material Didático) 14.257.022 2.830.222
Vendas canceladas, devoluções e descontos (Material Didático) (6.548.466) (346.435)
Impostos incidentes sobre as receitas (825.354) (1.085.034)
Total 14.262.429 11.104.011
20. Custos e Despesas por Natureza: A Geekie apresentou as demonstrações do resultado 
utilizando uma classificação dos custos e das despesas com base em suas funções. As 
informações sobre a natureza dos custos e das despesas são apresentadas a seguir:

2019 2018
Despesa com pessoal 10.591.866 6.891.060
Depreciação e amortização 6.942.653 5.660.891
Depreciação direito de uso 606.818 -
Serviços de terceiros 2.065.353 2.858.024
“Stock Options” 885.143 4.175.103
Viagens e estadias 1.500.613 689.932
Aluguel, água, energia elétrica, telefone e internet 185.576 547.952
Programas e sistemas 517.002 252.365
Assessoria jurídica e contábil 101.390 51.173
Despesas com marketing 858.364 32.838
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa 267.615 27.463
Outras 953.509 584.743
Total 24.475.902 21.771.544
Classificados nas seguintes rubricas na demonstração do resultado:
Custo dos serviços prestados 7.569.142 8.339.892
Despesas gerais e administrativas 16.906.760 13.431.652
Total 24.475.902 21.771.544
21. Resultado Financeiro: 2019 2018
Receitas financeiras:
Rendimentos de aplicações financeiras 224.852 235.669
Outras 8.205 45.345

233.057 281.014
Despesas financeiras:
Intermediação de recebimento (62.984) (68.480)
Multas e juros (2.772) (48.595)
Juros sobre empréstimos (1.138.602) (15.630)
Outras (45.585) (34.641)

(1.249.943) (167.347)
Resultado financeiro, líquido (1.016.886) 113.667
22. IR e CS: A reconciliação da taxa efetiva é demonstrada a seguir. No exercício de 2019 não
houve despesa de IR e CS: 2019 2018
Prejuízo antes do IR e da CS (10.931.080) (10.573.434)
Alíquota fiscal combinada 34% 34%
IR e CS pela alíquota fiscal combinada 3.716.567 3.594.968
Outros 31.934 13.403
“Stock Options” (300.949) (1.419.535)
Benefício não constituído sobre prejuízos
  fiscais e diferenças temporárias (3.447.552) (2.188.836)
Despesa de IR e CS - -
Taxa efetiva 0% 0%
A Geekie possui o montante total de créditos fiscais decorrentes de base negativa, prejuízo fiscal 
e diferenças temporárias no montante aproximado de R$30.000.000,00 milhões, para os quais 
não foi registrado ativo fiscal diferido, pois a Companhia não apresentou nos últimos anos lucro 
tributável. 23. Resultado por Ação: A Geekie calcula o resultado por ação por meio da divisão do 
prejuízo líquido pelo número de ações. O quadro a seguir apresenta o cálculo por ação em cada
exercício apresentado: 2019 2018
Prejuízo líquido do exercício (10.931.080) (10.573.434)
Média ponderada de ações ordinárias 191.650 181.440
Resultado por ação (57,037) (58,275)

O resultado básico é o mesmo do resultado diluído por ação, visto que não há itens com efeitos 
diluidores, conforme pronunciamento técnico CPC 41 - Resultado por Ação. 24. Instrumentos 
Financeiros: A composição dos instrumentos financeiros registrados no balanço patrimonial em 
31/12/2019 e de 2018 está identificada a seguir:
Ativos financeiros - Custo amortizado: 2019 2018
Caixa e equivalentes de caixa 2.129.228 1.675.563
Contas a receber 5.523.797 2.547.492
Passivos financeiros - Custo amortizado:
Empréstimos e financiamento 10.651.261 1.871.205
Contas a pagar 682.483 465.742
Os ativos e passivos financeiros são mensurados pelo custo amortizado. Para instrumentos 
mensurados pelo custo amortizado, o seu valor contábil aproxima-se do seu valor justo devido à 
sua natureza e ao seu vencimento de curto prazo. Riscos:  As atividades operacionais expõem a 
Geekie aos seguintes riscos financeiros: (a) risco de mercado; (b) risco de crédito; (c) risco de 
liquidez e (d) risco de tecnologia. a) Riscos de mercado: Riscos de taxa de juros: Os resultados da 
Geekie estão expostos às flutuações nas taxas de juros sobre a receita de juros gerada pelos 
saldos de caixa e aplicações financeiras de curto prazo. A Companhia não possui derivativos 
contratados para proteção de fluxo de caixa contra flutuações nas taxas de juros em 31/12/2019 
e de 2018. b) Riscos de crédito: São inerentes às atividades operacionais e financeiras da Geekie. 
Refere-se ao risco de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a 
Companhia a incorrer em perdas financeiras. As vendas da Companhia são efetuadas para um 
grande número de clientes e esse risco é administrado por meio de um rigoroso processo de 
concessão de crédito. c) Riscos de liquidez: Assumem duas formas distintas: risco de liquidez de 
mercado e risco de liquidez de fluxo de caixa. O primeiro está relacionado aos preços vigentes de 
mercado e varia de acordo com os tipos de ativos e mercados em que são negociados. Já o 
segundo está relacionado com o surgimento de dificuldades para cumprir com as obrigações 
operacionais contratadas nas datas previstas. Como forma de gestão do risco de liquidez, a 
Geekie aplica seus recursos excedentes em ativos líquidos, basicamente representados por 
CDBs. d) Risco da tecnologia: Pelo fato das operações da Geekie estarem intrinsicamente 
vinculadas a utilização de plataformas “online” e material didático digital, há um risco inerente 
de perda em função da obsolescência de tal tecnologia em detrimento ao surgimento de novas 
tecnologias. Análise de sensibilidade: Em 31/12/2019, a análise de sensibilidade dos 
instrumentos financeiros das variações é conforme segue:

Valores expostos
Impacto - Cenários

Operação Risco Provável Possível Remoto
Aplicações
  financeiras - CDB

Desvalorização
do CDI 2.046.104 91.461 68.596 45.731

Aplicações financeiras: No cenário provável, a Companhia considera que o CDI projetado para os 
próximos 12 meses será de 4,47%, conforme dados divulgados na BMF&Bovespa S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros. Na análise de sensibilidade, portanto, não são esperadas perdas 
para esse cenário em relação ao montante exposto em 31/12/2019, visto que ele reflete as 
condições esperadas de mercado. O cenário provável considera a taxa CDI projetada para os 
próximos 12 meses, o cenário possível considera eventuais perdas em caso de queda de 25% e 
o cenário remoto considera 50%. 25. Remuneração dos Administradores: O montante da 
remuneração dos administradores para o exercício de 2019 foi de R$2.382.988 (R$2.375.817 em 
2018). 26. Cobertura de Seguros: Em 31/12/2019 a Companhia possuía seguros, com vigência 
até 27/07/2020, com as seguintes coberturas: Limite máximo de indenização: Incêndio, 
explosão e fumaça: 3.400.000; Danos elétricos: 100.000; Perda de aluguel: 100.000; Subtração 
de bens: 400.000; Responsabilidade civil: 10.000; Quebra de vidros: 6.000; Danos morais: 
5.000; Lucros cessantes: 120.00. 27. Informações Adicionais às Demonstrações dos Fluxos 
de Caixa: As transações não caixa do período estão demonstradas abaixo:

2019 2018
Aquisição de imobilizado a pagar 361.404 -
Reconhecimento do ativo e passivo de arrendamento mercantil 1.567.595 -
28. Aprovação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras da Companhia 
foram examinadas e aprovadas pela Administração em 29/05/2020. 29. Eventos Subsequentes: 
A Companhia vem tomando medidas preventivas e mitigatórias em linha com os direcionadores 
estabelecidos pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais visando minimizar, tanto 
quanto possível, eventuais impactos decorrentes da pandemia da COVID-19, no que se refere à 
segurança das pessoas e à continuidade de seus negócios. Apesar da pandemia pelo COVID-19, 
uma pequena parcela dos clientes solicitou renegociação do fluxo de pagamentos. Mediante 
negociação, não foram confirmados atrasos no novo fluxo proposto. Diante do cenário atual, a 
Companhia julga que os impactos observados não afetam o fluxo e continuidade de suas 
operações. Além disso, a companhia aprovou a contratação de empréstimo junto ao Banco Itaú 
no valor de R$ 10.000.000,00 e foi recebido em 29/05/2020. Houve também a aprovação de 
conta garantida no valor de R$400.000,00 que foi disponibilizada em 18/03/2020. Tais valores 
serão utilizados para capital de giro da Companhia. Em 04/03/2020, houve aquisição pela SAS 
Educação S.A. de (i) 9.196 ações ordinárias existentes da sócia Mitsui & Co., (ii) 6.525 ações 
ordinárias existentes da sócia Lemann Foundation e (iii) 5.173 ações ordinárias existentes da 
sócia Edtech Fundo de Investimento em Participações.

Diretoria
Juliana Kahil Leandro Antonio - Contadora - CRC 1SP 302458/O-3

Relatório do Auditor Independente
À Diretoria Executiva da Geekie Desenvolvimento de Software S.A. Opinião: Examinamos as 
demonstrações financeiras da Geekie Desenvolvimento de Software S.A. (“Companhia”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 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, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da Geekie Desenvolvimento de Software S.A. em 31/12/2019, 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 do auditor pela auditoria 
das demonstrações 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 - CFC, 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 
e 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 nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor 
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 detecta 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 de uma auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 

distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 

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. 

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 a atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 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. 

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, 29 de maio de 2020. DELOITTE BRASIL - Auditores Independentes Ltda.  
Fernando Stolf Litwin - Contador CRC nº 1 SP 228416/O-5

Murzim SP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF 17.849.483/0001-04 - NIRE 35227381229

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 30.04.2020
Data, Hora, Local: 30.04.2020, às 10hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 10º andar, Itaim Bibi, São 
Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Pedro Eduardo Cassab 
Carraz; Secretário: Lucas Paravizo Claudino. Deliberações Aprovadas: (A) Redução do capital social, totalmente 
subscrito e integralizado, no valor R$ 1.000.000,00, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social, mediante o 
cancelamento de 1.000.000 quotas representativas do capital social, com valor nominal de R$1,00 cada, sendo 1.000.000 
quotas do sócio XPCE Cayowaá Participações S.A., passando o capital social de R$ 20.679.146,00 para R$ 19.679.146,00; 
e consignar que as deliberações aprovadas na presente deliberação somente se tornarão efi cazes após o decurso do 
prazo de 90 dias para a oposição dos credores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos 
termos do artigo 1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil, desde que (i) não haja oposição de qualquer credor; ou (ii) caso 
haja oposição de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor; e 
(B) autorização aos administradores a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e 
aprovadas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 30.04.2020. Pedro Eduardo Cassab Carraz - Presidente; Lucas Paravizo 
Claudino - Secretário. Sócios: (i) XPCE Cayowaa Participações S.A. e (ii) XPCE RE Fundo de Investimento Imobiliário.

Vitacon 18 Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF 12.810.205/0001-11 - NIRE 35224836900

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 30.04.2020
Data, Hora, Local: 30.04.2020, às 10hs, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre Sul, 30º an-
dar (parte), Vila Nova Conceição, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. 
Mesa: Presidente: Pedro Eduardo Cassab Carraz; Secretário: Lucas Paravizo Claudino. Deliberações Aprovadas: (A) 
Redução do capital social, totalmente subscrito e integralizado, no valor R$ 3.800.000,00, por considerá-lo excessivo em 
relação ao objeto social, mediante o cancelamento de 3.800.000 quotas representativas do capital social, com valor no-
minal de R$1,00 cada, sendo 1.979.800 quotas da sócia Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII e 
1.820.200 quotas da sócia XPCE Carmontelle Participações S.A., passando o capital de R$ 9.150.357,00 para R$ 
5.350.357,00; e consignar que as deliberações aprovadas na presente deliberação somente se tornarão efi cazes após o 
decurso do prazo de 90 dias para a oposição dos credores quirografários, contados da data de publicação da presente 
ata, nos termos do artigo 1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil, desde que (i) não haja oposição de qualquer credor; ou (ii) 
caso haja oposição de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo va-
lor; e (B) autorização para que os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 30.04.2020. Pedro Eduardo Cassab Carraz - Presidente; Lucas Paravizo Claudi-
no - Secretário. Sócios: (i) Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário - FII e (ii) XPCE Carmontelle Participações S.A.

 2019 2019 2018 2018
 Contro- Conso- Contro- Conso-
ATIVO ladora lidado ladora lidado
Ativo Circulante 5.675 4.552 7.328 6.965

Caixa e equivalente de caixa 154 245 3.077 3.364
Contas a receber 3.294 1.543 2.441 1.556
Outros valores a receber 530 603 446 519
Estoques 1.697 2.161 1.364 1.526

Ativo não Circulante 7.675 7.693 8.132 8.152
Contas a receber 198 198 233 233
Outros créditos 26 26 26 26
Imobilizado 678 696 658 678
Intangível 6.773 6.773 7.215 7.215

Total do Ativo 13.350 12.245 15.460 15.117

Fluxo de caixa em 31 de dezembro 2019 2019 2018 2018
 Contro- Conso- Contro- Conso-
 ladora lidado ladora lidado
Prejuízo do exercício (9.528) (9.528) (8.829) (8.829)
Resultado de equivalência patrimonial 2.974 - 2.256 -
Depreciações e amortizações 932 938 847 850
Prejuízo ajustado (5.622) (8.590) (5.726) (7.979)
Atividades operacionais
Redução (aumento) em duplicatas a receber (1.273) (407) (376) 462
Redução (aumento)  em subvenção a receber 455 455 (1.643) (1.643)
Redução (aumento) em outros valores a receber (84) (84) 164 135
Redução (aumento) em estoques (333) (635) (334) (449)
Aumento (redução) em fornecedores 230 420 (167) (215)
Aumento (redução) em obrigações tributárias 32 32 (45) (52)
Aumento (redução) em obrigações trabalhistas (12) (21) 66 83
Aumento (redução) em contas a pagar (253) (252) 1.599 1.599
Redução (aumento) em outros créditos - - 106 106
Caixa líquido aplicado nas
 atividades operacionais (6.860) (9.082) (6.356) (7.953)

 Capital  Reservas Ajuste de Prejuízos
 social de capital conversão acumulados Totais
Saldo em 31/12/2017 1.916 18.395 - (19.625) 686
Aumento de capital 4.917 - - - 4.917
Ágio na emissão de ações - 16.196 - - 16.196
Prejuízo do exercício - - - (8.829) (8.829)
Saldo em 31/12/2018 6.833 34.591 - (28.454) 12.970
Ágio na emissão de ações - 1.896 - - 1.896
Ajuste de conversão - - (4) - (4)
Prejuízo do exercício - - - (9.528) (9.528)
Saldo em 31/12/2019 6.833 36.487 (4) (37.982) 5.334

 2019 2019 2018 2018
 Contro- Conso- Contro- Conso-
 ladora lidado ladora lidado
Receita líquida 2.972 3.184 1.323 1.559

Custos das vendas e serviços (1.256) (1.198) (612) (477)
Lucro (prejuízo) bruto 1.716 1.986 711 1.082

Depreciações e amortizações (932) (938) (847) (850)
Despesas com pessoal (3.907) (4.927) (3.076) (3.916)
Despesas administrativas e gerais (4.682) (6.893) (4.019) (5.811)
Despesas tributárias (29) (29) (16) (16)
Resultado da equivalência patrimonial (2.974) - (2.256) -
Outras receitas e despesas 1.479 1.479 555 555

Prejuízo operacional (9.329) (9.322) (8.948) (8.956)
Resultado fi nanceiro (199) (206) 119 127

Prejuízo do exercício (9.528) (9.528) (8.829) (8.829)

 2019 2019 2018 2018
 Contro- Conso- Contro- Conso-
PASSIVO ladora lidado ladora lidado
Passivo Circulante 6.690 6.911 2.107 2.147

Fornecedores 287 500 57 80
Obrigações tributárias 72 72 40 40
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 273 281 285 302
Contas a pagar 1.473 1.473 1.725 1.725
Mútuo a pagar 4.585 4.585 - -

Passivo não Circulante 1.326 - 383 -
Perdas em investimentos 1.326 - 383 -

Patrimônio Líquido 5.334 5.334 12.970 12.970
Capital social 6.833 6.833 6.833 6.833
Reservas de capital 36.487 36.487 34.591 34.591
Ajuste de conversão (4) (4) - -
Prejuízos acumulados (37.982) (37.982) (28.454) (28.454)

Total do Passivo 13.350 12.245 15.460 15.117

Timpel S.A. - CNPJ nº 06.370.174/0001-22

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(em milhares de reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de reais)

Demonstração do Resultado dos Exercícios
 em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro (em milhares de reais)

As demonstrações fi nanceiras completas, contendo Notas Explicativas 
e o parecer dos auditores independentes encontam-se

disponíveis na sede da Companhia.
A DIRETORIA

Marcos Rosenbaum - CRC TC 1SP 187425/O-9

Fluxo de caixa em 31 de dezembro 2019 2019 2018 2018
 Contro- Conso- Contro- Conso-
 ladora lidado ladora lidado
Atividades de investimentos
Baixa imobilizado 121 121 4 4
Adição ao imobilizado (252) (260) (250) (264)
Adição ao intangível (379) (379) (963) (963)
Aumento de capital nas investidas (2.034) - (1.877) -
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimentos (2.544) (518) (3.086) (1.223)
Atividades de fi nanciamentos
Mútuo a pagar 4.585 4.585 - -
Ágio nas aquisições de ações 1.896 1.896 7.513 7.513
Aumento de capital - - 4.917 4.917
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de fi nanciamentos 6.481 6.481 12.430 12.430
Aumento (redução) de caixa 
 e equivalentes de caixa (2.923) (3.119) 2.988 3.254
Caixa e equivalentes de caixa inicial 3.077 3.364 89 110
Caixa e equivalentes de caixa fi nal 154 245 3.077 3.364

Demonstrações Financeiras
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Estado de
São Paulo tem
111 mil casos e
7,6 mil mortes

por
coronavírus
O Estado de São Paulo regis-

tra na segunda-feira (1º) 7.667
óbitos e 111.296 casos confirma-
dos pelo novo coronavírus. En-
tre as pessoas diagnosticadas
com a COVID-19, 21.476 foram
internados, curados e tiveram
alta hospitalar.

Das 645 cidades, houve pelo
menos uma pessoa infectada em
526 municípios, sendo 267 com
um ou mais óbitos.

As taxas de ocupação dos
leitos de UTI mantêm-se está-
veis, com 83,2% na Grande São
Paulo e 69,3% no Estado. O nú-
mero de pacientes internados é
de 12.920, sendo 7.777 em enfer-
maria e 4.681 em unidades de te-
rapia intensiva.

Perfil da mortalidade
Entre as vítimas fatais estão

4.451 homens e 3.216 mulheres.
Os óbitos continuam concentra-
dos em pacientes com 60 anos
ou mais, totalizando 72,8% das
mortes.

Observando faixas etárias,
nota-se que a mortalidade tor-
nou-se maior entre 70 e 79 anos
(1.799), passando para a segun-
da posição a faixa de 60 a 69 anos
(1.771) e 80 e 89 anos (1.497).
Entre as demais faixas estão os:
menores de 10 anos (13), 10 a 19
anos (22), 20 a 29 anos (63), 30 a
39 anos (298), 40 a 40 anos (572),
50 a 59 anos (1.110) e maiores de
90 anos (522).

Os principais fatores de ris-
co associados à mortalidade são
cardiopatia (58,6% dos óbitos),
diabetes mellitus (43%), doenças
neurológica (11,2%) doença re-
nal (10,5%), pneumopatia (9,4%).
Outros fatores identificados são
imunodepressão, asma, doenças
hematológica e hepática. Esses
fatores de risco foram identifica-
dos em 6.184 pessoas que fale-
ceram por COVID-19 (80,7%).

A relação de casos e óbitos
confirmados por cidade pode ser
consultada em: https://
www.saopau lo . sp .gov.br /
coronavirus/.

Campanha
Junho Paraná
sem Drogas

terá lives
durante todo o

mês
O Governo do Estado iniciou

na segunda-feira (01/06) a cam-
panha Junho Paraná sem Dro-
gas, que dedica o mês às ações
de conscientização, prevenção e
tratamento ao uso de substânci-
as químicas e drogas. Neste ano,
as atividades acontecerão de
maneiras diferentes das edições
anteriores devido à pandemia da
Covid-19.

A campanha é da Secretaria
de Estado da Segurança Públi-
ca, por meio do Conselho Esta-
dual de Políticas Públicas sobre
drogas do Paraná (Conesd), jun-
tamente com o Núcleo Estadual
de Política Sobre Drogas.

Durante o mês, 21 lives abor-
darão temas como prevenção e
repressão às drogas no Brasil, o
uso de narguilé e do cigarro ele-
trônico, o impacto do consumo
de bebidas alcoólicas durante a
pandemia, a inteligência policial
no combate ao narcotráfico, en-
tre muitos outros.  Os assuntos
serão debatidos entre especia-
listas de políticas sobre droga,
com transmissão pelas redes
sociais do Conesd.

“Diariamente, trabalhamos
no combate ao tráfico de drogas,
um mal que assola principalmente
nossos jovens. Concomitante a
isso, temos setores da Seguran-
ça Pública, como o Conesd e
projetos das polícias, que atuam
na prevenção do uso e propaga-
ção das drogas em nosso esta-
do”, destacou o secretário da Se-
gurança Pública do Paraná,
Romulo Marinho Soares.

De acordo com o delegado e
presidente do Conselho Estadu-
al de Políticas Públicas sobre
Drogas do Paraná, Renato
Figueiroa, o foco do Junho
Paraná sem Drogas neste ano
será o fortalecimento das redes
familiares e comunitárias, em de-
bates online com especialistas
no assunto. (AENPR)
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Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018  (Em milhares de reais)
BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA. - CNPJ nº 00.723.020/0001-90

Balanço Patrimonial
ATIVO 2019 2018
Circulante 150.928 122.390
Caixa e equivalentes de caixa 21.397 40.866
Contas a receber  23.060 27.061
Receitas a faturar 100.116 44.845
Despesas antecipadas  449 1.287
Tributos a recuperar 1.896 2.034
Despesas diferidas 4.009 6.297
Não Circulante 89.120 120.024
Receitas a faturar 16.357 33.691
Despesas diferidas  69 871
Despesas antecipadas  - 804
Depósitos Judiciais 63.008 72.098
Imposto de renda e contribuição diferido 5.330 11.624
Imobilizado 1.351 923
Intangível 3 13
Leasing Financeiro 3.002 -
Total do Ativo 240.047 242.414
PASSIVO 2019 2018
Circulante 95.238 105.779
Proventos, encargos e contas a pagar  5.875  5.873 
Contas a pagar – parte relacionada 19.082  4.475
Tributos e Impostos a recolher  7.399 8.590 
Outras provisões  4.037 4.286 
Receitas diferidas  28.642  40.135 
Custos diferidos  30.203  42.420 
Não Circulante 52.425 68.244
Contas a pagar e partes relacionadas 2.002 1.116
Contingências 1.117 17.257
Receita diferida 26.869 27.474
Custos diferidos 22.437 22.397
Patrimônio Líquido 92.385 68.391
Capital social 10.090 10.090
Reserva de capital 5 5
Lucros acumulados 82.290 58.296
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 240.047 242.414

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
 2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício antes do IR e da CS 73.771 86.078
Ajustes de despesas e receitas que 
 não envolvem recursos do caixa:
Depreciação 421 693
Amortização 9 10
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.280) (562)
Baixa de imobilizado líquida 51 46
Perdas cambiais 
 em atividades operacionais não realizadas 85 53
Total Prejuízo do Exercício 73.058 86.318
Variações no capital
Contas a receber de clientes (32.694) 3.566
Contas a receber - parte relacionada - 21
Adiantamentos e despesas antecipadas 4.731 876
Tributos a recuperar 6.432 (8.080)
Depósitos judiciais 9.090 (10.404)
Proventos e encargos a pagar (444) 252
Fornecedores e outras contas a pagar (232) 97
Contas a pagar - parte relacionada 13.440 (16.769)
Tributos a recolher 2.465 571
Adiantamento de clientes 62 10

 2019 2018
Outros passivos circulantes (23.959) 21.324
Outros passivos não circulantes (16.705) (10.887)
Leasing Financeiro 3.094 -
 (34.794) (19.422)
Juros pagos 39 (432)
Juros recebidos 108 372
Imposto de renda e contribuição social pagos 4.133 30.668
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 34.278 35.993
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado (934) (192)
Compras de ativos intangíveis (3.002) (1)
Caixa líquido consumido nas 
 atividades de investimento (3.936) (194)
Fluxos de caixa das atividades de fi nanciamentos
Distribuição de lucro (49.777) (217.376)
Caixa líquido consumido nas 
 atividades de fi nanciamento (49.777) (217.376)
Redução do caixa e equivalentes de caixa (19.469) (181.577)
Variação do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 40.866 222.443
No fi nal do exercício 21.397 40.866
Redução do caixa e equivalentes de caixa (19.469) (181.577)

As demonstrações fi nanceiras completas, contendo Notas 
Explicativas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 Capital Social Reserva de Capital Reserva de Lucro Lucros Acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro 2017 (original) 10.090 5 192.086 - 202.181
Efeito de 2017 pela alteração na prática contábil - - - 17.765 17.765
Transferência para Reserva de lucros - - 17.765 (17.765) -
Saldos em 31 de dezembro 2017 - Reapresentado 10.090 5 209.851 - 219.946
Lucro líquido do exercício - - - 65.821 65.821
Distribuição de lucros - - - (217.376) (217.376)
Destinação do lucro líquido - - (151.555) 151.555 -
Saldos em 31 de dezembro 2018 10.090 5 58.296 - 68.391
Lucro líquido do exercício - - - 52.720 52.720
Distribuição de lucros - - (28.725) - (28.725)
Destinação do lucro líquido - - 52.720 (52.720) -
Saldos em 31 de dezembro 2019 10.090 5 82.290 - 92.385

 2019 2018
Receita Operacional, líquida 118.572 125.037
Receitas (Despesas) gerais e administrativas (55.152) (55.083)
Lucro Operacional 63.420 69.954
Resultado Financeiro Líquido 10.351 16.124

 2019 2018
Resultado antes dos impostos 73.771 86.078
Imposto de renda e contribuição social/diferido (21.052) (20.257)
Lucro Líquido do Exercício 52.720 65.821

Demonstrações do Resultado

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de março de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativos aos exercícios sociais findos em 31/03/2020 e 2019. Iacanga/SP, 01/06/20. A Diretoria

O parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras 
com as notas explicativas encontram-se à disposição na sede da empresa

Demonstrações de 
Resultados Abrangentes

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Resultado do exercício 87.242 60.506 102.648 70.515
Resultado abrangente total 87.242 60.506 102.648 70.515
Resultado abrangente atribuível aos:
 Acionistas controladores 87.242 60.506 87.242 60.506
 Acionistas não controladores – – 15.406 10.009
Resultado abrangente total 87.242 60.506 102.648 70.515

Diretoria: Ricardo Tittoto Neto; Leopoldo Tittoto; Humberto Titoto; 
Mário Tittoto; Contador: Claudinei Ap. Pereira - CRC-1SP250872/O-0

Demonstrações das Mutações
 do Patrimônio Líquido

Reserva- Ajuste de Patrimônio Participa- Total do
Reservas de reava- avaliação pa- Lucros líquido atri- ção de patri-

Capital Retenção liação em trimonial em acumu- buível aos não con- mônio
social Legal de lucros controlada controlada lados controladores troladores líquido

Saldos em 31 de março de 2018 421.599 24.261 126.812 36.789 22.381 – 631.842 162.542 794.384
Aumento capital social conforme AGE de 01/06/18 126.813 – (126.813) – – – – – –
Realização do custo atribuído – – – (4.457) (4.490) 8.947 – – –
Cancelamento reflexo das ações 
 incorporadas  conforme AGE 31/12/2018 – – – – – (32.954) (32.954) (55.846) (88.800)
Avaliação do investimento pelo seu valor justo – – – – (8) – (8) – (8)
Resultado do exercício – – – – – 60.506 60.506 10.009 70.515
 Reserva legal – 3.025 – – – (3.025) – – –
 Distribuição de dividendos – – – – – (2.930) (2.930) (570) (3.500)
 Reserva de lucros – – 30.544 – – (30.544) – – –
 Resultado do exercício – – – – – – – (254) (254)
Saldos em 31 de março de 2019 548.412 27.286 30.543 32.332 17.883 – 656.456 115.881 772.337
Realização do custo atribuído – – – (2.092) (1.447) 3.539 – – –
Avaliação do investimento pelo seu valor justo – – – – 312 – 312 – 312
Resultado do exercício – – – – – 87.242 87.242 15.406 102.648
Destinações: Reserva legal – 4.362 – – – (4.362) – – –
 Distribuição de dividendos – – – – – (5.590) (5.590) (925) (6.515)
 Reserva de lucros – – 80.829 – – (80.829) – – –
 Participação de não controladores – – – – – – – (12) (12)
Saldos em 31 de março de 2020 548.412 31.648 111.372 30.240 16.748 – 738.420 130.350 868.770

Demonstrações de Resultados Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Receita operacional líquida – – 1.099.085 932.496
Variação de valor justo de ativo biológico – – (2.095) (1.603)
Custo dos produtos vendidos – – (843.542) (790.500)
Lucro bruto – – 253.448 140.393
 Despesas comerciais – – (6.522) (7.281)
 Despesas administrativas e gerais (27) (27) (23.695) (26.022)
 Outras receitas (despesas)
   operacionais líquidas – – 12.808 1.417
Resultado antes das receitas (despesas)
 financeiras líquidas e impostos (27) (27) 236.039 108.507
 Receitas financeiras – – 49.792 46.885
 Despesas financeiras – – (166.913) (83.108)

Resultado financeiro líquido – – (117.121) (36.223)
 Resultado da equivalência 
  patrimonial 87.269 56.597 9.310 12.682
 Ganho por aumento de participação – 3.936 – –
Resultado antes dos impostos 87.242 60.506 128.228 84.966
IR e CS correntes – – (18.548) (6.567)
IR e CS diferidos – – (7.032) (7.884)

– – (25.580) (14.451)
Resultado do exercício 87.242 60.506 102.648 70.515
Resultado atribuível aos:
 Acionistas controladores 87.242 60.506 87.242 60.506
 Acionistas não controladores – – 15.406 10.009
Resultado do exercício 87.242 60.506 102.648 70.515

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Fluxo de caixa das 
 atividades operacionais

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

 Resultado do exercício 87.242 60.506 102.648 70.515
Ajustado por: Depreciação e amortização – – 204.623 207.587
  Valor residual do imobilizado baixado – – 17.293 7.081
  Mudança no valor justo de
    ativos biológicos – – 2.095 1.603
  Consumo de ativos biológicos – – 190.628 156.756
  Amortização direito uso arrendamento  – – 150.343 –
  IR e CS diferidos – – 7.032 7.884
  IR e CS correntes 18.548 –
  Resultado da equivalência 
   patrimonial (87.269) (60.533) (9.310) (12.682)
  Juros sobre financiamentos bancários – – 51.065 53.865
  Juros sobre parcerias agrícolas
    e arrendamentos 39.659 –
  Instrumentos financeiros derivativos – – (4.164) (4.036)
 Variação dos ativos e passivos
  Contas correntes - Cooperativa – – (41.248) 3.492
  Contas a receber de clientes 
   e outros recebíveis – – 1.552 (997)
  Estoques – – (10.494) 5.054
  Adiantamento a fornecedores – – (1.774) (14.233)
  Impostos a recuperar – – (5.373) (516)
  IR e CS correntes – – – (11.773)
  Depósitos judiciais – – (16.481) (163)
  Empréstimos a terceiros – – 189 200
  Fornecedores e outras contas a pagar (3) 4 767 (13.479)
  Salários e férias a pagar – – 1.210 (1.942)
  Impostos e contribuições a recolher – – 2.145 14.895

  Contas a pagar - Partes relacionadas – – (1.015) (4.767)
  IR e CS pagos – – (7.094) (13.999)
  Pagamento de juros sobre 
   financiamentos bancários – – (48.615) (51.510)
 Caixa líquido (originado das) aplicado nas
  atividades operacionais (30) (23) 644.229 398.835
Fluxo de caixa de atividades de investimentos
 Dividendos recebidos – – (92) 3.415
 Aquisição de ativos biológicos – – (209.963) (192.478)
 Aquisição de imobilizado – – (374.051) (252.506)
 Caixa líquido aplicado nas
   atividades de investimentos – – (584.106) (441.569)
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos
 Mútuo - Cooperativa – – 1.540 356
 Dividendos pagos 30 30 (3.453) (7.289)
 Financiamentos - Cooperativa – – (4.185) (61.120)
 Financiamentos bancários tomados – – 340.207 163.069
 Pagamentos de financiamentos bancários– – (206.645) (136.040)
 Pagamentos de parcerias agríco-
  las e arrendamento mercantil – – (130.716) –
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas)
 atividades de financiamentos 30 30 (3.252) (41.024)
Aumento (redução) em caixa 
 e equivalentes de caixa – 7 56.871 (83.758)
 Caixa e equivalentes de caixa 
  no início do exercício 12 5 295.290 379.048
 Caixa e equivalentes de caixa 
  no final do exercício 12 12 352.161 295.290
Aumento (redução) em caixa 
 e equivalentes de caixa – (7) (56.871) 83.758

Balanços Patrimoniais Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Ativo/Circulante 5.622 2.972 723.824 662.182
 Caixa e equivalentes de caixa 12 12 352.161 295.290
 Contas correntes - Cooperativa – – 72.483 31.235
 Contas a receber de clientes 
  e outros recebíveis 5.610 2.960 4.615 5.199
 Estoques – – 26.421 15.927
 Ativo biológico – – 239.045 221.805
 Adiantamento a fornecedores – – 17.163 71.660
 Instrumentos financeiros derivativos – – 6.589 –
 Impostos a recuperar – – 5.347 9.293
 IR e CS correntes – – – 11.773
Não circulante 738.388 656.418 2.082.474 1.364.011
 Contas a receber de clientes 
  e outros recebíveis – – – 978
 Depósitos judiciais – – 19.181 2.700
 Instrumentos financeiros derivativos – – 1.856 4.281
 Empréstimos a terceiros – – 373 562
 Impostos a recuperar – – 14.997 5.678

– – 36.407 14.199
 Outros investimentos – – 8.043 8.043
 Investimentos 738.388 656.418 72.619 63.040
 Imobilizado – – 1.430.861 1.278.729
 Direito de uso – – 534.544 –
Total do ativo 744.010 659.390 2.806.298 2.026.193

Balanços Patrimoniais Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Passivo/Circulante 5.590 2.934 374.364 269.377
 Fornecedores e outras contas a pagar – 4 91.857 95.159
 Parceria agrícola e arrendamentos pagar – – 109.679 –
 Financiamentos - Cooperativa – – – 1.147
 Financiamentos bancários – – 140.914 147.120
 Salários e férias a pagar – – 20.665 19.455
 Impostos e contribuições a recolher – – 4.648 2.695
 IR e CS a recolher – – – 319
 Dividendos a pagar 5.590 2.930 6.601 3.482
Não circulante – – 1.563.164 984.479
 Fornecedores e outras contas a pagar – – 132.399 128.331
 Parceria agrícola e 
  arrendamentos a pagar – – 427.880 –
 Financiamentos - Cooperativa – – 30.822 33.860
 Financiamentos bancários – – 714.149 571.931
 Mútuo - Cooperativa – – 12.580 11.040
 Contas a pagar - Partes relacionadas – – 3.074 4.089
 Passivo fiscal diferido – – 242.260 235.228
Patrimônio líquido 738.420 656.456 868.770 772.337
 Capital social 548.412 548.412 548.412 548.412
 Reservas de lucros 143.020 57.829 143.020 57.829
 Reserva de reavaliação 30.240 32.332 30.240 32.332
 Ajuste de avaliação patrimonial 16.748 17.883 16.748 17.883
Patrimônio líquido atribuível 
 aos controladores 738.420 656.456 738.420 656.456
Participação de não controladores – – 130.350 115.881
Total do passivo 5.590 2.934 1.937.528 1.253.856
Total do passivo e 
 patrimônio líquido 744.010 659.390 2.806.298 2.026.193

Santana Administração e Participações S.A. CNPJ 58.061.516/0001-26

Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Ativo/Ativo Circulante 1.416.340,25 1.346.622,10
Disponível 600.146,74 530.428,59
Depósitos Bancários 162.438,08 113.195,94
Aplicações de Liquidez Imediata 437.708,66 417.232,65
Outros Créditos 3.943,51 3.943,51
Tributos a Recuperar 3.035,45 3.035,45
Impostos a Compensar 908,06 908,06
Estoques 812.250,00 812.250,00
Estoques Diversos 812.250,00 812.250,00
Ativo Não Circulante 18.761.817,01 18.799.058,09
Imobilizado 18.761.817,01 18.799.058,09
Imóveis 18.664.704,21 18.664.704,21
Bens e Direitos em Uso 194.410,80 194.410,80
(-) Depreciação/Amortização/
 Exaustão Acumulada (97.298,00) (60.056,92)
Total do Ativo 20.178.157,26 20.145.680,19

Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2018
Passivo/Passivo Circulante 76.017,09 81.043,76
Fornecedores - 8.500,00
Fornecedores Nacionais - 8.500,00
Obrigações Tributárias 74.819,49 69.410,68
Impostos e Contribuições a Recolher 74.819,49 67.760,68
Tributos Retidos a Recolher - 1.650,00
Obrigações Trabalhistas e Previdênciarias 1.197,60 1.144,80
Obrigações com o Pessoal 888,22 849,06
Obrigações Previdenciárias 309,38 295,74
Outras Obrigações - 1.988,28
Contas a Pagar - 1.988,28
Patrimônio Líquido 20.102.140,17 20.064.636,43
Capital Social 4.010.000,00 4.010.000,00
Capital Subscrito 4.010.000,00 4.010.000,00
Reservas de Lucros 16.092.140,17 16.054.636,43
Aporte de capital 13.833.791,55 13.833.791,55
Reserva Legal 377.398,98 300.527,07
Reserva de Lucro 1.880.949,64 1.920.317,81
Total do Patrimônio
 Líquido e Passivo 20.178.157,26 20.145.680,19

Demonstração do 01/01/2019 01/01/2018
 Resultado do Exercicio a 31/12/2019 a 31/12/2018
Receita operacional bruta 2.359.891,81 2.218.558,89
Serviços Mercado Interno 2.359.891,81 2.218.558,89
(-) deduções da receita bruta (86.136,05) (80.977,42)
Impostos incidentes sobre vendas (86.136,05) (80.977,42)
(-) Pis (15.339,29) (14.420,63)
(-) Cofi ns (70.796,76) (66.556,79)
(=) receita operacional liquida 2.273.755,76 2.137.581,47
(=) lucro bruto 2.273.755,76 2.137.581,47
(+/-) despesas operacionais (736.317,44) (540.228,32)
Administrativas (450.775,56) (309.036,21)
Despesas com Pessoal (16.071,20) (13.737,60)
Propaganda e Publicidade (6.570,00) (7.510,00)
Ocupação (4.593,66) (2.375,74)
Depreciações e Amortizações (37.241,08) (36.323,48)
Utilidades e Serviços (289.746,36) (101.076,57)
Despesas com Veículos (16,21) -
Despesas Gerais (96.432,93) (146.777,42)
Despesas Não Dedutíveis (104,12) (1.235,40)
Despesas fi nanceiras (213,08) (221,28)
Despesas Gerais (213,08) (221,28)
(-) receitas fi nanceiras 24.092,58 25.070,94
Receitas Financeiras 24.092,58 25.070,94
Despesas tributarias (309.421,38) (256.041,77)
Contribuições Impostos e Taxas (309.421,38) (256.041,77)
(=) lucro operacional liquido 1.537.438,32 1.597.353,15
Resultado antes da cs e ir 1.537.438,32 1.597.353,15
(=) lucro liquido do exercicio 1.537.438,32 1.597.353,15

DFC - Demonstração de Fluxo de Caixa Indireto
1 - fl uxos de caixa das atividades operacionais
Resultado do exercício/período 1.537.438,32
Depreciação e amortização 37.241,08
Aumento (redução) em fornecedores (8.500,00)
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões 3.473,33
= disponibilidades líquidas geradas pelas
 (aplicadas nas) atividades operacionais 1.569.652,73
2 - fl uxos de caixa das atividades de investimentos
3 - fl uxos de caixa das atividades de fi nanciamentos
Pagamentos de lucros/dividendos (1.499.934,58)
= disponibilidades liquidas ger pelas
 (aplicadas nas) atividades de fi nanciamento (1.499.934,58)
4 - aumento (redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3) 69.718,15
5 - disponibilidades no ínicio do período 530.428,59
6 - disponibilidades no fi nal do período (4+/-5) 600.146,74

Ecotim Participações S/A - CNPJ: 10.991.971/0001-02
Demonstrações Financeiras - Valores expressos em Reais (R$)

Arnaldo Rojek Júnior - Presidente - CPF: 000.616.438-23 Dalton Campanhola - CRC: 1-SP-109226/O-5 - Técnico em Contabilidade - CPF: 024.623.328-12

Notas Explicativas: 1 - Contexto Operacional: A empresa Ecotim 
Participações S/A, é uma sociedade anônima de capital fechado, 
tributado pelo Lucro Presumido, que será regida pelo presente Esta-
tuto Social e pela legislação que lhe for aplicável,notadamente a lei nº 
6.404/1976. Sua sede social é na Rua FÁBIA, 800, apartamento 262-C, 
Vila Romana, São Paulo/SP - 05.051-030. 2 - Apresentação das De-
monstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elabora-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil seguindo 
a Resolução CFC 1255/2009,ITG 2000 e NBC T 19.41 Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas. 3 - Principais Práticas Contábeis: As 
principais práticas adotadas na elaboração dessas demonstrações 
contábeis estão defi nidas a seguir: 3.1 - Caixa e Equivalentes de 
Caixa: Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplica-
ções fi nanceiras com liquidez imediata e longo prazo. 4 - Estoques: 
O estoque da empresa é constituído por um imóvel denominado Edi-
fício Cariolano avaliado e registrado pelo custo histórico, não a valor 
presente. O benefício da informação a valor presente não excede o 
custo em produzi-la. 5 - Imobilizado e Intangivel: Bens patrimoniais 
são registrados pelo custo histórico, não a valor presente. O benefí-
cio derivado na informação a valor presente não excede o custo em 

produzi-la, assim conforme Sessão 2 da Resolução 1255/09 - Concei-
tos e Princípios Gerais (equilíbrio entre custo e benefício). Sendo as-
sim informamos este item a custo histórico. 6 - Passivo Circulante: 
Composto pelo saldo de fornecedores, pró-labore, saldo de impostos 
e taxas decorrentes de sua atividade durante o período demonstrado, 
encargos sociais a pagar no período e saldo de obrigação à assessoria 
contábil. 7 - Demonstração de Fluxo de Caixa: Foi elaborado um de-
monstrativo de fl uxo de caixa em conformidade com a Resolução CFC 
1255/2009. A mesma foi elaborada pelo metodo indireto. 8 - Reserva 
Legal: Do Lucro Líquido do exercício no valor de R$ 1.537.438,92, 5% 
correspondentes a R$ 76.871,91, foram destinados à constituição da 
Reserva Legal, conforme a lei 6404/76. 9 - Relatorio Auditor Indepen-
dente: A empresa não efetuou auditoria das demonstrações contábeis 
conforme disciplinado no artigo 177 da Lei 6.404/1976 pois os custos 
não são compatíveis com seu porte. 10 - Capital Social: O Capital 
Social subscrito é de R$ 4.010.000,00, divididos em 4.010.000 ações 
ordinárias nominativas sendo todas no valor de R$ 1 (um real) cada 
uma, sendo divididas conforme segue:
Arnaldo Rojek Junior  2.005.000 quotas R$ 2.005.000,00
Elisabeth de Almeida Rojek 2.005.000 quotas R$ 2.005.000,00

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Histórico Capital Social Reservas de Lucros Lucros/Prejuízos Acumulados Total
Saldo em 31/12/2018 4.010.000,00 16.054.636,43 - 20.064.636,43
Lucro Líquido do Exercício - - 1.537.438,32 1.537.438,32
Lucro Distribuido - (1.499.934,58) - (1.499.934,58)
Reserva Legal Referente ao Ano - 76.871,91 (76.871,91) - 
Destinação do Lucro Líquido do Exercício para - 1.460.566,41 (1.460.566,41) -
Saldo em 31/12/2019 4.010.000,00 16.092.140,17 - 20.102.140,17

ALAMEDA ACRE PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF Nº 24.765.793/0001-06
Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Olívia Raquel Vieira dos Santos - CRC: RJ 118.229/O-4

Demonstração dos fluxos de caixa (Em milhares de reais)

A Companhia não possui outros resultados abrangentes além do resultado do exercício, razão pela qual optou por não apresentar a 
Demonstração dos resultados abrangentes.

Balanço patrimonial (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Ativo 2019 2018 2019 2018
Circulante 2.817 1.687 23.383 9.835
Caixa e equivalentes de caixa 470 483 19.333 2.612
Contas a Receber – – 2.675 6.019
Adiantamentos a fornecedores – – 655 573
Despesas antecipadas – – 119 238
Impostos a recuperar 100 91 586 390
Dividendos - Partes relacionadas 2.247 1.113 – –
Outros ativos – – 15 3
Não circulante 99.881 96.011 173.577 186.521
Títulos e valores mobiliários – – 10.411 20.155
Contas a receber – – 2.927 1.247
Outros ativos – – 9 8
Investimentos 99.881 96.011 – –
Imobilizado – – 160.073 164.947
Intangível – – 157 164
Total do ativo 102.698 97.698 196.960 196.356

Controladora Consolidado
Passivo 2019 2018 2019 2018
Circulante 2.525 1.565 10.640 11.905
Fornecedores 6 14 2.157 3.991
Empréstimos e financiamentos – – 5.154 5.155
Obrigações fiscais e trabalhistas – 1 795 1.209
Dividendos - Partes relacionadas 2.519 1.550 2.519 1.550
Passivo de arrendamentos – – 4 –
Contas a pagar - Partes relacionadas – – 11 –
Não circulante – 19.846 86.147 108.164
Empréstimos e financiamentos – – 83.546 88.292
Mútuos - Partes relacionadas – 19.846 – 19.846
Contas a pagar - Partes relacionadas – – – 26
Passivo de arrendamentos – – 2.601 –
Total do passivo 2.525 21.411 96.787 120.069
Patrimônio líquido 100.173 76.287 100.173 76.287
Capital social 88.498 67.578 88.498 67.578
Reserva de lucro 11.675 8.709 11.675 8.709
Total do passivo e
 patrimônio líquido 102.698 97.698 196.960 196.356

Demonstração dos resultados (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Receita operacional líquida – – 31.166 30.920
Custos operacionais – – (11.356) (11.012)
Resultado bruto – – 19.810 19.908
Despesas operacionais
Despesas administrativas (93) (130) (806) (1.005)
Resultado de equivalência patrimonial 9.379 4.687 – –
Lucro operacional 9.286 4.557 19.004 18.903
Despesas financeiras (1.292) (82)(10.825) (14.157)
Receitas financeiras 22 19 1.215 1.012
Resultado financeiro (1.270) (63) (9.610)(13.145)
Lucro (prejuízo) antes do IR e CS 8.016 4.494 9.394 5.758
IR e CS – – (1.378) (1.264)
Lucro do exercício 8.016 4.494 8.016 4.494

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de reais)
Reservas de Lucro Lucros

Capital Social Reserva Legal Reserva de Lucros Total Acumulados Total
Saldos em 01/01/2018 67.196 346 4.936 5.282 – 72.478 
Aumento de capital 382 – – – – 382
Lucro do exercício – – – – 4.494 4.494
Destinação do lucro: Constituição de reserva legal – 225 – 225 (225) –
 Dividendo mínimo obrigatório – – – – (1.067) (1.067)
 Lucros retidos a deliberação – – 3.202 3.202 (3.202) –
Saldos em 31/12/2018 67.578 571 8.138 8.709 – 76.287
Aumento de capital 20.920 – – – – 20.920
Outras movimentações – – – – 78 78
Lucro do exercício – – – – 8.016 8.016
Destinação do lucro: Constituição de reserva legal – 401 – 401 (401) –
 Dividendo mínimo obrigatório – – – – (1.926) (1.926)
 Dividendo adicional – (3.202) (3.202) – (3.202)
 Lucros retidos a deliberação – – 5.767 5.767 (5.767) –
Saldos em 31/12/2019 88.498 972 10.703 11.675 – 100.173

Controladora Consolidado
Fluxos de caixa das atividades 2019 2018 2019 2018
 operacionais
Lucro antes do IRPJ e CSLL 8.016 4.494 9.394 5.758
Ajustes por
Rendimento de aplicação financeira – – (1.188) (868)
Resultado financeiro - provisão de juros 1.278 79 10.786 12.704
Resultado de equivalência patrimonial (9.379) (4.687) – –
Depreciações e amortizações – – 7.020 7.036
Ressarcimento - provisão – – (1.681) (1.247)
Variação de ativos/ passivos
Contas a receber – – 3.345 4.567
Adiantamentos a fornecedores – 4 (82) (411)
Despesas antecipadas – – 119 (86)
Redução em outros ativos – – (13) 2
Impostos a recuperar (9) (6) (196) 961
Fornecedores (10) 14 (281) (33)
Obrigações fiscais e trabalhistas (1) (4) (159) (3.062)
Fornecedores - partes relacionadas – – (15) (13.602)
Passivo de arrendamentos – – (205) –
Recursos provenientes das
 atividades operacionais (105) (106) 26.844 11.719
Juros pagos sobre financiamento – – (7.793) (2.157)
IR e CS pagos (1) – (1.633) (3.127)
Fluxos de caixa líquidos gerados
 (consumidos) - atividades
 operacionais (106) (106) 17.418 6.435
Resgates (aplicações) em títulos e
 valores mobiliários – – 10.932 (19.287)
(Aquisições) baixas de imobilizado – – (1.009) (1.537)
Dividendos recebidos 4.452 1.582 – –

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

(Aumento)/redução em investimentos – (382) – –
Fluxos de caixa líquidos gerados
 (consumidos) - atividades de
 investimento 4.452 1.200 9.923 (20.824)
Fluxos de caixa de atividades de
 financiamento
Financiamentos com partes
 relacionadas - Mútuo (203) (88) (203) (94.588)
Pagamentos de empréstimos e
 financiamentos – – (6.261) (1.723)
Recebimentos de empréstimos e
 financiamentos, líquidos de custos de
 transação – – – 94.590
Aumento de capital social – 382 – 382
Dividendos pagos (4.156) (1.162) (4.156) (1.162)
Fluxos de caixa líquidos consumidos
 - atividades de financiamento (4.359) (868)(10.620) (2.501)
Aumento (redução) líquido (a) em
 caixa e equivalentes de caixa (13) 226 16.721 (16.890)
Caixa e equivalentes de caixa no início
 do exercício 483 257 2.612 19.502
Aumento (redução) líquido (a) em
 caixa e equivalentes de caixa (13) 226 16.721 (16.890)
Caixa e equivalentes de caixa no fim do
 exercício 470 483 19.333 2.612
Transações que não afetam o caixa
Registro de passivos de arrendamento
 e direito de uso – – 2.609 –
Baixa de imobilizado em compensação
 a saldo de fornecedores – – 1.552 –
Assunção de dívida - Aumento de Capital – 19.856 – 19.856
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PAULO HENRIQUE CAMARA NASCIMENTO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 30/05/1997,
REPOSITOR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE MOISES MARCOS DO NASCIMENTO E DE DULCINEA DA SILVA CAMARA
NASCIMENTO; E GABRIELLY DE SOUZA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 01/08/2000,
ANALISTA DE SEGURO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE ROBINSON ISMAEL DA SILVA E DE KARINA FERREIRA DE
SOUZA SILVA.

JACKELIN LUIZ MARTIN, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 27/04/1962, POLICIAL CIVIL,
NATURAL DE PORTO ALEGRE - RS, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO
- SP, FILHO DE JOSÉ MARTIN E DE GENI MARTIN; E SIMONE SILVA OLIVEIRA, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 24/09/1986, EMPRESÁRIA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE GERSON RAMOS DE OLIVEIRA E DE
RAIMUNDA OLIVEIRA SILVA.

ISRAEL SOUZA FERREIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 27/05/1999, ATENDENTE,
NATURAL DE TABOÃO DA SERRA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO
- SP, FILHO DE DANIEL MOURA FERREIRA E DE ROSELI ANA JACINTA DE SOUZA; E JESSICA DIAS
ACIOLI DA SILVA MARTINS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 29/09/1998, AGENTE
SELECIONADORA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE ROGERIO MARTINS DOS SANTOS E DE TATIANE DIAS ACIOLI DA SILVA.

MARCIO GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA SOUZA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 25/08/1997,
DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE JULIO CESAR DE SOUZA E DE ARACELI LIMA DE
OLIVEIRA ; E DANIELE FORNAZIER HERINGER, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 09/02/1994,
BANCÁRIA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE DIRCEU HERINGER E DE RAIMUNDA PEREIRA HERINGER.

CAIO OLICIO DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 25/12/1995, AUXILIAR FISCAL,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE AILTON OLICIO DOS SANTOS E DE MARLENE NUNES DA SILVA; E NATALIA REGINA DE
CARVALHO OLIVEIRA,  BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 18/04/1995, MANICURE, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE
EDSON SILVA OLIVEIRA E DE ADRIANA FILOMENA  DE CARVALHO OLIVEIRA.

WESLEY DOS SANTOS CRUZ,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 28/12/1997, MENSAGEIRO
INTERNO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE WAGNER MELO DA CRUZ E DE DULCINEA DOS SANTOS; E ESTÉFANY
GRIGORIO SANTANA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 11/11/2001, AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE RENILDO GOMES SANTANA E DE SILVANEIDE SANTOS GRIGORIO.

DIEGO DONIZETE ESTEVAM DOS SANTOS , BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 08/04/1993,
MOT OBOY, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE MARCIO DONIZETE DOS SANTOS E DE TANIA CRISTINA ESTEVAM DOS
SANTOS ; E MARIANA DOS SANTOS RIBEIRO , BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 24/01/1996,
ATENDENTE DE SAC JUNIOR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE GIVALDO PEREIRA RIBEIRO E DE IVETE FATIMA DOS SANTOS.

GABRIEL LIMA REIS,  BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 11/06/1999, ESTAGIÁRIO, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE
JOSÉ CARLOS REIS FILHO E DE ROSELI LIMA REIS; E TIFFANY DOS SANTOS SILVA, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 07/02/1999, ATENDENTE, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE LINDOMAR GOMES DA SILVA E DE
EDILEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA.
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Leilão de Arte - Gustavo
Augusto Magalhães (Leiloeiro
oficial JUCESP 1128) comunica que
será realizado o leilão de arte no
dia 02/06  às 19 h.
www.crayonescritoriodearte.com.br,
Av. Doutor João Guimarães, 315A
Morumbi SP/SP (11) 2579-0542
crayonleiloes@gmail.com

Jornal
ODIASP

Ligue:
3258-0273
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Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.
Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Relatório da Administração: O Grupo Ambipar, fundado em 1995, possui 
atuação no Brasil e exterior, e um amplo portfólio de serviços ambientais, 
destacando-se principalmente pela valorização de resíduos e respostas a 
emergências ambientais, baseadas no princípio da sustentabilidade. Somos 
pioneiros em diversos produtos e serviços, além de uma referência no mer-
cado pela inovação em uso de tecnologias de ponta e em P&D (Pesquisa e 
Desenvolvimento). Buscamos soluções customizadas às necessidades de 
cada cliente, visando sempre a implementação de novas tecnologias e no-
vos processos que permitam tratar e valorizar os resíduos em sua origem, 
devolvendo-os, sempre que possível, como matéria-prima à cadeia produti-
va, seguindo o conceito da Economia Circular. Em outras palavras, ao rein-
corporar os resíduos aos processos produtivos, os clientes melhoram seus 
índices de sustentabilidade, poupam recursos financeiros e naturais impor-
tantes para a atual e as futuras gerações. Em 2018 completamos um perío-
do de aquisições estratégicas para consolidação do mercado nacional e in-
ternacional, e o ano de 2019 foi marcado pelas parcerias estratégicas glo-
bais e solidificação de nossos negócios a nível mundial. Para isso realiza-
mos um rebranding de nossa marca que está segmentada atualmente em 
dois pilares - Ambipar Environment e Ambipar Response. • Ambipar Envi-
ronment: atua na gestão total de resíduos, com foco na valorização apoiada 
em P&DI (Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação). A Environment elabora 
projetos exclusivos, que atendem sob medida às necessidades dos clientes, 
ajudando-os a manterem o foco em suas atividades fim, sempre tendo como 
base a segurança, a qualidade e a eficiência nos processos. Esses diferen-
ciais, incluindo a gestão de pessoas, é que fazem a Environment conquistar 
novos clientes e ampliar, nos já existentes, o portfólio de serviços do Grupo 
Ambipar. • Ambipar Response: ocupa liderança no Brasil e com alta capila-
ridade no exterior, no segmento de atendimento emergencial, envolvendo 
acidentes com produtos químicos e poluentes, além de combate a incên-
dios. Opera com equipes próprias e vasta abrangência geográfica, o que re-
flete em menor tempo de resposta. A Ambipar Response possui atualmente 
mais de 150 bases operacionais, estrategicamente localizadas no território 
nacional e internacional, contando com viaturas e técnicos de formação mul-
tidisciplinar, tais como: químicos, engenheiros de diversas especialidades e 
biólogos. Outro diferencial é a sua Central Internacional de Atendimento a 
Emergência DDG 0800-172020 (CECOE), com atendimento para clientes 
globais, totalmente informatizada, que opera 24 horas por dia, com backup 
de telefonia e energia. A Ambipar Response oferece serviços em prevenção 
de acidentes, treinamentos e resposta a emergências. Disponibilizamos o 
maior e mais completo campo de treinamento multimodal com produtos pe-
rigosos da América Latina localizado no município de Nova Odessa, estado 

de São Paulo, Brasil, além de mais 2 unidades localizadas no Chile e Peru.  
O modelo de negócios da Ambipar permite que a Companhia consiga atingir 
altas taxas de crescimento ao mesmo tempo que maximiza o retorno sobre 
o capital investido, atuando de acordo com as regras de compliance e res-
ponsabilidade socioambiental. Afinal, para nós, sustentabilidade não é ape-
nas um discurso, é nosso dia a dia!

Nossos Princípios: • Missão: Contribuir 
para que as empresas e a sociedade se-
jam sustentáveis, preservando o mundo 
para as futuras gerações. • Visão: Sermos 
reconhecidos como referência global em 
soluções ambientais integradas, com o 
foco do cliente. • Valores: Acreditar e fazer 
acontecer; empreendedorismo, profissio-
nalismo, inovação e sustentabilidade.
Onde Estamos: O Grupo Ambipar, 
orientado em duas vertentes sinérgicas e 
complementares, baseadas na Economia 
Circular, destaca-se pelo atendimento de 
uma base ativa com mais de 10.000 
clientes, infraestrutura mundial e equipe de 
PD&I em constante desenvolvimento de 
produtos e soluções. Atualmente, o Grupo 
Ambipar está presente em mais de 15 países, fornecendo serviços e 
soluções para os seus clientes.

A empresa, até o presente momento, já realizou operações em mais de 55 
países no mundo. Em 2019, a Companhia implantou novas unidades, 
encerrando o ano com mais de 150 bases operacionais, entre bases 
dedicadas e compartilhadas. Nossa Mesa: O Grupo Ambipar com a 
perspectiva favorável para o cenário macroeconômico brasileiro e principal 
crescimento dos segmentos em que os clientes do grupo operam, pretende 
impulsionar seu crescimento em abertura de novas bases no mundo, 
ampliação da sua força comercial e cross-selling entre as operações da 
Ambipar Environment e Ambipar Response.

Destaques Financeiros: Com relação ao desempenho financeiro do perío-
do, podemos destacar: Receita Bruta com crescimento de 24,2% e 
EBITDA com um crescimento de 29,8% em relação ao ano anterior, devido 
consolidação das aquisições, sinergias e aos ganhos de escala e eficiência 
entre os segmentos do Grupo. A dívida líquida apresentou crescimento de 
35,5%, porém houve a manutenção dos níveis de alavancagem, ficando 
dentro de um índice considerado saudável.

O Grupo Ambipar tem como principal premissa o capital humano, 
reconhecendo os talentos internos e cultivando a diversidade e igualdade de 
gêneros. A seguir os principais indicadores:

Declaração dos Diretores: Em cumprimento às disposições constantes no 
artigo 25 da Instrução CVM 480, os Diretores da Companhia declaram que 
discutiram, revisaram e concordaram com as opiniões expressas no relatório 
de auditoria da BDO RCS Auditores Independentes S.S. (“BDO”), emitido 
em 17 de fevereiro de 2020, com as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Relacionamento 
com os Auditores Independentes: Em conformidade com a Instrução 
CVM nº 381/03, informamos que a Companhia e suas controladas em 
conjunto adotam como procedimento formal consultar os auditores 
independentes da BDO, no sentido de assegurar-se de que a realização da 
prestação de outros serviços não venha afetar sua independência e 
objetividade necessária ao desempenho dos serviços de auditoria 
independente. A política da Companhia na contratação de serviços de 
auditores independentes assegura que não haja conflito de interesses, 
perda de independência ou objetividade. No exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2019, a BDO não prestou outros serviços adicionais que 
ultrapassem 5% dos honorários de auditoria das demonstrações financeiras 
consolidadas do Grupo Ambipar. Na contratação desses serviços, as 
políticas adotadas pela Companhia se fundamentam nos princípios que 
preservam a independência do auditor. Esses princípios consistem, de 
acordo com os padrões internacionalmente aceitos, em: (a) o auditor não 
deve auditar o seu próprio trabalho; (b) o auditor não deve exercer função de 
gerência no seu cliente; e (c) o auditor não deve representar legalmente os 
interesses de seus clientes. A BDO declarou que a prestação dos serviços 
foi feita em estrita observância das normas contábeis que tratam da 
independência dos auditores independentes em trabalhos de auditoria e 
não representaram situação que poderiam afetar a independência e a 
objetividade ao desempenho de seus serviços de auditoria externa. 
Agradecimentos: Queremos agradecer, nesta oportunidade, a todos 
nossos clientes, colaboradores, fornecedores, parceiros e a comunidade em 
geral pela confiança e parceria ao longo do ano de 2019.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2020

CNPJ nº 12.648.266/0001-24

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
Ativo Nota 2019 2018 2019 2018
Circulante 59.887 2.128 226.260 145.409
Caixa e equivalentes de caixa 4 59.753 2.055 77.639 21.834
Contas a receber 5 – – 115.797 92.405
Impostos a recuperar 6 131 70 16.311 15.607
Dividendos a receber 15 – – – 425
Outras contas a receber 3 3 16.513 15.138
Não circulante 392.104 344.908 396.362 311.883
Partes relacionadas 16 32.083 28.256 711 549
Contas a receber 5 – – 5.183 6.218
Impostos a recuperar 6 – – 12.558 20.310
IR e CS diferidos 22 – – 15.171 14.060
Depósitos judiciais 15 – – 5.519 4.426
Outras contas a receber – – 4.130 797
Investimentos em controladas 7 360.021 316.652 – –
Imobilizado 8 – – 208.314 140.956
Intangível 9 – – 144.776 124.567
Total do ativo 451.991 347.036 622.622 457.292
Passivo e patrimônio líquido
Circulante 12.874 9.312 131.369 126.587
Empréstimos e financiamentos 10 12.312 8.836 70.520 69.631
Debêntures 11 562 – 1.745 1.247
Fornecedores 12 – – 19.517 20.154
Salários e encargos sociais a pagar – – 19.650 16.282
Impostos a recolher 13 – – 13.243 17.976
Dividendos a pagar 16 – 476 – 476
Outras contas a pagar – – 6.694 821
Não circulante 243.952 166.752 282.256 149.120
Empréstimos e financiamentos 10 34.546 53.279 145.595 122.718
Debêntures 11 96.491 – 102.822 7.514
Impostos a recolher 13 – – 15.219 8.394
Partes relacionadas 16 110.017 107.635 1.197 241
Provisão para perdas 
 com investimentos 7 2.898 5.838 – –
IR e CS diferido 22 – – 3.409 2.124
Provisão para contingências 15 – – 7.432 4.605
Outras contas a pagar 
 e provisões  diversas – – 6.582 3.524
Patrimônio líquido 195.165 170.972 208.997 181.585
Capital social 17 69.202 67.192 69.202 67.192
Reservas de lucros 17 125.779 102.805 125.779 102.805
Ajuste de avaliação patrimonial 984 – 984 –
Ajuste acumulado de conversão (800) 975 (800) 975
Atribuível ao controlador 195.165 170.972 195.165 170.972
Participação dos acionistas 
 não  controladores – – 13.832 10.613
Total do passivo e patrimônio
  líquido 451.991 347.036 622.622 457.292

Demonstrações das mutações  
do patrimônio líquido

Reservas de lucros Ajuste de  
avaliação  

patrimonial

Ajuste acu- 
mulado de  
conversão

Lucros  
acu- 

mulados

Total  
atribuível ao  
controlador

Participação dos  
acionistas não  
controladores

Capital  
social

Reserva  
legal

Reserva de lu- 
cros a realizar Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 67.192 4.436 67.460 – 901 – 139.989 5 139.994
Participação dos não controladores – – – – – – – 7.887 7.887
Distribuição antecipada de lucros – – – – – (5.533) (5.533) – (5.533)
Lucro líquido do exercício – – – – – 36.442 36.442 2.721 39.163
Outros resultados abrangentes 
 (Ajuste de conversão de balanço) – – – – 74 – 74 – 74
Destinação do lucro
Reserva legal – 1.822 – – – (1.822) – – –
Reserva de lucros a realizar – – 29.087 – – (29.087) – – –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 67.192 6.258 96.547 – 975 – 170.972 10.613 181.585
Aumento de capital 2.010 – – – – – 2.010 – 2.010
Distribuição antecipada de lucros – – (8.524) (8.524) – (8.524)
Participação dos não controladores – – – – – – – (751) (751)
Lucro líquido do exercício – – – – – 31.498 31.498 3.970 35.468
Outros resultados abrangentes – – – 984 (1.775) – (791) – (791)
Destinação do lucro
Reserva legal – 1.575 – – – (1.575) – – –
Reserva de lucros a realizar – – 21.399 – – (21.399) – – –
Saldos em 31 de dezembro de 2019 69.202 7.833 117.946 984 (800) – 195.165 13.832 208.997

Demonstração  
dos resultados

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Receita operacional 
 líquida 19 – – 484.385 384.516
Custo dos serviços 
 prestados 20 – – (374.870) (299.867)
Lucro bruto – – 109.515 84.649
(Despesas)/receitas 
 operacionais
Gerais, administrativas 
 e com vendas 20 – – (26.099) (26.285)
Equivalência patrimonial 7 40.316 42.689 – –
Outras receitas/(despesas)
 operacionais, líquidas 20 3 (749) 1.221 (259)

40.319 41.940 (24.878) (26.544)
Lucro operacional 
 antes do 
  resultado financeiro 40.319 41.940 84.637 58.105
Resultado financeiro (8.821) (5.498) (40.016) (26.016)
Despesas financeiras 21 (8.950) (5.508) (42.201) (32.348)
Receitas financeiras 21 129 10 2.185 6.332
Lucro operacional 
 antes do IR e da CS 31.498 36.442 44.621 32.089
IR e CS - Corrente 22 – – (6.149) (5.037)
IR e CS - Diferido 22 – – (3.004) 12.111
Lucro líquido do exercício 31.498 36.442 35.468 39.163
Atribuível ao(s)
Controladores 31.498 36.442
Não controladores 3.970 2.721

35.468 39.163
Quantidade de ações 
 do capital social 
  no final do exercício 69.202.254 69.202.254
Lucro por ação no fim 
 do exercício - em R$ 0,46 0,53

Demonstrações dos  
resultados abrangentes

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro líquido do exercício 31.498 36.442 35.468 39.163
Itens que podem afetar o resultado em períodos subsequentes:
Ajuste de avaliação patrimonial 984 – 984 –
Ajuste de conversão de balanço 
 de controladas no exterior (1.775) 74 (1.775) 74
Outros resultados abrangentes 30.707 36.516 34.677 39.237
Atribuível aos 30.707 36.516 34.677 39.237
Controladores 30.707 36.516 30.707 36.516
Não controladores – – 3.970 2.721

Demonstração de  
valor adicionado

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Receitas – – 554.650 447.646
Vendas de mercadoria, produtos e  serviços – – 534.267 428.541
Outras receitas – – 22.250 19.398
PCLD - Reversão/(Constituição) – – (1.867) (293)
Insumos adquiridos de terceiros 3 (3.112) (160.409) (138.822)
Custos dos produtos, das mercadorias e dos 
 serviços vendidos, acrescido dos materiais,  
  energia, serviços de terceiros e outros 3 (3.112) (160.409) (138.822)
Valor adicionado líquido produzido 3 (3.112) 394.241 308.825
Depreciação, amortização e exaustão 
 líquidas – – (47.338) (43.564)
Valor adicionado líquido produzido 
 pela Companhia 3 (3.112) 346.903 265.261
Valor adicionado recebido 
 em transferência 40.445 45.062 3.793 9.635
Resultado de equivalência patrimonial 40.316 42.780 – –
Outras receitas/recuperações – 2.272 1.608 3.303
Receitas financeiras e variações 
 monetárias e cambiais 129 10 2.185 6.332
Valor adicionado total a distribuir 40.448 41.950 350.696 274.896
Distribuição do valor adicionado 40.448 41.950 350.696 274.896
Pessoal, encargos e benefícios
Remuneração direta – – 132.274 103.770
Benefícios – – 28.550 16.825
FGTS – – 7.573 7.075
Impostos, taxas e contribuições
Federais 328 661 85.119 60.705
Estaduais – – 8.120 6.339
Municipais – – 13.297 10.840
Remuneração de capitais de terceiros
Despesas financeiras e variações
 monetárias e cambiais 8.622 4.847 40.295 30.178
Remuneração de capitais próprios
Juros sobre capital próprio e  dividendos 8.524 5.533 8.524 5.533
Lucros retidos no exercício 22.974 30.909 22.974 30.909
Participação dos não controladores 
 nos lucros retidos – – 3.970 2.721

Demonstrações dos  
fluxos de caixa

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do IR e da CS 31.498 36.442 44.621 32.089
Ajustes para reconciliar o lucro antes do IR e CS ao caixa proveniente 
 das (aplicado nas) operações:
Depreciações e amortizações – – 47.338 43.563
Provisão estimada para créditos 
 de liquidação duvidosa – – 1.867 (293)
Valor residual de  ativo  imobilizado 
 e intangível alienado – – 11.855 3.954
Provisão para contingências – – 2.827 (1.680)
Valor residual baixado 
 na alienação de investimento – 4.341 – 4.341
Equivalência patrimonial (40.316) (42.689) – –
Juros sobre empréstimos e financiamentos 
 debêntures e variação cambial 8.234 4.776 28.767 16.942
Variações nos ativos e passivos:
Contas a receber – – (24.224) (26.108)
Impostos a recuperar (61) (70) 8.333 (9.673)
Outras contas a receber – 2.039 (4.709) (2.571)
Depósitos judiciais – – (1.093) 2.090
Fornecedores – – (637) 3.757
Salários e encargos sociais – – 3.368 533
Impostos a recolher – – (2.023) 2.623
Outras contas a pagar – – (10.346) (680)
Caixa proveniente das     
 (aplicado nas) operações (645) 4.840 105.944 68.887
Juros pagos sobre empréstimos 
 e financiamentos (7.120) (4.776) (26.796) (18.276)
IR e CS pagos – – (6.149) (5.037)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) 
 atividades operacionais (7.765) 63 72.999 45.574
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Dividendos recebidos 9.779 10.000 425 10.000
Caixa despendido para aquisições de empresas, 
 líquido do caixa recebido – (76.346) – (76.346)
Aquisição de bens do ativo 
 imobilizado e intangível – – (78.846) (20.761)
Caixa líquido aplicado nas      
 atividades de investimentos 9.779 (66.346) (78.421) (87.107)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Atribuído aos acionistas
Aumento de capital 2.010 – 2.010 –
Pagamento de dividendos (9.000) (5.533) (9.000) (5.533)
Atribuído a financiamentos
Partes relacionadas (18.004) 41.105 794 (7.325)
Captações de empréstimos 
 e financiamentos 115.491 36.104 174.498 84.278
Pagamentos de empréstimos 
 e financiamentos (34.813) (3.343) (107.075) (35.258)
Caixa líquido proveniente das 
 atividades de financiamentos 55.684 68.333 61.227 36.162
Aumento líquido/(redução) do 
 caixa e equivalentes de caixa 57.698 2.050 55.805 (5.371)
Caixa e equivalentes de caixa:
 No início do exercício 2.055 5 21.834 27.205
 No final do exercício 59.753 2.055 77.639 21.834
Aumento líquido/(redução) do 
 caixa e equivalentes de caixa 57.698 2.050 55.805 (5.371)

Notas explicativas às demonstrações contábeis  
individuais e consolidadas

1. Informações gerais: A Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. 
(“Companhia” ou “Ambipar”) é uma sociedade anônima de capital fechado 
com sede na cidade de São Paulo, na Avenida Pacaembú, 1088. Foi consti-
tuída em 26/10/2010 e tem como objetivo atuar como holding, controladora 
de participações societárias em empresas vinculadas às atividades de pres-
tação de serviços de mão de obra especializada, serviços ambientais, trans-
portes rodoviários de cargas, atendimento emergencial, gestão de resíduos 
automotivos, gestão de resíduos eletroeletrônicos e pós-consumo, gestão 
resíduos orgânicos e industriais, corretagem de seguros e produtos para 
proteção ambiental. 1.1. Participações societárias: Em 31/12/2019, as 
participações societárias da Companhia e suas respectivas áreas de atua-
ção são demonstradas a seguir, que conjuntamente são consideradas como 
“Grupo Ambipar”: • Ambipar Environmental Solution - Soluções Ambien-
tais Ltda. (“Ambitec ou Ambipar Environment”) - (Participação Direta de 
100%) atua de forma pioneira em toda a cadeia de serviços ambientais, des-
de planejamento, gerenciamento e valorização de resíduos até execução de 
projetos. Experiente no desenvolvimento de tecnologias e constante inova-
ção para a proteção do meio ambiente, criou o primeiro aterro privado de 
resíduos urbanos e industriais licenciado no estado de São Paulo. Suas 
Centrais de Tratamento de Resíduos são triplamente certificadas, segundo 
as normas de qualidade ambiental e de saúde e segurança do trabalho. 
Além disso, é especializada na terceirização de mão de obra com locação 
de equipamentos específicos, limpeza de silo, dragagem e desassoreamen-
to de vias e margens, com desenvolvimento de novas tecnologias e valoriza-
ção de resíduos, oferecendo soluções que possibilitam aos clientes dedicar-
se exclusivamente ao seu core business. Em 19/12/2019, os administrado-
res alteram a denominação da empresa, que deixa de ser Ambitec Soluções 
Ambientais Ltda., para Ambipar Environmental Solution - Soluções Ambien-
tais Ltda.; • Ambipar Logistics Ltda. (“Getel ou Ambipar Logistics”) - 
(Participação Direta de 100%) realiza serviços de transporte e logística de 
produtos químicos, petroquímicos, alimentícios e cargas gerais, incluindo: a 
manipulação e armazenamento de cargas em geral, gestão de materiais e 
movimentação interna, logística especializada em produtos perigosos e em-
balagens e paletização de produtos. Em 18/07/2019, os administradores al-
teram a denominação da empresa,que deixa de ser Getel Transportes Ltda., 
para Ambipar Logistics Ltda.; • Planeta Ambiental Central de Serviços 
Compartilhados Ltda. (“Planeta Ambiental CSC”) - (Participação Direta 
de 100%) com atuação em serviços administrativos; • Ambipar Environ-
ment Reverse Manufacturing S.A. (“Descarte Certo ou Ambipar Envi-
ronment Reverse Manufacturing”) - (Participação Direta de 51% e Partici-
pação Indireta de 49%) atua na gestão de resíduos pós-consumo, envolven-
do serviços de coleta, manejo e destinação final de produto eletroeletrônico 
e outros pós-consumo. Em 15/12/2019, os administradores alteram a deno-
minação da empresa, que deixa de ser Descarte Certo Soluções Ambientais 
S.A., para Ambipar Environment Reverse Manufacturing S.A.; • GED - Ino-
vação, Engenharia & Tecnologia Ltda. (“GED”) - (Participação Direta de 
51%) controlada diretamente pela Ambitec, com objetivo de pesquisa e de-
senvolvimento, inovação, tecnologia, economia verde, ciência, engenharia 
ambiental, consultoria, empreendimentos e sustentabilidade; • Emergência 
Participações S.A. (“3GA”) - (Participação Direta de 100%) - holding das 
empresas de atendimento a emergências químicas; fabricação de produtos 
para proteção ambiental e gestão de resíduos automotivos abaixo discrimi-
nadas. Em 16/07/2018, os administradores alteram a denominação da em-
presa, que deixa de ser 3GA Participações S.A., para Emergência Participa-
ções S.A.; • Ambipar Response S.A. (“Suatrans ou Ambipar Response”) 
- (Participação Indireta de 100%) - especializada em prevenção, gerencia-
mento e resposta a emergência de acidentes com produtos perigosos ou 
não perigosos em todos os modais de transporte, com bases próprias distri-
buídas no Brasil, Mercosul e Europa. Além disso, disponibiliza bombeiros in-
dustriais que atuam nas instalações de clientes e conta com o maior e mais 
completo campo de treinamento da América Latina, capacitando colabora-
dores e clientes com a mais completa estrutura voltada para resposta e ges-
tão de emergências em cenários multimodais. Em 3/08/2018, os administra-
dores alteram a denominação da empresa, que deixa de ser Suatrans Emer-
gênica S.A.,para Ambipar Response S.A.; • Ambipar Insurance - Corretora 
de Seguros Ltda. (“Segmir”) - (Participação Indireta de 100%) - especiali-
zada em corretagem de seguros dos ramos elementares, seguros dos ra-
mos de vida, capitalização, planos previdenciários, saúde, intermediação de 
títulos em geral e quotas de consórcio. Em 10/06/2019, os administradores 
alteram a denominação da empresa, que deixa de ser Segmir Corretora de 
Seguros Ltda, para Ambipar Insurance - Corretora de Seguros Ltda; • Ambi-
par Environment Waste Logistics Ltda. (“Resi Solution ou Ambipar En-
vironment Waste Logistics”) - (Participação direta de 100%) atua na ges-
tão de resíduos de grandes geradores e no segmento automotivo e postos 
de combustíveis. Em 27/03/2019, os administradores alteram a denomina-
ção da empresa, que deixa de ser Resi Solution - Transportes e Gerencia-
mento de Resíduos Ltda., para Ambipar Environment Waste Logistics Ltda.; 
• Ambipar Eco Products S.A. (“Ecosorb ou Ambipar EcoProducts”) - 
(Participação direta de 100%) - especializada em atendimentos emergen-
ciais de acidentes em portos (offshore), também atua na fabricação de pro-
dutos para proteção ambiental. Em 11/02/2019, os administradores alteram 
a denominação da empresa, que deixa de ser Ecosorb Produtos para Prote-
ção Ambiental S.A., para Ambipar Eco Products S.A.; • Ambipar Response 
Insurance - Atendimento a Seguros Ltda. (“WGRA Gerenciamento ou 
Ambipar Response”) - (Participação Indireta de 100%) - com mesma atua-
ção da Ambipar Response. Em 16/08/2019, os administradores alteram a 
denominação da empresa, que deixa de ser WGRA Gerenciamento de Ris-
cos Ambientais Ltda, para Ambipar Response Insurance - Atendimento a 
Seguros Ltda.; • WGRA Operações e Atendimento Emergênciais Ltda. 
(“WGRA Operações”) - (Participação Indireta de 100%) - com mesma atu-
ação da Ambipar Response; • Ambipar Howells Consultancy Limited. 
(“Ambipar Howells”) - (Participação direta de 100%) - com mesma atuação 
da Ambipar Response, no território britânico; • Ambipar Response Limited. 
(“Ambipar Response UK”) - (Participação direta de 100%) - com mesma 
atuação da Ambipar Response, no território britânico; • Suatrans Chile S.A. 
(“Suatrans Chile”) - (Participação Indireta de 50%) com mesma atuação da 
Ambipar Response, no território chileno; • Suatrans Peru SAC (“Suatrans 
Peru”) - (Participação Indireta de 49,95%) com mesma atuação da Ambipar 
Response, no território peruano; • Suatrans Training S.A. (“Training”) - 
(Participação Indireta de 37,75%) com mesma atuação da Ambipar Respon-
se, no território chileno; • SIS - Servicios Industriales Especializados S.A. 
(“SIS”) - (Participação Indireta de 49,95%) com mesma atuação da Ambipar 
Response, no território chileno; • Horvefel S.A. (“Horvefel”) - (Participação 
Indireta de 50%) com mesma atuação da Ambipar Response, no território 
Uruguaio; e • Atmo Hazmat Ltda. (“Atmo”) - Participação Indireta de 
100%) - com mesma atuação da Ambipar Response. 1.2. Autorização de 
emissão destas demonstrações contábeis: A emissão destas demons-
trações contábeis foi autorizada pelo Conselho de Administração em 
17/02/2020. 2. Resumo das principais políticas contábeis: 2.1. Base de 
preparação: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apre-
sentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base 
nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamen-
tos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC, normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários 
- CVM, e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB) e evidenciam todas 
as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e so-
mente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. As demonstrações contábeis consolidadas estão identi-
ficadas como “Consolidado” e as demonstrações contábeis individuais da 
Controladora estão identificadas como “Controladora”. As demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas da Companhia estão expressas em mi-
lhares de Reais (“R$”), bem como as divulgações de montantes em outras 
moedas, quando necessário, também foram efetuadas em milhares. Itens 
divulgados em Reais estão informados quando aplicáveis. A preparação das 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia requer 
que a Administração faça julgamentos, use estimativas e adote premissas 
que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passi-
vos, incluindo passivos contingentes. Contudo, a incerteza relativa a esses 
julgamentos, premissas e estimativas poderia levar a resultados que requei-
ram um ajuste significativo ao valor contábil de certos ativos e passivos em 
exercícios futuros. A Administração da Companhia declara e confirma que 
todas as informações relevantes próprias contidas nas demonstrações con-
tábeis estão sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas pela Ad-
ministração da Companhia na sua gestão. As demonstrações contábeis in-
dividuais e consolidadas foram elaboradas considerando o custo histórico 
como base de valor e determinados ativos e passivos mensurados ao valor 
justo. As políticas contábeis e os métodos de cálculo utilizados na prepara-
ção dessas demonstrações contábeis foram os mesmos adotados na prepa-
ração das demonstrações contábeis da Companhia no exercício findo em 
31/12/2018, exceto pelas adoções em 1° de janeiro de 2019 ao IFRS16/
CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil e ao IFRIC 23/ICPC 
22 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro. 2.2. Adoção inicial 
da IFRS 16/CPC 06(R2): A IFRS 16/CPC 06 (R2) consiste em reconhecer 

pelo valor presente dos pagamentos futuros, os contratos de arrendamentos 
com prazo superior a 12 meses e com valores substanciais dentro do balan-
ço patrimonial dos arrendatários. A norma determina que esse reconheci-
mento será através de um ativo de direito de uso e de um passivo de arren-
damento que serão realizados por meio de despesa de depreciação dos ati-
vos de arrendamento e despesa financeira oriundas dos juros sobre o pas-
sivo. Anteriormente as despesas desses contratos eram reconhecidas dire-
tamente no resultado do período em que ocorriam. Os ativos de direito de 
uso (substancialmente aluguéis de imóveis) serão mensurados pelo fluxo de 
caixa do passivo de arrendamento, descontado a valor presente. Também 
serão adicionados (quando existir) custos incrementais que são necessários 
na obtenção de um novo contrato de arrendamento que de outra forma não 
teriam sido incorridos. O passivo de arrendamento, por sua vez, será men-
surado pelo valor presente dos pagamentos de arrendamentos esperados 
até o fim do contrato, considerando possíveis renovações ou  cancelamentos. 
Por fim, o valor presente dos pagamentos de arrendamentos será calculado, 
de acordo com uma taxa incremental de financiamento. A adoção inicial da 
IFRS 16/CPC 06 (R2) em 01/01/2019, gerou os seguintes reconhecimentos 
contábeis: Valor
Ativo não circulante: Direito de uso na locação de veículos 6.741
Depreciação acumulada de ativo de direito de uso (711)
Total ativo (A) 6.030
Passivo circulante: Passivo de arrendamento 2.276
Juros a apropriar de contratos de arrendamento (120)
Passivo não circulante: Passivo de arrendamento 5.121
Juros a apropriar de contratos de arrendamento (1.247)
Total passivo (B) 6.030
A Companhia efetuou a adoção pelo modelo retrospectivo simplificado con-
forme facultado pela norma. As notas explicativas nº 8 (f) e 14 apresentam 
as novas informações e abertura dos saldos conforme exigido pela nova 
norma. A taxa de desconto utilizada é de 8% a.a. e corresponde ao custo 
médio de mercado. 2.3. Novas normas, revisões e interpretações emiti-
das que estão em vigor a partir de 01/01/2019: IFRIC 23/ICPC 22 - Esta 
Interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e 
mensuração no CPC 32 (IAS 12) quando há incerteza sobre os tratamentos 
de tributos sobre o lucro. Nessa circunstância, a entidade deve reconhecer e 
mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os re-
quisitos do CPC 32 (IAS 12) com base no lucro tributável (prejuízo fiscal), 
bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados 
e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta Interpretação. Ao avaliar se 
e como o tratamento fiscal incerto afeta a determinação de lucro tributável 
(prejuízo fiscal), base fiscal, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais 
não utilizados e alíquotas fiscais, a Companhia deve assumir que a autori-
dade fiscal examinará os valores que tem direito de examinar e tenha pleno 
conhecimento de todas as informações relacionadas ao realizar esses exa-
mes, e concluiu que não há impactos significativos. Outros pronunciamen-
tos e interpretações - Não há outras normas, alterações de normas e inter-
pretação que não estão em vigor que a Companhia espera ter um impacto 
material decorrente de sua aplicação em suas informações contábeis. 
2.4. Base de consolidação: Controlada é a entidade, incluindo aquela não 
constituída sob a forma de sociedade tal como uma parceria, na qual a con-
troladora, diretamente ou por meio de outras controladas, é titular de direitos 
de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas de-
liberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. As de-
monstrações contábeis consolidadas abrangem as seguintes Companhias:
Empresas Controladas 
Diretamente

2019 2018
Atividade Participação (%)

Ambipar Environmental 
Solution - Soluções 
 Ambientais Ltda.

Gerenciamento de 
resíduos, serviços 
ambientais especializados 
e serviços de mão de obra; 100,00% 100,00%

Ambipar Logistics Ltda. Transportadora especializa-
da em produtos químicos 100,00% 100,00%

Planeta Ambiental Central 
de Serviços 
Compartilhados Ltda. Serviços Administrativos; 100,00% 100,00%
Emergência
Participações S.A.

Holding das empresas Am-
bipar Response, Ambipar 
Environment Waste Logisti-
cs, Ambipar Ecoproducts e 
Suatrans Chile 100,00% 100,00%

Ambipar Environment Re-
verse Manufacturing S.A.

Gestão de resíduos 
pós-consumo. 51,00% 51,00%

GED - Inovação, Enge-
nharia & Tecnologia Ltda.

Pesquisa e desenvolvimen-
to de novos produtos 51,00% 51,00%

Ambipar Response 
Insurence - Atendimento 
a Seguros Ltda.

Atendimento a 
Emergências Químicas – 100,00%

WGRA Operaçõe 
e Atendimento 
Emergências Ltda.

Atendimento a 
Emergências Químicas – 100,00%

Ambipar Howells 
Consultancy Limited

Atendimento a 
Emergências Químicas 100,00% 100,00%

Ambipar Response 
Limited

Atendimento a 
Emergências Químicas 100,00% 100,00%

Ambipar EcoProducts S.A.

Fabricação de Produtos 
para Proteção Ambiental e 
Atendimento a 
Emergências Químicas 100,00% –

Ambipar Environment 
Waste Logistics Ltda.

Gestão de Resíduos 
Automotivos 100,00% –

Empresas Controladas 
Indiretamente

2019 2018
Atividade Participação (%)

Ambipar Environment Re-
verse Manufacturing S.A.

Gestão de resíduos pós-
consumo. 49,00% 49,00%

Ambipar Response S.A. Atendimento a Emergên-
cias Químicas 100,00% 100,00%

Ambipar Environment 
Waste Logistics Ltda.

Gestão de Resíduos Auto-
motivos – 100,00%

Ambipar EcoProducts S.A. Fabricação de Produtos 
para Proteção Ambiental e 
Atendimento a Emergên-
cias Químicas – 100,00%

ES Serviços Ambientais 
Ltda.

Atendimento a Emergên-
cias Químicas – 100,00%

Ambipar Insurance Corre-
tora de Seguros Ltda. Corretagem de seguro 100,00% 100,00%
Ambipar Response 
 Insurence - Atendimento 
a Seguros Ltda.

Atendimento a Emergên-
cias Químicas 100,00% –

WGRA Operaçõe e Atendi-
mento Emergências Ltda.

Atendimento a Emergên-
cias Químicas 100,00% –

Atmo Hazmat Ltda. Atendimento a Emergên-
cias Químicas 100,00% –

Suatrans Chile S.A. (Chile) Atendimento a Emergên-
cias Químicas 50,00% 50,00%

Suatrans Peru SAC (Peru) Atendimento a Emergên-
cias Químicas 49,89% 49,89%

Suatrans Training S.A. 
(Chile)

Prestação de serviço de 
treinamentos 37,75% 37,75%

SIS - Servicios Industriales 
Especializados S.A. (Chile)

Atendimento a Emergên-
cias Químicas 49,95% 49,95%

Suatrans Restec Argentina 
S.A. (Argentina)*

Atendimento a Emergên-
cias Químicas – 45,00%

Horvefel S.A. Atendimento a Emergên-
cias Químicas 50,00% 50,00%

(*) Empresa encerrada em 2019.
2.5. Conversão de moeda: (a) Moeda funcional e moeda de apresenta-
ção - Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Companhia são 
mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a 
Companhia atua (a moeda funcional). As demonstrações contábeis estão 
apresentadas em Reais (R$). Todas as informações financeiras divulgadas 
foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado 
por outra forma. (b) Moeda estrangeira - As operações com moedas es-
trangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de 
câmbio vigentes nas datas das transações ou da avaliação, na qual os itens 
são mensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação 
dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercí-
cio, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são 
reconhecidos na demonstração do resultado. Os ganhos e as perdas cam-
biais relacionados com contas a receber, fornecedores e empréstimos são 
apresentados na demonstração do resultado como receita ou despesa fi-
nanceira. (c) Uso de estimativas contábeis e julgamento - A elaboração 
de demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de jul-
gamento na determinação e registro de estimativas contábeis. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores di-
ferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua 
determinação. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contí-
nua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no 
exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios 
futuros afetados. As informações sobre julgamentos críticos referentes às 
políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reco-
nhecidos nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas estão in-
cluídos nas seguintes Notas Explicativas: • Nota Explicativa nº 2.13 - Im-
pairment de ativos não financeiros; • Nota Explicativa nº 2.16 - Provisão 
para reestruturação de aterros; • Nota Explicativa nº 5 - Perda Esperada 
para Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD); • Nota Explicativa nº 8 - 
Valor residual e vida útil estimada do ativo imobilizado; e • Nota Explicativa 
nº 15 - Provisão para contingências. 2.6. Caixa e equivalentes de caixa: 
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e ou-
tros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais 
de até três meses com risco insignificante de mudança de valor. 2.7. Ativos 
financeiros e Passivos financeiros: 2.7.1. Ativos financeiros: Classifica-
ção - No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como 
mensurado ao: (i) custo amortizado; (ii) valor justo por meio de outros resul-
tados abrangentes; ou (iii) valor justo por meio do resultado. Um ativo finan-
ceiro é mensurado ao custo amortizado se satisfizer ambas as condições a 
seguir: (i) o ativo é mantido dentro de um modelo de negócios com o objetivo 
de coletar fluxos de caixa contratuais; e (ii) os termos contratuais do ativo fi-
nanceiro dão origem, em datas específicas, aos fluxos de caixa que são 
apenas pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal em 

 aberto. Um ativo financeiro é mensurado no valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes somente se satisfizer ambas as condições a seguir: 
(i) o ativo é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é alcan-
çado tanto pela coleta de fluxos de caixa contratuais como pela venda de 
ativos financeiros; e (ii) os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, 
em datas específicas, a fluxos de caixa que representam pagamentos de 
principal e de juros sobre o valor principal em aberto. Todos os outros ativos 
financeiros são classificados como mensurados ao valor justo por meio do 
resultado. Adicionalmente, no reconhecimento inicial, a Companhia pode, ir-
revogavelmente, designar um ativo financeiro, que satisfaça os requisitos 
para ser mensurado ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes ou mesmo ao valor justo por meio do resultado. 
Essa designação possui o objetivo de eliminar ou reduzir significativamente 
um possível descasamento contábil decorrente do resultado produzido pelo 
respectivo ativo. Reconhecimento e mensuração - As compras e as ven-
das de ativos financeiros são reconhecidas na data da negociação. Os in-
vestimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos 
custos da transação para todos os ativos financeiros não classificados como 
ao valor justo reconhecido no resultado. Os ativos financeiros ao valor justo 
reconhecidos no resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, 
e os custos da transação são debitados à demonstração do resultado no pe-
ríodo em que ocorrerem. O valor justo dos investimentos com cotação públi-
ca é baseado no preço atual de compra. Se o mercado de um ativo financei-
ro não estiver ativo, a Companhia estabelece o valor justo por meio de téc-
nicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes 
contratadas com terceiros, a referência a outros instrumentos que são subs-
tancialmente similares, a análise de fluxos de caixa descontados e os mode-
los de precificação de opções, privilegiando informações de mercado e mi-
nimizando o uso de informações geradas pela Administração. Valor recupe-
rável (impairment) de ativos financeiros - ativos mensurados ao custo 
amortizado - A Companhia avalia no final de cada período de relatório se 
há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de ativos financei-
ros esteja deteriorado. Os critérios utilizados pela Companhia para determi-
nar se há evidência objetiva de uma perda por impairment incluem: (i) dificul-
dade financeira significativa do emissor ou tomador; (ii) uma quebra de con-
trato, como inadimplência ou atraso nos pagamentos de juros ou de princi-
pal; (iii) probabilidade de o devedor declarar falência ou reorganização finan-
ceira; e (iv) extinção do mercado ativo daquele ativo financeiro em virtude de 
problemas financeiros. Desreconhecimento de ativos financeiros - Um 
ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou 
parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é baixado principal-
mente quando: (i) os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem; 
e (ii) a Companhia transferiu os seus direitos de receber fluxos de caixa do 
ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa 
recebidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de um acordo 
de “repasse”; e (a) a Companhia transferiu substancialmente todos os riscos 
e benefícios relativos ao ativo; ou (b) a Companhia não transferiu e não re-
teve substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas 
transferiu o controle sobre esse ativo. Quando a Companhia tiver transferido 
seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo, ou tiver executado um 
acordo de repasse e não tiver transferido ou retido substancialmente todos 
os riscos e benefícios relativos ao ativo, um ativo é reconhecido na extensão 
do envolvimento contínuo da Companhia com esse ativo. 2.7.2. Passivos fi-
nanceiros: Reconhecimento e mensuração - Um passivo financeiro é 
classificado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso 
seja definido como mantido para negociação ou designado como tal no mo-
mento do seu reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhe-
cidos no resultado conforme incorridos. Esses passivos financeiros são 
mensurados pelo valor justo e eventuais mudanças no valor justo, incluindo 
ganhos com juros e dividendos, são reconhecidas no resultado do exercício. 
Os passivos financeiros da Companhia, que são inicialmente reconhecidos 
a valor justo, incluem contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar, 
empréstimos e financiamentos. Mensuração subsequente - Após o reco-
nhecimento inicial, empréstimos e financiamentos, fornecedores e contas a 
pagar são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando 
o método da taxa de juros efetivos. Custos de empréstimos - Os custos de 
empréstimos atribuídos à aquisição, construção ou produção de um ativo 
que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para fi-
car pronto para seu uso ou venda pretendidos são capitalizados como parte 
do custo destes ativos. Custos de empréstimos são juros e outros custos em 
que a Companhia incorre em conexão com a captação de recursos. Desre-
conhecimento de passivos financeiros - Um passivo financeiro é baixado 
quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo 
financeiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante com ter-
mos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente fo-
rem significativamente alterados, essa substituição ou alteração é tratada 
como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, sen-
do a diferença nos correspondentes valores contábeis reconhecida na de-
monstração do resultado. 2.8. Contas a receber de clientes: As contas a 
receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela 
prestação do serviço realizada no decurso normal das atividades da Com-
panhia. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos (ou 
outro que atenda o ciclo normal da Companhia), as contas a receber são 
classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ati-
vo não circulante. As contas a receber de clientes são, inicialmente, reco-
nhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 
amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos as perdas 
esperadas das contas a receber (impairment). Na prática são normalmente 
reconhecidas ao valor faturado, ajustado pela provisão para impairment, se 
necessária. 2.9. Outras contas a receber (circulante e não circulante): 
São reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e mensurados posterior-
mente pelo seu valor realizável. 2.10. Investimentos em controladas: 
Os investimentos mantidos em sociedade controlada são avaliados pelo mé-
todo da equivalência patrimonial (Nota Explicativa nº 7). As demonstrações 
contábeis das controladas são ajustadas, quando aplicável, às práticas con-
tábeis da Companhia. Os investimentos são inicialmente reconhecidos pelo 
custo e, posteriormente, ajustados pelo reconhecimento da participação 
atribuída à Companhia nas alterações dos ativos líquidos das investidas, de-
duzidas de provisões para redução ao valor de recuperação, quando aplicá-
vel. As demonstrações contábeis dos investimentos no exterior são conver-
tidas para as mesmas práticas contábeis e moeda de apresentação da 
Companhia. Os ajustes de moeda são classificados na rubrica “Ajuste acu-
mulado de conversão - patrimônio líquido”. A realização ocorre quando a 
baixa, alienação, recebimento de dividendos desses investimentos. 
2.11. Ativos intangíveis: As licenças de software adquiridas são capitaliza-
das com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com 
que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortiza-
dos durante sua vida útil estimável de três a cinco anos. Os custos associa-
dos à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme 
incorridos. Os custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificáveis e exclusivos, 
controlados pela Companhia, são reconhecidos como ativos intangíveis 
quando os seguintes critérios são atendidos. Outros gastos de desenvolvi-
mento que não atendam a esses critérios são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previamente reconheci-
dos como despesa não são reconhecidos como ativo em período subse-
quente. Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos como ati-
vos são amortizados durante sua vida útil estimada. 2.12. Imobilizado: 
Os aterros sanitários são avaliados ao custo das áreas e dos investimentos 
na preparação para operação. São amortizados de acordo com a quantida-
de de resíduos depositada versus a capacidade total de resíduos. Os terre-
nos e edificações compreendem, principalmente, armazéns e escritórios. 
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aqui-
sição dos itens. O custo histórico também inclui os custos de financiamento 
relacionados com a aquisição de ativos qualificadores. Os custos subse-
quentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um 
ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que flu-
am benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item 
possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças 
substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lança-
dos em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. Os terre-
nos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usan-
do o método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais du-
rante a vida útil estimada, exceto quanto a aterros sanitários. Os valores re-
siduais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao 
final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixa-
do de acordo com o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de 
alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor 
contábil e são reconhecidos em “Outras receitas (despesas) operacionais, 
líquidas”, na demonstração do resultado. 2.13. Impairment de ativos não 
financeiros: Os ativos que estão sujeitos à depreciação e amortização são 
revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudan-
ças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recupe-
rável. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor 
contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais 
alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o seu valor 
em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos 
níveis mais baixos para os quais existem fluxos de caixa identificáveis sepa-
radamente. Os ativos não financeiros, que tenham sofrido impairment, são 
revisados para a análise de uma possível reversão do impairment na data de 
apresentação do relatório. 2.14. Fornecedores e outras contas a pagar: 
As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são obriga-
ções a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no 
curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes 
se o pagamento for devido no período de até um ano, caso contrário, as con-
tas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicial-
mente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas 
pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prá-
tica, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 
2.15. Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos 
são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorri-
dos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo 
amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos cus-
tos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do 
resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, uti-
lizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos e financiamentos 
são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha 
um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por pelo menos 
12 meses após a data do balanço. 2.16. Provisões: As provisões para 
ações judiciais (trabalhista, cíveis e tributárias) são reconhecidas quando: a 
Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive 

obligation) como resultado de eventos passados; é provável que uma saída 
de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido es-
timado com segurança. As provisões não são reconhecidas com relação às 
perdas operacionais futuras. Quando houver uma série de obrigações simi-
lares, a probabilidade de liquidá-las é determinada levando-se em conside-
ração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida 
mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item 
individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. As provi-
sões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser neces-
sários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual 
reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos 
riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência 
da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. A provisão 
de reestruturação de aterros é registrada inicialmente considerando os cus-
tos estimados de remediação dos aterros atendendo a legislação ambiental 
no Brasil, em contrapartida na rubrica “Imobilizado”, na classe de Aterro. A 
Administração mantém seus estudos atualizados considerando as atualiza-
ções monetárias, orçamentos de terceiros a serem contratados e custos in-
ternos, sendo revisitada a sua estimativa em caso de alterações no orça-
mento original. 2.17. IR e CS corrente e diferido: 2.17.1. IR e CS corrente: 
Empresas sobre o regime de lucro presumido - Há empresas que opta-
ram pela tributação com base no lucro presumido. O IR e a CS do exercício 
corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acresci-
das do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para 
IR e 9% sobre o lucro tributável para Contribuição. Empresas sobre o regi-
me de lucro real - O IR e a CS do exercício corrente são calculados com 
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro 
tributável excedente de R$ 240 para IR e 9% sobre o lucro tributável para 
CSLL e consideram, quando existente, a compensação de prejuízos fiscais 
e base negativa de CS, limitada a 30% do lucro real. A Companhia e suas 
controladas foram tributadas pelo lucro real, com exceção das controlada 
Resi Solution e WGRA Gerenciamento, as quais foram optantes pelo lucro 
presumido e também quanto a Ambipar Response, Ambipar Howells e Sua-
trans Chile e controladas, que são tributadas com base na legislação tribu-
tária de suas jurisdições de atuação. 2.17.2. IR e CS e diferido: O IR e CS 
diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as dife-
renças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ati-
vos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações contábeis. En-
tretanto, o IR e CS diferidos não são contabilizados se resultar do reconhe-
cimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma 
combinação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o resul-
tado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo fiscal). O IR e CS diferidos são 
determinados, usando alíquotas de imposto (e leis fiscais) promulgadas, ou 
substancialmente promulgadas, na data do balanço, e que devem ser apli-
cadas quando o respectivo imposto diferido ativo for realizado ou quando o 
imposto diferido passivo for liquidado. O IR e CS diferidos ativo são reconhe-
cidos somente na proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro 
esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usa-
das. O IR e CS diferido ativo e passivo são compensados quando há um di-
reito exequível legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra 
os passivos fiscais correntes e quando os Impostos de Renda diferidos ati-
vos e passivos se relacionam com os Impostos de Renda incidentes pela 
mesma autoridade tributária sobre a entidade tributável ou diferentes entida-
des tributáveis onde há intenção de liquidar os saldos numa base líquida. 
2.18. Benefícios a funcionários: (a) Benefícios de demissão: A Compa-
nhia não tem planos de benefícios de demissão para funcionários. (b) Parti-
cipação nos lucros e bônus: O reconhecimento dessa participação é usu-
almente efetuado quando do encerramento do exercício, momento em que 
o valor pode ser mensurado de maneira confiável pela Companhia. 2.19. Re-
conhecimento da receita: A receita compreende o valor justo da contra-
prestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal 
das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, 
dos cancelamentos, dos abatimentos e dos descontos. A Companhia reco-
nhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com segu-
rança e é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a Compa-
nhia. (a) Receita financeira: A receita financeira é reconhecida conforme o 
prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. 2.20. Arrenda-
mentos: A Companhia arrenda certos bens do imobilizado. Os arrendamen-
tos do imobilizado, nos quais a Companhia detém, substancialmente, todos 
os riscos e benefícios da propriedade, são classificados como arrendamen-
tos financeiros. Estes são capitalizados no início do arrendamento pelo me-
nor valor entre o valor justo do bem arrendado e o valor presente dos paga-
mentos mínimos do arrendamento. Cada parcela paga do arrendamento é 
alocada, parte ao passivo e parte aos encargos financeiros, para que, dessa 
forma, seja obtida uma taxa constante sobre o saldo da dívida em aberto. As 
obrigações correspondentes, líquidas dos encargos financeiros, são incluí-
das em empréstimos e financiamentos, segregados entre passivo circulante 
e não circulante de acordo com os prazos de liquidação das parcelas. Os ju-
ros das despesas financeiras são reconhecidos na demonstração do resul-
tado durante o período do arrendamento, para produzir uma taxa periódica 
constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo para cada perío-
do. O imobilizado adquirido por meio de arrendamento financeiro é deprecia-
do durante a vida útil do ativo. A Companhia e suas controladas determina-
ram o valor mínimo agregado desses contratos de arrendamento para esta-
belecimento de análise, acima de R$ 20, e se utiliza do pressuposto de que 
o benefício usufruído seja superior a um ano, atendendo as isenções permi-
tidas no IFRS 16/CPC 06 (R2). 2.21. Distribuição de dividendos e juros 
sobre o capital próprio: A distribuição de dividendos e juros sobre o capital 
próprio para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo 
nas demonstrações contábeis ao final do exercício, com base no Estatuto 
social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente 
é provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas. O benefício 
fiscal dos juros sobre capital próprio é reconhecido na demonstração de re-
sultado. 2.22. Ajuste a valor presente: Os elementos integrantes do ativo e 
do passivo decorrentes de operações de longo prazo, ou de curto prazo, 
quando houver efeitos relevantes, são ajustados a valor presente com base 
em taxas de desconto que reflitam as melhores avaliações atuais do merca-
do quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo e 
do passivo. A Administração efetuou análise dos valores de ativo e passivo, 
não tendo identificado saldos e transações para os quais o ajuste a valor 
presente seja aplicável e relevante para efeito das demonstrações contá-
beis. 2.23. Combinações de negócios: De acordo com o CPC 15 (R1) - 
Combinações de Negócios, as aquisições de negócios são contabilizadas 
pelo método de aquisição. A contrapartida transferida em uma combinação 
de negócios é mensurada pelo valor justo, que é calculado pela soma dos 
valores justos dos ativos transferidos, dos passivos incorridos na data de 
aquisição para os antigos controladores da adquirida e das participações 
emitidas em troca do controle da adquirida. Os custos relacionados à aqui-
sição são geralmente reconhecidos no resultado, quando incorridos. O ágio 
é mensurado como o excesso da soma da contrapartida transferida, do valor 
das participações não controladoras na adquirida e do valor justo da partici-
pação do adquirente anteriormente detida na adquirida (se houver) sobre os 
valores líquidos na data de aquisição dos ativos adquiridos e passivos assu-
midos identificáveis. Se, após a avaliação, os valores líquidos dos ativos ad-
quiridos e passivos assumidos identificáveis na data de aquisição forem su-
periores à soma da contrapartida transferida, do valor das participações não 
controladoras na adquirida e do valor justo da participação do adquirente 
anteriormente detida na adquirida, o excesso é reconhecido imediatamente 
no resultado como ganho. Se a contabilização inicial de uma combinação de 
negócios estiver incompleta no encerramento do exercício no qual essa 
combinação ocorreu, é feito o registro dos valores provisórios dos itens cuja 
contabilização estiver incompleta. Esses valores provisórios são ajustados 
durante o período de mensuração (que não poderá ser superior a um ano a 
partir da data de aquisição), ou ativos e passivos adicionais são reconheci-
dos para refletir as novas informações obtidas relacionadas a fatos e cir-
cunstâncias existentes na data de aquisição que, se conhecidos, teriam afe-
tado os valores reconhecidos naquela data. 2.24. Apresentação de relató-
rio por segmento: As informações por segmento de negócios são apresen-
tadas de modo consistente com o processo decisório do principal tomador 
de decisões operacionais. O principal tomador de decisões operacionais, 
responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho 
dos segmentos operacionais é a administração da Companhia, responsável 
pela tomada das decisões estratégicas. 2.25. Lucro por ação - básico e di-
luído: A Companhia efetua os cálculos do lucro por ação básico utilizando o 
número médio ponderado de ações preferenciais e ordinárias totais em cir-
culação, durante o período correspondente ao resultado conforme pronun-
ciamento contábil CPC 41/IAS 33. 2.26. Demonstração do valor adiciona-
do - informação suplementar às IFRS: A demonstração do valor adiciona-
do está sendo preparada e divulgada, consistentemente com o pronuncia-
mento técnico CPC 09, em atendimento a legislação societária brasileira 
para companhias de capital aberto e regulados pela CVM. 3. Gestão de ris-
co financeiro: A Companhia e suas controladas participam de operações 
envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas ativi-
dades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis. A Administração 
desses riscos é realizada por meio de definição de estratégias conservado-
ras, visando à liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle  
consiste no acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as 
vigentes no mercado. Nos exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 não 

 foram realizadas operações envolvendo instrumentos financeiros derivati-
vos, instrumentos financeiros com finalidade especulativa e instrumentos fi-
nanceiros compostos com derivativos embutidos. Os instrumentos financei-
ros somente são reconhecidos a partir da data em que a Companhia se tor-
na parte das disposições contratuais. Quando reconhecidos, são inicialmen-
te registrados ao seu valor justo, acrescido dos custos de transação que 
sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão (quando aplicá-
vel). Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço, de acor-
do com as regras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e 
passivos financeiros. 3.1. Fatores de risco financeiro: As atividades da 
Companhia a expõe a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluin-
do risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de 
caixa), risco de preço, risco de crédito e risco de liquidez. O programa de 
gestão de risco da Companhia se concentra na imprevisibilidade dos merca-
dos financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempe-
nho financeiro da Companhia. A gestão de risco é realizada pela alta Admi-
nistração da Companhia, segundo as políticas aprovadas pelos acionistas. 
A alta administração da Companhia identifica, avalia e protege a Companhia 
contra eventuais riscos financeiros. (a) Risco de mercado: (i) Risco de 
taxa de juros - O risco de taxa de juros decorre da parcela da dívida refe-
renciada à TJLP e aplicações financeiras referenciadas ao CDI, que podem 
afetar as receitas ou despesas financeiras caso ocorra um movimento des-
favorável nas taxas de juros ou na inflação. Os empréstimos emitidos às ta-
xas variáveis expõem a Companhia ao risco de taxa de juros de fluxo de cai-
xa. Os empréstimos emitidos às taxas fixas expõem a Companhia e suas 
controladas ao risco de valor justo associado à taxa de juros. Considerando 
que parte substancial dos empréstimos da Companhia e suas controladas 
está atrelada às taxas prefixadas, a Administração entende que o risco de 
mudanças significativas no resultado e nos fluxos de caixa é baixo. A Com-
panhia definiu 3 cenários (provável, possível e remoto) a serem simulados. 
No provável foram definidas pela Administração as taxas divulgadas pela 
BM&F, e o cenário possível e o remoto, uma deterioração de 25% e 50%, 
respectivamente, nas variáveis. A base de cálculo utilizada é o valor apre-
sentado nas notas explicativas caixa e equivalentes de caixa, empréstimos 
e arrendamento mercantil financeiro: 
• 2019 Cenários (Consolidado)
Risco com indexadores Base Provável Possível Remoto
CDI - Aplicações financeiras 69.632 8.878 6.659 4.439
TJLP - Debêntures (104.567) (5.228) (6.535) (7.842)
Exposição líquida (34.935) 3.650 124 (3.403)
• 2018 Cenários (Consolidado)
Risco com indexadores Base Provável Possível Remoto
CDI - Aplicações financeiras 5.842 745 559 373
TJLP - Debêntures (8.761) (438) (548) (657)
Exposição líquida (2.919) 307 11 (284)
Devido à natureza, complexidade e isolamento de uma única variável, as es-
timativas apresentadas podem não representar fielmente o valor da perda, 
caso a variável em questão tenha a deterioração apresentada. O cálculo foi 
efetuado para um cenário de ganho/perda no período de um mês. (ii) Risco 
de taxas de câmbio: A Companhia não possui operações em moedas es-
trangeiras, consequentemente, não possui exposição a riscos de taxas de 
câmbio. (iii) Risco de preço de commodities: A Companhia não possui 
operações cotadas a preço de commodities, consequentemente, não possui 
exposição a riscos de preço de commodities. (b) Risco de crédito: O risco 
de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e 
instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes. Para 
bancos e instituições financeiras, são aceitos somente títulos de entidades 
consideradas de primeira linha. A área de análise de crédito avalia a quali-
dade do crédito do cliente, levando em consideração sua posição financeira, 
experiência passada e outros fatores. Os limites de riscos individuais são 
determinados com base em classificações internas ou externas de acordo 
com os limites determinados pela Administração. A utilização de limites de 
crédito é monitorada regularmente. Não foi ultrapassado nenhum limite de 
crédito durante o exercício e a Administração não espera nenhuma perda 
decorrente de inadimplência dessas contrapartes, além da provisão já cons-
tituída (Nota Explicativa nº 5). (c) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de 
caixa é realizada pela Administração da Companhia. A Administração moni-
tora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para 
assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às necessidades ope-
racionais. Essa previsão leva em consideração os planos de financiamento 
da dívida da Companhia, cumprimento de cláusulas, cumprimento das me-
tas internas do quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências 
regulatórias externas ou legais - por exemplo, restrições de moeda. O ex-
cesso de caixa mantido pela Companhia, além do saldo exigido para Admi-
nistração do capital circulante, é investido em contas correntes com incidên-
cia de juros, depósitos a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo ins-
trumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer 
margem suficiente conforme determinado pelas previsões acima menciona-
das. Em 31/12/2019, a Companhia mantinha fundos de curto prazo investi-
dos de R$ 77.639 (R$ 21.834 em 31/12/2018) (consolidado) que se espera 
gerem prontamente entradas de caixa para administrar o risco de liquidez. 
A tabela a seguir analisa os passivos financeiros não derivativos da Compa-
nhia (consolidado), por faixas de vencimento, correspondentes ao período 
remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento: 

Menos  
de um  

ano

Entre  
um e  
dois  

anos

Entre  
dois e  
cinco  
anos

Mais  
de  

cinco  
anos Total

Em 31/12/2019 - Consolidado 97.119 124.481 114.998 10.295 346.893
Empréstimos e financiamentos 69.163 87.395 49.262 10.295 216.115
Debêntures 1.745 37.086 65.736 – 104.567
Fornecedores e outras 
 contas a pagar 26.211 – – – 26.211
Em 31/12/2018 - Consolidado 91.853 78.757 30.941 20.534 222.085
Empréstimos e financiamentos 69.631 76.442 28.826 17.450 192.349
Debêntures 1.247 2.315 2.115 3.084 8.761
Fornecedores e outras 
 contas a pagar 20.975 – – – 20.975
(d) Riscos regulatórios e ambientais: A Companhia e suas controladas 
estão sujeitas a leis e regulamentos nos países em que opera. A Administra-
ção da Companhia estabeleceu políticas e procedimentos ambientais certi-
ficados voltados ao cumprimento de leis ambientais. A Administração con-
duz análises regulares para identificar riscos ambientais e para garantir que 
os controles em funcionamento estejam adequados e devidamente cerifica-
das. 3.2. Gestão de capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu 
capital são os de salvaguardara capacidade de continuidade da Companhia 
para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessa-
das, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. 
Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode rever a po-
lítica de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, 
vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. A Compa-
nhia monitora o capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse 
índice corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida líqui-
da, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos e financiamentos (in-
cluindo empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos, conforme 
demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa e 
equivalentes de caixa. O capital total é apurado por meio da soma do patri-
mônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida 
líquida. O índice de alavancagem financeira em 31/12/2019 e 2018 pode ser 
assim resumido:
Informações contábeis consolidadas 2019 2018
Total dos empréstimos e financiamentos e debêntures 320.682 201.110
Menos: caixa e equivalentes de caixa (77.639) (21.834)
Dívida líquida 243.043 179.276
Total do patrimônio líquido 208.997 181.585
Total do capital 452.040 360.861
Índice de alavancagem financeira (%) 53,8 49,7
3.3. Estimativa do valor justo: Pressupõe-se que os saldos das contas a 
receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, 
menos a perda (impairment), estejam próximos de seus valores justos, 
considerando os prazos de realização e liquidação desses saldos, de 30 a 
60 dias. O valor justo dos passivos financeiros, para fins de divulgação, é 
estimado mediante o desconto dos fluxos de caixa contratuais futuros pela 
taxa de juros vigente no mercado, que está disponível para a Companhia 
para instrumentos financeiros similares. As taxas de juros efetivas nas datas 
dos balanços são os habituais no mercado e os seus valores justos não 
diferem significativamente dos saldos nos registros contábeis. As aplicações 
financeiras, representadas por aplicações em CDI (Nota Explicativa nº 4) e 
classificadas como custo amortizado, foram avaliadas com base na taxa de 
remuneração contratada junto a respectiva instituição financeira, 
considerada como taxa habitual de mercado. Valor justo é a quantia pela 
qual um ativo poderia ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes 
conhecedoras e dispostas a isso em transação sem favorecimento. A 
hierarquia do valor justo deve ter os seguintes níveis: • Nível 1: preços 
negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou 
passivos; • Nível 2: inputs diferentes dos preços negociados em mercados 
ativos incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, 
diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos preços); 
• Nível 3: inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis 
observáveis de mercado (inputs não observáveis).

3.4. Instrumentos financeiros por categoria: Controladora

Ativos financeiros Categoria
Valor  

contábil
Valor de 
mercado

Caixa e equivalentes de caixa* Custo amortizado 59.753 59.753
Passivos financeiros
Empréstimos e arrendamentos Custo amortizado 46.858 46.858
Debêntures Custo amortizado 97.053 97.053

Consolidado

Ativos financeiros Categoria
Valor  

contábil
Valor de 
mercado

Caixa e equivalentes de caixa* Custo amortizado 77.639 77.639
Contas a receber Custo amortizado 120.980 120.980
Passivos financeiros
Empréstimos e arrendamentos Custo amortizado 216.115 216.115
Debêntures Custo amortizado 104.567 104.567
Fornecedores Custo amortizado 19.517 19.517
Outras contas a pagar Custo amortizado 13.276 13.280
(*) O valor justo é mensurado pelo nível 2 da hierarquia do valor justo. A 
Companhia e suas controladas não possuem nenhuma operação classifica-
da na hierarquia do valor justo níveis 1 e 3.
4. Caixa e equivalentes de caixa: Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Caixa e bancos 23 – 8.007 15.992
Aplicações financeiras 59.730 2.055 69.632 5.842

 59.753   2.055  77.639  21.834
As aplicações financeiras estão representadas principalmente por CDBs e 
Títulos de Capitalização de instituições financeiras de primeira linha, cujo 
rendimento está atrelado à variação do CDI, e possuem liquidez imediata e 
com vencimento original de até 90 dias.
5. Contas a receber: Consolidado

2019 2018
Duplicatas a receber
Privado 122.963 98.653
Público 1.576 1.662

124.539 100.315
Provisão para perdas esperadas de créditos 
 de liquidação duvidosas (3.559) (1.692)

120.980 98.623
Circulante 115.797 92.405
Não circulante 5.183 6.218

120.980 98.623
Abertura por vencimento dos valores vencidos e a vencer: Consolidado

2019 2018
A vencer 102.654 80.440
Vencidos até 30 dias 6.704 3.946
Vencidos de 31 a 90 dias 3.807 2.694
Vencidos de 91 a 180 dias 2.281 1.754
Vencidos de 181 a 360 dias 3.840 2.553
Vencidos há mais de 361 dias 5.253 8.928

124.539 100.315
Demonstramos, a seguir, a movimentação da Provisão de perdas esperadas 
dos créditos de liquidação duvidosas: Consolidado
(=) Saldo em 31/12/2017 (333)
(+) Acervo inicial compra Investimento (1.066)
(–) Adições (293)
(=) Saldo em 31/12/2018 (1.692)
(–) Adições (1.867)
(=) Saldo em 31/12/2019 (3.559)
A perda esperada para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quan-
do existe uma evidência objetiva de que a Companhia e suas Controladas 
não serão capazes de cobrar todos os valores devidos de acordo com os 
prazos originais das contas a receber. É constituída com base em análise de 
risco de inadimplência de cada conta a receber, situação financeira compro-
metida no mercado, histórico de negociações realizadas, acordos firmados 
não se cumprirem, principalmente sobre os créditos vencidos de longa data, 
e em montante considerado suficiente pela Administração para fazer face às 
prováveis perdas na realização dos créditos.
6. Impostos a recuperar: Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
IRRF a compensar 123 70 6.354 7.398
INSS retido a recuperar – – 11.556 14.495
PIS a recuperar – – 424 284
COFINS a recuperar – – 2.063 1.427
ICMS a recuperar – – 2.982 2.974
Antecipações de IR/CS 8 – 5.453 9.309
Outros impostos a recuperar – – 37 30

131 70 28.869 35.917
Circulante 131 70 16.311 15.607
Não circulante – – 12.558 20.310

131 70  28.869  35.917
7. Investimentos em controladas: Controladora

2019 2018
Investimentos em controladas 244.309 217.598
Ágios pagos na aquisição de investimentos 
 por expectativa de rentabilidade futura (Nota 7.4) 115.712 99.054

360.021 316.652
Perda em investimentos em controladas (2.898) (5.838)

(2.898) (5.838)
7.1. Combinações de negócios: Ao longo de 2019 o Grupo  Ambipar  realizou 
os seguintes movimentos societários: Participação  

Adquirida (%)
Nova 

Participação (%)Data-base Empresa alvo
maio/19 Atmo Hazmat Ltda. 100 100
(a) Aquisição de controle da Atmo Hazmat Ltda.: Em 29/05/2019, a 
Emergência Participações S.A. adquiriu 100% da investida Atmo Hazmat 
Ltda., cuja atividade é de atendimento a emergências químicas, pelo mon-
tante de R$ 19.646. A seguir, são resumidos os valores reconhecidos de ati-
vos adquiridos e passivos assumidos na data da aquisição:
Ativos e passivos adquiridos a valor justo Na data da aquisição (*)
Caixa e equivalentes de caixa 8
Outros ativos 2.527
Outros passivos (5.197)
Total de ativos líquidos ( passivos)  identificáveis (2.662)
Mais-valia de ativos líquidos identificados e adquiridos
Ativos líquidos (passivos) da Atmo - valor contábil (2.662)
(–) Passivos assumidos - valor justo 1.658
Total da mais-valia de ativos  líquidos  adquiridos (1.004)
Valor total da contraprestação transferida 19.646
(–) Caixa adquirido da Atmo (8)
(–) Direito a receber transferido pelo vendedor (4.646)
Caixa pago, líquido do caixa recebido/a receber 14.992
Determinação do ágio Na data da aquisição (*)
Valor total da contraprestação, líquida 15.000
Valor total dos passivos assumidos 1.658
Ágio pago por expectativa de rentabilidade futura 16.658
7.2. Informações das controladas: Os patrimônios líquidos das investidas 
são apresentados abaixo:

Patrimônio líquido em Percentual  
(%) - 201931/12/2018 31/12/2019

Controladas (Diretas)
Ambitec 146.293 159.373 100
Getel 9.386 10.148 100
Planeta Ambiental 562 354 100
Descarte Certo (4.437) (4.132) 51
3GA 48.541 54.719 100
Ambipar Response 6.609 7.010 100
Ambipar Howells (737) (791) 100
WGRA Gerenciamento 6.207 – –
WGRA Operações (2.841) – –
Resi Solution – 5.876 100
Ecosorb – 6.829 100

Colaboradores por Segmento

Environment Response Corporate

Total 

3.07155%

40%

5%

Indicadores de Gênero

84% 78%

16% 22%
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7.3. Movimentação dos investimentos em controladas:
Saldo em 31/12/2018 Saldo em 31/12/2019

Investimento

Provisão para  
perdas com  

investimentos

Transferên- 
cias de  

investimentos

Variação cambial  
de investimentos  

no exterior Investimento

Provisão para  
perdas com  

investimentosControladas
Dividendos  

recebidos
Equivalência  

patrimonial
Ambitec 146.293 – – – (2.212) 15.292 159.373 –
Getel 9.386 – – – – 762 10.148 –
Planeta Ambiental 562 – – – – (208) 354 –
Descarte Certo – (2.260) – – – 153 – (2.107)
3GA (b) 48.541 – (1.061) (788) (6.767) 14.794 54.719 –
WGRA Gerenciamento (d) 6.207 – (12.332) – (800) 6.925 – –
WGRA Operações (b) – (2.841) 3.268 – – (427) – –
Ambipar Response 6.609 – – (933) – 1.334 7.010 –
Ambipar Howells – (737) – (54) – – – (791)
Resi solution (c) – – 4.903 – – 973 5.876 –
Ecosorb (a) – – 6.111 – – 718 6.829 –

217.598 (5.838) 889 (1.775) (9.779) 40.316 244.309 (2.898)
(a) Em 13/03/2019 a Companhia passou a deter 171.032.169 ações de capital social da investida Ecosorb. As ações foram transferidas a título oneroso 
pela controlada 3GA; (b) Em 26/03/2019 a Companhia transferiu as 99.999 quotas que detinha sobra a investida WGRA Operações para a controlada 3GA. 
O investimento foi transferido a título oneroso; (c) Em 16/08/2019 a Companhia passou a deter 1.868.912 quotas de capital social da investida Resi 
Solution. As ações foram transferidas a título oneroso pela controlada 3GA; (d) Em 16/08/2019 a Companhia transferiu as 1.923.499 quotas que detinha 
sobra a investida WGRA Gerenciamento para a controlada 3GA. Investimento foi transferido a título oneroso.

Saldo em 31/12/2017 Variação Incorpora- Saldo em 31/12/2018

Inves-
Provisão  

para perdas com 
 investimentos

cambial de  
investimentos  

no exterior

ção e  
alienação de  

investimentos

Dividen- 
dos  

recebidos

Equiva- 
lência  

patrimonial

Provisão para  
perdas com  

investimentosControladas timento Adições Investimento
Ambitec 104.554 – – – 31.118 – 10.621 146.293 –
Brasil Ambiental (e) 31.327 – – – (31.118) – (209) – –
Getel 9.190 – – – – – 196 9.386 –
Planeta Ambiental 294 – – – – – 268 562 –
Descarte Soluções – (2.447) – – – – 187 – (2.260)
Bioland (f) – (1.287) – – 1.419 – (132) – –
Multiambiental (g) 6.581 – – – (6.496) – (85) – –
3GA 18.395 – 16.659 (7) – (10.000) 23.494 48.541 –
WGRA Gerenciamento – – 4.851 – – – 1.356 6.207 –
WGRA Operações – – (2.327) – – – (514) – (2.841)
Ambipar Response – – (1.716) 82 736 – 7.507 6.609 –
Ambipar Howells – – (736) (1) – – – – (737)

170.341 (3.734) 16.731 74 (4.341) (10.000) 42.689 217.598 (5.838)

(e) Em 31/03/2018 a empresa Brasil Ambiental foi incorporada na investida 
Ambitec; (f) Em 12/06/2018 a controlada direta Bioland foi vendida. Seus 
bens e direitos foram transferidos a título oneroso; (g) Em 31/01/2018 a con-
trolada Multiambiental foi vendida. Seus bens e direitos foram  transferidos a 
 título  oneroso.
7.4. Composição dos ágios com expectativa de rentabilidade futura:

Controladora Consolidado
Composição do ágio 2019 2018 2019 2018
Bioland 4.794 4.794 4.794 4.794
SOS Cotec 6.938 6.938 6.938 6.938
Descarte Certo 3.302 3.302 19.985 19.984
Multiambiental 15.987 15.987 15.987 15.987
3GA 52.337 52.337 52.337 52.337
Avangard 781 781 781 781
Braemar Response e Howells 5.520 5.520 5.520 5.520
WGRA Gerenciamento e Operações 9.395 9.395 9.395 9.395
Ecosorb – – 2.575 2.575
Suatrans Training S.A. – – 158 166
Atmo 16.658 – 16.658 –

115.712  99.054 135.128 118.477
Conforme Interpretação Técnica ICPC 09 - Demonstrações Contábeis Indi-
viduais, Demonstrações Separadas, Demonstrações Consolidadas e Aplica-
ção do Método de Equivalência Patrimonial, no balanço consolidado o ágio 
com expectativa de rentabilidade futura fica registrado no subgrupo do Ativo 
Intangível por se referir à expectativa de rentabilidade da controlada adquiri-
da, cujos ativos e passivos estão consolidados na Controladora. Já no ba-
lanço individual da Controladora, esse ágio fica no seu subgrupo de Investi-
mentos, do mesmo grupo de Ativos Não Circulantes, porque, para a investi-
dora, faz parte do seu investimento na aquisição das controladas. O ágio 
decorrente da aquisição de controladas relativas (indiretas) fica registrado 
no investimento direto na Controladora e segregado no Consolidado, como 
os demais ágios mencionados acima, na rubrica de Ativo Intangível.  
Demonstramos, a seguir, a movimentação dos ágios no exercício de 2019:

Controladora Consolidado
Movimentação 2019 2018 2019 2018
Saldos iniciais 99.054 40.870 118.477 57.552
Aquisição da WGRA Gerenciamento 
 e Operações – 9.395 – 9.395
Aquisição da Braemar Response e Howells – 5.520 – 5.520
Aquisição da 3GA – 43.269 – 43.269
Ecosorb – – – 2.575
Suatrans Training S.A. – – (7) 166
Aquisição da Atmo 16.658 – 16.658 –
Saldos finais 115.712  99.054 135.128 118.477
Teste de intangível para verificação de Impairment: O ágio é um ativo 
que possui vida útil indefinida e deve ser testado anualmente ou sempre que 
existirem indícios de eventual perda de valor. Os ativos e passivos são 
agrupados em UGCs (Unidades geradoras de caixa) a fins de teste de 
impairment. Qualquer perda por impairment é registrada de imediato como 
perda na demonstração dos resultados e não é suscetível de reversão 
posterior. Conforme requerido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e 
normas internacionais (IFRS), anualmente a Companhia avalia a 
recuperabilidade de seus ativos. A Companhia utilizou o método do valor em 
uso para a realização do teste de impairment. Para todas as UGCs foram 
considerados 5 anos de projeção, com o crescimento na perpetuidade, além 
de terem sido observados os orçamentos financeiros preparados pela 
Administração para início de projeção dos fluxos de caixa. Os fluxos de 
caixa foram descontados a valor presente através da aplicação da taxa 
determinada pelo Custo Médio Ponderado de Capital (WACC), que foi 
calculado através do método CAPM ( apital sset ricing odel) e que 
ainda considera diversos componentes do financiamento, dívida e capital 
próprio utilizado pela Companhia para  financiar suas atividades. Como 
resultado do teste de impairment, em 31/12/2019 e 2018, não foram 
identificadas perdas para as UGCs para os ágios registrados na Companhia. 
8. Imobilizado: (a) Composição e movimentação: As mutações do 
imobilizado estão demonstradas conforme segue:

2019 (consolidado)

Custo

Aterros  
sani- 

tários
Edifi- 

cações
Insta- 

lações

Máquinas  
e equi- 

pamentos

Equipamen- 
tos de  

informática
Móveis e  

utensílios Veículos

Benfeitorias  
em proprie- 

dades de  
terceiros

Obras  
em an- 

damento
Embar- 
cações

Arrenda- 
mento  

mercantil Total
Saldo inicial 49.116 938 814 101.035 3.399 2.097 119.529 1.400 14.486 1.496 13.089 307.399
Transferências – – – – – – – 3.463 (3.463) – – –
Adições 168 184 262 30.646 647 297 45.160 19.949 18.913 1.657 6.741 124.624
Baixas – – – (10.650) (11) (34) (3.122) – (12.145) (378) (58) (26.398)
Variação cambial – (20) – 775 90 35 (876) – – – (436) (432)
Saldo 49.284 1.102 1.076 121.806 4.125 2.395 160.691 24.812 17.791 2.775 19.336 405.193
Depreciação acumulada
Saldo inicial (6.115) (590) (320) (71.057) (3.001) (1.526) (72.818) (976) – (231) (9.809) (166.443)
Adições (500) (114) (96) (18.533) (188) (129) (23.305) (98) – (108) (2.382) (45.453)
Baixas – – – 6.400 – – 8.048 – – 93 – 14.541
Variação cambial – 13 – (708) (84) (15) 871 – – – 399 476
Saldo (6.615) (691) (416) (83.898) (3.273) (1.670) (87.204) (1.074) – (246) (11.792) (196.879)
Custo 49.284 1.102 1.076 121.806 4.125 2.395 160.691 24.812 17.791 2.775 19.336 405.193
(–) Depreciação 
 e amortização (6.615) (691) (416) (83.898) (3.273) (1.670) (87.204) (1.074) – (246) (11.792) (196.879)

42.669 411 660 37.908 852 725 73.487 23.738 17.791 2.529 7.544 208.314
2018 (consolidado)

Custo

Aterros  
sani- 

tários
Edifi- 

cações
Insta- 

lações

Máquinas  
e equi- 

pamentos

Equipamen- 
tos de  

informática
Móveis e  

utensílios Veículos

Benfeitorias  
em proprie- 

dades de  
terceiros

Obras  
em an- 

damento
Embar- 
cações

Arrenda- 
mento  

mercantil Total
Saldo inicial 48.662 – 392 69.756 2.019 881 80.407 1.622 10.745 – – 214.484
Transferências – – 69 85 – – – (69) (85) – – –
Adições 454 1 300 16.313 91 213 28.090 123 3.480 527 547 50.139
Baixas – – – (7.029) (3) – (2.262) (7) (1.609) – – (10.910)
Acervo inicial compra – 904 53 23.145 1.350 1.036 17.191 448 1.955 969 12.073 59.124
Baixa pela venda empresa – – – (1.782) (64) (41) (3.944) (717) – – – (6.548)
Variação cambial – 33 – 547 7 8 45 – – – 469 1.109
Saldo 49.116 938 814 101.035 3.400 2.097 119.527 1.400 14.486 1.496 13.089 307.398
Depreciação acumulada
Saldo inicial (4.947) – (234) (37.545) (1.872) (635) (51.057) (994) – (622) – (97.906)
Transferências (622) – – – – – – – – 622 – –
Adições (546) (94) (55) (23.029) (156) (279) (17.243) (246) – (54) (1.279) (42.981)
Baixas – – – 5.276 2 – 1.545 – – – – 6.823
Acervo inicial compra – (478) (30) (16.184) (1.027) (641) (9.544) (172) – (177) (8.212) (36.465)
Baixa pela venda empresa – – – 898 59 36 3.525 437 – – – 4.955
Variação cambial – (18) – (474) (7) (6) (44) – – – (319) (868)
Saldo (6.115) (590) (319) (71.058) (3.001) (1.525) (72.818) (975) – (231) (9.810) (166.442)
Custo 49.116 938 814 101.035 3.400 2.097 119.527 1.400 14.486 1.496 13.089 307.398
(–) Depreciação e
  amortização (6.115) (590) (319) (71.058) (3.001) (1.525) (72.818) (975) – (231) (9.810) (166.442)

43.001 348 495 29.977 399 572 46.709 425 14.486 1.265 3.279 140.956

(b) Taxas de depreciação e amortização: As taxas de depreciação e 
amortização são demonstradas a seguir: Vida til  

(em anos)
Taxa média  

ponderada anual (%)Ativos
Edificações 10 a 25 8,00
Expansão aterros (*) 12 8,33
Benfeitorias em imóveis de terceiros 3 a 10 20,14
Embarcações 18 a 20 5,13
Ferramentas 5 a 10 15,78
Informática 3 a 10 19,08
Instalações 3 a 20 17,30
Máquinas e equipamentos 2,5 a 10 20,47
Móveis e utensílios 4 a 10 14,23
Veículos 2,5 a 5 27,26
Licença de uso de software 5 20,00
Software 5 20,00
(*) A Companhia possui dois aterros localizados nas cidades de Aracruz/ES 
e Guará/SP. (c) Bens dados em garantia: Em 31/12/2019, o montante de 
R$ 86.889 (R$ 54.965 em 2018) é representado pelos bens integrantes do 
ativo imobilizado nas classes de veículos (representado basicamente por 
caminhões), máquinas, aparelhos e equipamentos, que são as garantias 
dos respectivos financiamentos na modalidade de FINAME e Arrendamento 
Mercantil. (d) Impairment (Imobilizado e intangível): A Administração revi-
sa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar 
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, ou operacionais que 
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais 
evidências identificadas e para o valor contábil líquido que exceder o valor 
recuperável, é constituída provisão de impairment ajustando o valor contábil 
líquido ao valor recuperável. Os ativos intangíveis com vida útil indefinida 
são sujeitos a análise anual de redução ao valor recuperável impairment) 
independentemente de existir, ou não, qualquer indicação de redução ao va-
lor recuperável. O valor recuperável de um ativo é definido como sendo o 
menor entre o valor contábil e o valor em uso. O cálculo do valor em uso é 
baseado no modelo de fluxo de caixa descontado, considerando duas 
UGCs: ambiental e emergência. As premissas de crescimento do negócio 
são baseadas no orçamento anual para 2020 e projeções de longo prazo de 
suas controladas. Os fluxos de caixa futuros estimados foram descontados 
à taxa equivalente ao custo médio ponderado de capital. O EBITDA estima-
do foi projetado considerando os históricos e as previsões como segue a se-
guir: • As receitas das UGCs incluem prestação de serviço. O crescimento 
das receitas foi projetado considerando a retomada da economia 
e,  aumentos/reduções de preços com base em estimativas de inflação;  
• Os custos e despesas operacionais foram projetados considerando  

desempenho histórico do UGC e as tendências de reajuste de custo de pes-
soal e de investimentos em estrutura; • As despesas de capital foram estima-
das considerando a manutenção da infraestrutura, máquinas, equipamentos 
e veículos existentes para operação contínua e atendimento aos contratos 
com clientes. Para os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018, o valor esti-
mado de uso excedeu o valor contábil. (e) Comodato - Benfeitorias em 
imóveis de terceiros: A Companhia e suas controladas possuem contrato 
de comodato de uso dos imóveis em Nova Odessa/SP e da sede da Com-
panhia em São Paulo/SP com uma empresa relacionada do Grupo Ambipar, 
que detém a propriedade, pelo prazo de cinco anos, firmado em 2015.
(f) Ativo de direito de uso - Consolidado (*):

Saldo inicial  
em 01/01/2019

Novos  
contratos

Depre- 
ciação Custo

Depreciação  
acumulada

Valor  
líquido

Direito 
 de uso 6.741 12.594 3.032 19.335 (11.793) 7.542

6.741 12.594 3.032 19.335 (11.793) 7.542
(*) Não são apresentados valores comparativos uma vez que a adoção 
inicial da norma IFRS 16/CPC 06 R2 ocorreu em 01/01/2019, utilizando o 
modelo retrospectivo modificado, conforme facultado pela norma. Referem-
se principalmente aos imóveis e frotas que são locados de terceiros para a 
condução dos negócios da Companhia e suas controladas em diversas 
localidades do país.
9. Intangível: (a) Composição do saldo:Taxa anual de Consolidado

amortização 2019 2018
Custo 154.065 131.928
Marcas e patentes 2.379 2.081
Direito de uso de software 20% 4.017 3.998
Pesquisa e desenvolvimento (*) 50% 7.797 3.612
Ágio pago com expectativa de rentabilidade futura 135.128 118.477
Carteira de clientes 50% 3.891 3.760
Força de Trabalho (**) 20% 853 –
Amortização acumulada (9.289) (7.361)
Marcas e patentes (959) (893)
Direito de uso de software (3.405) (2.928)
Pesquisa e desenvolvimento (1.385) –
Carteira de clientes (3.540) (3.540)
Total líquido 144.776 124.567
(*) Refere-se substancialmente a investimentos em Pesquisa & Desenvolvi-
mento de produtos advindos de resíduos gerados pelos clientes da Compa-
nhia e suas controladas. (**) Passará a ser amortização em 2020 de acordo 
com o plano de negócio definido na aquisição.

(b) Movimento do intangível: Consolidado (2019)

Custo
Marcas e  
patentes

Direito de  
uso de software

Pesquisa e  
desenvolvimento

Carteira de  
clientes

Ágio com expectativa de  
rentabilidade futura

Força de  
trabalho Total

Saldo inicial 2.080 3.999 3.614 3.760 118.476 – 131.929
Adições 318 14 4.186 131 16.658 853 22.160
Baixas (43) – – – – – (43)
Variação cambial 52 4 – – (7) – 49
Saldo final 2.407 4.017 7.800 3.891 135.127 853 154.095

Consolidado (2019)

Amortização acumulada
Marcas e  
patentes

Direito de uso  
de software

Pesquisa e 
 desenvolvimento

Carteira de  
clientes

Ágio com expectativa de 
 rentabilidade futura

Força de  
trabalho Total

Saldo inicial (893) (2.929) – (3.540) – – (7.362)
Adições (27) (473) (1.385) – – – (1.885)
Variação cambial (68) (4) – – – – (72)
Saldo final (988) (3.406) (1.385) (3.540) – – (9.319)
Custo 2.407 4.017 7.800 3.891 135.127 853 154.095
(–) Amortização acumulada (988) (3.406) (1.385) (3.540) – – (9.319)

1.419 611 6.415 351 135.127 853 144.776
Consolidado (2018)

Custo
Marcas e  
patentes

Direito de  
uso de software

Pesquisa e 
 desenvolvimento

Carteira de  
clientes

Ágio com expectativa de  
rentabilidade futura Total

Saldo inicial 9 3.471 2.102 2.470 58.953 67.005
Adições 52 14 1.512 – 58.167 59.745
Baixas – – – – – –
Acervo inicial compra investimento 1.986 519 – 1.290 2.734 6.529
Variação cambial 42 3 – – 22 67
Baixa saldo investimento vendido (9) (8) – – (1.400) (1.417)
Saldo final 2.080 3.999 3.614 3.760 118.476 131.929
Amortização acumulada
Saldo inicial – (1.923) – (2.470) (1.400) (5.793)
Transferências – – – – – –
Adições – (486) – (535) – (1.021)
Acervo inicial compra Investimento (855) (518) – (535) – (1.908)
Baixa saldo investimento vendido – – – – 1.400 1.400
Variação cambial (38) (2) – – – (40)
Saldo final (893) (2.929) – (3.540) – (7.362)
Custo 2.080 3.999 3.614 3.760 118.476 131.929
(–) Amortização acumulada (893) (2.929) – (3.540) – (7.362)

1.187 1.070 3.614 220 118.476 124.567
10. Empréstimos e financiamentos: 10.1. Composição: Consolidado

Encargos financeiros - %  
a.a. (*)

2019 2018
Modalidade Vencimento Circulante Não circulante Circulante Não circulante
Capital de giro 15,18 11/2025 47.718 81.508 52.058 85.326
Financiamento de investimento 7,98 03/2024 18.720 62.233 12.603 31.011
Arrendamento mercantil financeiro 8,28 04/2023 4.082 1.854 4.970 6.381

70.520 145.595 69.631 122.718

(*) Custo médio anual ponderado efetivo de juros em 31/12/2019. 10.2. Des-
crição: (i) Capital de giro: as operações de capital de giro são prefixadas 
com taxa média ponderada de 15,18% a.a., e vencimentos de 01/2020 a  
10/2025; (ii) Financiamentos de investimentos (FINAME): aquisição de 
veículos pesados e maquinários utilizados para a operação das controladas. 
Os contratos possuem taxa prefixada com média ponderada de 7,98% a.a., 
com amortização mensal e vencimento da última parcela ocorrendo em 
12/2024; (iii) Arrendamento mercantil financeiro: contratos com taxa pre-
fixada com média ponderada de 8,28% a.a., amortização mensal e venci-
mento da última parcela em 04/2023. 10.3. Cronograma de pagamento 
das parcelas de passivo não circulante:

Controladora Consolidado
Ano de vencimento 2019 2018 2019 2018
2020 – 9.547 – 43.361
2021 10.842 8.955 51.257 33.081
2022 8.090 8.351 35.017 15.553
2023 5.027 8.992 27.276 13.273
a partir 2024 10.587 17.434 32.045 17.450

  34.546 53.279 145.595 122.718
10.4. Garantias: Os financiamentos com recursos do FINAME estão garan-
tidos pelos bens financiados e foram captados essencialmente para consti-
tuição de frota de veículos para a operação das controladas. Estes financia-
mentos ocorrem por intermédio de instituições financeiras credenciadas, 
para produção e aquisição de máquinas e equipamentos novos, de fabrica-
ção nacional, credenciados no BNDES. Os empréstimos para capital de giro 
estão garantidos por avais dos acionistas da Companhia. 10.5. Restrições 
contratuais e co enants: A Companhia e suas controladas possuem con-
tratos de financiamentos de capital de giro que contam com determinadas 
obrigações, inclusive de cumprimento de índices financeiros covenants)  
São basicamente vinculados ao índice de cumprimento de Dívida Financei-
ra Líquida/EBITDA*, que devem ser medidos anualmente. Além disso, a 
Companhia e suas controladas precisam comunicar antecipadamente da re-
alização de: incorporação, fusão, cisão ou reorganização societária, liquida-
ção, extinção ou dissolução, redução de capital, distribuição de dividendos 
superior ao mínimo obrigatório ou qualquer transferência de ativos da Com-
panhia e suas controladas, bem como entrada com pedido de recuperação 
judicial. Em 31/12/2019 e 2018 não ocorreram quaisquer eventos que pu-
dessem incorrer em descumprimento contratual. 
11. Debêntures: 11.1. Composição:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Debêntures 97.053 – 104.567 8.761
97.053 – 104.567 8.761

Controladora Consolidado
2019 2019

Circulante 562 1.745
Não Circulante 96.491 102.822

97.053 104.567
11.2. Cronograma de pagamento das parcelas de passivo não  circulante:

Controladora Consolidado
Ano de vencimento 2019 2018 2019 2018
2020 – – – 1.183
2021 2.682 – 3.814 1.132
2022 32.189 – 33.271 1.082
2023 32.189 – 33.222 1.033
Acima de 2024 29.431 – 32.515 3.084
Total 96.491 – 102.822 7.514
11.3. Emissão de debêntures: Descarte Certo - Em 05/12/2012, os mem-
bros do Conselho de Administração da controlada em conjunto Descarte 
Certo em AGE deliberaram e aprovaram a 1ª emissão de debêntures, priva-
das, escriturais e conversíveis em ações, em duas séries, sendo a primeira 
série no valor de R$7 milhões. Até 31/12/2015, foi emitida somente a 1ª sé-
rie das debêntures perfazendo o total de R$7 milhões, os recursos captados 
foram destinados à construção e aquisições de novas unidades, pagamen-
tos de custos e despesas a elas relacionados, capital de giro e outras obri-
gações. Em 07/12/2018 foi assinado o aditamento com objetivo de alterar o 
vencimento final para 20/04/2027 o valor principal está sendo pago desde 

12/2018 em 100 parcelas, com juros de 6% a.a.. Companhia - Em 
28/10/2019, os membros do Conselho de Administração da Companhia, em 
assembleia geral extraordinária de acionistas, deliberaram e aprovaram a 1º 
emissão de debêntures sob forma nominativa e escritural, sem emissão de 
cautelas ou certificados. As debêntures serão simples, ou seja, não conver-
síveis em ações, em série única. Em 07/11/2019, foram emitidas 100.000 
debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000 cada, perfazendo R$100 
milhões, com vencimento de 5 anos, contados da data de emissão, vencen-
do, portanto, em 7/11/2024. Sobre o saldo devedor incidirão juros remunera-
tórios correspondentes à variação das taxas médias diárias dos Depósitos 
Interfinanceiros - DI over e trat grupo de um dia, calculada de forma expo-
nencial e cumulativa pro rata temporis por Dias úteis, a partir da data de li-
beração até a data de vencimento. O valor da amortização das debêntures 
será em 36 parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira parcela de-
vida após decorridos 24 meses, contados da data de Emissão. Os recursos 
captados foram destinados à construção e aquisições de novas unidades, 
pagamento de custos e despesas a elas relacionadas, capital de giro e ou-
tras obrigações. 11.4. Restrições contratuais e co enants: A Companhia 
possui contrato de debêntures que conta com determinadas obrigações, in-
clusive de cumprimento de índices financeiros (covenants). São  basicamente 
vinculados ao índice de cumprimento de Dívida Financeira Líquida/EBITDA*, 
que devem ser medidos anualmente. Além disso, a Companhia precisa co-
municar antecipadamente da realização de: incorporação, fusão, cisão ou 
reorganização societária, liquidação, extinção ou  dissolução,  redução de ca-
pital, distribuição de dividendos superior ao mínimo obrigatório ou qualquer 
transferência de ativos da Companhia e suas controladas, bem como entra-
da com pedido de recuperação judicial. Em 31/12/2019 não ocorreram 
quaisquer eventos que pudessem incorrer em descumprimento contratual.
12. Fornecedores Consolidado

Circulante
2019 2018

Fornecedores - operações nacionais 15.216 16.600
Fornecedores - operações internacionais 4.301 3.554

 19.517  20.154
13. Impostos a recolher e tributos parcelados: 13.1. Composição:

Consolidado
2019 2018

Circulante Não circulante Circulante Não circulante
IR 1.668 – 3.998 –
CS 273 – 93 –
IRRF 159 – 146 –
PIS 373 – 1.037 –
COFINS 2.747 – 6.476 –
ICMS 385 – 223 –
ISS 803 – 561 –
Outros tributos 2.603 – 3.423 –
Parcelamento 
 Refis 4.232 15.219 2.019 8.394

13.243 15.219 17.976 8.394
13.2. Parcelamentos: Em 31/12/19, o montante de R$4.232 (R$2.019 em 
2018) encontra-se classificado no passivo circulante e R$15.219 (R$8.394 
em 2018) no passivo não circulante, considerando o deferimento por parte 
da Receita Federal do Brasil (RFB). Programa Especial de Regularização 
Tributária (PERT) - Lei nº 13.496/2017: As controladas Ambitec, Getel, 
Ecosorb, Resi e Suatrans aderiram ao PERT em 30/08/2017. Os saldos dos 
impostos vencidos até 04/2017, no âmbito da Procuradoria, foram 
parcelados em até 150 vezes, sendo que o valor das parcelas nos 5 
primeiros meses corresponde a 5% da dívida e o saldo restante em 145 
parcelas. O índice de correção das parcelas é a Selic. Adicionalmente, a MP 
783/17 foi convertida na Lei 13.496/17 em 25/10/17, incluindo uma nova 
modalidade de parcelamento, onde há a possibilidade de utilização de 
prejuízos fiscais e base negativa de CSLL para abater da dívida consolidada 
no âmbito da Receita Federal do Brasil. Os efeitos da adesão ao PERT 
foram reconhecidos no momento da consolidação da dívida pela Secretaria 
da Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que 
ocorreu em 12/2018, que é considerado pela Administração a homologação 
do parcelamento.

Ambitec Getel Ecosorb Resi Suatrans
Procu- 

radoria- 
Geral da  
Fazenda  
nacional

Receita  
Federal  

do Brasil  
Tributário

Procu- 
radoria- 

Geral da  
Fazenda  
nacional

Receita  
Federal  

do Brasil  
Tributário

Receita  
Federal  

do Brasil  
Não 

 Tributário

Receita  
Federal  

do Brasil  
Tributário

Receita  
Federal  

do Brasil  
Não  

Tributário

Receita  
Federal  

do Brasil  
Tributário

Receita  
Federal  

do Brasil  
Não  

Tributário

Receita  
Federal  

do Brasil  
Tributário

Receita  
Federal  

do Brasil  
Não  

Tributário Total
Valor Original 2.000 6.514 1.832 1.504 226 253 327 581 352 3.064 83 16.736
Juros e multas da dívida 1.904 2.799 1.859 428 72 167 229 312 97 876 23 8.766
Prejuízo fiscal – (6.296) – (367) – (292) (361) (368) – – – (7.684)
Descontos
  (multas e juros) (1.456) – (1.426) (321) (72) (128) (195) (233) (53) (491) (12) (4.387)
Total da dívida 2.448 3.017 2.265 1.244 226 – – 292 396 3.449 94 13.431
Amortização da dívida (584) (1.647) (580) (356) (61) – – (109) (90) (776) (32) (4.235)
Saldo do Parcelamento 1.864 1.370 1.685 888 165 – – 183 306 2.673 62 9.196

13.3. Cronograma de pagamento das parcelas do não circulante:
Consolidado Consolidado

Ano de vencimento 2019 2018
2020 – 988
2021 1.130 988
2022 1.130 988
2023 1.130 831
a partir 2024 11.829 4.599

15.219 8.394

14. Passivo de arrendamento (consolidado):

Consolidado
Passivo de  

arrenda- 
mento

uros a apropriar 
 de contratos de  

arrendamento (AVP)

Passivo de  
arrendamento 

 líquido
Saldo inicial 
 em 01/01/2019 7.397 (1.367) 6.030
Constituição de novos
  contratos 6.201 (179) 6.022
Pagamentos (3.563) – (3.563)
Apropriação de Juros – 287 287
Saldo em 31/12/2019 10.035 (1.259) 8.776
Circulante 4.379 (249) 4.130
Não Circulante 5.656 (1.010) 4.646

Deve-se ao passivo de arrendamento, mensurado pelo valor presente dos 
pagamentos de arrendamentos esperados até o fim do contrato projetados 
com taxa real e descontados a taxa nominal, considerando possíveis reno-
vações ou cancelamentos. O Passivo de arrendamento é registrado na rubri-
ca “Outras contas a pagar” - no passivo circulante e não circulante. 15. Pro-
visão para contingências: 15.1. Composição: Em 31/12/2019 e 2018 as 
controladas apresentavam os seguintes passivos, e correspondentes depó-
sitos judiciais, relacionados a contingências:

Consolidado
2019 2018

Depó- 
sitos  

judiciais

Provisão 
 para contin- 

gências

Depó- 
sitos  

judiciais

Provisão 
 para contin- 

gênciasContingências prováveis:
Contingências trabalhistas
  e previdenciárias 5.519 7.432 4.426 4.605

5.519 7.432 4.426 4.605
A Companhia e suas controladas são partes envolvidas em processos tra-
balhistas e previdenciários e cíveis, e está discutindo essas questões tanto 
na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são 
amparadas por depósitos judiciais recursais em sua maioria. As respectivas 
provisões para contingências foram constituídas considerando a estimativa 
feita pelos assessores jurídicos, para os processos cuja probabilidade de 
perda nos respectivos desfechos foi avaliada como provável. A Administra-
ção acredita que a resolução destas questões não produzirá efeito significa-
tivamente diferente do montante provisionado. 15.2. Movimentação da pro-
visão para contingências: A movimentação da provisão para contingên-
cias nos exercícios de 2019 e 2018 estão  demonstradas a seguir: 

Consolidado
(=) Saldo em 31/12/2017 3.235
(+) Acervo aquisição Investimento 3.080
(–) Baixa pela venda Bioland (30)
(+) Diminuição (1.680)
(=) Saldo em 31/12/2018 4.605
(+) Aumento 2.827
(=) Saldo em 31/12/2019 7.432
15.3. Natureza das contingências: As contingências trabalhistas e 
previdenciárias referem-se a processos movidos por ex-funcionários 
vinculados a verbas decorrentes da relação de emprego e a vários pleitos 
indenizatórios. As cíveis referem-se a processos movidos por ex-
fornecedores e ex-parceiros vinculados à indenização de danos materiais 
decorrentes da relação comercial que existiu com as controladas da 

Companhia. Em 31/12/2019 a Administração reavaliou os critérios de 
provisão para contingências de natureza trabalhista considerando o risco de 
perda em cada processo e passou a registrar o valor estimado de perda 
provável em cada solicitação realizada nos processos. A Companhia e suas 
controladas possuem contingências classificadas como perda considerada 
possível em 31/12/2019 no montante estimado pelos seus assessores 
jurídicos de R$ 7.022 (Em 31/12/2018 no montante de R$ 8.218). 
15.4. Contingências ativas: A controlada Getel moveu ação de danos e 
indenização há um ex-cliente em virtude de recebíveis inadimplentes 
sustentados pela prestação efetiva dos serviços e multa contratual de 
quebra de contrato firmado. O montante atualizado em 31/12/2019 da causa 
é de R$2.500, cuja estimativa avaliada pelos assessores legais da controlada 
é de provável êxito na causa. O processo está sendo conduzido pelo jurídico 
interno do Grupo não existindo passivos adicionais em razão de custos e 
honorários. 16. Partes relacionadas: 16.1. Composição: Os saldos e as 
transações com partes relacionadas são a seguir apresentados:

Controladora Consolidado
Ativo 2019 2018 2019 2018
Dividendos a receber – – – 425
Suatrans Chile – – – 425
M tuo (não circulante) 32.083 28.256 711 549
Descarte Certo Soluções – 708 – –
Ged 51 80 – –
Getel – 10.976 – –
Ambipar Response UK 1.651 – – –
Suatrans 27.439
Planeta Ambiental 527 1.003 – –
Ecosorb 2.395 437 – –
WGRA Operações 20 40 – –
3GA – 15.012 – –
Disal Chile Sanitarios Portables Ltda. – – 136 93
Ingeniería en Sanitización S.A. – – 13 240
Disal Perú SAC – – 3 150
Ingeclean Perú SAC – – 57 66
Gestión de Servicios Ambientales SAC – – 502 –
Passivo
Dividendos a pagar: – 476 – 476
Acionista controlador – 389 – 389
Acionistas não controladores – 87 – 87
M tuo (não circulante) 110.017 107.635 1.197 241
Ambitec 83.828 69.733 – –
Descarte Certo Soluções 33 3.136 – –
Getel 7.878 11.829 – –
3GA 11.810 21.623 – –
WGRA Gerenciamento 5.928 1.314 – –
Resi 417 – – –
Atmo 123 – – –
Inversiones y Servicios de Emergencia 
 D&G Ltda. – – 643 –
Gestión de Servicios Ambientales S.A. – – 18 –
Disal Chile Sanitarios Portables Ltda. – – 267 –
Inversiones Algarrobo Ltda. – – 12 –
Servicios Ambientales S.A. – – 8 –
Ingeniería em Sanitazación S.A. – – 18 –
Inversiones Algarrobo Ltda., 
 neto de intereses no devengados – – 231 241

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Resultado: – – (214) (30)
Disal Sanitarios Portables Ltda.(*) – – 17 (21)
Ingeniería en Sanitazación S.A.(*) – – (10) (15)
Gestión de Servicios Ambientales S.A.C (*) – – (221) 11
Disal Perú S.A.C. (*) – – – (5)
Remuneração das pessoas-chave – – 6.732 4.044
(*) Partes relacionadas vinculadas ao acionista não controlador chileno, que 
mantém operações comerciais (ambientais) e de mútuo com as empresas 

do Grupo Ambipar, no exterior. A principal transação com partes relaciona-
das no Grupo Ambipar foi feita nas seguintes condições: • M tuos: os con -
tratos preveem a realização de transações de conta corrente entre as em-
presas controladas e a Companhia, cujos contratos são por tempo indeter-
minado e sem remuneração, por se tratar de transação com característica 
de centralização de caixa. 16.2. Remuneração do pessoal-chave: A remu-
neração de todos os diretores do grupo e conselho de administração que 
corresponde a benefícios de curto prazo foi de R$6.732 em 2019 (R$4.044 
em 2018). Há benefícios concedidos de uso de veículos, reembolsos, via-
gens e outros aos diretores e membros do conselho de administração. 
No exercício de 2019 esses benefícios somaram R$775 (R$647 em 2018). 
No exercício de 2019 não houve concessão de benefícios de longo prazo, de 
rescisão de contrato de trabalho nem remuneração baseada em ações. 
17. Patrimônio líquido: 17.1. Capital social: O capital social, subscrito e 
integralizado, está representado por 69.202.254 ações ordinárias nominati-
vas (69.202.254 ações em 2018) e sem valor nominal, representando o 
montante de R$69.202. 17.2. Reservas de lucros: A reserva legal é consti-
tuída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não 
poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegu-
rar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para com-
pensar prejuízos e aumentar o capital. A reserva de lucros a realizar está 
representada pelos lucros não distribuídos, em razão dos resultados de 
equivalência patrimonial não se realizarem. 17.3. Destinação do lucro lí-
quido: A Administração proporá na AGO a retenção do lucro líquido do exer-
cício, após a constituição da reserva legal e dividendos mínimos obrigató-
rios, como “Reserva de lucros a realizar” no montante de R$21.399, nos 
quais poderá ser realizada quando dos lucros atribuídos a resultado de equi-
valência de investimentos se realizarem, por exemplo, com o recebimento 
de dividendos das controladas e controladas em conjunto. No exercício de 
2019 a Companhia distribuiu a título de antecipação de dividendos o mon-
tante de R$8.524, como dividendos mínimos obrigatórios, não sendo neces-
sário complemento a ser deliberado. Em decorrência do acima descrito, o 
lucro líquido da Companhia tem sido destinado da seguinte forma:

2019 2018
Lucro líquido do exercício 31.498 36.442
Distribuição do resultado do exercício (8.524) (5.533)
Destinação da reserva legal (5%) (1.575) (1.822)
Apropriação em reserva de lucros a realizar  21.399  29.087
17.4. Lucro por ação: Básico - O lucro (prejuízo) básico por ação é calcu-
lado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia 
pela quantidade média ponderada de ações emitidas durante o exercício, 
excluindo as ações compradas pela Companhia e mantidas como ações em 
tesouraria. São reduzidos do lucro atribuído aos acionistas da controladora, 
quaisquer dividendos de ações preferencialistas e eventuais prêmios pagos 
na emissão de ações preferenciais durante o exercício.
Lucro por ação 2019 2018
Lucro das operações atribuível aos acionistas 
 da controladora antes das deduções 31.581 39.163
Quantidade de ações ordinárias e preferenciais 69.202.254 69.202.254
Lucro líquido por ação-básico (em Reais) 0,46 0,57
Lucro líquido por ação-diluído (em Reais) 0,46 0,57
Diluído: Em 31/12/2019, a Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. 
não apresenta diluição de ações ordinárias. 17.5. Ajuste Acumulado de 
Conversão: Refere-se substancialmente sobre variação cambial sobre in-
vestidas no exterior. 17.6. Ajuste Avaliação Patrimonial: Refere-se subs-
tancialmente sobre equivalência reflexa de investidas adquiridas no Grupo 
Ambipar, que possuem ajuste de avaliação patrimonial em decorrência de 
adoção inicial do ICPC 10 em relação ao seu ativo imobilizado. 18. Informa-
ção por segmento: A Administração definiu os segmentos operacionais da 
Companhia, com base nos relatórios utilizados para a tomada de decisões 
estratégicas, revisados pela Administração, os quais estão segmentados 
entre os serviços ambientais (“Environment”) e de emergência (“Respon-
se”). As principais informações por segmento de negócio correspondente a 
31/12/2019 e 2018 são as seguintes:

Descrição
Environmental Response Outros Consolidado

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Valor total do ativo 275.621 249.171 159.874 113.989 187.127 94.132 622.622 457.292
Valor total do passivo 198.246 167.203 88.179 58.538 127.200 46.866 413.625 275.707
Receita líquida de vendas e serviços nacionais* 257.774 226.310 226.611 158.206 – – 484.385 384.516
Custos e despesas* (187.086) (168.230) (168.208) (114.237) 1.663 (121) (353.631) (282.588)
Receitas financeiras 1.033 5.475 1.023 846 129 11 2.185 6.332
Despesas financeiras (26.101) (19.635) (7.149) (7.192) (8.951) (5.521) (42.201) (32.348)
Depreciações e amortizações (24.692) (25.496) (22.646) (18.068) – – (47.338) (43.564)
Equivalência patrimonial 113 (340) – 255 (113) 85 – –
Despesa ou receita com IR e CS (2.724) 10.705 (6.434) (3.979) 5 348 (9.153) 7.074
Lucro operacional 46.510 23.103 36.603 35.569 1.524 (567) 84.637 58.105

O resultado consolidado considera as eliminações das vendas entre as em-
presas da Companhia. Em 31/12/2019 a Companhia não possui nenhum 
cliente que represente mais de 10% de sua receita líquida. Os resultados da 
Companhia são auferidos principalmente no Brasil. 19. Receita operacional 
líquida: A reconciliação da receita bruta para a receita líquida de prestação 
de serviços é como segue: Consolidado

2019 2018
Receita bruta de prestação de serviços 556.517 447.939
Cancelamentos (3.123) (2.431)
Impostos incidentes (69.009) (60.992)
Receita operacional líquida 484.385 384.516
20. Custos e despesas por natureza: Consolidado

2019 2018
Materiais utilizados na prestação de serviços (11.733) (9.503)
Pessoal e encargos trabalhistas (189.767) (145.118)
Combustíveis (19.690) (17.912)
Fretes e pedágios (16.011) (9.184)
Manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos 
 e veículos (15.277) (15.003)
Tributos (5.099) (4.346)
Aluguel e Condomínio (4.703) (2.452)
Locação de bens, veículos, máquinas e equipamentos (32) (4.219)
Despesas com telefonia (2.113) (1.880)
Despesas com viagens (4.082) (4.832)
Depreciação e amortização (47.338) (43.564)
Publicidade e propaganda (4.562) (2.904)
Serviços de terceiros (42.141) (37.240)
Outras despesas (37.200) (28.254)

(399.748) (326.411)
Custo dos serviços prestados (374.870) (299.867)
Gerais, administrativas e com vendas (26.099) (26.285)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 1.221 (259)

(399.748) (326.411)
21. Receitas e despesas financeiras: Consolidado

2019 2018
Receitas financeiras 2.185 6.332
Descontos obtidos 163 552
Juros cobrados 345 402
Receitas com aplicação financeira 118 210
Variação cambial ativa 673 199
Variação monetária ativa 835 515
Outras 51 4.454
Despesas financeiras (42.201) (32.348)
Juros pagos (2.062) (1.736)
Juros sobre empréstimos (31.724) (22.885)
Juros sobre debêntures (974) (613)
Descontos concedidos (2.339) (1.893)
Despesas bancárias (2.003) (1.595)
IOF (1.906) (2.170)
Variação cambial passiva (348) (690)
Outras (845) (766)

(40.016) (26.016)
22. IR e CS: (a) Composição da despesa: Consolidado

2019 2018
IR e CS correntes (6.149) (5.037)
IR e CS diferidos (3.004) 12.111
Despesa de IR (9.153) 7.074
(b) Reconciliação da despesa de IR e da CS: Consolidado

2019 2018
Lucro antes do IR e da CS 44.621 32.089
Imposto calculado (base em alíquotas vigentes - 34%) (15.170) (10.910)
Reconciliação:
Reconhecimento de IRPJ/CSLL diferido sobre prejuízo fiscal – 13.618
Ajustes de diferenças permanentes em outras jurisdições 1.589 1.569
Outros ajustes de diferenças temporárias e  permanentes 4.428 2.797
IR e CS (9.153) 7.074
Alíquota efetiva de IR e CS - % 20,5% (22,0%)
(c) IR e da CS (diferido): A Companhia registra o IR e CS diferido ativo e 
passivo no limite de sua realização, para refletir os efeitos fiscais futuros so-
bre as diferenças temporárias existentes entre a base fiscal de ativos e pas-
sivos e o seu respectivo valor contábil, bem como de prejuízo fiscal e base 
negativa de CS, calculados à alíquota fiscal combinada de 34%, assim 
como, demonstra a base de constituição do IR e CS diferido passivo, cons-
tituído levando em consideração as obrigações existentes em outras jurisdi-
ções, demonstrado separadamente no ativo e passivo em razão de serem 
autoridades tributárias distintas, conforme segue:

Consolidado
Bases fiscais - Ativo 2019 2018
Prejuízo fiscal e base negativa 31.307 36.738
Diferenças temporárias em outra jurisdição 9.288 4.615
Provisões - diferenças temporárias 4.026 –

44.621 41.353
IR - 25% 11.155 10.338
CS - 9% 4.016 3.722
IR e CS - ativo 15.171 14.060

Consolidado
Bases fiscais - passivo 2019 2018
Diferenças temporárias em outra jurisdição (10.026)  (6.247)

(10.026) (6.247)
IR - 25% (2.507) (1.562)
CS - 9% (902) (562)
IR e CS - passivo (3.409) (2.124)
(d) Movimentação do IR e da CS diferidos: Consolidado
Movimentação 2019 2018
Saldo inicial - ativo, líquido do passivo 11.936 1.520
Realização no resultado (3.004) 12.111
Outras movimentações - base de cálculo dos tributos 2.830 (1.695)
Saldo final - ativo, líquido do passivo 11.762 11.936
(e) Realização do IR e da CS (diferido):
Realização por ano 2019 2018
2019 – 4.500
2020 4.500 4.500
2021 4.500 4.500
2022 4.500 560
2023 em diante 1.671 –

15.171 14.060
23. Seguros: A cobertura de seguros é determinada de acordo com a orien-
tação obtida de especialistas, segundo a sua natureza, sendo considerada 
pela Administração como adequada para cobrir eventuais perdas para o pa-
trimônio da empresa em caso de sinistro.

Segurado Ramo Objeto
Valor  

segurado Vigência
Ambitec Solu-
ções Ambien-
tais Ltda.

Responsabilidade 
Civil

Prestação de 
serviços em locais 
de terceiros 1.000 05/07/20

Getel 
Transportes 
Ltda.

Responsabilidade 
Civil Facultativa 
por desapareci-
mento de Carga - 
RCF-DC Roubo da carga 1.000 31/08/20

Getel 
Transportes 
Ltda.

Responsabilidade 
Civil do Transpor-
tador Rodoviário 
Carga - RCTR-C Acidente da carga 1.000 31/08/20

Getel 
Transportes 
Ltda.

Responsabilidade 
Civil Transportador 
Viagem Internacio-
nal - RCTR-VI

Cobertura da 
carga em viagens 
internacionais 500 31/08/20

Ambipar Res-
ponse S/A Responsabilidade 

Civil

Prestação se 
serviços em locais 
de terceiros 3.000 13/09/20

Ambipar Res-
ponse S/A

Empresarial

Prestação de 
serviços em locais 
de terceiros 1.700 23/08/20

24. Informações adicionais aos fluxos de caixa: Transações de investi-
mentos e financiamentos que não envolveram caixa.

Consolidado
2019 2018

Aquisição de imobilizado por meio de financiamento  50.052  31.145
25. Eventos subsequentes: Em 28/01/2020, a controlada Emergência S.A. 
adquiriu 100% da investida Ambipar Holding USA, INC (nova denominação 
da Allied International Emergêncy LLC) pelo montante de USD 7.496.728 
(sete milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, setecentos e vinte e oito 
dólares), cuja atividade é de atendimento a emergências químicas nos Es-
tados Unidos. A seguir, são resumidos os principais saldos patrimoniais na 
data de 31/12/2019: Ambipar Holding USA, INC
Valor total do ativo 5.690
Valor total do passivo 2.633
Valor do Patrimônio Líquido atribuível ao controlador 3.056
Receita líquida de vendas e serviços nacionais* 33.157
Custos e despesas* (25.184)
Receitas financeiras 112
Despesas financeiras (26)
Depreciações e amortizações (1.566)
Outras receitas operacionais líquidas (1.630)
Lucro operacional 4.863

A Diretoria Contador: Thiago da Costa Silva - CRC SP 248945/O-1

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Ambipar Participações 
e Empreendimentos S.A. - São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas da Ambipar Participa-
ções e Empreendimentos S.A. (“Companhia”), identificadas como con-
troladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço pa-
trimonial, individual e consolidado, em 31/12/2019 e as respectivas demons-
trações, individual e consolidada, 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, incluin-
do o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimo-
nial e financeira, individual e consolidada, da Ambipar Participações e Em-
preendimentos S.A. em 31/12/2019, o desempenho, individual e consolida-
do, de suas operações e os seus fluxos de caixa, individuais e consolidados 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS) emitidas pelo International ccounting tandards oard I )  
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do Auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia 
e suas controladas, 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 de-
mais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos 
de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os 
mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos 
foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião 
sobre essas demonstrações contábeis individuais e consolidadas e, portan-
to, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Reco-
nhecimento de receita: Conforme mencionado nas Notas Explicativas  
nº 2.19 e nº 19, o reconhecimento de receita envolve controles com o obje-
tivo de assegurar a integridade dos registros das transações, condicionando 

os aspectos de transferência de riscos e benefícios atrelados aos produtos 
e no momento adequado em que os serviços são prestados e reconhecidos 
pelo cliente. Considerando o volume de transações envolvidas, portfólio de 
serviços e produtos, situação geográfica de logística e atendimento aos 
clientes, o reconhecimento da receita envolve uma alta dependência do fun-
cionamento adequado dos controles internos determinados pela Compa-
nhia e suas controladas. Nesse sentido, com base na relevância da depen-
dência e funcionamento dos referidos controles, e do impacto que eventual 
ausência de funcionamento desses controles, poderiam trazer nas demons-
trações contábeis individuais e consolidadas, consideramos este assunto 
como sendo significativo para a nossa auditoria. Resposta da auditoria ao 
assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: • Ava-
liação dos controles internos dos ciclos significativos relacionados ao reco-
nhecimento de receitas, incluindo: base de contratos com clientes em rela-
ção ao serviço a ser prestado e preço negociado; medições relacionadas 
aos serviços prestados e de fornecimento de produtos; conferências dos re-
gistros contábeis; • Teste documental, em bases amostrais, de conferência 
de notas fiscais com medições de serviços realizados; • Teste de integridade 
de base de dados de receitas com os registros contábeis; • Testes relaciona-
dos a lançamentos manuais realizados; • Procedimentos analíticos sobre re-
ceita, considerando: análise de indicadores-chave do negócio, prazo médio 
de recebimento de vendas, alinhamento de expectativas desenvolvidas com 
o realizado; e • Avaliação da adequada divulgação das informações em no-
tas explicativas das demonstrações contábeis, individuais e consolidadas. 
Baseados nos procedimentos de auditoria efetuados nos processos de re-
conhecimento da receita da Companhia e suas controladas, e nas evidên-
cias de auditoria obtidas que suportam os nossos testes, incluindo nossas 
análises e entendimento, consideramos que o reconhecimento da receita da 
Companhia, assim como as respectivas divulgações nas notas explicativas, 
estão adequadas, no contexto das demonstrações contábeis, individuais e 
consolidadas, tomadas em conjunto. Avaliação de impairment ativo imo-
bilizado e intangível, principalmente àqueles com vida til indefinida: 
Conforme divulgado nas notas explicativas nº 8 e nº 9 às demonstrações 
contábeis consolidadas, a Companhia possui ativo imobilizado e intangível, 
nos montantes de R$ 208.314 mil e R$ 144.776 mil, respectivamente, em 
31/12/2019. A maior parte dos bens e direitos envolvidos estão relacionados 
as suas operações mercantis das UGCs e incluem ágio pago por expectati-
va de rentabilidade futura, cujo valor recuperável deve ser avaliado 

 anualmente, conforme requerido pelo Pronunciamento Técnico CPC 01(R1)/
IAS36 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos. Já os demais ativos no 
caso de existência de indícios de impairment. Conforme mencionado nas re-
feridas notas explicativas, a Companhia realiza teste de impairment, o qual 
envolve alto grau de julgamento de estimativas por parte da Administração, 
baseado no método do fluxo de caixa descontado, o qual leva em conside-
ração diversas premissas, tais como: taxa de desconto, projeção de inflação, 
crescimento econômico, entre outros. Sendo assim, esse assunto foi consi-
derado pela auditoria, como uma área de risco devido às incertezas ineren-
tes ao processo de determinação das estimativas e julgamentos envolvidos 
na elaboração dos fluxos de caixa futuros descontados a valor presente, tais 
como projeções de demanda de mercado, margens operacionais e taxas de 
desconto que podem alterar significativamente a expectativa de realização 
dos referidos ativos. Resposta da auditoria ao assunto: Nossos procedi-
mentos de auditoria incluíram, entre outros: • Avaliação quanto à indícios in-
ternos ou externos que pudessem trazer evidências da ocorrência de desva-
lorização dos ativos; • Utilização de profissionais especializados para auxi-
liar na revisão do teste de recuperabilidade dos ativos, avaliando as premis-
sas e metodologia usadas pela Administração da Companhia em conjunto 
com seus especialistas externos contratados para elaboração dos relatórios 
de análise; • Contínuo desafio das premissas utilizadas pela Administração, 
visando corroborar se existiriam premissas não consistentes e/ou que de-
vessem ser revisadas, tais como: crescimento de receitas, custos e despe-
sas, e diversos outros indicadores de inflação e de preços; e • Avaliação se 
as divulgações requeridas nas demonstrações contábeis individuais e con-
solidadas foram apropriadas. Com base nos procedimentos efetuados, con-
sideramos que são razoáveis as premissas e metodologias utilizadas pela 
Companhia para avaliar o valor recuperável dos referidos ativos, estando as 
informações apresentadas nas demonstrações contábeis, individuais e con-
solidadas, apropriadas no contexto das demonstrações contábeis tomadas 
em conjunto. Outros assuntos: Demonstrações do valor adicionado - As 
demonstrações, individuais e consolidadas, do Valor Adicionado (DVA) refe-
rentes ao exercício findo em 31/12/2019, elaboradas sob a responsabilidade 
da Administração da Companhia, e apresentadas como informação suple-
mentar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria 
executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis indi-
viduais e consolidadas da Companhia. Para a formação de nossa opinião, 
avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as  demonstrações 

contábeis individuais e consolidadas e registros contábeis, conforme aplicá-
vel, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos 
no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. 
Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequa-
damente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios 
definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto. 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis in-
dividuais e consolidadas e o relatório do auditor - A Administração da 
Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem 
o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações con-
tábeis individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração 
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Ad-
ministração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma rele-
vante, inconsistente com as demonstrações contábeis individuais e consoli-
dadas ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho rea-
lizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administra-
ção, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
este respeito. Responsabilidades da Administração e da governança pe-
las demonstrações contábeis individuais e consolidadas: A Administra-
ção é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório finan-
ceiro (IFRS), emitidas pelo International ccouting tandards oard I ) 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para per-
mitir a elaboração de demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolida-
das, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia e suas controladas continuarem operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o 
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas, a não ser que a Administração pretenda liquidar a 
Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha ne-
nhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações contábeis, que compreende a diretoria da Companhia e 
suas controladas. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individu-
ais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevan-
te, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de se-
gurança, 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 decor-
rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razo-
ável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Como parte da audito-
ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional 
ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolida-
das, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e exe-
cutamos 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 repre-
sentações falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles inter-
nos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audito-
ria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressar-
mos opinião sobre à eficácia dos controles internos da Companhia e suas 
controladas; • 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 Adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências 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 e suas controladas. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 

em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nos-
so relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Compa-
nhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacio-
nal; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes tran-
sações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada; • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referen-
te às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do 
grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis con-
solidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da 
auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comuni-
camo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros as-
pectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações sig-
nificativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos 
também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos 
com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de in-
dependência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou as-
suntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, in-
cluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que 
foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, deter-
minamos aqueles que foram considerados como mais significativos na audi-
toria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas do exercício 
corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de audito-
ria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos 
que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou 
quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o 
assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequên-
cias adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva 
razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Campinas, 17/02/2020
Esmir de Oliveira

BDO RCS Auditores Independentes SS Contador
CRC 2 SP 013846/O-1 CRC 1 SP 109628/O-0

Notas explicativas às demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.
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Edital de Citação - Prazo 20 dias - Processo 1002806-21.2019.8.26.0100. O Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, Juiz de Direito da 41ª Vara Cível 
- Foro Central Cível. Faz Saber a Revy Onix Confecções Ltda Epp, CNPJ 14.383.705/0001-40, na pessoa de seu representante legal, JOSIVEL 
TAVARES VIEIRA, CPF 044.918.863-93 e JOÃO BATISTA DE MOURA, CPF 603.014.983-00, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma Ação 
de Cobrança, objetivando o recebimento de R$ 103.884,32 (17.01.2019), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao saldo devedor 
do Contrato de Operação de Desconto de Duplicatas vinculado ao Contrato para Desconto de Recebíveis - Condições Reguladoras nº900192798 
- Operação nº 0005049956272001695, bem como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando a requerida em lugar 

ofereçam contestação, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo autor. Será o presente edital, por 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de janeiro de 2020.        B - 30 e 02

Este Juízo FAZ SABER a Brasilia Maguinas e Ferramentas Ltda, na pessoa de CLEUZA GALINDO BELLUCO, domiciliado em local incerto 
e não sabido, que lhe foi movida Ação MONITÓRIA por Banco Santander (Brasil) S/A, alegando em síntese: concedeu à ré um limite de crédito 
rotativo disponível na conta corrente nº 130016701, de sua titularidad e, conforme proposta de abertura de conta, limite de crédito e contratação a 
produtos e serviços bancários - pessoa jurídica - BUSINESS (operação nº 0005130016701000173). Que a ré utilizou dos valores disponibilizados 
, sem a necessária cobertura, razão pela qual tomou-se devedora da quantia de R$ 240.523,24, conforme planilha que acompanha a inicial. 
Encontrando  se a parte ré em lugar incetio e não sabido, foi detenninada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 

isento de custas e honorários em caso de pagam ento, sob pena de conversão de mandado inicial em título executivo. No silêncio, será nomeado 
curador especial. Será o presente edital , por ext rato , publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias.                    B - 30 e 02
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FABIO PALHARES ROMANELLI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BANCÁRIO, NASCIDO EM
CURITIBA, PR NO DIA (15/12/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE
FERNANDO PEREZ ROMANELLI E DE TELMA PALHARES ROMANELLI. ALEXANDRA FERNANDEZ
VERAUD HARDY, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BANCÁRIA, NASCIDA EM MÉXICO NO DIA
(23/11/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ROMMEL
MARTIN FERNANDEZ VERAUD RODRIGUEZ E DE GLORIA ELSA HARDY CASTRO.

MARCOS JOSÉ FERREIRA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BARBEIRO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (20/06/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE VALDEMAR SOUSA SILVA E DE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE SOUZA.
FERNANDA EUGENIA ADAMO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CABELEIREIRA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/11/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE EUGENIO JOÃO BAPTISTA ADAMO NETTO E DE SELMA DOS SANTOS ADAMO.

ELDES JOSÉ MATTIUZZO JÚNIOR, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR,
NASCIDO EM PIRAJUÍ, SP NO DIA (12/04/1968), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ELDES JOSÉ MATTIUZZO E DE NEIDE HADDAD MATTIUZZO. GABRIELA
BERRIEL  MONTEIRO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ENGENHEIRA, NASCIDA EM
BAURU, SP  NO DIA (15/08/1973), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE LUIZ FERNANDO DE PAIVA MONTEIRO E DE CYNTHIA BERRIEL MONTEIRO.

ALAN CERQUEIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PINTOR, NASCIDO EM JEQUIÉ,
BA NO DIA (20/09/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOSÉ CLAUDINO DA SILVA E DE MATILDE CERQUEIRA DA SILVA. JHENNEFER FRANCO DE
OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM PARANAGUA, PR NO DIA
(21/03/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JEFERSON LUIZ DE OLIVEIRA E DE SALETE FRANCO DE OLIVEIRA.

TIAGO DOS SANTOS SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PEDREIRO, NASCIDO EM
IRAQUARA, BA NO DIA (17/06/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE VALDIR PINHEIRO DA SILVA E DE ECLIENE ANDRADE DOS SANT OS SILVA. MONICA
OLIVEIRA DOS SANT OS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM
DIADEMA, SP NO DIA (23/07/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE UMBERTO FRANCISCO DOS SANTOS E DE MARIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA.

FILIPE HORNOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO CIVIL, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (09/10/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE RUBENS HORNOS JUNIOR E DE LUZIA DE FREITAS HORNOS. TAMIRES NASCIMENTO
DANTAS DE CARVALHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUDITORA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (24/10/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE PEDRO DANTAS DE CARVALHO E DE MARIA DILMA NASCIMENTO DE CARVALHO.

WALDONEY GOMES DA FONSECA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO
EM NILÓPOLIS, RJ NO DIA (21/04/1954), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JORGE LOPES DA FONSECA E DE JURACY GOMES DA FONSECA. ERNANDA
RODRIGUES DE MELO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM FORTALEZA,
CE NO (30/06/1958), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOÃO FERNANDES DE MELO E DE ZILMA RODRIGUES DE MELO.

FABIO HENRIQUE DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERADOR DE GUINCHO
LEVE, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/11/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE HENRIQUE FRANCISCO DE LIMA E DE MARIA SEVERINA
DE OLIVEIRA LIMA. AMELIA VELOSO DA SILVA DANTAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO
LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/09/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE RAIMUNDO VELOSO DANTAS E DE IRACI MOISES DA
SILVA DANTAS.

EDSON LUIZ AGOSTINHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE LOGISTICA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/12/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO ITAPECERICA DA
SERRA, SP, FILHO DE LUIZ JUVENAL AGOSTINHO E DE MARIA LUCIENE DA SILVA AGOSTINHO.
ELIZANGELA SABRINA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BANCARIA, NASCIDA EM
OSASCO, SP NO DIA (26/03/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE GIOVANI MANOEL DA SILVA E DE EDNALVA FRANCISCA DA SILVA.

MAURICIO ANTONIO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO
DE AR CONDICIONADO, NASCIDO EM SÃO LOURENÇO DA MATA, PE NO DIA (01/04/1969),
RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL ANTONIO
DA SILVA E DE SEVERINA MARIA DA SILVA. ROSANA OLIVEIRA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO COZINHEIRA, NASCIDA EM LAGOA PRETA, BA NO DIA (23/05/1983), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CLEMENTE JOSÉ DOS SANTOS
E DE ANA MARIA DE OLIVEIRA.

MARCOS OPORINI MACHADO,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FISIOTERAPEUTA, NASCIDO
EM GUARULHOS, SP NO DIA (30/05/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ACACIO TADEU MACHADO E DE ADELVINA CONCEIÇÃO OPORINI
MACHADO. JULIANA BIANCHI GARCIA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENGENHEIRA CIVIL,
NASCIDA  EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (13/01/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE WALDOMIRO GARCIA E DE MARLENE BIANCHI GARCIA.

GUILHERME DOMINGUES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE GERAL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/05/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL BARBOSA DA SILVA E DE MARLENE MARIA
DOMINGUES. ESTER ROSA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA
DE CAIXA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/05/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE VALDECI FRANCISCO DE OLIVEIRA E DE MARIA ROSA
DOS SANTOS DE OLIVEIRA.

FABIANO PASSOS DA CRUZ, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR,
NASCIDO EM NITEROI, RJ NO DIA (23/05/1977), RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOÃO BATISTA DA CRUZ E DE MARIA DAS GRAÇAS PASSOS DA CRUZ. GABRIELA
SAPORSKI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PERSONAL TRAINER, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (20/12/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE PAULO EDUARDO SAPORSKI E DE ZENALIA SOUZA VIANA SAPORSKI.

OSVALDO DIAS DEFENSOR, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO
EM ITABUNA, BA NO DIA (27/12/1952), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE DAVI DIAS DEFENSOR E DE MARIA MADALENA DA SILVA. IVANETE INOCENCIA
DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO CORRETORA DE IMÓVEIS, NASCIDA EM
CANARANA, BA NO DIA (22/06/1966), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS E DE EDUVIRGEM INOCENCIA DE SOUSA.

EDVAN MACHADO DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM
DUQUE DE CAXIAS, RJ NO DIA (03/08/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO EDILSON DE LIMA E DE ANTONIA REGINA MARQUES
MACHADO DE LIMA. ANALIVIA PEREIRA ROCHA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
LEITURISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/10/1979), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE WILSON ROCHA E DE LELICE PEREIRA ROCHA.

WALDIR PEREIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO FISCAL DE LOJA, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (25/11/1958), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE BENEDICTO AUGUSTO PEREIRA E DE LEONOR DE OLIVEIRA PEREIRA. MEIRE
MARTHA REIS SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO CUIDADORA, NASCIDA EM ILHÉUS,
BA NO DIA (05/09/1964), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE EMETÉRIO MARTINS SILVA E DE JOSELITA MARTINS REIS.

FELIPE AZEVEDO CADAHIA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BACHAREL EM DIREITO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/04/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE RAMIRO PARADELO CADAHIA E DE EUNICE MENEZES
DE AZEVEDO CADAHIA. AMANDA RODRIGUES GARCIA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
BACHAREL  EM DIREITO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/12/1986), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCOS ALVES GARCIA E DE
ODETE RODRIGUES DA SILVA GARCIA.

DAVID SILVERIO DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FEIRANTE, NASCIDO EM
MAUÁ, SP NO DIA (21/12/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ANA APARECIDA SILVERIO DE ALMEIDA. ALVANÍ CANTUARIO DE OLIVEIRA, ESTADO
CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO CABELEIREIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/10/
1983), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE FRANCISCO
DE OLIVEIRA E DE ALDENORA CANTUARIO DE OLIVEIRA.

NATAN FREITAS DA CUNHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTOBOY, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (03/01/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ODAIR HUMBERTO DA CUNHA E DE ROSIMAR MARIA DE FREITAS HONORATO.
CÍNTIA BARROSO LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE DE INSTRUTOR,
NASCIDA  EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (09/08/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDUARDO DE JESUS ALVES LIMA E DE RITA SUELI
BARROSO LIMA.

EMANOEL ETELVINO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FEIRANTE, NASCIDO EM
LIMOEIRO, PE NO DIA (02/01/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE MANOEL ETELVINO DA SILVA E DE SEVERINA GOMES DOS SANTOS. LUANA OLIVEIRA
DA FONSECA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM DIADEMA, SP NO DIA
(01/04/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE DORIVAL
DA FONSECA E DE TANIA DA PENHA OLIVEIRA DA FONSECA.

CLAUDIO EVERTON AVERSARI, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ECONOMISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/05/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE SERGIO CLAUDIO AVERSARI E DE ELIENE DE FARIAS AVERSARI. JOICE
CORRÊA PELISSON, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM
AMERICANA, SP NO DIA (05/05/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE DANILO PELISSON E DE MARTA CORRÊA PELISSON.

LEANDRO MAFRA  BRASILIO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO CONSULTOR NA ÁREA
DE ENERGIA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/03/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO BATISTA BRASILIO E DE IVANILDE DE
SOUZA MAFRA. BRUNA SOARES DA GUIA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO PROFESSORA,
NASCIDA  EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (26/03/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE IRINEU MARIA DA GUIA E DE MARIA APARECIDA DE
SOUZA SOARES.

YAN GALLAN MAGIOLO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO APRENDIZ ENGENHEIRO
MECÂNICO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/12/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO
OXFORDSHIRE, REINO UNIDO, FILHO DE VAGNER DE ABREU MAGIOLO E DE KARINA PROSPERO
GALLAN MAGIOLO. CAMILLA  SOUZA ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR
VETERINÁRIO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/12/2000), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE GILSON FERREIRA ALVES E DE ROSIMARY
CORDEIRO DE SOUZA.
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JOÃO PAULO SALES MAGALHÃES E MARIANA CORREA GONÇALVES. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, GARÇOM, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 25/06/1997, FILHO DE
HUGO DE OLIVEIRA MAGALHÃES E DE MIRIAN TEIXEIRA SALES. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, OPERADORA DE SUPERMERCADO, SOLTEIRA, NASCIDA EM CRUZ DAS ALMAS,
BA, NO DIA 20/07/1999, FILHA DE WALBERT MIRANDA GONÇALVES E DE MARIA HELENA SANTOS
CORREA.

MICAEL JÔNATAS PEREIRA NOVAIS E KENNIA ANDRESSA DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, VIGILANTE, DIVORCIADO, NASCIDO EM LONDRINA, PR, NO DIA 24/09/1987, FILHO
DE JOÃO ANTONIO NOVAIS E DE CLEONICE PEREIRA NOVAIS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 14/
01/1995, FILHA DE CLOVES HENRIQUE DOS SANTOS E DE ELIZETE PEREIRA DOS SANTOS.

RONALDO FERNANDES DA SILVA E BEATRIZ DE LIMA  SANTANA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, LOMBADOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 10/04/1984, FILHO DE
JOSÉ PEREIRA DA SILVA E DE NAIR FERNANDES VALENTE DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 28/07/1992, FILHA DE
EVANDRO SANTANA E DE VALDENICY DE LIMA SOUZA.

FERNANDO EXPEDITO RODRIGUES GOMES E STEFANY OZORIO DOS SANTOS. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTÔNOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 21/
04/2001, FILHO DE ANDRÉ GOMES APARECIDO E DE MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA
20/10/2001, FILHA DE MANOEL LUIZ DOS SANTOS NETO E DE GUIOMAR OZORIO.

JOSE PAULO FERNANDES VIEIRA E POLIANA RODRIGUES GONÇALVES. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MOTORISTA DE ÔNIBUS, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 21/03/
1996, FILHO DE JOSE GILDO VIEIRA E DE ROSANGELA FERNANDES VIEIRA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE PRODUÇÃO, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 06/06/1995, FILHA DE TADEU GONÇALVES E DE SHIRLEY CHAVES RODRIGUES.

ELIAS NASCIMENTO CATARINA E JHENNYFFER FERNANDA RIBEIRO BARBOSA LIRA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, COPEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 25/09/
1998, FILHO DE FRANCISCO CARLOS CATARINA E DE ANA MARIA NASCIMENTO CATARINA. ELA,
DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM AREIA, PB, NO DIA 05/06/1999,
FILHA DE FERNANDO ARISTOLES BARBOSA LIRA E DE ELIANE RIBEIRO BARBOSA LIRA.

GEORGE FREITAS DA CONCEIÇÃO E LINDOMIRA BERNARDO DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PINTOR, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 22/07/1961, FILHO DE
GENESIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO E DE OSVALDINA FREITAS CONCEIÇÃO. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR DE COZINHA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 17/07/1986,
FILHA DE ANTONIO BERNARDO DA SILVA E DE TEREZA ROSA MOREIRA DA SILVA.

EDER BARBOSA GUEDES E GEOVANIA APARECIDA BARBOSA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, VENDEDOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 26/07/1982, FILHO DE
ONOFRE DOS ANJOS GUEDES E DE MARIA DE FATIMA GUEDES. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR DE DENTISTA, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 08/07/
1980, FILHA DE GERALDO ZACARIAS BARBOSA E DE JOSEFA DIONIZIA BARBOSA.

RAFAEL  SIQUEIRA CORRÊA E STEFANI RAYANE SOUZA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
ESTUDANTE, SOLTEIRO, NASCIDO EM OSASCO, SP, NO DIA 12/04/1997, FILHO DE IVAIR APOLONIO
CORRÊA E DE VERA LUCIA SIQUEIRA CORRÊA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 01/10/1996, FILHA DE E DE
GILCINETE CAIRES SOUZA.

ALAN PATRIK DOS SANTOS E LETICIA EVANGELISTA DOS SANTOS BRANCO. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SALGADEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO
DIA 20/12/1992, FILHO DE E DE MARIA GERALDA DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ATENDENTE, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 10/06/1996, FILHA
DE EDSON DOS SANTOS BRANCO E DE LAIZA EVANGELISTA RODRIGUES.

EDUARDO PASSOS BRIT O DE ALMEIDA E VALÉRIA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTONOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 01/07/2002, FILHO DE
VALTER BRITO SOARES DE ALMEIDA E DE ROSANGELA DOS PASSOS VEIGAS. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, ESTUDANTE, SOLTEIRA, NASCIDA EM CUPIRA, PE, NO DIA 12/10/
2003, FILHA DE ANTONIO CARLOS DA SILVA E DE PAULA HELENA DA SILVA.

SERGIO SILVA DE OLIVEIRA E DEOLINDA DAMASIO DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AJUDANTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO
DIA 25/08/1990, FILHO DE JOAQUIM BISPO DE OLIVEIRA E DE MARIA SILVA DE OLIVEIRA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE CLASSE, SOLTEIRA, NASCIDA EM BARREIRAS, BA,
NO DIA 25/04/1993, FILHA DE JOSÉ PEDRO DA SILVA E DE DEVAIR DAMASIO DA SILVA.

MARIANO AMANCIO FIRMINO E MARIA CRISMONE SANTANA SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MECÂNICO, VIÚVO, NASCIDO EM LIMOEIRO, PE, NO DIA 28/05/1959, FILHO DE
AMANCIO MANOEL FIRMINO E DE ALEXANDRINA MARIA DA CONCEIÇÃO. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, BALCONISTA, DIVORCIADA, NASCIDA EM JEREMOABO, BA, NO
DIA 03/02/1983, FILHA DE JOSÉ NILSON JESUS SANT OS E DE MARIA JOSÉ SANTANA REIS.

EMERSON SOARES NAKAGAWA E FRANCIELLE ALVES DA COSTA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MONTADOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 02/05/1993, FILHO DE
FUJIO NAKAGAWA E DE ANA LUCIA SOARES DO NASCIMENTO. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 15/02/1999, FILHA DE JOSÉ
RIBEIRO DA COSTA FILHO E DE EVANI ALVES MOTA COSTA.

GUSTAVO SOARES DA SILVA E LARISSA COSTA BEZERRA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
FRENTISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 18/04/1998, FILHO DE ADILSON
SOARES SILVA E DE GILDA CORDEIRO DA SILVA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUTONOMA, SOLTEIRA, NASCIDA EM TAQUARANA, AL, NO DIA 03/02/2001, FILHA DE JOSÉ COSTA
BEZERRA NETO E DE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.

CIBRASEC - Companhia Brasileira de Securitização
Companhia Aberta - CNPJ/MF 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402

Assembleia Geral dos Titulares de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 4ª Série da 1ª Emissão 
da Cibrasec - Companhia Brasileira de Securitização - Edital de Convocação

Os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 4ª Série da 1ª Emissão da Cibrasec Companhia Bra-
sileira de Securitização (“Titulares dos CRA”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a Pentagono S.A Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliarios (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral 
(“AG”), a ser realizada em segunda convocação em 12 de junho de 2020, às 10:00h, que ocorrerá de forma remota e eletrônica 
através da plataforma unificada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, a ser disponibilizada pela Emissora, con-
forme detalhado abaixo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 22 item 
“I” da Instrução CVM nº 600, de 01/08/2018 (“Instrução CVM 600”), das Demonstrações Financeiras do patrimônio separado dos 
Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 4ª Série da 1ª Emissão da Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Inde-
pendentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2019. Considerando a situação de calamidade pública causada pela 
pandemia do COVID-19 e em atenção ao Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, do Governo do Estado de São Paulo, bem como 
ao Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020, com o objetivo de preservar a saúde dos Titulares dos CRA e de-
mais participantes, a AG será realizada de forma virtual, por videoconferência, cujo endereço eletrônico de acesso (link) será dispo-
nibilizado oportunamente pela Emissora, através da plataforma unificada de comunicação Microsoft Teams, sendo certo que somen-
te poderão participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, com 
antecedência mínima, preferencialmente, de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da AG, para os endere-
ços eletrônicos da Emissora (gestao@isecbrasil.com.br) e do Agente Fiduciário (assembleias@pentagonotrustee.com.br). Docu-
mentos comprobatórios de representação: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os Titulares dos CRA poderão se fazer repre-
sentar na AG por procuração, emitida por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, ou abono bancário, acompanha-
do de cópia de documento de identidade do outorgado. A AG será instalada, em segunda convocação, nos termos da cláusula 12.4. 
do Termo de Securitização, com a presença de qualquer número de Titulares dos CRA em Circulação. Ficam os senhores Titulares 
dos CRA cientes de que, nos termos do §3º, do artigo 26, da Instrução CVM nº 600, uma vez que as demonstrações contábeis do Pa-
trimônio Separado não contêm ressalvas, serão consideradas automaticamente aprovadas, caso a AG em referência não seja ins-
talada na segunda convocação. São Paulo, 29 de maio de 2020. CIBRASEC - Companhia Brasileira de Securitização

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

SIN - Sistema de Implante Nacional S.A.
CNPJ/MF nº 04.298.106/0001-74

Senhores Acionistas: Em obediência às determinações legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, bem como as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício  
fi ndo em 31 de dezembro de 2019. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos complementares.                                 São Paulo, 18 de Maio de 2020.                               A Administração

 Relatório da Administração

Fluxos de caixa proveniente das operações 2019 2018
Lucro do exercício antes dos impostos 5.070 949
Ajustado por:
Depreciações 3.585 3.551
Amortizações 2.232 2.072
Amortizações de direito de uso 2.409 -
Juros sobre empréstimos 1.188 2.079
Juros sobre passivos de arrendamentos 2.089 -
Reversão (perdas) por redução ao valor 
 recuperável de contas a receber 1.253 1.289
Provisão para perdas com estoques 3.104 1.621
Provisão para contingências líquidas de reversões 278 196
Valor residual de bens do imobilizado e intangível baixados 581 3.329
Imoposto de renda e contribuição social diferidos 2.100 791
Redução (aumento) nos ativos
Clientes (4.096) 2.411
Estoques (7.046) (2.887)
Impostos a recuperar 2.005 679
Outros ativos (492) (737)
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores (410) 4.297
Obrigações trabalhistas 115 1.158
Obrigações fi scais 628 4.010
Outras obrigações 523 256
Impostos pagos sobre o lucro - (4.561)
Juros pagos sobre empréstimos e fi nanciamentos (1.282) (3.976)
Fluxo de caixa líquido proveniente 
 das atividades operacionais 13.834 16.120
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos
Aquisições de imobilizado (10.794) (6.173)
Aquisições de intangível (2.143) (1.411)
Investimentos em aplicações fi nanceiras, 
 títulos e valores mobiliários 503 1.211
Fluxo de caixa utilizado nas 
 atividades de investimento (12.434) (6.373)
Fluxo de caixa proveniente das atividades de fi nanciamento
Captação de empréstimos e fi nanciamentos 29.594 24.382
Pagamento de empréstimos e fi nanciamentos (24.363) (30.463)
Pagamento de passivos de arrendamentos (3.675) -
Caixa líquido (utilizado nas) proveniente 
 das atividades de fi nanciamento 1.556 (6.081)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 2.956 3.666
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 8.181 4.515
Caixa e equivalentes no fi m do exercício 11.137 8.181
Variação no caixa e equivalentes no exercício 2.956 3.666

 Controladora
ATIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 11.137 8.181
Títulos e valores mobiliários 296 799
Contas a receber de clientes 41.274 39.634
Estoques 20.780 16.838
Impostos a recuperar 5.763 8.413
Outros ativos 1.539 2.121
Despesas antecipadas 1.749 1.134
Total do ativo circulante 82.538 77.120
Não circulante
Contas a receber de clientes 1.546 343
Impostos a recuperar 5.083 4.438
Outros Ativos 526 67
Depósitos e cauções 10 10
Impostos e contribuições sociais diferidos 35.801 37.901
Total do realizável a longo prazo 42.966 42.759
Imobilizado 29.475 22.846
Intangível 6.522 6.611
Direito de uso 20.924 -
Total do ativo não circulante 56.921 29.457
Total do ativo 182.425 149.336

 Controladora
PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Empréstimos e fi nanciamentos 18.282 16.508
Passivos de arrendamentos 3.481 -
Fornecedores 9.383 9.793
IR e CS à recolher 1.824 3.301
Obrigações trabalhistas 3.162 3.047
Obrigações tributárias 217 265
Outros passivos 1.883 1.360
Total do passivo circulante 38.232 34.274
Não circulante
Empréstimos e fi nanciamentos 21.295 17.931
Passivos de arrendamentos 18.266 -
Provisão para contingências 927 649
IR e CS à recolher 2.901 748
Total do passivo não circulante 43.389 19.328
Patrimônio líquido
Capital social 59.003 59.003
Reserva Legal 1.036 782
Lucros acumulados 40.766 35.949
Patrimônio líquido atribuível aos controladores 100.804 95.734
Total do passivo e patrimônio líquido 182.425 149.336

 Controladora
 2019 2018
Receita operacional líquida 116.107 93.195
Custo das vendas (30.416) (25.740)
Lucro operacional bruto 85.691 67.455
Receitas (despesas) operacionais
 Despesas administrativas (24.881) (20.483)
 Despesas de vendas e distribuição (41.389) (33.490)
 Resultado da perda de créditos esperados (1.145) -
 Outras (despesas) operacionais, líquidas 138 (1.303)
Resultado antes do resultado fi nanceiro e impostos 18.414 12.179
 Receitas fi nanceiras 2.858 3.664
 Despesas fi nanceiras (9.226) (9.541)
Despesas fi nanceiras líquidas (6.368) (5.877)
Lucro antes dos impostos 12.046 6.302
 Imposto de renda e contribuição social diferido (2.100) (791)
 Imposto de renda e contribuição social Corrente (4.876) (4.562)
Lucro líquido do exercício 5.070 949
Lucro por ação do capital social 
 no fi m do exercício - R$ 0,172 0,032
Quantidade de ações ao fi nal do exercício 29.461 29.461

Demonstrações do resultado - Exercícios fi ndos em 31 de dezembro 
de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais, exceto o lucro por ações)

Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios fi ndos 
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Demonstrações dos fl uxos de caixa - Exercícios fi ndos 
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios 
fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

   Lucros Ajustes de 
 Capital Reserva acumu- Avaliação 
 social Legal lados Patrimonial Total
Saldos em 31 
 de dezembro de 2017 59.003 734 35.048 - 94.785
Resultado do exercício - - 949 - 949
Reserva Legal - 48 (48) - -
Saldos em 31 
 de dezembro de 2018 59.003 782 35.949 - 95.734
Resultado do exercício - - 5.070 - 5.070
Reserva Legal - 254 (254) - -
Saldos em 31 
 de dezembro de 2019 59.003 1.036 40.766 - 100.804

As demonstrações fi nanceiras completas auditadas pela KPMG Auditores 
Independentes estão disponíveis na sede da empresa para apreciação.

A DIRETORIA  Contador: Claudio Vicente Junior - CRC 1SP 278012/O

 2019 2018
Lucro líquido do exercício 5.070 949
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total 5.070 949

Mitre Vila Mariana Empreendimentos SPE Ltda.
CNPJ/MF 28.757.570/0001-40 - NIRE 35235092541

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 30.04.2020
Data, Hora, Local: 30.04.2020, às 10hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 10º andar, Itaim Bibi, 
São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Pedro Eduardo 
Cassab Carraz; Secretário: Lucas Paravizo Claudino. Deliberações Aprovadas: (A) Redução do capital social, 
totalmente subscrito e parcialmente integralizado, no valor R$ 3.000.000,00, por considerá-lo excessivo em relação ao 
objeto social, mediante o cancelamento de 3.000.000 quotas representativas do capital social, com valor nominal de 
R$1,00 cada, sendo 1.643.000 quotas da sócia Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII e 1.357.000 quotas 
da sócia XPCE Paula Ney Participações S.A., passando o capital social de R$ 14.771.036,00 para R$ 11.771.036,00; e 
consignar que as deliberações aprovadas na presente deliberação somente se tornarão efi cazes após o decurso do prazo 
de 90 dias para a oposição dos credores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos termos do 
artigo 1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil, desde que (i) não haja oposição de qualquer credor; ou (ii) caso haja oposição 
de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor; e (B) autorização 
para os administradores a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações. Encerramento: Nada 
mais. São Paulo, 30.04.2020. Pedro Eduardo Cassab Carraz - Presidente; Lucas Paravizo Claudino - Secretário. Sócios: (i) 
Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII e (ii) XPCE Paula Ney Participações S.A.

Alameda Lorena Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 28.812.606/0001-40 - NIRE 35235097950

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 30.04.2020
Data, Hora, Local: 30.04.2020, às 10hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 10º andar, Itaim Bibi, São 
Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Pedro Eduardo Cassab 
Carraz; Secretário: Lucas Paravizo Claudino. Deliberações Aprovadas: (A) Redução do capital social, totalmente 
subscrito e integralizado, no valor R$ 1.400.000,00, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social, mediante 
o cancelamento de 1.400.000 quotas representativas do capital social, com valor nominal de R$1,00 cada, sendo 
700.000 quotas da sócia Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII e 700.000 quotas da sócia XPCE Anhaia 
Mello Participações S.A., passando o capital social de R$ 10.500.000,00 para R$ 9.100.000,00; e consignar que as 
deliberações aprovadas na presente deliberação somente se tornarão efi cazes após o decurso do prazo de 90 dias 
para a oposição dos credores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos termos do artigo 
1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil, desde que (i) não haja oposição de qualquer credor; ou (ii) caso haja oposição de 
credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor; e (B) autorização 
para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 30.04.2020. Pedro Eduardo Cassab Carraz - Presidente; Lucas Paravizo Claudino 
- Secretário. Sócios: (i) Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário - FII; e (ii) XPCE Anhaia Mello Participações S.A.

RS Holding e Participações S.A. CNPJ/MF nº 35.662.545/0001-48 - NIRE nº 3530054523-1

Companhia Fechada - AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos os Senhores Acionistas da RS Holding e Participações S.A. (“Companhia”) que se 
encontram disponíveis na sede social da Companhia, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º 
andar, sala 7, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP, os documentos referidos no Artigo 133 
da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. São Paulo/
SP, 01 de Junho de 2020. Eduardo Siqueira Moraes Camargo - Diretor-Presidente.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1096711-80.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Carolina de Mattos Bertoldo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a quem possa interessar que Eugênio 
Tadeu Bernardes, CPF 013.870.928-98, ajuizou uma Ação de Nomeação de Administrador Provisório Para Pessoa Jurídica, com pedido de antecipação 
de tutela, pelo Procedimento Comum, pleiteando sua nomeação como administrador provisório do Grêmio Recreativo dos Funcionários do Instituto da 

convocar e presidir assembleia para recomposição dos quadros da entidade, nos termos de seu Estatuto Social, no prazo improrrogável de 90 dias, 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1107951-71.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª Vara Cível, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Carolina de Mattos Bertoldo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Faiçal Robson Calil,  

 

36ª Vara Cível - Foro Central Cível. 36º Ofício. Edital de Citação de Otávio Domingues Junior, expedido nos autos da Ação 
Reivindicatória com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, requerida pela Companhia Metropolitana de Habitação de  
São Paulo-COHAB-SP, com prazo de 20 dias - Processo nº 1117621-02.2017.8.26.0100. A Dra. Thania Pereira Teixeira de 
Carvalho Cardin, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da lei. Faz Saber a Otávio Domingues Junior, de 

para imediata reintegração da autora na posse do imóvel. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1024670-23.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Amor Espin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Gil Woong 
Byun, CPF 233.744.318-36, que Kanetextil Comercio de Tecidos Ltda Epp, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para 
cobrança de R$ 27.522,58 (março/2016), referente ao inadimplemento dos cheques nºs 45, 46, 49, 50, 55, 59, 60, 66, 67, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 76, 77, 81, 86, 87, 88, 89, 90, 75 e 82, nos valores de R$ 612,77, R$ 612,77, R$ 497,75, R$ 495,75, R$ 1.570,00,  
R$ 1.145,00, R$ 1.145,00, R$ 1.171,00, R$ 1.171,00, R$ 1.062,91, R$ 1.062,91, R$ 1.062,91, R$ 1.062,91, R$ 1.062,91, R$ 1.062,91, 
R$ 623,00, R$ 623,00, R$ 1.615,00, R$ 623,00, R$ 623,00, R$ 1.500,00, R$ 1.500,00, R$ 1.500,00, R$ 1.062,91 e R$ 1.500,00, 
respectivamente, todos do Banco Itaú, agência 6238. Estando o executado em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que 

ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações  
 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de novembro de 2019.                                                      B - 30 e 02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1055364-04.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER  
a(o) Flloch Comércio Importação e Exportação de Roupas EIRELI - EPP, CNPJ 17.449.800/0001-97, na pessoa de seu representante legal 
e a Mohamad Wael Assada Ahmad, CPF 452.309.148-07, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, 
para cobrança de R$ 324.290,77 (maio/2018), referente ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 1.106.467. Estando os 

 

do CPC), presumindose verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1098209-22.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro  
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LEILA HASSEM DA PONTE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) TINO REAL PARTICIPAÇÕES LTDA., 
CNPJ 16.791.660/0001-78, MHP MACAHÉ HOLDING DE PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ 17.073.832/0001-30, na pessoa de seus representantes 
legais e a Pedro Carlos Sorti Vieira, CPF 035.357.867-38, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Marcel 
Monacelli Arquitetura, tendo como corré Maria Thereza Barcellos da Costa, para cobrança de R$ 2.877.310,49 (fev/2019), referente ao saldo devedor 
do Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1099202-36.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Amor Espin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) MARCO AURÉLIO LEONELLI, Brasileiro, Casado, Empresário, CPF 280.803.628-07, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de COLEGIO DANTE ALIGHIERI, objetivando o recebimento de R$ 6.757,15 (março/2015), acrescidos 
de juros e correção monetária, referente aos cheques nºs AA-000107, AA-000108 e AA-000109, devolvidos pelas alíneas  
11 e 12, no valor de R$ 1.811,79, cada um, bem como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 

supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará 
isento das custas ou apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será  

 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de fevereiro de 2020.                                                                B - 30 e 02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1115423-94.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Amor Espin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Marindress 

 

FORO REGIONAL I - SANTANA - 8ª VARA CÍVEL - Avenida Engenheiro Caetano
Álvares, 594 - 2º andar - sala 242 - CasaVerde - CEP 02546-000 - Fone: (11)
3951-2525 - São Paulo-SP - E-mail:santana8cv@tjsp.jus .br - EDITAL de CITA-
ÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº  1005799-82.2015.8.26.0001. O MM. Juiz
de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo,
Dr. ADEMIR MODESTO DE SOUZA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a NGC MÓVEIS
PLANEJADOS LTDA. ME, CNPJ/MF nº 14.691.233/0001-92, que lhe foi proposta
umaação de RESCISÃO CONTRATUAL c.c. REPARAÇÃO de DANOS por parte de
MARIANA DE SOUZA FERRO, CPF/MF nº 363.249.978-04, na qual também figura
como corré MÓVEIS DAICO IND. E COM.LTDA. ,  objetivando a autora a rescisão
do contrato f irmado com a parte ré, com a condenação na devolução do valor
pago pela autora, acrescido de juros e correção, assim como indenização em
perdas  e  danos ,  cus tas ,  honorá r ios  e  dema is  cominações ,  em razão  do
descumprimento de obrigações assumidas pela parte ré, que deixou de entregar
à autora os móveis a que se comprometeram. Encontrando-se a ré em lugar
ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,  que f luirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente RESPOSTA . Não sendo contestada a ação,
a ré será considerada revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL.
Será o presente edital,  por extrato, af ixado e publicado na forma da lei.  Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de maio de 2020.
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União comprou R$ 1,907 bi em
insumos de combate ao coronavírus

PÁGINA 10 Nacional
Jornal O DIA SP

TERÇA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2020

Lembre sempre de lavar as mãos

BIOINSUMOS
A utilização de recursos biológicos na agropecuária brasilei-

ra ganha um novo impulso com o lançamento do Programa Naci-
onal de Bioinsumos pelo Ministério da Agricultura. O foco é
aproveitar o potencial da biodiversidade brasileira para reduzir a
dependência dos produtores rurais em relação aos insumos im-
portados e ampliar oferta de matéria-prima para setor. O progra-
ma é um dos pilares da visão de bioeconomia que a pasta está
desenvolvendo, visando o acesso, o desenvolvimento e o uso sus-
tentável da rica diversidade biológica brasileira.

TAILÂNDIA
A Tailândia comunicou que abriu seu mercado para carne bo-

vina com osso, carne desossada e miúdos comestíveis de bovino
do Brasil. Cinco estabelecimentos frigoríficos foram aprovados,
pelo país asiático, a exportar. As plantas frigoríficas estão locali-
zadas nos estados do Pará, de Rondônia, Goiás, de Mato Grosso
e Mato Grosso do Sul.

ALFACE
Plantada e consumida em todo o território nacional, a alface

é um alimento rico em nutrientes e pode ser consumida o ano
todo, inclusive no período mais frio. Técnicas da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo explicam
que a hortaliça é a primeira folhosa introduzida na alimentação e
seu consumo ajuda a reduzir até mesmo a ansiedade. Segundo o
diagnóstico da Olericultura Paulista de 2019, 85% dos municí-
pios paulistas cultivam alface, sendo a região de Mogi das Cru-
zes responsável por, aproximadamente, 60% da produção esta-
dual, seguida de Ibiúna, com 25%.

PESCA
Secretarias de Governo do Estado de São Paulo se unem para

a instituição de um grupo de trabalho para elaboração de Planos
de Ordenamento Pesqueiro no Estado. A Resolução, publicada
no Diário Oficial, e assinada pela Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo e Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Meio Ambiente para que o grupo elabore os Pla-
nos, em até 180 dias.

AGRO
O Ministério da Economia divulgou, no dia (27), os dados do

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) que
mostram o fechamento de 860 mil vagas de empregos no país
em abril devido aos impactos da pandemia do coronavírus. No
agro, foram fechados 4.999 postos de trabalho com carteira as-
sinada em abril.

RELEVÂNCIA
Membros da Academia Nacional de Agricultura e da diretoria

da SNA, Sociedade Nacional de Agricultura, entre outros convi-
dados, participaram de uma ‘live’ para debater questões de inte-
resse do agronegócio e analisar os efeitos da pandemia do Coro-
navírus na economia brasileira. A reunião online foi coordenada
pelo presidente da SNA, Antonio Alvarenga, e pelo presidente da
Academia Nacional de Agricultura, Caio Carvalho. “A imagem do
agro brasileiro ganhou relevância extraordinária com a pande-
mia”, disse Carvalho.

EXPORTAÇÕES
Mesmo diante da crise, as exportações do agro brasileiro fo-

ram decisivas para a Balança Comercial, e já garantiram quase a
metade das vendas do Brasil para o exterior no primeiro quadri-
mestre de 2020. A informação é do Ministério da Agricultura.
De janeiro a abril desse ano, as exportações alcançaram US$ 70.4
bilhões, contra US$ 67. 4 bilhões no mesmo período do ano pas-
sado.

LEITE
A pecuária de leite no Brasil enfrenta um grande desafio que

é o aumento do valor dos insumos utilizados para a alimentação
de animais e a falta de ajustes no preço do leite pago ao produtor.
Isso está fazendo com que alguns produtores se descapitalizem e
percam sua condição de sobrevivência no setor, principalmente
aqueles que têm custo de produção elevado, inclusive em razão
da alimentação do rebanho e da compra de produtos fora da fa-
zenda.

PLN 8/2020
Foi aprovado no Congresso Nacional, em sessões remotas da

Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o PLN nº 8/2020. O
projeto votado no dia (21) irá garantir ao setor agropecuário a
subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, a garantia do próximo
Plano Safra e o pagamento de indenizações do Proagro, poderá
ter um aporte de R$ 4,3 bilhões ao setor. Ao agro serão disponi-
bilizados R$ 741 milhões para a subvenção ao Prêmio do Seguro
Rural, em 2020, completando o R$ 1 bilhão previsto para o ano.
O projeto de Lei, segue agora para sanção presidencial.

EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 62 anos, é paulis-

tano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exteri-
or; na República Oriental do Uruguai, República do Paraguai e
República Argentina. Em 2013 se interessou pelo setor do agro-
negócio, e agora tem esta coluna semanal de noticias do agrone-
gócio em geral. Também é o autor do quadrinho semanal Agro-
Cartoon, publicado no site: www.agro-cartoons.blogspot.com.br.

As compras pela União de
insumos de saúde ligados ao
enfrentamento à pandemia do
novo  coronavírus (covid-19)
totalizaram R$ 1,907 bilhão
em quase cinco meses, reve-
lou levantamento divulgado na
segunda-feira, (1º) pelo Mi-
nistério da Economia. Desde
7 de fevereiro, quando foi pu-
blicada a Lei 13.979, que tra-
ta das medidas emergenciais
de saúde pública, o governo
federal promoveu 3.865 pro-
cessos para a aquisição de
11,5 mil equipamentos e de
847 serviços.

Quase a totalidade das com-
pras especiais ocorreu com dis-
pensa de licitação, mecanismo
previsto na lei emergencial. A
aquisição por meio dessa moda-

lidade somou R$ 1,806 bilhão.
O governo comprou R$ 78,27
milhões por meio de pregões
eletrônicos e R$ 23,49 milhões
por meio da inexigibilidade de
licitações, quando a contratação
direta é autorizada por falta de
competidores.

Os insumos de saúde mais
adquiridos foram álcool etílico,
luvas e máscaras. Os órgãos
que mais compraram insumos
no período da pandemia foram
a Fundação Oswaldo Cruz (Fi-
ocruz), com mais de R$ 667,5
milhões; seguido do Ministé-
rio da Saúde, com R$ 243,5
milhões.

Novo painel
A evolução das contratações

especiais relacionadas à covid-

19 podem ser acompanhadas
pelo Painel de Compras, elabo-
rado pelo Ministério da Econo-
mia. Os dados são atualizados
diariamente.

Na segunda-feira, (1º), a pas-
ta lançou uma nova versão do
painel, que unificou o acompa-
nhamento de todas as modalida-
des de aquisição – dispensa de
licitação, pregão e inexigibilida-
de – realizadas no Sistema de
Compras do Governo Federal
(Comprasnet). Até agora, o vo-
lume de compras em cada cate-
goria era divulgado em painéis
separados.

Com tabelas e gráficos inte-
rativos, o painel permite o cru-
zamento de dados e a análise
detalhada de itens como valores
gastos num intervalo de tempo,

quantidade de fornecedores e
detalhamento de cada aquisição
ou serviço prestado. É possível
analisar, também, quais fornece-
dores realizaram mais vendas e
filtrar lista de empresa ativas por
item de compra ou unidade fe-
derativa.

Segundo a Secretaria de Ges-
tão do Ministério da Economia,
o painel tem como objetivo
facilitar a fiscalização por
parte da população das com-
pras para o enfrentamento da
pandemia. Caso o cidadão
constate alguma irregularida-
de e tenha interesse em fazer
uma denúncia, basta entrar na
Ouvidoria da Controladoria-
Geral da União (CGU) por
meio do por ta l  Fala .br.
(Agência Brasil)

Porto de Paranaguá vai receber
cargas postais dos Correios

O Porto de Paranaguá foi
escolhido para receber a primei-
ra grande movimentação de car-
gas postais vindas da China para
os Correios. Entre e junho e ju-
lho serão desembarcados 34
contêineres.  O modal marítimo
surge como alternativa para a
redução dos voos comerciais,
afetados pela pandemia da Co-
vid-19.

Na segunda-feira (01), o su-
perintendente estadual dos Cor-
reios no Paraná, Paulo Cezar
Kremer dos Santos, visitou o

Terminal de Contêineres de Pa-
ranaguá (TCP) e se reuniu com
o presidente da Portos do Para-
ná, Luiz Fernando Garcia.

O aumento nos valores do
frete aéreo é um dos motivos
para a escolha do modal maríti-
mo. “A redução dos voos inter-
nacionais tem impacto direto nas
importações, já que muitos pro-
dutos chegam do Exterior no
compartimento de carga dos avi-
ões de passageiros. O transpor-
te marítimo se manteve durante
a pandemia e é uma alternativa

eficiente”, explica Garcia.
Dois contêineres chegaram

já no sábado (30) e aguardam o
desembaraço aduaneiro para se-
guir viagem até o Centro Inter-
nacional de Triagem da estatal,
em Pinhais, na Região Metropo-
litana de Curitiba.

Segundo os Correios do Bra-
sil, em nota, em decorrência de
medidas para reduzir a dissemi-
nação da Covid-19, objetos pos-
tados na China estavam retidos
naquele país, sem perspectiva de
envio.

“Os correios brasileiro e chi-
nês firmaram acordo para viabi-
lizar o transporte de encomen-
das e documentos vindos da Chi-
na por meio marítimo. A deci-
são atende solicitação da União
Postal Universal (UPU) - agên-
cia especializada da ONU que
coordena o sistema postal inter-
nacional - para flexibilizar os
modais de encaminhamento e
desburocratizar a entrada de car-
gas postais pelas alfândegas
mundiais”, traz o texto oficial.
(Aenpr)

Cartórios de notas realizam serviços
por videoconferência em todo país

A realização de divórcios,
compra e venda de imóveis, do-
ações, partilhas e inventários de
bens imóveis urbanos e rurais no
Brasil pode ser feita por meio
de videoconferência por todos
os cartórios de notas do país
desde a última quarta-feira (27).

A Norma nº 100/2020 foi
publicada pela Corregedoria
Nacional de Justiça do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ),
órgão que fiscaliza os serviços
dos cartórios, e dispõe sobre a
realização de atos notariais ele-
trônicos a distância utilizando a
plataforma e-Notariado, desen-
volvida pelo Colégio Notarial do
Brasil - Conselho Federal (CNB/
CF). O procedimento estava há
dois anos em andamento no CNJ.

O protocolo permite ainda a
realização de autenticações de
documentos, reconhecimento de
firmas, procurações públicas,
como as de fins previdenciários
para recebimento de pensão do
Instituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS) e atas notariais. Tudo
isso com assinatura digital.

Para a presidente do Colégio
Notarial do Brasil, Giselle Oli-
veira de Barros, a norma traz,
entre outras vantagens para os
cidadãos, praticidade nesses pro-
cedimentos, além de colocar os
cartórios no século 21. “Quer
dizer, em uma plataforma digi-
tal, com atendimento único para

o país inteiro. É uma plataforma
que uniformiza o atendimento
nos cartórios de notas no Brasil
inteiro. Você faz isso com mui-
to mais segurança, já que é uma
coisa mantida pela inscrição da
classe, que congrega mais de 9
mil cartórios”, afirmou.

Além da uniformidade, a pre-
sidente do CNB destacou que a
ferramenta torna mais fácil o
acesso do cidadão aos serviços
dos cartórios. “Acho que é uma
ferramenta importante que vai
trazer mais agilidade para o aten-
dimento nos cartórios de notas”.

Criada durante a pandemia do
novo coronavírus, a norma vai vigo-
rar de forma permanente após o fim
da crise. “Ela ajuda no trâmite todo,
no trânsito de documentos. Acho
que facilita bastante. Você tem uma
redução de custos indireta”.

Giselle Oliveira de Barros
esclareceu que há cinco tipos de
cartórios: de registro de imóveis;
de registro civil das pessoas natu-
rais, que registram casamentos,
nascimentos e óbitos; cartórios de
protesto; tabelionatos de notas; e
de registros de documentos e títu-
los da pessoa jurídica. Em alguns
estados, como o Rio de Janeiro,
por exemplo, ainda existem distri-
buidoras de contratos marítimos,
lembrou a presidente do CNB.

Exclusividade
Segundo Giselle, essa plata-

forma é exclusiva dos tabeliões
de notas, que são aqueles que
lavram os atos de escrituras, pro-
curações, reconhecimento de
firmas, autenticações. Inventári-
os, partilhas, divórcios também
são feitos nos tabelionatos de
notas, graças à Lei 11.441/2007,
que possibilitou que esses ser-
viços fossem feitos em cartóri-
os, extrajudicialmente.

Com a Lei 11.441, os inven-
tários que podiam se arrastar
por anos na Justiça ganharam
agilidade. A realização de um
inventário em cartório de no-
tas é, atualmente, um proces-
so muito ágil, mesmo não sen-
do efetuado de maneira digital,
afirma Giselle.

“Desde 2007, a gente já agi-
lizou muito os inventários, di-
vórcios e partilhas. Custa mais
barato e é muito mais rápido. Se
você tiver todos os documentos
em ordem, faz em uma semana
um inventário, e até em menos
tempo. Divórcio, você faz na
hora, dependendo do que tem
que partilhar ou não”.

A partir de agora, o cidadão
conta com a facilidade de fazer
esses procedimentos eletroni-
camente. De acordo com dados
do CNB, inventários levavam até
15 anos na Justiça. Divórcios
levavam até um ano na Justiça e,
no Cartório de Notas, são feitos
em um dia. “Isso desafogou mui-

to o Judiciário”.

Certificado digital
Para efetuar esses serviços

na plataforma, o cidadão deverá
pedir a emissão de um certifi-
cado digital pelo próprio cartó-
rio de notas, o que é feito gra-
tuitamente. Esse certificado ga-
rante total segurança na identi-
ficação das pessoas, na checa-
gem da base de dados, inclusive
com biometria e reconhecimen-
to facial. “A gente vai fazer isso
de forma segura, vai emitir es-
ses certificados gratuitamente
para o cidadão, porque é uma
forma de facilitar o uso da nos-
sa plataforma”. Segundo Gise-
lle, os serviços feitos pela pla-
taforma digital não trazem
custo extra para o usuário. No
caso de divórcios, os tabelio-
natos de notas só podem rea-
lizá-los caso sejam consensu-
ais. Se houver litígio, é neces-
sário que o processo passe pelo
Poder Judiciário.

As pessoas já podem acessar
a plataforma. Para isso, devem
entrar em contato com o cartó-
rio que estão acostumadas, seja
por telefone, e-mail ou WhatsA-
pp, cujo tabelião vai dar anda-
mento ao serviço na plataforma
digital. No final, o cidadão é di-
recionado para a plataforma pelo
tabelião que está lavrando o ato.
(Agência Brasil)

Plataformas de petróleo impactaram
balança comercial em maio

O superávit comercial de
maio teria crescido 42,4% não
fosse a nacionalização de duas
plataformas de petróleo no to-
tal de US$ 2,7 bilhões, disse há
pouco o secretário de Comércio
Exterior do Ministério da Eco-
nomia, Lucas Ferraz. Sem essas
operações, o superávit no mês
passado teria atingido cerca de
US$ 7,3 bilhões e teria batido
recorde para meses de maio.

Embora operem no país, es-
sas plataformas estavam registra-
das em subsidiárias da Petrobras
no exterior. Com a migração
para o regime aduaneiro especi-
al Repetro-Sped, em vigor des-
de 2018, as plataformas gradu-
almente têm sido nacionaliza-
das, impactando as importações.

Em julho, o Ministério da
Economia atualizará a estimati-

va de superávit comercial – ex-
portações menos importações –
para o ano. No momento, a pro-
jeção oficial está em R$ 46,6 bi-
lhões, mas o secretário de Co-
mércio Exterior afirmou que a al-
teração pode não ser tão grande.

Coronavírus
Além das plataformas de pe-

tróleo, o secretário de Comércio
Exterior disse que a pandemia pro-
vocada pelo novo coronavírus im-
pactou o saldo comercial de maio.
O efeito se deu por causa da que-
da média de 15,6% dos preços dos
produtos exportados em relação
a maio de 2019, o que não com-
pensou o aumento da quantidade
vendida. O volume embarcado su-
biu 2,9% em abril e 5,6% em maio
na comparação com os mesmos
meses do ano passado.

Ao considerar os dois efei-
tos (preço e quantidade), o va-
lor exportado caiu 4,2% em
maio. No entanto, ao considerar
o aumento da quantidade expor-
tada, Ferraz disse acreditar que
as exportações brasileiras serão
menos afetadas pela pandemia
do que outros países.

“Há sim, grande probabilida-
de de que teremos desempenho
positivo para as exportações bra-
sileiras no resultado consolida-
do do segundo trimestre deste
ano, mantendo o Brasil entre as
economias do G20 [grupo das
20 maiores economias do pla-
neta] menos afetadas nas suas
relações comerciais com o mun-
do”, comentou o secretário.

Competitividade
Ferraz citou a alta compe-

titividade dos produtos agro-
pecuários exportados pelo
Brasil como fator que mantém
a perspectiva de crescimento
do setor ao longo de todo ano.
Ele ressaltou que as exporta-
ções de commodities  – bens
primários com cotação inter-
nacional – não subiram apenas
para a China, mas para merca-
dos como Países Baixos (Ho-
landa), Turquia, Espanha e Es-
tados Unidos.

“Esses produtos [agrope-
cuários] têm baixa elasticida-
de renda, ou seja, ainda que o
PIB [Produto Interno Bruto]
mundial, China inclusive, ve-
nha a sofrer uma queda ele-
vada, espera-se que a deman-
da por produtos agropecuári-
os continue em alta”, con-
cluiu. (Agência Brasil)


