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Número de desempregados chega
a 13,5 milhões, segundo IBGE
Contas externas têm em setembro
sexto mês seguido de saldo positivo
Página 3

Brasil e outros 31 países assinam
declaração sobre saúde da mulher
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Manhã

Tarde

Domingo: Sol
com aumento de
nuvens ao longo do
dia. À noite ocorrem pancadas de
chuva.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
aumento de nuvens ao longo do
dia. À noite ocorrem pancadas de
chuva.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo
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no presencial tem reduzido as
matrículas ano a ano.
Em 2009, as matrículas dos
calouros em EaD representavam
16,1% do total. Em 2018, elas
representavam 39,8% do total de
estudantes que ingressaram nas
instituições de ensino superior.
No ano passado, eram 43,8%, o
que equivale a cerca de 1,6 milhão do total de 3,6 milhões de
novos estudantes.
Considerando apenas a rede

privada, onde estão matriculados
76% do total de estudantes do
ensino superior, a opção pela
EaD foi ainda maior entre os calouros, chegando a pouco mais
da metade dos alunos, 50,8%.
Já o ensino presencial teve
redução. Passou de 60,1% das
matrículas dos calouros em 2018
para 56,2%, em 2019. Em 2020,
com a pandemia do novo coronavírus (covid-19), o número de
ingressantes em EaD deve aumentar ainda mais, de acordo
com o presidente do Inep, Alexandre Lopes.
Os dados de 2020 serão divulgados apenas no ano que vem.
“Eu acho que a pandemia vai
acelerar essa tendência de migração para o ensino a distância
ou ensino híbrido [com aulas
presenciais e remotas]. Isso serve também como um ponto de
alerta, como um ponto de observação, para o Ministério da Educação como um órgão regulador”, disse.
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ocupações até o mês de julho
quanto das pessoas que começam a sair do distanciamento
social e voltam a pressionar o
mercado de trabalho”, disse,
em nota, a coordenadora da
pesquisa, Maria Lucia Vieira.
A pesquisa estimou a população ocupada do país em 82,9
milhões de pessoas em setembro, aumento de 1% frente ao
mês anterior e retração de 1,7%
em relação a maio. “A população ocupada era de 84,4 milhões em maio e caiu até o mês
de julho, quando volta a ter
variações positivas, chegando
ao contingente de 82,9 milhões
em setembro.
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SP cria mais seis centros de
pesquisa para testar vacina
contra covid
O governo de São Paulo
criou mais seis centros de pesquisa para ampliar o número de
voluntários nos testes da Fase 3
da CoronaVac, vacina que está
sendo produzida pela farmacêu-

tica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butatan. Com
a criação de mais centros, a intenção é acelerar a fase final de
testes clínicos para identificar
a eficácia da vacina. Página 2

Rodrigo Maia afirma
que PEC da Guerra não
será prorrogada
O presidente da Câmara dos
Deputados, deputado federal
Rodrigo Maia, disse na sexta-feira (23), em entrevista coletiva ao
lado do governador de São Pau-

lo João Doria, que a Proposta de
Emenda Constitucional do estado de calamidade pública, a chamada PEC da Guerra, não será
prorrogada.
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Covid-19
Segundo o Boletim do Ministério da Saúde, o Brasil tem 571
mortos em 24hrs. O total de casos da Covid-19 está em 5.323.630
de infectados, 156.471 é o total de mortos e 4.779.295 de pacientes recuperados.

Esporte

Mundial de Motovelocidade
realiza mais uma etapa
em Aragon
Acontece mais uma etapa
em Aragon neste domingo e
provavelmente mais acirrada,
já que as equipes poderão
acertar os pontos fracos que
tiveram no final de semana
passado no mesmo circuito,
mas isso não parece estar
acontecendo com a Ducati, ao
menos no primeiro dia de treinos. Excluindo-se Johan Zarco, que ficou com o 13º tempo com uma moto 2019, todas as demais Ducatis ficaram
com os últimos lugares, do 17º
de Danilo Petrucci até o 21º
com Jack Miller.
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Eduardo Barrichello encerra
participação na USF2000
em St.Petersburg
O brasileiro Eduardo Barrichello completa neste fim de semana a sua participação na temporada de 2020 da USF2000, na
etapa de St.Petersburg, no estado da Flórida. O piloto da Pabst
Racing disputa o vice-campeonato da competição e, no momento, está empatado em 306 pontos com Reece Gold, mas leva
vantagem no número de vitórias
(três contra duas).
O circuito de St.Petersburg

utiliza como reta principal
uma das pistas do aeroporto
Albert Whitted e percorre
também algumas ruas da cidade. A pista tem 2.9 km e
três pontos de ultrapassagem,
na reta dos boxes, na aproximação para a curva 4, depois
de outra reta, e na freada para
a curva 10. No mais, o traçado é formado basicamente
por cuvas de 90 graus e baixa
velocidade.
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Bandeira vermelha interrompe
prova em Spa após 4 voltas

Lucas Moraes renova apoio
da Motul para Sertões 2020
Atual campeão do Sertões na
categoria principal dos carros
(T1), Lucas Moraes está fechando os últimos preparativos para
buscar o bicampeonato no maior Rally das Américas e anunciou
a renovação de sua longa parceria com a Motul. A competição
começa no próximo dia 30 com
a disputa do prólogo no Autódromo Velocitta, no interior de São
Paulo, em Mogi Guaçu.
“Gostaria de agradecer
mais um ano de parceria com a
Motul. Na verdade, a minha relação com a marca vem há mais
de 10 anos, desde quando eu
corria profissionalmente de
motocross.
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Previsão do Tempo
Sábado: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

O Censo da Educação Superior de 2019, divulgado na sexta-feira (23) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep),
aponta que quatro a cada dez calouros no ensino superior optaram por se matricular em cursos
de graduação a distância. O levantamento mostra que a educação a distância (EaD) tem ganhado cada vez mais espaço na educação superior, enquanto o ensi-
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Uma das questões que
mais tem suscitado interesse
e investigação por parte da
comunidade científica, desde
o início da pandemia, é perceber se os organismos de
doentes com covid-19 são
capazes de ter uma resposta
imune adequada e quanto tempo pode durar essa imunidade. Agora, um novo estudo
norte-americano revelou que
os anticorpos, que protegem
o organismo de ser infectado
com o novo coronavírus, podem ter uma duração de até
sete meses.
Pesquisadores da Universidade do Arizona, nos
Estados Unidos, acompanharam durante meses cerca de 6 mil pacientes infectados com o novo coronavírus e descobriram que os anticorpos contra o Sars-CoV2 podem continuar presentes no sangue por um período de, no mínimo, cinco a
sete meses.
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Censo mostra que ensino
a distância ganha espaço
no ensino superior
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Anticorpos
contra
covid-19
duram pelo
menos sete
meses,
mostra estudo

A edição mensal da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad) Covid-19
estimou que a população desocupada, que era de 10,1 milhões
no começo da pesquisa, em
maio, passou para 13,5 milhões
em setembro, um recorde da
série histórica. O aumento foi
de 4,3% no mês e de 33,1%
desde maio. Os dados foram
divulgados na sexta-feira (23)
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
“Há um aumento da população desocupada ao longo de
todos esses meses. Esse crescimento se dá em função tanto
das pessoas que perderam suas

A primeira corrida da sétima etapa da temporada 2020 da
Fórmula Renault Eurocup, realizada na sexta-feira, em SpaFranchorchamps, teve apenas a
disputa de quatro voltas no traçado de 7 km. Um acidente

provocou uma bandeira vermelha e a pontuação
foi dividida pela metade.
O brasileiro Caio Collet
cruzou a linha de chegada em
sétimo lugar, após largar da
11ª posição.
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SP cria mais seis centros de pesquisa
para testar vacina contra covid
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
O jornalista Cesar Neto publica esta coluna de política na
imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. O site
www.cesarneto.com recebeu Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista). Twitter
@cesarnetoreal ... Email @cesar@cesarneto.com
+
C Â M A R A (SP)
Quem tá se recuperando bem do mutante Corona (vírus) Covid 19 é o jovem vereador Tuma (PSDB), presidente do Parlamento paulistano. Seus colegas, especialmente da bancada cristã
(católicos e protestantes-evangélicos) têm feito orações pela sua
saúde, sempre em nome de Jesus
+
PR E F E IT U R A
Pro ex-governador França (dono do PSB no Estado de São
Paulo) a margem de erro da pesquisa da Datafolha tá gigante. Ela
colou sua subida pra 10% de intenção de voto à subida do Boulos
(PSOL com a ex-prefeita Erundina de vice) pra 14%. Quanto ao
prefeito Bruno Covas (PSDB), ele ...
+
PAU L I S T A N A
... até compreende que não estar se ligando ao governador
Doria (novo PSDB) diminui sua rejeição. Pintou com 23%. França
não crê que o Russomanno (REPUBLICANOS ex-PRB) tenha
‘derretido’ pra apenas 20%. O certo é que França se vê em 3º
lugar, segundo suas pesquisas qualitativas
+
A S S E M B L E I A (SP)
Alguns leitores se queixaram que nossa coluna ainda não publicou os nomes dos atuais suplentes de deputados no maior e
mais importante Parlamento estadual do Brasil que são candidatos às prefeituras nas suas cidades. Vamos publicar, a partir da
próximo dia 27 outubro 2020
+
G O V E R N O (SP)
Doria, candidato à Presidência 2022 pelo seu PSDB ‘liberal
de centro’, botou o deputado e presidente da Câmara Federal pra
ser seu ‘advogado’ junto a ANVISA. E conseguiu. Melhor que não
a vacina chinesa (agora chamada de brasileira via Butantã) deverá
ter 6 milhões de doses
+
C O N G R E S S O (BR)
Em vez de 46 milhões de doses da vacina contra Covid 19, o
governador paulista Doria - candidato à Presidência 2022 pelo
seu PSDB liberal de centro - terá a liberação da ANVISA pra importar apenas 6 milhões. A ajuda veio do deputado Maia (DEM
ex-PFL), presidente da Câmara Federal
+
P R E S I D Ê N C I A (BR)
Uma pergunta tá no ar : Bolsonaro (ex-PSL e ainda sem partido) não estaria arrependido de estar apoiando as candidaturas de
Crivella - prefeito no Rio em campanha pela reeleição - e Russomanno, deputado federal candidato a prefeitura paulistana pela 3ª
vez ? Só as urnas responderão
+
P A R T I D O S (BR)
Quem diria que o PT - ainda dominado pelo Lulismo - teria
que aceitar ter um papel meramente coadjuvante nas eleições
municipais pelo Brasil, nas quais em Capitais importantes já se
prepara pra apoiar em 2º turno - goela abaixo - os ex-companheiros de Presidência PC do B, PSB e PSOL ?
+
J U S T I Ç A S (BR)
Luís Fux levantou a bola e o colega Lewandowski - que não é
o centroavante goleador do campeonato alemão - matou no peito
e tá propondo que o caso da vacina - que ainda não existe - contra
o vírus (Covid 19) será levada pra um VAR judicial do plenário. A
tal 2ª ‘onda jurídica’ já chegou ao Brasil
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O governo de São Paulo
criou mais seis centros de pesquisa para ampliar o número de
voluntários nos testes da Fase 3
da CoronaVac, vacina que está
sendo produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butatan. Com
a criação de mais centros, a intenção é acelerar a fase final de
testes clínicos para identificar a
eficácia da vacina. Estudos das
fases 1 e 2 da vacina, realizados
na China, já demonstraram que
ela é segura.
“Com a abertura desses centros, vamos ganhar velocidade
para que essa demonstração da
eficácia possa aparecer o mais
rapidamente possível. Esperamos que isso aconteça em novembro ou meados de dezembro”, disse na sexta-feira, (23),
Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan.
Os novos centros serão supervisionados por especialistas
do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, sendo que quatro ficam em hospitais da periferia da
capital paulista, onde a taxa de
contaminação se mostrou maior do que nos bairros centrais, e
dois ficam na região do ABC.
Atualmente, 9.039 voluntários já participam dos estudos clínicos da vacina, que são feitos
com profissionais da área da saúde de sete estados. Como a
Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (Anvisa) já havia aprovado a ampliação do estudo para
13 mil voluntários – e havia uma
dificuldade para recrutar os voluntários -, o governo paulista
decidiu ampliar o número de
centros de pesquisa para tentar
obter o mais rapidamente possível esse número de pessoas
participando do estudo. No estudo, metade dos participantes
recebe a vacina; a outra metade,
placebo.
Caso a última etapa de testes comprove a eficácia da vacina, o acordo entre a Sinovac e o
Butantan prevê a transferência de
tecnologia para produção do
imunizante no Brasil. A CoronaVac prevê a administração de
duas doses por pessoa.
Eficácia
Para comprovar a eficácia da
vacina, é preciso que ao menos
61 participantes do estudo, que
tomaram o placebo, sejam contaminados pelo vírus. A partir
dessa amostragem, é feita então
a comparação com o total dos
que receberam a vacina e, eventualmente, também tenham diagnóstico positivo da covid-19. Se
o imunizante atingir os índices
necessários de eficácia e segurança, será submetido a uma avaliação da Anvisa para registro. E
só então a vacina estaria liberada para a aplicação na população.
No início desta semana, o

diretor do Instituto Butantan,
Dimas Covas, anunciou que a
CoronaVac é uma vacina segura,
que não apresenta efeitos colaterais graves. Ele também disse que
os resultados de eficácia ainda não
foram finalizados, mas que espera que seja possível de acontecer
até dezembro deste ano.
A vacina
O governo paulista, por meio
do Instituto Butantan, tem uma
parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac para a vacina CoronaVac. Por meio desse acordo, o governo vai receber 46
milhões de doses da vacina até
dezembro deste ano, sendo que
6 milhões chegarão prontas e,
o restante, precisará ser produzida no Brasil a partir da matéria-prima que chegará da China. O acordo também prevê
transferência de tecnologia para
o Butantan.
O governo paulista negocia
para oferecer essas doses para
o governo federal, para inclusão
no Programa Nacional de Imunização e no Sistema Único de
Saúde (SUS).
Inicialmente, o governo paulista previa que o início da vacinação poderia ocorrer a partir de
15 de dezembro, mas com o
atraso no estudo de eficácia,
essa data deve ser adiada. Também houve um atraso na permissão da importação de insumos da

vacina pela Anvisa, segundo disse na sexta-feira, (23) Dimas
Covas, diretor do Instituto Butantan. Segundo ele, a Anvisa se
comprometeu a liberar essa importação em até cinco dias úteis.
“Nossa linha de produção
está pronta, aguardando a matéria-prima que vem da China. Tivemos um certo atraso em relação à autorização da Anvisa, mas
quinta-feira, (22) houve manifestação de que em cinco dias
úteis ela [Anvisa] emitirá um
certificado para que possamos
fazer a importação. Com isso,
iniciamos a produção da vacina, inicialmente 40 milhões
de doses, que deverão estar
prontas dentro do cronograma.
Portanto, teremos ainda a possibilidade de manter o cronograma original”.
Por meio de nota, a Anvisa
negou que esteja ocorrendo atraso na autorização. Segundo a
agência, “não há nenhum tipo de
retardo/atraso/morosidade por
parte da Anvisa”. O órgão disse
ainda que, no prazo máximo de
cinco dias úteis, será feita a análise das vacinas envasadas.
“A análise foi feita e as discrepâncias foram encaminhadas
para o laboratório a fim de serem solucionadas. AAnvisa mantém o compromisso com o Estado brasileiro de atuar em prol
dos interesses da saúde pública”.
(Agência Brasil)

Governo de São Paulo publicará a localização
de todos os radares em estradas estaduais
O Governador João Doria
sancionou a Lei 17.294/2020
para que o Governo de São Paulo publique a localização de todos os radares instalados nas
rodovias estaduais paulistas,
sejam fixos, móveis, estáticos
ou portáteis.
A publicação será diária,
com localização, horário de
funcionamento dos dispositivos e seus respectivos limites de velocidade. A iniciativa foi proposta pelo deputado Ricardo Madalena,
com o projeto de lei 679/
206. Atualmente, já está disponível a localização de radares fixos.
A medida será implantada em

90 dias, conforme prevê a Lei
17.294, sancionada pelo Governador João Doria e publicada no
Diário Oficial do Estado de 23
de outubro de 2020
Os radares estáticos (em tripés) são operados em pontos
pré-determinados no período
diuturno, ou seja, enquanto há
luz solar. Já os radares portáteis são operados pela Polícia
Militar Rodoviária em cronograma estabelecido pelo comando rodoviário.
Veja abaixo o texto da lei:
LEI Nº 17.294, DE 22 DE
OUTUBRO DE 2020
Dispõe sobre a obrigatoriedade de a Administração Públi-

ca Estadual divulgar em seu site
institucional a localização de
todos os radares de fiscalização
e os respectivos limites de velocidade
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: Faço
saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º – A Administração Pública Estadual fica
obrigada a manter disponível
em seu site institucional a localização e o horário de funcionamento de todos radares,
fixos, móveis, estáticos ou
portáteis, de fiscalização de
velocidade em todo o Estado,
além da velocidade limite de

cada um.
Artigo 3º – O disposto nesta
lei aplicar-se-á a quaisquer radares que vierem a ser utilizados
pelo Estado, mesmo que não indicados no artigo 2º desta lei.
Artigo 4º – Vetado.
Artigo 5º – A Administração
Pública Estadual deverá assegurar a implantação e execução
desta lei no prazo máximo de
90 (noventa) dias após sua
publicação.
Artigo 6º – As despesas
decorrentes da execução da
presente lei correrão à conta
de dotações orçamentárias
próprias.
Artigo 7º – Esta lei entra em
vigor na data de sua publicação.

Estado paga sétima parcela do benefício
Merenda em Casa para 770 mil estudantes
O Governo de São Paulo efetuou o pagamento da sétima parcela do programa Merenda em
Casa. Mais de 770 mil estudantes recebem novamente o subsídio no valor de R$ 55 reais para
a compra de alimentos.
O repasse de R$ 55 é subsidiado integralmente pelo Governo do Estado. No total, durante
estes sete meses, o Governo in-

vestiu R$ 267 milhões para o
pagamento desse benefício.
Assim como nos meses anteriores, o pagamento será
feito por meio do aplicativo
PicPay, que pode ser usado
em qualquer smartphone. Entretanto, os beneficiários que
já receberam o subsídio nos
meses anteriores e, portanto,
fizeram cadastro e validaram

a identidade, não precisam repetir o trâmite, pois o pagamento vai cair automaticamente.
Compra de alimentos
– Para ter acesso ao benefício não é necessário ter conta
bancária ou cartão de crédito. É
possível sacar o dinheiro em um
caixa eletrônico da rede 24Ho-

ras e transferir o valor para outras contas, sem taxa adicional.
– Os beneficiários poderão
fazer pagamentos por meio do
celular em mais de 2,5 milhões
de estabelecimentos que aceitam PicPay. As lojas são identificadas por placas com o QR
Code do aplicativo ou no próprio
sistema de buscas da ferramenta digital.

Programa Autoestima abre inscrições
para cursos em saúde mental
O Programa Autoestima, desenvolvido pelo Governo do Estado com empr esas e entidades
parceiras, está com inscrições
abertas para os cursos de formação em saúde mental exclusivos
para profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa iniciativa visa ao aprimoramento e à expansão do acolhimento psicossocial na rede pública de saúde.
Inicialmente, oito cursos serão oferecidos por meio da parceria com o Instituto de Psicologia da Universidade de São
Paulo (USP). Os temas serão:
acolhimento às pessoas em sofrimento; primeiros cuidados
psicológicos relacionados à
COVID-19; escuta oportuna;
consultas terapêuticas e psico-

terapia na pandemia de COVID19; luto; trabalho com grupos
online; violência intrafamiliar; e
somatização.
Capacitação
Cada turma capacitará 50
profissionais do SUS, totalizando 400 pessoas já neste ano.
Novas turmas também serão
abertas no ano que vem, com
mais 800 vagas nestas mesmas
áreas, chegando a 1.200 vagas já
previstas para esta área.
Para se inscrever, o profissional deve acessar o site: https://autoestima.sp.gov.br/. As
inscrições podem ser feitas até
o dia 30 de outubro, por meio
de preenchimento de formulário disponível no site (basta

clicar em “Cursos” > “Cursos
de aperfeiçoamento” > selecionar a área desejada, criar o cadastro e preencher as informações requisitadas).
Até o momento, 291 pessoas se cadastraram e já há 149
inscrições, com vagas disponíveis em todos os modelos.
“Contamos com o engajamento
de várias organizações nesta importante iniciativa. Com apoio
desses cursos da Psicologia da
USP, nosso objetivo é aprimorar o trabalho dos profissionais
do SUS no acolhimento aos
pacientes que precisam de suporte psicossocial de forma
solidária e humanizada, segura
e virtual”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, Jean

Gorinchteyn.
“A universidade tem a função
de ser um instrumento para a
melhoria da sociedade. Por isso,
a participação neste programa é
muito importante, pois permite
que a USP cumpra uma das suas
atribuições”, destacou o reitor
da USP, Vahan Agopyan.
O Autoestima é uma plataforma inédita, online e integrada de
Saúde Mental voltada para fortalecer e expandir o alcance e
acolhimento nesta área por
meio do SUS. A iniciativa atua
em duas frentes principais, voltadas ao cidadão e ao profissional de saúde. Os interessados
podem conhecer a plataforma
pelo endereço eletrônico: https://autoestima.sp.gov.br/.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Número de desempregados chega
a 13,5 milhões em setembro
A edição mensal da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Covid-19 estimou que a população desocupada, que era de 10,1 milhões no
começo da pesquisa, em maio,
passou para 13,5 milhões em
setembro, um recorde da série
histórica. O aumento foi de
4,3% no mês e de 33,1% desde
maio. Os dados foram divulgados na sexta-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
“Há um aumento da população desocupada ao longo de todos esses meses. Esse crescimento se dá em função tanto das
pessoas que perderam suas ocupações até o mês de julho quanto das pessoas que começam a
sair do distanciamento social e
voltam a pressionar o mercado
de trabalho”, disse, em nota, a
coordenadora da pesquisa, Maria Lucia Vieira.
A pesquisa estimou a população ocupada do país em 82,9
milhões de pessoas em setembro, aumento de 1% frente ao
mês anterior e retração de 1,7%
em relação a maio. “A população
ocupada era de 84,4 milhões em
maio e caiu até o mês de julho,
quando volta a ter variações positivas, chegando ao contingente de 82,9 milhões em setembro.
Ainda está abaixo do número
que tínhamos em maio, mas já
mostrando uma leve recuperação
nos meses de agosto e setem-

bro”, afirmou a pesquisadora.
A força de trabalho, soma da
população ocupada e da desocupada, passou de 94,5 milhões,
em maio, para 96,4 milhões em
setembro. O número de pessoas
fora da força de trabalho caiu
1,5% em relação a agosto, chegando a 74,1 milhões. Já a taxa
de desemprego passou de
13,6%, em agosto, para 14%, a
maior da série histórica da pesquisa.
Auxílio emergencial
Em setembro, o percentual
de domicílios onde algum morador recebeu auxílio para combater os efeitos da pandemia foi
de 43,6%. Em agosto era de
43,9%. Foram atendidos 29,9
milhões em setembro frente aos
30,1 milhões de agosto. O valor
médio do benefício recebido
pela população foi de R$ 894 por
domicílio.
“O percentual de domicílios
onde algum morador recebia auxílio emergencial ficou estável
nesses últimos quatro meses”,
disse Maria Lucia.
Entre os tipos de auxílio
abordados pela pesquisa estão o
emergencial, destinado a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, e a
complementação do governo
federal pelo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.

Segundo o IBGE, Norte
(59,8%) e Nordeste (58,8%)
foram as regiões que tiveram os
maiores percentuais de domicílios recebendo auxílio. Entre os
estados, o Amapá (68,4%) foi o
que apresentou a maior proporção, seguido de Maranhão
(63,7%) e Pará (63,3%).
“As regiões que têm mais
domicílios com pessoas recebendo auxílio ainda são Norte e
Nordeste, onde as pessoas estão
mais dentro dos critérios para
receber o auxílio. Esse percentual ficou estável em todas as
grandes regiões”, afirmou a pesquisadora.
Testes de diagnóstico
O número de pessoas que fizeram algum teste de diagnóstico da covid-19 chegou a 21,9
milhões em setembro, o equivalente a 10,4% da população do
país. Destas, 22,1%, o correspondente a 4,8 milhões, testaram
positivo. Em agosto, 17,9 milhões haviam feito o teste e 3,9
milhões receberam o diagnóstico positivo da doença.
“De agosto para setembro,
foram mais 4 milhões de pessoas que fizeram o teste e cerca de
1 milhão a mais testaram positivo”, disse Maria Lucia.
O maior percentual de pessoas que fizeram algum teste
para detecção da covid-19 foi
entre 30 e 59 anos de idade
(14,3%), seguido pelos grupos

de 20 a 29 anos (12,1%) e de 60
anos ou mais (9,2%). Entre as
pessoas sem instrução ao fundamental incompleto, 5,5% realizaram e, entre aqueles com curso superior completo ou pósgraduação, 21,5%.
De acordo com o IBGE, o
percentual de realização dos testes para diagnóstico da doença é
maior no grupo com maior rendimento domiciliar per capita,
chegando a 25,1% para as pessoas na faixa de quatro ou mais
salários mínimos. No mesmo
período, apenas 5,9% das pessoas na faixa de menos de meio
salário mínimo fizeram algum
teste.
“Três tipos de testes são
abordados pela pesquisa: o
SWAB, exame em que o material é coletado com cotonete na
boca e/ou nariz; o teste rápido,
com coleta de sangue por um
furo no dedo; e o exame com
sangue retirado na veia do braço. Dos 21,9 milhões de pessoas que fizeram o teste, 8,8 milhões fizeram SWAB e, destas,
2,3 milhões receberam diagnóstico positivo”, diz o IBGE.
O Distrito Federal (22,2%)
foi a unidade da federação com
maior percentual de testes realizados, seguido por Piauí (17%)
e Goiás (16%). Os menores percentuais foram registrados em
Pernambuco (6,8%), Acre
(6,9%) e Minas Gerais (7,8%).
(Agencia Brasil)

Contas externas têm em setembro
sexto mês seguido de saldo positivo
As contas externas registraram saldo positivo pelo sexto
mês seguido em setembro, de
US$ 2,320 bilhões, informou na
sexta-feira, (23) o Banco Central (BC). Foi o primeiro resultado positivo para setembro desde de 2007 (US$ 482 milhões)
e o maior para o mês na série histórica iniciada em 1995.
No ano passado, no mesmo
mês, houve déficit de US$ 2,727
bilhões em transações correntes
(contas externas), que são as
compras e vendas de mercadorias e serviços e transferências
de renda do Brasil com outros
países.
“Seguindo a tendência dos
meses anteriores, essa reversão
decorreu do aumento de US$ 2,1
bilhões no superávit da balança
comercial de bens, e das reduções de US$ 2,1 bilhões e de
US$ 885 milhões nos déficits
em renda primária [lucros e dividendos, pagamentos de juros e
salários] e serviços [viagens internacionais, transporte, aluguel
de investimentos, entre outros],
respectivamente”, diz o BC, em
relatório.
De janeiro a setembro, foi
registrado déficit em transações
correntes de US$ 6,476 bilhões,
contra US$ 36,748 bilhões em
igual período de 2019.
Segundo o chefe do Departamento de Estatísticas do BC,
Fernando Rocha, essa redução
do déficit no acumulado do ano
e os resultados positivos mensais são explicados pela retração
da demanda por bens e serviços
do exterior, devido à crise gerada pela pandemia de covid-19.
“A menor demanda por bens e
serviços importados diminui o
déficit em transações correntes”, explicou.
Em 12 meses encerrados em

setembro, houve déficit em
transações correntes de US$
20,7 bilhões (1,37% do Produto Interno Bruto - PIB), ante
saldo negativo de US$ 25,7
bilhões (1,66% do PIB) no
período equivalente terminado em agosto.
As exportações de bens totalizaram US$ 18,485 bilhões
em setembro, com recuo de
9,1% em relação a igual mês de
2019. As importações somaram
US$ 13,130 bilhões, queda de
23,3% na comparação com setembro do ano passado. Com
esses resultados, a balança comercial registrou superávit de
US$ 5,355 bilhões no mês passado e de US$ 36,969 bilhões,
no acumulado de sete meses.
O déficit na conta de serviços (viagens internacionais,
transporte, aluguel de investimentos, entre outros) atingiu
US$ 1,621 bilhão em setembro,
ante US$ 2,506 bilhões em igual
mês de 2019. Nos sete meses do
ano, o saldo negativo chegou a
US$ 15,350 bilhões, ante US$
25,593 bilhões de janeiro a setembro de 2019.
No caso das viagens internacionais, as receitas de estrangeiros em viagem ao Brasil chegaram a US$ 164 milhões, enquanto as despesas de brasileiros no
exterior ficaram em US$ 301
milhões. Com isso, a conta de
viagens fechou o mês com déficit de US$ 138 milhões. No acumulado do ano até setembro, o
saldo negativo é de US$ 2,029
bilhões.
Segundo Rocha, as viagens
internacionais são o principal
determinante para o resultado da
conta de serviços. Ele destaca
que o turista e quem viaja a negócios ainda têm receio de se
expor em viagens ao exterior.

“Atrações turísticas com espaço limitado, shows e eventos
restritos diminuem a atratividade das viagens”, disse. Ele citou
ainda o medo de ter restrições
para retornar ao Brasil, com a
segunda onda de covid-19 em
países da Europa. Além disso,
o dólar mais caro também reduz a atratividade das viagens
ao exterior.
Em setembro de 2020, o déficit em renda primária (lucros
e dividendos, pagamentos de juros e salários) chegou a US$
1,625 bilhão, contra US$ 3,733
bilhões em igual período de
2019. De janeiro a setembro, o
saldo negativo ficou em US$
30,089 bilhões, ante US$
42,825 bilhões em igual período do ano passado.
A conta de renda secundária
(gerada em uma economia e distribuída para outra, como doações e remessas de dólares,
sem contrapartida de serviços
ou bens) teve resultado positivo de US$ 212 milhões, contra US$ 280 milhões em setembro de 2019. Nos sete meses do ano, o resultado positivo chegou a US$ 1,994 bilhão,
contra US$ 977 milhões em
igual período de 2019.
Os ingressos líquidos em investimentos diretos no país
(IDP) somaram US$ 1,597 bilhão no mês, ante US$ 6,033 bilhões em setembro de 2019. De
janeiro a setembro, o IDP chegou a US$ 28,554 bilhões, contra US$ 52,032 bilhões nos sete
meses de 2019.
Nos 12 meses encerrados
em setembro de 2020, o IDP
totalizou US$ 50 bilhões, correspondendo a 3,31% do PIB,
em comparação a US$ 54,5 bilhões (3,52% do PIB) no mês
anterior.

De acordo com Rocha, a crise gerada pela pandemia gerou
incertezas, o que faz com que sejam adiados os investimentos
diretos. “Quando está tendo um
choque na economia mundial,
[algo] novo que traz muita incerteza, a primeira reação é parar
um pouquinho e avaliar como
vai se dar aquele investimento
que tinha uma programação”, disse. Segundo ele, as medidas se
isolamento e os impactos da crise estão se prolongando por
mais tempo do que o imaginado
inicialmente.
Quando o país registra saldo
negativo em transações correntes, precisa cobrir o déficit com
investimentos ou empréstimos
no exterior. A melhor forma de
financiamento do saldo negativo é o IDP, porque os recursos
são aplicados no setor produtivo e costumam ser investimentos de longo prazo. Apesar de os
investimentos estarem menores
neste ano, no acumulado de 12
meses o IDP supera o déficit nas
contas externas, que também se
reduziu por conta da crise gerada pela pandemia..
Em setembro, houve entrada
líquida de investimento em carteira no mercado doméstico no
total de US$ 1,207 bilhão, contra US$ 4,911 bilhões de saída
líquida em igual período de
2019. No caso das ações e fundos de investimento, houve saída de US$ 972 milhões. Já os investimentos em títulos de dívida tiveram entrada líquida de
US$ 2,179 bilhões.
De janeiro a setembro, houve saídas líquidas de US$ 27,074
bilhões nesses tipos de investimento, contra a entrada líquida
de US$ 2,598 bilhões observados em igual período de 2019.
(Agencia Brasil)

Resgates superam investimentos no
Tesouro Direto em R$ 168,48 milhões
Os resgates do Tesouro Direto superaram as emissões
pelo terceiro mês seguido. Em
setembro, foram realizadas
403.225 operações de investimento em títulos do Tesouro
Direto, no valor de R$ 1,86 bilhão. Durante esse mês, os resgates foram de R$ 2,02 bilhões. Dessa forma, houve retirada líquida de R$ 168,48
milhões. Os dados foram divulgados na sexta-feira (23) pela
Secretaria do Tesouro Nacional, em Brasília.
As aplicações de até R$ 1

mil representaram 67,42% das
operações de investimento no
mês. O valor médio por operação foi de R$ 4.602,00.
Segundo o Tesouro Nacional, os títulos mais demandados pelos investidores foram
os indexados à taxa Selic (Tesouro Selic), que somaram R$
740,66 milhões, representando 39,91% das vendas.
Os títulos indexados à inflação (Tesouro IPCA+ e Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais) totalizaram, em vendas, R$ 656,95 milhões e cor-

responderam a 35,40% do total, enquanto os títulos prefixados (Tesouro Prefixado e
Tesouro Prefixado com Juros
Semestrais) atingiram R$
458,03 milhões em vendas, ou
24,68% do total.
Nas recompras (resgates
antecipados), também predominaram os títulos indexados
à taxa Selic, que somaram R$
1,22 bilhão (60,42%). Os títulos remunerados por índices de
preços (Tesouro IPCA+, Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais e Tesouro IGPM+

com Juros Semestrais) alcançaram R$ 514,25 milhões
(25,41%), e os prefixados, R$
286,79 milhões (14,17%).
Quanto ao prazo, a maior
parcela de vendas se concentrou nos títulos com vencimento entre um e cinco anos, que
alcançaram 45,58% do total.
As aplicações em títulos com
vencimento acima de 10 anos
representaram 26,67%, enquanto os títulos com vencimento de 5 a 10 anos corresponderam a 27,75% do total.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

Anticorpos contra covid-19
duram pelo menos sete
meses, mostra estudo
Uma das questões que mais tem suscitado interesse e investigação por parte da comunidade científica, desde o início da
pandemia, é perceber se os organismos de doentes com covid19 são capazes de ter uma resposta imune adequada e quanto
tempo pode durar essa imunidade. Agora, um novo estudo norteamericano revelou que os anticorpos, que protegem o organismo de ser infectado com o novo coronavírus, podem ter uma
duração de até sete meses.
Pesquisadores da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, acompanharam durante meses cerca de 6 mil pacientes infectados com o novo coronavírus e descobriram que os anticorpos contra o Sars-CoV-2 podem continuar presentes no sangue
por um período de, no mínimo, cinco a sete meses.
Recentemente, foram confirmados casos de pessoas reinfectadas que, de acordo com o jornal espanhol El País, apresentaram sintomas mais graves quando ficaram doentes com covid19 pela segunda vez - exemplos que suscitam duvidas à comunidade científica quando se fala em imunidade.
Ao longo dos últimos meses foram divulgados diversos estudos que mostravam que os anticorpos - proteínas do sistema
imunitário que evitam que o vírus infecte as células do organismo - contra o novo coronavírus iam diminuindo passados alguns
meses após a infecção, principalmente em pessoas que apresentaram sintomas ligeiros.
As teorias são várias e as dúvidas ainda mais. Mas a questão mantém-se: as pessoas ficam protegidas após a primeira
infecção?
O estudo norte-americano, divulgado na terça-feira (20) na
publicação científica Immunity, e considerado um dos maiores
realizados até agora, por ter analisado cerca de 6 mil pessoas,
indica que sim: quem já esteve infectado com o novo coronavírus pode ter imunidade até, pelo menos, sete meses.
“O nosso estudo mostra que é possível gerar uma imunidade
duradoura contra esse vírus”, explicou ao jornal espanhol Deepta Bhattacharya, pesquisador da Universidade do Arizona e coautor do trabalho.
“Nas infecções moderadas que analisamos, a resposta de anticorpos parece bastante convencional. Os níveis dessas proteínas sobem primeiro, depois caem e no fim acabam por estabilizar”, continuou. E quanto às reinfecções, o investigador explica
que pode acontecer mas que são casos “excepcionais”.
Quando um vírus infecta o corpo, o sistema imunológico produz células plasmáticas de curta duração, que produzem anticorpos para combater imediatamente o agente patogênico. Esses
anticorpos aparecem no sangue, normalmente, até 14 dias após a
infecção e, segundo o autor do estudo, alguns deles “são muito
sofisticados”, podendo memorizar um patogênico para sempre e
desenvolver armas moleculares para o destruir, incluindo diferentes tipos de anticorpos de elevada potência.
Estudo
O estudo norte-americano resultou de uma campanha de testes que envolveu 30 mil pessoas. Os investigadores, no entanto,
analisaram e acompanharam 5.882 dessas pessoas, estudando a
produção de anticorpos neutralizantes em mais de mil.
A prevalência de infecções é baixa, contando apenas com cerca
de 200 pessoas que transmitiram o vírus e produziram anticorpos neutralizantes, explicou Bhattacharya.
“Se os anticorpos fornecem proteção duradoura contra o novo
coronavírus tem sido uma das perguntas mais difíceis de responder, essa investigação não só nos deu a capacidade de testar com
precisão os anticorpos contra a covid-19, mas também o conhecimento de que a imunidade duradoura é uma realidade”.
Ao analisar o sangue de voluntários que testaram positivo para
o novo coronavírus, os cientistas descobriram que os anticorpos
estavam presentes em níveis viáveis por um período de, pelo
menos, cinco a sete meses. Contudo, o máximo que a equipe
conseguiu voltar atrás no tempo, para ver a duração dos anticorpos foi precisamente sete meses, uma vez que a epidemia chegou relativamente mais tarde ao Arizona.
“Só conseguimos testar seis pessoas que foram infectadas há
cerca de sete meses, mas temos muitas outras infectadas há três,
quatro, cinco meses”, disse o pesquisador. “Não temos uma bola
de cristal para saber quanto tempo os anticorpos duram, mas com
base no que sabemos sobre outros coronavírus, esperamos que a
resposta imunológica seja mantida durante pelo menos sete meses, e provavelmente por muito mais tempo”.
“Sabemos que as pessoas que foram infectadas com o primeiro coronavírus da Sars, que é o mais semelhante ao SarsCoV-2, ainda conseguem estar imunes 17 anos após a infecção”,
acrescentou Bhattacharya. “Se o Sars-CoV-2 for parecido com o
primeiro, esperamos que os anticorpos durem pelo menos dois
anos, e seria improvável qualquer período muito mais curto do
que isso.” (Agencia Brasil)

Prévia da inflação tem
maior alta para outubro
desde 1995: 0,94%
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15
(IPCA-15), que mede a prévia
da inflação oficial do país,
teve alta de 0,94% neste mês.
Esta é a maior taxa para um
mês de outubro desde 1995,
quando havia ficado em
1,34%. A taxa também é superior à de setembro deste ano
(0,45%).
Com o resultado, o IPCA15 acumula taxas de inflação
de 2,31% no ano e 3,52% em
12 meses. Os dados foram divulgados na sexta-feira (23)
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE).
O grupo de despesas que
mais influenciou a prévia da
inflação em outubro foi alimentação e bebidas, que registrou alta de preços de 2,24%.
Entre os produtos que apre-

sentaram inflação no período:
carnes (4,83%), óleo de soja
(22,34%), arroz (18,48%), tomate (14,25%) e leite longa
vida (4,26%).
Os transportes, com taxa
de 1,34%, também tiveram
grande impacto na inflação,
devido à alta de preços de itens
como passagens aéreas
(39,90%), gasolina (0,85%) e
seguro voluntário de veículos
(2,46%).
Também tiveram altas de
preços os artigos de residência (1,41%), vestuário
(0,84%), habitação (0,40%),
saúde e cuidados pessoais
(0,28%),
comunicação
(0,23%) e despesas pessoais
(0,14%).
O único grupo de despesas
com deflação (queda de preços) foi educação (-0,02%).
(Agencia Brasil)
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Censo mostra que ensino a distância
ganha espaço no ensino superior
Brasil e outros
31 países assinam
declaração sobre
saúde da mulher
Trinta e dois países, incluindo o Brasil, assinaram, na quintafeira (22), a chamada Declaração de Consenso de Genebra, um
documento no qual as nações signatárias defendem, entre outras
coisas, a importância de garantir o acesso feminino aos últimos
avanços em termos de promoção da saúde, em particular da saúde sexual e reprodutiva, excluindo o aborto. O documento não
especifica procedimentos para os casos em que a prática é permitida por lei. No Brasil, o aborto é autorizado em casos em que
há risco de vida para a gestante; a gravidez resulte de estupro ou
seja atestado tratar-se de feto anencéfalo.
Além dos seis países (Brasil, Estados Unidos, Egito, Hungria, Indonésia e Uganda) que lideraram a iniciativa, assinaram o
documento os representantes da Bielorrússia; República Democrática do Congo; Haiti; Iraque; Kuwait; Paquistão; Arábia Saudita; Senegal; Emirados Árabes, entre outros.
Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, afirmou que o objetivo da iniciativa é “defender o direito das mulheres aos mais altos padrões de saúde, promover a contribuição
essencial das mulheres para a saúde, reforçar o papel da família
para uma sociedade próspera e bem sucedida e enfatizar a necessidade de se proteger o direito à vida”.
De acordo com o texto (disponível, em inglês e espanhol, no
site do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados
Unidos), os representantes das nações signatárias concordam que
os direitos reservados às mulheres e meninas são “parte inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos e das liberdades fundamentais”, e que mulheres e meninas devem ter igual
acesso à educação de qualidade, aos recursos econômicos, à participação política, ao emprego e a postos de liderança.
As 32 nações signatárias endossam o compromisso com a
“gestação e com os partos sem risco”, assumindo o compromisso de oferecer aos casais “a máxima possibilidade de terem filhos saudáveis”. Para o grupo de nações, “não se deve promover
o aborto como método de planejamento familiar em nenhum
caso”, e qualquer medida ou mudança relacionada à pratica deve
ser decidida em nível nacional, conforme o processo legislativo
de cada Estado. O grupo ainda afirma que não existe um “direito
internacional ao aborto”, e que nenhum país tem a obrigação internacional de financiar a medida, pois cada Nação tem “o direito soberano de implementar programas e atividades coerentes
com suas próprias leis e políticas”.
Em suas redes sociais, o secretário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, Alex Azar, comentou que o documento negociado pelo Brasil, em conjunto com o
governo norte-americano e os de outras quatro nações, representa uma “coalização” de 32 países que, juntos, somam mais de
1,6 bilhão de habitantes. Além de Azar, o secretário de Estado,
Mike Pompeo, assinou o documento representando o governo
dos Estados Unidos.
“Assinamos a Declaração de Consenso de Genebra para apoiar uma saúde melhor para as mulheres, preservar a vida, proteger
as famílias e preservar a soberania nacional na política global”,
comentou Azar. “A declaração de hoje [22], em parceria com os
co-patrocinadores Brasil, Egito, Hungria, Indonésia e Uganda,
aprofunda nosso compromisso de fortalecer nossas nações, famílias e crianças, apoiando e protegendo a saúde de mulheres e
meninas em todo o mundo.”
Em nova divulgada na noite desta quinta-feira, o Itamaraty afirmou que o governo brasileiro orgulha-se de fazer parte da Declaração de Consenso de Genebra, e que esta “visa à promoção dos
direitos humanos das mulheres e ao fortalecimento do papel da
família, temas de grande importância para o Brasil. Ainda segundo a pasta, os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares
Alves, gravaram uma mensagem de vídeo que foi exibida durante
a cerimônia virtual.
Para a organização não governamental (ong) Conectas, a medida é fruto de uma aliança internacional contra os direitos das
mulheres. Na avaliação da entidade, sob pretexto de estabelecer
princípios básicos na questão da saúde da mulher, a medida reafirma a rejeição de um grupo de países ao aborto seguro.
Segundo a Conectas, a declaração se soma a outras iniciativas que visam a impor barreiras ao aborto legal. O que, no caso
brasileiro, contraria os acordos globais dos quais o país é signatário e que recomendam a prevenção de abortos inseguros, a revisão das leis punitivas e o pleno respeito pelo direito das mulheres à autonomia sexual e reprodutiva, a exemplo dos programas de ação da Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, aprovado em 1994, e da IV Conferência Mundial
de Mulheres, de 1995. (Agencia Brasil)

O Censo da Educação Superior de 2019, divulgado na sexta-feira (23) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), aponta que quatro a cada
dez calouros no ensino superior
optaram por se matricular em
cursos de graduação a distância.
O levantamento mostra que a
educação a distância (EaD) tem
ganhado cada vez mais espaço na
educação superior, enquanto o
ensino presencial tem reduzido
as matrículas ano a ano.
Em 2009, as matrículas dos
calouros em EaD representavam
16,1% do total. Em 2018, elas
representavam 39,8% do total de
estudantes que ingressaram nas
instituições de ensino superior.
No ano passado, eram 43,8%, o
que equivale a cerca de 1,6 milhão do total de 3,6 milhões de
novos estudantes.
Considerando apenas a rede
privada, onde estão matriculados
76% do total de estudantes do
ensino superior, a opção pela
EaD foi ainda maior entre os
calouros, chegando a pouco mais
da metade dos alunos, 50,8%.
Já o ensino presencial teve
redução. Passou de 60,1% das
matrículas dos calouros em
2018 para 56,2%, em 2019. Em
2020, com a pandemia do novo
coronavírus (covid-19), o número de ingressantes em EaD deve
aumentar ainda mais, de acordo
com o presidente do Inep, Alexandre Lopes.
Os dados de 2020 serão divulgados apenas no ano que vem.
“Eu acho que a pandemia vai
acelerar essa tendência de migração para o ensino a distância ou
ensino híbrido [com aulas pre-

senciais e remotas]. Isso serve
também como um ponto de alerta, como um ponto de observação, para o Ministério da Educação como um órgão regulador”, disse.
Os resultados das avaliações
do ensino superior divulgados na
terça-feira (20) mostram que os
estudantes que se formam em
cursos a distância têm desempenho inferior aos estudantes dos
cursos presenciais. Mostram
também que o perfil desses estudantes é diferente. A maioria
dos estudantes de EaD, por
exemplo, trabalha, enquanto os
de cursos presenciais, não.
“Os resultados têm sido próximos. Não dá para dizer que o
curso é melhor ou pior. Também
tem que explorar um pouco mais
os resultados porque são realidades diferentes”, disse Lopes.
“Em relação a qualidade, não dá
para afirmar que o curso EaD
seja de menor qualidade”,
acrescenta.
Segundo o censo, o número total de estudantes matriculados no ensino superior no
Brasil segue aumentando. Ao
todo, 8,6 milhões de estudantes estão matriculados no ensino superior no Brasil. Em
2018, eram 8,4 milhões. A maior parte, 6,5 milhões, o equivalente a 76%, está matriculada em instituições privadas.
Considerando todas as matrículas, não apenas os calouros,
a EaD, com 2,4 milhões de estudantes, representa 28,4% do
ensino superior no Brasil. Já a
educação presencial, 71,6%,
com 6,2 milhões.
O censo aponta que um a cada
cinco estudantes matriculados

no ensino superior está em curso de licenciatura, o que possibilita que atue posteriormente
como professor. A maior parte
desses futuros profissionais,
53,3%, está sendo formada a
distância, em cursos EaD. As instituições particulares concentram a maior parte das matrículas desses alunos, 64%. Nessas
instituições, a maioria, 73,5%,
faz cursos EaD.
Pedagogia lidera a porcentagem de matrículas, com 48,3%
dos futuros professores. Em seguida, estão educação física,
com 9,1%; matemática, com
5,7%, e história, com 5,3%.
“Os resultados ressaltam a
responsabilidade da educação
superior em formar os docentes que atuarão na educação básica [etapa que vai do ensino
infantil ao ensino médio]”, disse o ministro da Educação, Milton Ribeiro.
“Essa conexão entre as duas
etapas de ensino se dá por meio
do professor capacitado pela
educação superior para ser o elemento central do desenvolvimento da educação básica. O
professor é o grande protagonista da educação no Brasil”, ressalta o ministro.
O Censo da Educação Superior mostrou que mais da metade dos estudantes, 59%, que ingressam no ensino superior
em 2010 desistiram antes de
terminar os estudos. Essa taxa
foi um pouco maior, 63%,
quando considerados apenas os
cursos a distância.
Entre os futuros professores, as desistências daqueles que
ingressaram em 2010 também
são altas. Chegam a 75% dos es-

tudantes que se formariam para
lecionar física, por exemplo.
De acordo com o secretário
de Educação Superior do MEC,
Wagner Vilas Boas, a pasta está,
em parceria com instituições de
ensino, desenvolvendo formas
de prever as evasões e evitar que
elas aconteçam. O projeto será
inicialmente implementado em
instituições federais, mas será
disponibilizado também às particulares.
A pasta aposta ainda na implementação do novo ensino
médio, que vai permitir aos estudantes escolher trajetórias
para aprofundar a formação. Isso
fará com que conheçam melhor
as áreas de estudo antes de optarem por um curso superior.
De acordo com o Plano Nacional de Educação (PNE), o
Brasil precisa, até 2024, ampliar as matrículas, fazendo com
que mais pessoas tenham acesso ao ensino superior no país.
De acordo com o PNE, até
2024 a taxa bruta de matrícula na educação superior deve
ser 50% e a taxa líquida, 33%,
da população de 18 a 24 anos
de idade. Atualmente, essas taxas são, respectivamente, 37,4%
e 25,5%.
“Na minha visão, o PNE é um
sonho, um objetivo, que colocamos lá em cima, nas estrelas, mas temos um foco para
buscar os parâmetros do PNE,
e o Ministério da Educação
está envolvido de corpo e alma
nessa busca”, disse o ministro
Milton Ribeiro.
“Com mais escolaridade faremos essa transformação econômica e social tão cara ao nosso país”. (Agencia Brasil)

Rodrigo Maia afirma que PEC
da Guerra não será prorrogada
O presidente da Câmara dos
Deputados, deputado federal
Rodrigo Maia, disse na sextafeira (23), em entrevista coletiva ao lado do governador de São
Paulo João Doria, que a Proposta de Emenda Constitucional do
estado de calamidade pública, a
chamada PEC da Guerra, não
será prorrogada.
“O grande mérito desse momento, e que sinalizamos para
investidores, foi o prazo de en-

cerramento da PEC da Guerra no
dia 31 de dezembro. Não há possibilidade da Câmara dos Deputados votar a prorrogação do estado de calamidade porque o que
tinha que ser investido, do nosso ponto de vista, foi investido.
Os volumes foram altíssimos.
Nossa dívida já está em volume
muito alto e precisamos voltar a
normalidade do nosso orçamento primário e dos desafios que
precisamos enfrentar. Quanto

mais tempo atrasarmos, mais
para frente ficarão as reformas
estruturais – e essas sim vão garantir o crescimento para o Brasil”, disse ele.
A PEC da Guerra foi criada
para enfrentar a pandemia do
novo coronavírus. A medida dá
ao governo mais flexibilidade
para gastar recursos no combate à pandemia do novo coronavírus ao permitir a separação
destes gastos do Orçamento

Geral da União (OGU).
O texto autoriza a União a
descumprir a chamada “regra de
ouro”, mecanismo constitucional que impede o governo de se
endividar para pagar despesas correntes, como salários e custeio. A
medida vale enquanto durar o estado de calamidade pública nacional reconhecido pelo Congresso Nacional, previsto para terminar no dia 31 de dezembro de
2020. (Agencia Brasil)

Boletim Agropecuário destaca a
exportação de tilápia no Paraná
A exportação de tilápia é o
destaque do Boletim de Conjuntura Agropecuária do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. O documento semanal traz um raio-x da
situação das principais atividades
agropecuárias do Estado.
O Paraná está exportando o
pescado para os Estados Unidos.
A Copacol, uma das maiores co-

operativas do Estado, iniciou a
internacionalização dessa atividade com um projeto comercial
piloto. Depois de abatida, a tilápia paranaense pode ser encontrada 48 horas depois nas gôndolas de supermercados de Miami.
Segundo o analista do Deral
Edmar Gervásio, nem Brasil
nem o Paraná têm tradição nas
exportações de peixes. Mas,
acredita, a piscicultura tende a

CMN flexibiliza regras
para crédito rural a
pequenos produtores
O Conselho Monetário Nacional (CMN) retirou a exigência de apresentação de coordenadas geodésicas para contratação de operações de crédito rural no âmbito de algumas linhas
do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
A mudança vale para os financiamentos destinados ao
Programa Nacional de Crédito
Fundiário (PNCF), ao Programa
Nacional de Reforma Agrária
(PNRA), ao Programa Cadastro
de Terras e Regularização Fundiária (PCRF) e às operações
contratadas ao amparo do Microcrédito Produtivo Rural.
A decisão do colegiado, presidido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e composto
pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e
pelo secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, aprovou
a medida em reunião ordinária
realizada na quinta-feira (22).
A assessoria do BC explicou

que desde junho era necessária
a apresentação das coordenadas
geodésicas para todas as operações de crédito rural de custeio
e de investimento vinculadas a
uma área delimitada do imóvel
rural. “No caso específico desses financiamentos, a apresentação das coordenadas agrega custos ao processo de concessão
sem o respectivo benefício, uma
vez que os agricultores podem
utilizar os recursos em uma
gama de atividades não vinculadas à exploração agropecuária,
como o artesanato e o turismo
rural. Além disso, tais operações
possuem ticket médio baixo, em
torno de 2 mil reais, configurando financiamentos com forte
cunho social. O entendimento do
CMN é que, apesar dos custos reduzidos e da ampla difusão do uso das
tecnologias de sensoriamento remoto, a exigência de fornecimento das
coordenadas geodésicas nesses financiamentos encarece o processo
de concessão sem ganhos para a fiscalização dessas operações”, diz a
nota oficial. (Agencia Brasil)

crescer nos mercados interno e
externo. Em 2019, o País gerou
US$ 198 milhões em divisas
com exportações de pescados, a
maior parte das regiões Norte e
Nordeste do País.
O analista acrescenta que o
Paraná não soma exportações
significativas, mas observa-se o
início da participação nesse comércio internacional nos últimos
dois anos, o que representa a abertura de uma janela de oportunidades para produtores paranaenses.

No ano passado foram exportadas
195 toneladas e neste ano o Paraná já exportou 345 toneladas de
peixes até setembro, gerando uma
receita de US$ 603 mil.
“O mercado de pescados é
competitivo e nossos custos de
produção são altos, o que torna
nosso produto pouco atrativo no
mercado internacional, quando
comparado aos dos grandes
players, principalmente de pescados de captura”, disse Gervásio. (AENPR)
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TIBAGI PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ nº 27.524.524/0001-38 e NIRE 3530051249-9
ZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͗ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂdŝďĂŐŝWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ^͘;͞Companhia͟Ϳ͕ĞŵĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽăƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕƁĞƐůĞŐĂŝƐ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĂŽƐĞƵĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ƉĂƌĂĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƐ&ůƵǆŽƐĚĞĂŝǆĂƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
KƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ĂƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŽZĞůĂƚſƌŝŽĚŽƐƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ƌĞůĂƟǀŽƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͘ĞůŽ,ŽƌŝǌŽŶƚĞ͕ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͘A Administração.”
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Balanços Patrimoniais levantados em 31 de dezembro (Valores expressos em milhares de reais - R$)
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĂƐDƵƚĂĕƁĞƐĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐ
Nota Controladora
Consolidado
em
31
de
dezembro
(Valores
expressos
em
milhares
de
reais
- R$)
&ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂĚĂƐƟǀŝĚĂĚĞƐKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ 2019 2018
2019
2018
Nota Controladora
Consolidado
(4.084) (13.594) (9.816) (15.365)
ATIVOS
ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ 2019 2018 2019 2018
Reserva Lucros/ AdiantaPatrimônio
Total do (Prejuízo) lucro líquido do exercício
Circulantes
de
Prelíquido WĂƌƟĐŝƉĂ- patrimônio Ajustes para reconciliar o (prejuízo) lucro líquido do exercício com
mento
ŽĐĂŝǆĂŐĞƌĂĚŽƉĞůĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͗
Caixas e equivalentes de caixa
5 2.151
622 53.852 7.376
lucros juízos para futuro atribuível aos ção não
líquido Encargos Financeiros sobre debêntures
Nota
14
2.833
5.395
9.001
5.395
Adiantamento a Terceiros
1
1
expli- Capital reserva acumu- aumento proprietários controla- consoli- Resultado de equivalência patrimonial
3.659 9.456
Contas a Receber Clientes
6
- 3.484
dado ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ
ĐĂƟǀĂ social ůĞŐĂů lados de capital da controladora
dores
1.198
Despesas Antecipadas
673
791 Saldos em 1/01/2018
1
8.150
8.151
8.151 ŽĂĕĆŽ/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
2.078
dŽƚĂůĚŽƐĂƟǀŽƐĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐ
2.152
622 58.010 8.167 Adiantamento para futu;ƵŵĞŶƚŽͿƌĞĚƵĕĆŽŶŽƐƟǀŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͗
Não Circulantes
ro aumento de capital
5.000
5.000
5.000 Impostos a Recuperar
(33) (292)
(33)
(439)
Impostos a recuperar
325
292
542
361 Resultado do Exercício
16
- (13.594)
(13.594) 18.784
5.190 Contas a Receber de Clientes
- (3.484)
AFAC Adiantamento para futuro Aumento de Capital
- 1.490
- Saldos em 31/12/2018
1
- (13.594)
13.150
(443) 18.784
18.341 Despesas Antecipadas
119
485
ĞǀĞĚŽƌĞƐƉŽƌǀĞŶĚĂ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
11.762
- 11.762
- Aumento de Capital
12 65.344
- (13.150)
52.194
52.194 ƵŵĞŶƚŽ;ƌĞĚƵĕĆŽͿŶŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͗
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
7 55.209 70.545
- ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞZĞƐĞƌǀĂƐ
- 3.816
3.816
3.816 Fornecedores
6
6
2.120
3.415
Imobilizado
8
- 240.394 121.985 Resultado do Exercício
16
- (4.084)
(4.084)
784
(3.300) Impostos a recolher
760
1.199
335
Intangível
- 11.027 16.489 Saldos em 31/12/2019
65.345 3.816 (17.678)
51.483 19.568
71.051 Outras Contas a pagar
112
148
dŽƚĂůĚŽƐĂƟǀŽƐŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐ
67.296 72.327 263.725 138.835
ĂŝǆĂŐĞƌĂĚŽƉĞůĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
3.141
971
2.494 (6.026)
;ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘Ϳ
dŽƚĂůĚŽƐƟǀŽƐ
69.448 72.949 321.735 147.002
&ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂĚĂƐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
- (73.350)
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
ƋƵŝƐŝĕĆŽ/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
8
- (125.560) (100.170)
Circulantes
ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞ/ŶƚĂŶŐşǀĞů
(584)
Fornecedores
9
12
6 9.789 3.421
Consolidado
Nota Controladora
15.722
- 15.722
Impostos a recolher
760
- 1.199
ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ 2019 2018 2019 2018 ůŝĞŶĂĕĆŽ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ĂŝǆĂ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿŐĞƌĂĚŽƉĞůĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
15.722
(73.350)
(109.838)
(100.754)
Encargos Sociais a Recolher
75
330 Receita Líquida
13
- 9.032
Provisões Socio Ambientais
- 2.013 11.318 Custo das Vendas
13
- (1.306)
- &ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂĚĂƐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞ&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͗
- 5.000
5.000
Debêntures
10
- 6.680
- Lucro Operacional Bruto
- 7.726
- Adiantamento para futuro aumento de capital
Partes Relacionadas
11 (1.612)
- (40.458) 40.458
Outras Contas a Pagar
153
38 Receitas (Despesas):
Resgate
de
Debêntures
10
(15.722)
(15.722)
Total dos passivos circulantes
772
6 19.909 15.107 'ĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
13 (118) (115) (12.709) (7.632)
10
- 68.000 210.000 68.000
Não Circulantes
Resultado de equivalência patrimonial
(3.659) (9.456)
- ŵŝƐƐĆŽĚĞĞďġŶƚƵƌĞƐ
(17.334) 73.000 153.820 113.458
Debêntures
10 17.163 73.386 226.652 73.386 Outras receitas líquidas
5.222
- 5.222 (2.875) ĂŝǆĂĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
1.529
621 46.476
6.678
Provisões Socio Ambientais
- 4.093 1.200 Resultado Antes do Resultado Financeiro
1.445 (9.571)
239 (10.507) Aumento do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalente de Caixa
Créditos com Pessoas Ligadas
11
30
30 38.968 Resultado Financeiro:
no início do exercício
5
622
1
7.376
698
Total dos passivos não circulantes
17.193 73.386 230.775 113.554 ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ůşƋƵŝĚŽ
14 (4.769) (4.023) (9.295) (4.858) ŶŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
5 2.151
622 53.852
7.376
Patrimônio Líquido
Total
(4.769) (4.023) (9.295) (4.858) Aumento do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa
1.529
621
46.476
6.678
Capital social
12 65.345
1 65.345
1 Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social
(3.324) (13.594) (9.056) (15.365)
;ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘Ϳ
Reserva de Capital
3.816
- 3.816
- ŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ^ŽĐŝĂů
(201)
- (201)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
- 13.150
- 13.150 Imposto de renda
(559)
- (559)
- DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Prejuizos Acumulados
(17.678) (13.594) (17.678) (13.594) (Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
(4.084) (13.594) (9.816) (15.365)
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĂƚƌŝďƵşǀĞůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
51.483 (443) 51.483 (443) (Prejuízo) lucro líquido atribuído aos:
Controladora
Consolidado
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
- 19.568 18.784 Proprietários da controladora
- (4.084) (13.594)
2019 2018 2019 2018
Total do patrimônio líquido
51.483 (443) 71.051 18.341 WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
- (5.732) (1.771) (Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício
(4.084) (13.594) (9.816) (15.365)
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido
69.448 72.949 321.735 147.002 (Prejuízo) Lucro Líquido por Ação (Básico e Diluído) - Em R$
16 (0,07)
0,00
Outros resultados abrangentes
ZĞƐƵůƚĂĚŽďƌĂŶŐĞŶƚĞdŽƚĂůĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
(4.084) (13.594) (9.816) (15.365)
;ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘Ϳ
;ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘Ϳ
Resultado abrangente total atribuído a:
EŽƚĂƐǆƉůŝĐĂƟǀĂƐăƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĞϮϬϭϴ;sĂůŽƌĞƐĞǆƉƌĞƐƐŽƐĞŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐʹZΨŵŝů͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽͿ
Proprietários da controladora
- (4.084) (13.594)
1. INFORMAÇÕES GERAIS: dŝďĂŐŝWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ^͘͘;͞dŝďĂŐŝWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶ- ĞƐƚĆŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ĂŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͗;ŝͿƉĞƌĚĂĞƐƟŵĂĚĂƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄ- WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
- (5.732) (1.771)
ƚŽƐ͟ŽƵ͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͟ͿĨŽŝĐŽŶƐƟƚƵşĚĂĞŵϮϯĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϳƐŽďĂĨŽƌŵĂĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞĞŵƉƌĞƐĄƌŝĂůŝŵŝƚĂ- ǀĞůĚŽƐĂƟǀŽƐĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽĞ͖;ŝŝͿƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌŝƐĐŽƐƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ͕ĐşǀĞŝƐĞĮƐĐĂŝƐ͖ĂƐƋƵĂŝƐ͕ĂƉĞƐĂƌĚĞƌĞŇĞƟ;ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘Ϳ
ĚĂ͕ĞĞŵϮϯĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϳĨŽŝƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂĞŵƐŽĐŝĞĚĂĚĞĂŶƀŶŝŵĂ͕ĞƚĞŵƉŽƌŽďũĞƚŽ͗ĂͿĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ƌĞŵŽũƵůŐĂŵĞŶƚŽĚĂŵĞůŚŽƌĞƐƟŵĂƟǀĂƉŽƐƐşǀĞůƉŽƌƉĂƌƚĞĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĞďĞŶƐƉƌſƉƌŝŽƐ͕ĞďͿƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵŽƵƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐŽƵĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͕ŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞƋƵŽƟƐƚĂ͕ ĚĂ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐăƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞĞǀĞŶƚŽƐĨƵƚƵƌŽƐ͕ƉŽĚĞŵĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌǀĂƌŝĂĕƁĞƐĞŵƌĞůĂĕĆŽ 5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:
Controladora
Consolidado
ĂĐŝŽŶŝƐƚĂ ŽƵ ĐŽŶƐŽƌĐŝĂĚĂ͖   dŝďĂŐŝ WĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ Ğ /ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ Ġ ĚĞƚĞŶƚŽƌĂ ĚĞ Ϯϳ͘ϵϳϰ͘ϴϲϯ ;Ğŵ ϮϬϭϴ ĂŽƐĚĂĚŽƐĞǀĂůŽƌĞƐƌĞĂŝƐ͘ƐƟŵĂƟǀĂƐĞƉƌĞŵŝƐƐĂƐƐĆŽƌĞǀŝƐƚŽƐĚĞƵŵĂŵĂŶĞŝƌĂĐŽŶơŶƵĂ͘ZĞǀŝƐƁĞƐĐŽŵƌĞůĂĕĆŽ
2019
2018
2019
2018
ϯϭ͘ϳϮϲ͘ϮϲϴͿĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐĚĂdŝďĂŐŝŶĞƌŐŝĂ^W^͕͘͘ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂϲϵ͕ϰϴй;ĞŵϮϬϭϴ͕ϳϴ͕ϴϬйͿĚĞƉĂƌƟĐŝ- ĂĞƐƟŵĂƟǀĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐŶŽƉĞƌşŽĚŽĞŵƋƵĞĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐƐĆŽƌĞǀŝƐĂĚĂƐĞĞŵƋƵĂŝƐƋƵĞƌ Caixa e equivalentes de caixa
2.151
622
53.852
7.376
ƉĂĕĆŽĚŝƌĞƚĂŶŽĐĂƉŝƚĂůĚĂŝŶǀĞƐƟĚĂ͗2. SOCIEDADES DO GRUPO: ƐĞŐƵŝƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐŶĂƐ períodos futuros afetados. 4. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: ϰ͘ϭ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝ- Total
2.151
622
53.852
7.376
ƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĐŽŵŽƐĞŐƵĞ͗
ros͗ϰ͘ϭ͘ϭƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͗KƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĂŶƟĚŽƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄ- 6. CLIENTES:
Controladora
Consolidado
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽĂƉŝƚĂů^ŽĐŝĂůй ǀĞů͕ƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐƐŽďĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐ͗;ĂͿĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞ
2019
2018
2019
2018
/ŶǀĞƐƟĚĂ
2019
2018 ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͖;ďͿĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĂŶƟĚŽƐĂƚĠŽǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͖;ĐͿĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐƉĂƌĂǀĞŶĚĂ͖Ğ;ĚͿ ůŝĞŶƚĞƐͲĞŶĞƌŐŝĂŶĆŽĨĂƚƵƌĂĚĂ
3.484
Tibagi Energia SPE S.A. (*)
ϲϴ͕ϰϴй
ϳϴ͕ϴϬй ĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐ͘ĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞƉĞŶĚĞĚĂĮŶĂůŝĚĂĚĞƉĂƌĂĂƋƵĂůŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ Total
3.484
ĨŽƌĂŵĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐŽƵĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂŶĆŽƉŽƐƐƵĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƉĂƌĂ
;ΎͿŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ͘
7. INVESTIMENTOS: 7.1 /ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ:
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŝƌĞƚĂĚĂdŝďĂŐŝWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ^͘͘, d/'/EZ'/^W^͘ʹ/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĂƐĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂƐŶŽƐŝƚĞŶƐ;ĂͿĂ;ĐͿŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐĂĐŝŵĂ͘ĂƚĞŐŽƌŝĂ;ĚͿͲŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐ͗^ĆŽ
Data
base:
31/12/2019
da Controlada: dŝďĂŐŝŶĞƌŐŝĂ^W^͘͘;͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͟ͿĠƵŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĂŶƀŶŝŵĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĨĞĐŚĂĚŽ͕ĐŽŶƐ- ŝŶĐůƵşĚŽƐŶĞƐƚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŶĆŽĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ͕ĐŽŵƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽƐĮǆŽƐŽƵĚĞƚĞƌŵŝŶĄǀĞŝƐ
ĕƁĞƐ
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƋƵĞŶĆŽƐĆŽĐŽƚĂĚŽƐĞŵƵŵŵĞƌĐĂĚŽĂƟǀŽ͘KƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƉĞůŽǀĂůŽƌĚŽĐƵƐƚŽ
ƟƚƵşĚĂĞŵϭϬĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϱ͘ƐƚĄůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞĞůŽ,ŽƌŝǌŽŶƚĞ͕ƐƚĂĚŽĚĞDŝŶĂƐ'ĞƌĂŝƐ͕ƚĞŶĚŽ
ordinárias
no capital ƟǀŽ Passivo Patrimônio
Prejuizo
ƉŽƌŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂůŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͕ĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ͕ĂŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĚĞƵŵĂĞŶƚƌĂů,ŝĚƌĞůĠƚƌŝĐĂ ĂŵŽƌƟǌĂĚŽƵƟůŝǌĂŶĚŽͲƐĞŽŵĠƚŽĚŽĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀŽƐ͕ĚĞĚƵǌŝĚŽƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌƉĞƌĚĂƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĚŽǀĂůŽƌƌĞĐƵ- /ŶǀĞƐƟĚĂƐ
possuídas ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽй
total total
líquido do exercício
ŶŽZŝŽdŝďĂŐŝ͕ĂĐŝĂĚŽWĂƌĂŶĄ͕DƵŶŝĐşƉŝŽĚĞdŝďĂŐŝ͕ŶŽƐƚĂĚŽĚŽWĂƌĂŶĄ͕ďĞŵĐŽŵŽĂŐĞƌĂĕĆŽĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŝ- ƉĞƌĄǀĞů͘ƌĞĐĞŝƚĂĚĞũƵƌŽƐĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƌĂĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞ Tibagi Energia SPE S.A.
27.974.863
ϲϵ͕ϰϴй 296.839 232.719
64.120
(9.302)
ǌĂĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽƐƐƵŝĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽƉĂƌĂĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚŽƉŽƚĞŶĐŝĂůŚŝĚƌĞůĠƚƌŝĐŽ͕ĐŽŵŽ curto prazo quando o reconhecimento de juros seria imaterial. KƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵ͗Caixa e
Data base: 31/12/2018
ƉƌŽĚƵƚŽƌĂŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͕ĐŽŶĐĞĚŝĚĂƉĞůŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĞDŝŶĂƐĞŶĞƌŐŝĂ;ΗDDΗͿ͕ƉŽƌ equivalentes de caixa: ^ĆŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉŽƌĨƵŶĚŽĮǆŽĚĞĐĂŝǆĂ͕ƌĞĐƵƌƐŽƐĞŵĐŽŶƚĂƐďĂŶĐĄƌŝĂƐĚĞůŝǀƌĞŵŽǀŝĕƁĞƐ
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ŵĞŝŽĚĂWŽƌƚĂƌŝĂŶǑϰϴϲͬϮϬϭϱ͕ƉĂƌĂĨƵŶĐŝŽŶĂƌĐŽŵŽh,ƉĞůŽƉƌĂǌŽĚĞϯϱĂŶŽƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĮƌŵŽƵĐŽŶ- ŵĞŶƚĂĕĆŽĞƉŽƌĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐƵũŽƐƐĂůĚŽƐŶĆŽĚŝĨĞƌĞŵƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĚŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͕
ordinárias
no capital ƟǀŽ Passivo Patrimônio
Prejuizo
ƚƌĂƚŽĚĞĐŽŵƉƌĂĞǀĞŶĚĂĚĞĞŶĞƌŐŝĂĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ͘EŽ>ĞŝůĆŽϬϰͬϮϬϭϱ͕ĂŚŝĚƌŽĞůĠƚƌŝĐĂĮƌŵŽƵŽŶƚƌĂƚŽĚĞ ĐŽŵĂƚĠϵϬĚŝĂƐĚĂĚĂƚĂĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽŽƵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĚĞůŝƋƵŝĚĞǌŝŵĞĚŝĂƚĂŽƵĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵƵŵŵŽŶƚĂŶƚĞ /ŶǀĞƐƟĚĂƐ
possuídas
ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽй
total
total
líquido
do
exercício
ŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŶĞƌŐŝĂŶŽŵďŝĞŶƚĞZĞŐƵůĂĚŽͲZ͕ŶĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞĞŶĞƌŐŝĂ͕ƉĂƌĂŽ ĐŽŶŚĞĐŝĚŽĚĞĐĂŝǆĂĞƋƵĞĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚŽƐĂƵŵŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞƌŝƐĐŽĚĞŵƵĚĂŶĕĂĚĞǀĂůŽƌ͕ŽƐƋƵĂŝƐƐĆŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ Tibagi Energia SPE S.A.
31.726.678
ϳϴ͕ϴϬй 130.183 56.759
73.424
(8.362)
ŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞϭϵDtŵĠĚŝŽƐ͕ĐŽŵŝŶşĐŝŽĚĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽĞŵϬϭͬϬϭͬϮϬϮϬ͘KƉƌĞĕŽĚĞǀĞŶĚĂĚĂĞŶĞƌŐŝĂĐŽŶƚƌĂ- ƉĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĐƵƐƚŽĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐĚŽƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĂƵĨĞƌŝĚŽƐĂƚĠĂƐĚĂƚĂƐĚŽƐďĂůĂŶĕŽƐ͕ƋƵĞŶĆŽĞǆĐĞĚĞŵŽ
o
ƚĂĚĂŶŽůĞŝůĆŽĨŽŝĚĞZΨϮϬϵ͕ϱϬ;ĚƵǌĞŶƚŽƐĞŶŽǀĞƌĞĂŝƐĞĐŝŶƋƵĞŶƚĂĐĞŶƚĂǀŽƐͿͬDtŚƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽĂŽŵġƐĂďƌŝů ƐĞƵǀĂůŽƌĚĞŵĞƌĐĂĚŽŽƵĚĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶ ϱ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂŶĆŽ ϳ͘Ϯ͘DŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ;ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂͿ͗
Saldo em Equivalência Aumento Saldo Equivalência Aumento Alienação Saldo em
ĚĞϮϬϭϱ͘KƉƌĞĕŽĞǀĞŶĚĂƐĞƌĆŽĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐĂŶƵĂůŵĞŶƚĞƉĞůŽ/W͕ƚĞŶĚŽĐŽŵŽƌĞĨĞƌġŶĐŝĂŽŵġƐĚĞũĂŶĞŝƌŽ͘ ŽƉĞƌĂŵĐŽŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ͘ϰ͘ϭ͘ϮZĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͗
2017 Patrimonial de Capital em 2018 Patrimonial de Capital ĚĞĕƁĞƐ
2019
ĚŝĐŝŽŶĂŝƐϭ͕ϮDtŵĠĚŝŽƐĨŽƌĂŵĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĚŽƐŶŽąŵďŝƚŽĚŽ>ĞŝůĆŽϬϰͬϮϬϭϵ͕ĐŽŵŝŶşĐŝŽĚĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽĞŵ ƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽĂǀĂůŝĂĚŽƐĂĐĂĚĂĚĂƚĂĚĞďĂůĂŶĕŽƉĂƌĂŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽĚĞĞǀĞŶƚƵĂůĚĞƚĞƌŝŽƌĂĕĆŽĚĞĂƟǀŽƐ
ũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϮϱ͕ĂŽƉƌĞĕŽĚĞZΨϭϱϳ͕ϬϴDǁŚ͕ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽĂŽƵƚƵďƌŽͬϮϬϭϵĞĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĂŶƵĂůŵĞŶƚĞƐĞŵƉƌĞ (impairmentͿ͘^ĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚŽƐƋƵĂŶĚŽĞǆŝƐƚĞŵĞǀŝĚġŶĐŝĂƐĚĞƋƵĞƵŵŽƵŵĂŝƐĞǀĞŶƚŽƐƚĞŶŚĂŵ Tibagi Energia
8.140
(9.456) 73.350 72.034
(3.659) 10.586 (23.752) 55.209
ŶŽŵġƐĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞĐĂĚĂĂŶŽ͘ĐŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞƉĂĐƚƵŽƵŽƌŝƐĐŽŚŝĚƌŽůſŐŝĐŽŶĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞ^WϭϬϬ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ ŽĐŽƌƌŝĚŽĂƉſƐŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞƋƵĞƚĞŶŚĂŵŝŵƉĂĐƚĂĚŽŽŇƵǆŽĞƐƟŵĂĚŽĚĞĐĂŝǆĂ SPE S.A.
8.140
(9.456) 73.350 72.034
(3.659) 10.586 (23.752) 55.209
ĞƐƉĂĐŚŽE>ϯϮϱϲͬϮϬϭϵ͘ŵĐŽŶƚƌĂƉĂƌƟĚĂƉĂŐĂƌĄĂƉĂƌƟƌĚĞũĂŶĞŝƌŽͬϮϬϮϬ͕ŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽƉƌġŵŝŽĚĞƌĞ- ĨƵƚƵƌŽĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͘ϰ͘ϭ͘ϯWĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͗ϰ͘ϭ͘ϯ͘ϭKƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ: KƐŽƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮƉĂĐƚƵĂĕĆŽĚŽƌŝƐĐŽŚŝĚƌŽůſŐŝĐŽŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϮϭ͕ϰϭͬDtŚ͕ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽĂũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ĞĂƉůŝĐĂĚŽƐƐŽďƌĞ ŶĂŶĐĞŝƌŽƐ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĞŽƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐͿƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƉĞůŽǀĂůŽƌĚĞĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽƵƟůŝǌĂŶ- 8. IMOBILIZADO CONSOLIDADO:
31/12/2019
31/12/2018
ŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞϭϵDtŵĠĚŝŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĚŽƐŶŽZͲŵďŝĞŶƚĞĚĞŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽZĞŐƵůĂĚĂ͘KZĠƵŵ ĚŽŽŵĠƚŽĚŽĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀŽƐ͘KŵĠƚŽĚŽĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀŽƐĠƵƟůŝǌĂĚŽƉĂƌĂĐĂůĐƵůĂƌŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĚĞƵŵ
Taxa média de
Depreciação
ĐŽŶƚƌĂƚŽďŝůĂƚĞƌĂůĚĞĐŽŵƉƌĂĞǀĞŶĚĂĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂĞƌĞƐƉĞĐƟǀĂƉŽƚġŶĐŝĂĂƐƐŽĐŝĂĚĂ͕ĐĞůĞďƌĂĚŽĞŶƚƌĞŽ ƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞĂůŽĐĂƌƐƵĂĚĞƐƉĞƐĂĚĞũƵƌŽƐƉĞůŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽƉĞƌşŽĚŽ͘ƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂĠĂƚĂǆĂƋƵĞ
Custo Acumulada Líquido
Líquido
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽйĂ͘Ă͘
ĂŐĞŶƚĞǀĞŶĚĞĚŽƌĞŽĂŐĞŶƚĞĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽŶŽąŵďŝƚŽĚŽZ͕ĐŽŵŽĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚŽƐůĞŝůƁĞƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠ- ĚĞƐĐŽŶƚĂĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĨƵƚƵƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐĂŽůŽŶŐŽĚĂǀŝĚĂĞƐƟŵĂĚĂĚŽƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŽƵ͕ Terrenos
12.358
- 12.358
2.285
ƚƌŝĐĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĞĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞŐĞƌĂĕĆŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞĚĞŶŽǀŽƐĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƋƵĂŶĚŽĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽ͕ƉŽƌƵŵƉĞƌşŽĚŽŵĞŶŽƌ͕ƉĂƌĂŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĚŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůůşƋƵŝĚŽ͘4.1.3.2 hƐŝŶĂ͗
ƉŽƌŵĞŝŽĚĂWŽƌƚĂƌŝĂŶǑϭϵϬͬϮϬϭϳ͕ĞƐƚĄĞŶƋƵĂĚƌĂĚĂŶŽZĞŐŝŵĞƐƉĞĐŝĂůĚĞ/ŶĐĞŶƟǀŽƐƉĂƌĂŽĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶ- ĂŝǆĂĚĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ: ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂďĂŝǆĂŵƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐŽŵĞŶƚĞƋƵĂŶĚŽĂƐ dƵƌďŝŶĂ,ŝĚƌĄƵůŝĐĂ
Ϯ͕ϱϬй
4.521
(13) 4.508
ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƐĆŽĞǆƟŶƚĂƐĞĐĂŶĐĞůĂĚĂƐŽƵƋƵĂŶĚŽǀĞŶĐĞŵ͘ĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶƚŽĚĂ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂͲZ//ĚŽƉƌŽũĞƚŽĚĞŐĞƌĂĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂĚĂhƐŝŶĂ,ŝĚƌĞůĠƚƌŝĐĂ͕ĐĂĚĂƐƚƌĂĚĂĐŽŵŽ
Geradores
Ϯ͕ϳϳй
37.222
(156) 37.066
ſĚŝŐŽjŶŝĐŽĚŽŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞ'ĞƌĂĕĆŽͲ'͗h,͘W,͘WZ͘ϬϯϮϵϮϯͲϬϭ͘ŽŶĨŽƌŵĞWŽƌƚĂƌŝĂŶǑϰϴϲͬϮϬϭϱ͕ ĐĞŝƌŽďĂŝǆĂĚŽĞĂĐŽŶƚƌĂƉĂƌƟĚĂƉĂŐĂĞĂƉĂŐĂƌĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘ϰ͘ϮImobilizado: Terre- Comporta
ϯ͕ϯϯй
6.590
(52) 6.538
Ϯ͕ϴϯй
4.752
(33) 4.719
ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉƌĞĐŝƐĂĐƵŵƉƌŝƌĂůŐƵŵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚƵƌĂŶƚĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĞŽƉĞƌĂĕĆŽƉĂƌĂŶĆŽ ŶŽƐ͕ĞĚŝĮĐĂĕƁĞƐ͕ŝŵŽďŝůŝǌĂĕƁĞƐĞŵĂŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ŵſǀĞŝƐĞƵƚĞŶƐşůŝŽƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĞƐƚĆŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚŽƐĂŽ ƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƚĞŶƐĆŽ
Ϯй
20.708
(99) 20.609
ŝŶĐŽƌƌĞƌĞŵƉĞŶĂůŝĚĂĚĞƐ͘ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐƵŵƉƌŝƵŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ǀĂůŽƌĚĞĐƵƐƚŽ͕ĚĞĚƵǌŝĚŽƐĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞƉĞƌĚĂƐƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĂĐƵŵƵůĂĚĂƐ͕ƐĞĂƉůŝĐĄǀĞů͘ ĂƐĂĚĞĨŽƌĕĂƉƌŽĚƵĕĆŽŚŝĚƌĄƵůŝĐĂ
^ĆŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚŽƐĐƵƐƚŽƐĚĂƐŝŵŽďŝůŝǌĂĕƁĞƐĞŵĂŶĚĂŵĞŶƚŽŽƐŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĞ͕ŶŽĐĂƐŽ
ZĞƐĞƌǀĂƚſƌŝŽ͕ďĂƌƌĂŐĞŵ͕ĂĚƵƚŽƌĂ
Ϯй
86.647
(401) 86.246
ĞǆŝŐŝĚĂƐĂƚĠĂƋƵĞůĂĚĂƚĂ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂŝŶŝĐŝŽƵĂŽƉĞƌĂĕĆŽĐŽŵĞƌĐŝĂůŶŽƷůƟŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞϮϬϭϵ͕ƚĞŶĚŽĂ
ϯ͕ϯϴй
14.599
(123) 14.476
ƉƌŝŵĞŝƌĂƵŶŝĚĂĚĞŐĞƌĂĚŽƌĂƐŝĚŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƉĞůĂE>ĞŵϬϱͬϭϬͬϮϬϭϵ͕ĂƐĞŐƵŶĚĂĞŵϭϰͬϭϭͬϮϬϭϵĞĂƚĞƌĐĞŝ- ĚĞĂƟǀŽƐƋƵĂůŝĮĐĄǀĞŝƐ͕ŽƐĐƵƐƚŽƐĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƉŽůşƟĐĂĐŽŶƚĄďŝůĚĂŽŵƉĂ- Outros
175.039
(877) 174.162
ƌĂĞŵϬϲͬϭϮͬϮϬϭϵ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚŽƐĚĞƐƉĂĐŚŽƐŶǑϮϳϱϬͬϮϬϭϵ͕ϯϭϳϰͬϮϬϭϵĞϯϰϬϭͬϮϬϭϵ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘3. ŶŚŝĂ͘dĂŝƐŝŵŽďŝůŝǌĂĕƁĞƐƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂƐŶĂƐĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐĂĚĞƋƵĂĚĂƐĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƋƵĂŶĚŽĐŽŶĐůƵşĚĂƐĞƉƌŽŶ- dŽƚĂůĚĂhƐŝŶĂ
25.792
- 25.792
83.537
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: 3.1 ĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ: ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ƚĂƐƉĂƌĂŽƵƐŽƉƌĞƚĞŶĚŝĚŽ͘ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĞƐƐĞƐĂƟǀŽƐŝŶŝĐŝĂͲƐĞƋƵĂŶĚŽĞůĞƐĞƐƚĆŽƉƌŽŶƚŽƐƉĂƌĂŽƵƐŽƉƌĞƚĞŶ- ŽŶƐƚƌƵĕƁĞƐĞŵĂŶĚĂŵĞŶƚŽ
10
10
21.821
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵ͗ĂͿƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞůĂďŽƌĂĚĂƐĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂƐ ĚŝĚŽŶĂŵĞƐŵĂďĂƐĞĚŽƐŽƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐ͘KƐƚĞƌƌĞŶŽƐŶĆŽƐŽĨƌĞŵĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ͘KƐŐĂŶŚŽƐĞĂƐ Adiantamentos a fornecedores
6.106
- 6.106
12.518
ƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝů;͞Z'W͟Ϳ͘ďͿƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĞůĂďŽƌĂĚĂƐ ƉĞƌĚĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞĂůŝĞŶĂĕƁĞƐƐĆŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐƉĞůĂĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĐŽŵŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĞƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂŐĂƐƚŽƐƐŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ
Ϯй
19.291
(92) 19.199
1.248
ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂƐŶŽƌŵĂƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ;͞/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů&ŝŶĂŶĐŝĂůZĞƉŽƌƟŶŐ ŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŶĂĐŽŶƚĂ͞KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐʹůşƋƵŝĚĂƐ͘͟ϰ͘ϯProvisões: ƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞ- ƵƐƚŽƐĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽƐ
ϯ͕Ϯй
2.782
(15) 2.767
576
^ƚĂŶĚĂƌĚƐʹ/&Z^Ϳ͕ĞŵŝƟĚĂƐƉĞůŽ͞/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĐĐŽƵŶƟŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚƐŽĂƌĚʹ/^͕ĞƚĂŵďĠŵĚĞĂĐŽƌĚŽ ĐŝĚĂƐƉĂƌĂŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞĚĞĞǀĞŶƚŽƐƉĂƐƐĂĚŽƐ͕ĞŵƋƵĞƐĞũĂƉŽƐƐşǀĞůĞƐƟŵĂƌŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞ Outros
241.378
(984) 240.394
121.985
ĐŽŵĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝů;͞Z'W͟Ϳ͘ƐƉƌĄƟĐĂƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝůĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵŽƐ ĨŽƌŵĂĐŽŶĮĄǀĞůĞĐƵũĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽƐĞũĂƉƌŽǀĄǀĞů͘KǀĂůŽƌƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽĐŽŵŽƉƌŽǀŝƐĆŽĠĂŵĞůŚŽƌĞƐƟŵĂƟǀĂĚĂƐ Total
ƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ͕ĂƐŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐĞŵŝƟĚĂƐƉĞůŽŽŵŝƚġĚĞWƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐŽŶƚĄďĞŝƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕƁĞƐƌĞƋƵĞƌŝĚĂƐƉĂƌĂůŝƋƵŝĚĂƌĂŽďƌŝŐĂĕĆŽŶŽĮŶĂůĚĞĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽͲƐĞŽƐƌŝƐĐŽƐĞĂƐ
Constru- Adianta- Provisão
;WͿĞĂƉƌŽǀĂĚŽƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞʹ&͕ĞĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĐŽŶƟĚĂƐŶĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞ- ŝŶĐĞƌƚĞǌĂƐƌĞůĂƟǀŽƐăŽďƌŝŐĂĕĆŽ͘YƵĂŶĚŽĂƉƌŽǀŝƐĆŽĠŵĞŶƐƵƌĂĚĂĐŽŵďĂƐĞŶŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĞƐƟŵĂĚŽƐƉĂƌĂ
Custo de
ĕƁĞƐĞŵmentos a ƉĂƌĂŐĂƐƚŽƐ
ĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐƋƵĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂŵĂƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐƚƌĂǌŝĚĂƐƉĞůĂƐ>ĞŝƐŶos 11.638/07 e 11.941/09. 3.2 ĂƐĞĚĞ ůŝƋƵŝĚĂƌĂŽďƌŝŐĂĕĆŽ͕ƐĞƵǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞƐƐĞƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂ͘YƵĂŶĚŽƐĞĞƐƉĞanda- fornece- socioam- ĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ
ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ: ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĨŽƌĂŵĞůĂďŽƌĂĚĂƐĐŽŵďĂƐĞŶŽĐƵƐƚŽ ƌĂƋƵĞĂůŐƵŶƐŽƵƚŽĚŽƐŽƐďĞŶĞİĐŝŽƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐƉĂƌĂĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĞƵŵĂƉƌŽǀŝƐĆŽƐĞũĂŵƌĞĐƵƉĞTerrenos Usina mento dores bientais capitalizados Outros Total
ŚŝƐƚſƌŝĐŽĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƐĐƌŝƚŽŶĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂƐĞŐƵŝƌ͘KĐƵƐƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽŐĞƌĂůŵĞŶƚĞĠďĂƐĞĂĚŽŶŽǀĂůŽƌ ƌĂĚŽƐĚĞƵŵƚĞƌĐĞŝƌŽ͕ƵŵĂƟǀŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĞ͕ĞƐŽŵĞŶƚĞƐĞ͕ŽƌĞĞŵďŽůƐŽĨŽƌǀŝƌƚƵĂůŵĞŶƚĞĐĞƌƚŽĞŽǀĂůŽƌ Saldos em 31/12/2017
2.285
- 1.906 2.042
3 6.236
ũƵƐƚŽĚĂƐĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕƁĞƐƉĂŐĂƐĞŵƚƌŽĐĂĚĞĂƟǀŽƐ͘ƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞƵŐƌĂƵ ƉƵĚĞƌƐĞƌŵĞŶƐƵƌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶĮĄǀĞů͘ϰ͘ϰŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ: ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐƉĂƌĂŽƐ ĚŝĕƁĞƐ
- 71.912 29.511
12.518
1.248
560 115.749
ĚĞůŝƋƵŝĚĞǌĞĞǆŝŐŝďŝůŝĚĂĚĞ͘KƐŵĞƐŵŽƐƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐƋƵĂŶĚŽĞƐƉĞƌĂĚŽƋƵĞƐƵĂƌĞĂůŝǌĂ- ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĐŽŵŽƵŵƉĂƐƐŝǀŽŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ Transferência
- 9.719 (9.732)
13
ĕĆŽŽƵůŝƋƵŝĚĂĕĆŽŽĐŽƌƌĂŶŽƐƉƌſǆŝŵŽƐĚŽǌĞŵĞƐĞƐ͘ĂƐŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ƐĆŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚŽƐĐŽŵŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐ͘ ĐŽŵďĂƐĞŶŽĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘YƵĂůƋƵĞƌǀĂůŽƌĂĐŝŵĂĚŽŵşŶŝŵŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐŽŵĞŶƚĞĠƉƌŽǀŝƐŝŽ- Saldos em 31/12/2018
2.285
- 83.537 21.821
12.518
1.248
576 121.985
3.3 /ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ: ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐŝŶĐůƵĞŵĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ŶĂĚŽŶĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞƐĆŽĂƉƌŽǀĂĚŽƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂů͕ŽƋƵĂůƉĞƌŵĂŶĞĐĞƐĞŐƌĞŐĂĚŽĞŵƌĞƐĞƌ- ĚŝĕƁĞƐ
10.073
- 58.597 26.713
3.786
18.082 4.220 121.471
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĂĞŶƟĚĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘KĐŽŶƚƌŽůĞĠŽďƟĚŽƋƵĂŶ- ǀĂĞƐƉĞĐşĮĐĂĚĞŶƚƌŽĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĂƚĠĂƐƵĂĞĨĞƟǀĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽ͘ϰ͘ϱǀĂůŝĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚŽƐ ĂŝǆĂ
- (2.078)
- (2.078)
ĚŽĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͗ͻdĞŵŽƉŽĚĞƌƐŽďƌĞĂŝŶǀĞƐƟĚĂ͘ͻƐƚĄĞǆƉŽƐƚĂ͕ŽƵƚĞŵĚŝƌĞŝƚŽƐĂƌĞƚŽƌŶŽƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐĚĞĐŽƌ- ĂƟǀŽƐ: KƐĂƟǀŽƐƐĆŽĂǀĂůŝĂĚŽƐĂŶƵĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞǀŝĚġŶĐŝĂƐĚĞƉĞƌĚĂƐŶĆŽƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞŝƐ͕ŽƵ͕ĂŝŶĚĂ͕ ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ
- (877)
(92) (15) (984)
ƌĞŶƚĞƐĚĞƐĞƵĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĐŽŵĂŝŶǀĞƐƟĚĂ͖ͻdĞŵĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞƵƐĂƌĞƐƐĞƉŽĚĞƌƉĂƌĂĂĨĞƚĂƌƐĞƵƐƌĞƚŽƌŶŽƐ͖ ƐĞŵƉƌĞƋƵĞĞǀĞŶƚŽƐŽƵĂůƚĞƌĂĕƁĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐŶĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐŝŶĚŝĐĂƌĞŵƋƵĞŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůƉŽĚĞŶĆŽƐĞƌ Transferência
-175.039 (114.264) (48.524) (10.198)
(39) (2.014)
ŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĂǀĂůŝĂƐĞƌĞƚĠŵŽƵŶĆŽŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞƵŵĂŝŶǀĞƐƟĚĂƐĞĨĂƚŽƐĞĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐŝŶĚŝĐĂƌĞŵĂ ƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘YƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ŽĐŽƌƌĞŶĚŽƉĞƌĚĂĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐĞŵƋƵĞŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽĂƟǀŽ Saldos em 31/12/2019 12.358174.162 25.792
10
6.106
19.199 2.767 240.394
ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĞŵƵŵŽƵŵĂŝƐĚĞƵŵĚŽƐƚƌġƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘ ƵůƚƌĂƉĂƐƐĞƐĞƵǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͕ĚĞĮŶŝĚŽƉĞůŽŵĂŝŽƌǀĂůŽƌĞŶƚƌĞŽǀĂůŽƌĞŵƵƐŽĚŽĂƟǀŽĞŽǀĂůŽƌůşƋƵŝĚŽĚĞ 9. FORNECEDORES:
Controladora
Consolidado
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚĞƵŵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĐŽŵĞĕĂƋƵĂŶĚŽĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽďƚĠŵŽĐŽŶƚƌŽůĞƐŽďƌĞĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĞ ǀĞŶĚĂĚŽĂƟǀŽ͕ĞƐƚĂĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘ϰ͘ϲ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ: Os
2019
2018
2019
2018
termina quando a Companhia perde o controle sobre a controlada. EspecŝĮĐĂŵĞŶƚĞ͕ĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐ ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĞŵĐŽŶũƵŶƚŽƐĆŽĂǀĂůŝĂĚŽƐƉĞůŽŵĠƚŽĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘ƐĂƋƵŝƐŝ- &ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚĞDĂƚĞƌŝĂŝƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐ
12
6
9.789
3.421
ĚĞƵŵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĂĚƋƵŝƌŝĚĂŽƵĂůŝĞŶĂĚĂĚƵƌĂŶƚĞŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĆŽŝŶĐůƵşĚĂƐŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĞ ĕƁĞƐĚĞŽŵƉĂŶŚŝĂƐĐŽŵĐŽŶƚƌŽůĞĐŽŵƉĂƌƟůŚĂĚŽƐĆŽĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚĂƐƉĞůŽŵĠƚŽĚŽĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͘ĐŽŶƚƌĂƉĂƌ- Total
12
6
9.789
3.421
ŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐĂƉĂƌƟƌĚĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽďƚĠŵŽĐŽŶƚƌŽůĞĂƚĠĂĂƚĂĞŵƋƵĞĂ ƟĚĂƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚĂĞŵƵŵĂĐŽŵďŝŶĂĕĆŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĠŵĞŶƐƵƌĂĚĂƉĞůŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͘ϰ͘ϳZĞƐƵůƚĂĚŽƉŽƌĂĕĆŽ: O luCompanhia deixa de controlar a controlada. O resultado e cada componente de outros resultados abrangen- ĐƌŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿƉŽƌĂĕĆŽďĄƐŝĐŽ͕ĠĐĂůĐƵůĂĚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĂĚŝǀŝƐĆŽĚŽůƵĐƌŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂƚƌŝďƵşĚŽĂŽƐ 10. DEBÊNTURES:
Vencimento
ŶĐĂƌŐŽƐ
2019
2018
ƚĞƐƐĆŽĂƚƌŝďƵşĚŽƐĂŽƐƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞăƐƉĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ͘KƌĞƐƵůƚĂĚŽĂďƌĂŶ- ĚĞƚĞŶƚŽƌĞƐĚĞĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐĞƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƉĞůĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞŵĠĚŝĂƉŽŶĚĞƌĂĚĂĚĞĂĕƁĞƐ Modalidade
ŐĞŶƚĞƚŽƚĂůĚĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĠĂƚƌŝďƵşĚŽĂŽƐƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝŽƐĚĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂĞăƐƉĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ͕ ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐĞƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐĚƵƌĂŶƚĞŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĞǆĐůƵşĚĂƐĂƐĂĕƁĞƐĞŵƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂ͘KůƵĐƌŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿ Emissor:
15/07/2035 /Wнϱ͕ϯϮϯϭйĂ͘Ă͘
216.169
ŵĞƐŵŽƐĞŝƐƐŽŐĞƌĂƌƐĂůĚŽŶĞŐĂƟǀŽƉĂƌĂĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ͘YƵĂŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ăƐĚĞŵŽŶƐ- ƉŽƌĂĕĆŽĚŝůƵşĚŽĠĐĂůĐƵůĂĚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĂĚŝǀŝƐĆŽĚŽůƵĐƌŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿĂƚƌŝďƵşĚŽĂŽƐĚĞƚĞŶƚŽƌĞƐĚĞĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄ- Tibagi Energia SPE S/A
17.163
73.386
ƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƐĆŽĂũƵƐƚĂĚĂƐƉĂƌĂĂĚĞƋƵĂƌƐƵĂƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐăƋƵĞůĂƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐ ƌŝĂƐĞƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƉĞůĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞŵĠĚŝĂƉŽŶĚĞƌĂĚĂĚĞĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐĞƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐ dŝďĂŐŝWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ^ͬ 19/03/2035 /WнϲйĂ͘Ă͘
233.332
73.386
ƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘dŽĚĂƐĂƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ͕ƐĂůĚŽƐ͕ƌĞĐĞŝƚĂƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐĞŶƚƌĞĂƐĐŽŵƉĂŶŚŝĂƐ͕ƐĆŽĞůŝŵŝŶĂĚŽƐŝŶƚĞ- ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐĚƵƌĂŶƚĞŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ŵĂŝƐĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞŵĠĚŝĂƉŽŶĚĞƌĂĚĂĚĞĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐƋƵĞƐĞƌŝĂŵĞŵŝƟĚĂƐ Total
No
consolidado:
ŶŽƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂƐŽƉĕƁĞƐĚĞĐŽŵƉƌĂĚĞĂĕƁĞƐĐŽŵǀĂůŽƌĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂŽǀĂůŽƌĚĞŵĞƌŐƌĂůŵĞŶƚĞŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘EĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĚĂŽŵ6.680
ƉĂŶŚŝĂ͕ĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĚŝƌĞƚĂƐĞŝŶĚŝƌĞƚĂƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚŽŽŵĠƚŽĚŽ ĐĂĚŽ͕ĞǆĐůƵşĚĂƐĂƐĂĕƁĞƐĞŵƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂ͘ϰ͘ϴĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĂŝŶǀĞƐƟĚĂdŝďĂŐŝŶĞƌŐŝĂ^͘͘: ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĠƌĞĐŽ- Circulante
226.652
73.386
de equivalência patrimonial. 3.4 DŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůĞĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ: KƐŝƚĞŶƐŝŶĐůƵşĚŽƐŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ŶŚĞĐŝĚĂĐŽŵďĂƐĞŶĂǀŝĚĂƷƟůĞŶĂƐƚĂǆĂƐĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽDĂŶƵĂůĚĞŽŶƚƌŽůĞWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚŽ EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
233.332
73.386
ĐŽŶƚĄďĞŝƐƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƵƐĂŶĚŽĂŵŽĞĚĂĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĂŵďŝĞŶƚĞĞĐŽŶƀŵŝĐŽŶŽƋƵĂůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂ ^ĞƚŽƌůĠƚƌŝĐŽĚĂE>;ŐġŶĐŝĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞŶĞƌŐŝĂůĠƚƌŝĐĂͿĂƉƌŽǀĂĚŽŶĂƌĞƐŽůƵĕĆŽŶŽƌŵĂƟǀĂŶǑϲϰϳ͕ĚĞϭϭ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĂƚƵĂŵ;͞ŵŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂů͟Ϳ͘ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĞŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐʹZΨͲĂ ĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϱ͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞŽǀĂůŽƌĚŽĐƵƐƚŽŵĞŶŽƐŽƐĞƵǀĂůŽƌƌĞƐŝĚƵĂůĂƉſƐƐƵĂǀŝĚĂƷƟůƐĞũĂŝŶƚĞŐƌĂů- ĞďġŶƚƵƌĞƐĚĞŵŝƐƐĆŽĚĞdŝďĂŐŝŶĞƌŐŝĂ^W^͘͘: Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 9 de
moeda funcional da Companhia e de sua controlada. 3.5 WƌŝŶĐŝƉĂŝƐĨŽŶƚĞƐĚĞũƵůŐĂŵĞŶƚŽĞĞƐƟŵĂƟǀĂƐ: Na ŵĞŶƚĞďĂŝǆĂĚŽ;ĞǆĐĞƚŽƉĂƌĂƚĞƌƌĞŶŽƐĞĐŽŶƐƚƌƵĕƁĞƐĞŵĂŶĚĂŵĞŶƚŽͿ͘ǀŝĚĂƷƟůĞƐƟŵĂĚĂ͕ŽƐǀĂůŽƌĞƐƌĞƐŝĚƵĂŝƐ ĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϵ͕ĨŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂĂƉƌŝŵĞŝƌĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞĚĞďġŶƚƵƌĞƐƐŝŵƉůĞƐ͕ŶĆŽĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵĂĕƁĞƐ͕ĚĂĞƐƉĠƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐŶŽƌŵĂƐďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐĚĞĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĠƌĞƋƵĞƌŝĚŽ ĞŽƐŵĠƚŽĚŽƐĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽƐĆŽƌĞǀŝƐĂĚŽƐŶŽĮŵĚĂĚĂƚĂĚŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞŽĞĨĞŝƚŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ĐŝĞĐŽŵŐĂƌĂŶƟĂƌĞĂůĞĐŽŵŐĂƌĂŶƟĂĂĚŝĐŝŽŶĂůĮĚĞũƵƐƐſƌŝĂ͕ĞŵƐĠƌŝĞƷŶŝĐĂ͕ƉĂƌĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƷďůŝĐĂĐŽŵĞƐƋƵĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĨĂĕĂũƵůŐĂŵĞŶƚŽƐ͕ĞƐƟŵĂƟǀĂƐĞƉƌĞŵŝƐƐĂƐƋƵĞĂĨĞƚĂŵĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ ŵƵĚĂŶĕĂƐŶĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĠĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽƉƌŽƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘hŵŝƚĞŵĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĠďĂŝǆĂĚŽĂƉſƐĂůŝĞŶĂ- ĨŽƌĕŽƐƌĞƐƚƌŝƚŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƚĞŶĚŽƐŝĚŽĞŵŝƟĚĂƐϮϭϬ͘ϬϬϬ;ĚƵǌĞŶƚŽƐĞĚĞǌŵŝůͿĚĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ĂƐƋƵĂŝƐĨŽƌĂŵ
ĞŽƐǀĂůŽƌĞƐƌĞƉŽƌƚĂĚŽƐĚĞĂƟǀŽƐ͕ƉĂƐƐŝǀŽƐ͕ƌĞĐĞŝƚĂƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐĞŵŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟ- ĕĆŽŽƵƋƵĂŶĚŽŶĆŽŚĄďĞŶĞİĐŝŽƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐĨƵƚƵƌŽƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚŽƵƐŽĐŽŶơŶƵŽĚŽĂƟǀŽ͘YƵĂŝƐƋƵĞƌŐĂŶŚŽƐ ŶĞŐŽĐŝĂĚĂƐƉĞůŽƐĞƵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͕ĚĞZΨϭŵŝů͘ŽŶĨŽƌŵĞĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽĚĞĞďġŶƚƵƌĞƐ͕Ž
ǀĂƐ͘KƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƌĞĂŝƐƉŽĚĞŵĚŝǀĞƌŐŝƌĚĞƐƐĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐ͘ƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞŝŶĐĞƌƚĞǌĂƐĚĂƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐĞ ŽƵƉĞƌĚĂƐŶĂǀĞŶĚĂŽƵďĂŝǆĂĚĞƵŵŝƚĞŵĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐĆŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐƉĞůĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽƐǀĂůŽƌĞƐ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĂŽƐĚĞďĞŶƚƵƌŝƐƚĂƐƐĞƌĄĞĨĞƚƵĂĚŽĞŵϯϭƉĂƌĐĞůĂƐŝŶƚĞƌĐĂůĂĚĂƐƐĞŵĞƐƚƌĂůŵĞŶƚĞ͕
ĞƐƟŵĂƟǀĂƐƋƵĞƉŽƐƐƵĂŵƵŵƌŝƐĐŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĚĞƌĞƐƵůƚĂƌĞŵƵŵĂũƵƐƚĞŵĂƚĞƌŝĂůĚĞŶƚƌŽĚŽƉƌſǆŝŵŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƌĞĐĞďŝĚŽƐŶĂǀĞŶĚĂĞŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽĂƟǀŽĞƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘
tendo a primeira parcela vencimento em 15/07/2020. 'ĂƌĂŶƟĂƐĞĐůĄƵƐƵůĂƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐƌĞƐƚƌŝƟǀĂƐͲ͞ĐŽǀĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂŶĆŽƐĞƌƋƵĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉƌĞƚĞŶĚĂůŝƋƵŝĚĂƌĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƵĐĞƐƐĂƌƐƵĂƐ
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
ŽƐĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞŝƌĞƚŽƌĞƐĚĂd/'/WZd//WO^/Es^d/DEdK^^͘͘^ĂůǀĂĚŽƌ͕͘
ĐŽŶƚĄďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͕ĂƉƌĞ- ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ŽƵŶĆŽƚĞŶŚĂŶĞŶŚƵŵĂĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƌĞĂůŝƐƚĂƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͘KƐƌĞƐƉŽŶOpinião: ǆĂŵŝŶĂŵŽƐĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĚĂdŝďĂŐŝWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐĞ/ŶǀĞƐ- ƐĞŶƚĂĚĂƐƉĂƌĂĮŶƐĚĞĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ŶĆŽĨŽƌĂŵĂƵĚŝƚĂĚĂƐƉŽƌĂƵĚŝƚŽƌĞƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͘Outras informa- ƐĄǀĞŝƐƉĞůĂŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƐĆŽĂƋƵĞůĞƐĐŽŵƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƉĞůĂƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽ
ƟŵĞŶƚŽƐ^͘͘;͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͟Ϳ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐĐŽŵŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ƋƵĞĐŽŵ- ĕƁĞƐƋƵĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĞŽƌĞůĂƚſƌŝŽĚŽĂƵĚŝƚŽƌ͘A ĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ͘Responsabilidade do auditor pela auditoria das
ƉƌĞĞŶĚĞŵŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĞĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉŽƌĞƐƐĂƐŽƵƚƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƋƵĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵŽZĞůĂƚſƌŝŽĚĂ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͗EŽƐƐŽƐŽďũĞƟǀŽƐƐĆŽŽďƚĞƌƐĞŐƵƌĂŶĕĂƌĂǌŽĄǀĞůĚĞƋƵĞ
ĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĂďƌĂŶŐĞŶƚĞ͕ĚĂƐŵƵƚĂĕƁĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĞĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘EŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽƐŽďƌĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐŶĆŽĂďƌĂŶŐĞŽ ĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ƚŽŵĂĚĂƐĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͕ĞƐƚĆŽůŝǀƌĞƐĚĞĚŝƐƚŽƌĕĆŽƌĞůĞŶĂƋƵĞůĂĚĂƚĂ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽƌĞƐƵŵŽĚĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉŽůşƟĐĂƐ ZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞŶĆŽĞǆƉƌĞƐƐĂŵŽƐƋƵĂůƋƵĞƌĨŽƌŵĂĚĞĐŽŶĐůƵƐĆŽĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐŽďƌĞĞƐƐĞƌĞůĂƚſ- ǀĂŶƚĞ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐĞĐĂƵƐĂĚĂƉŽƌĨƌĂƵĚĞŽƵĞƌƌŽ͕ĞĞŵŝƟƌƌĞůĂƚſƌŝŽĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂĐŽŶƚĞŶĚŽŶŽƐƐĂ
ĐŽŶƚĄďĞŝƐ͘ŵŶŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽ͕ĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĂĐŝŵĂƌĞĨĞƌŝĚĂƐĂƉƌĞ- ƌŝŽ͘ŵĐŽŶĞǆĆŽĐŽŵĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ŶŽƐƐĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝ- ŽƉŝŶŝĆŽ͘^ĞŐƵƌĂŶĕĂƌĂǌŽĄǀĞůĠƵŵĂůƚŽŶşǀĞůĚĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ŵĂƐŶĆŽƵŵĂŐĂƌĂŶƟĂĚĞƋƵĞƵŵĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂƌĞĂůŝƐĞŶƚĂŵĂĚĞƋƵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ĞŵƚŽĚŽƐŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͕ĂƉŽƐŝĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ ůŝĚĂĚĞĠĂĚĞůĞƌŽZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞ͕ĂŽĨĂǌġͲůŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞĞƐƐĞƌĞůĂƚſƌŝŽĞƐƚĄ͕ĚĞĨŽƌŵĂƌĞůĞ- zada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂĚĂdŝďĂŐŝWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ^͘͘ĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽŝŶĚŝǀŝ- ǀĂŶƚĞ͕ŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĐŽŵĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐŽƵĐŽŵŶŽƐƐŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŽďƟĚŽŶĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂŽƵ͕ ĕƁĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘ƐĚŝƐƚŽƌĕƁĞƐƉŽĚĞŵƐĞƌĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞĨƌĂƵĚĞŽƵĞƌƌŽĞƐĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐƌĞůĞĚƵĂůĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĚĞƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŽƐƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐƉĂƌĂŽ ĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͕ĂƉĂƌĞŶƚĂĞƐƚĂƌĚŝƐƚŽƌĐŝĚŽĚĞĨŽƌŵĂƌĞůĞǀĂŶƚĞ͘^Ğ͕ĐŽŵďĂƐĞŶŽƚƌĂďĂůŚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽ͕ĐŽŶĐůƵŝƌ- ǀĂŶƚĞƐƋƵĂŶĚŽ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞŽƵĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͕ƉŽƐƐĂŵŝŶŇƵĞŶĐŝĂƌ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞƵŵĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƌĂǌŽĄǀĞů͕
ĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽŶĞƐƐĂĚĂƚĂ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝůĞĐŽŵĂŶŽƌŵĂƐŝŶƚĞƌŶĂ- ŵŽƐƋƵĞŚĄĚŝƐƚŽƌĕĆŽƌĞůĞǀĂŶƚĞŶŽZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ƐŽŵŽƐƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞƐƐĞĨĂƚŽ͘EĆŽ ĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐĚŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐƚŽŵĂĚĂƐĐŽŵďĂƐĞŶĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ͘ŽŵŽƉĂƌƚĞ
ĐŝŽŶĂŝƐĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ;/&Z^ͿĞŵŝƟĚŽƐƉĞůŽ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĐĐŽƵŶƟŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚƐŽĂƌĚ;/^Ϳ͘Base temos nada a relatar a este respeito. ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĚĂŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂƐŽďƌĞĂƐĚĞ- ĚĞƵŵĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐŶŽƌŵĂƐďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͕ĞǆĞƌĐĞŵŽƐ
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito- ŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͗ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĞĂĚĞ- ũƵůŐĂŵĞŶƚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĞŵĂŶƚĞŵŽƐĐĞƟĐŝƐŵŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĂŽůŽŶŐŽĚĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͗ͻ/ĚĞŶƟĮĐĂŵŽƐ
ƌŝĂ͘EŽƐƐĂƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵƚĂŝƐŶŽƌŵĂƐ͕ĞƐƚĆŽĚĞƐĐƌŝƚĂƐŶĂƐĞĕĆŽĂƐĞŐƵŝƌŝŶƟƚƵůĂĚĂ ƋƵĂĚĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƉƌĄƟĐĂƐ ĞĂǀĂůŝĂŵŽƐŽƐƌŝƐĐŽƐĚĞĚŝƐƚŽƌĕĆŽƌĞůĞǀĂŶƚĞŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ŝŶĚĞ͞ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚŽĂƵĚŝƚŽƌƉĞůĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘͟^Ž- ĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝůĞĐŽŵĂƐŶŽƌŵĂƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ;/&Z^Ϳ͕ĞŵŝƟĚŽƐƉĞůŽ/Ŷ- ƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐĞĐĂƵƐĂĚĂƉŽƌĨƌĂƵĚĞŽƵĞƌƌŽ͕ƉůĂŶĞũĂŵŽƐĞĞǆĞĐƵƚĂŵŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂĞŵ
ŵŽƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐĞŵƌĞůĂĕĆŽăŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĠƟĐŽƐƌĞůĞǀĂŶ- ƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĐĐŽƵŶƟŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚƐŽĂƌĚ;/^Ϳ͕ĞƉĞůŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐƋƵĞĞůĂĚĞƚĞƌŵŝŶŽƵĐŽŵŽŶĞĐĞƐ- ƌĞƐƉŽƐƚĂĂƚĂŝƐƌŝƐĐŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽŽďƚĞŵŽƐĞǀŝĚġŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂĞƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂƌ
ƚĞƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽſĚŝŐŽĚĞƟĐĂWƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚŽŽŶƚĂĚŽƌĞŶĂƐŶŽƌŵĂƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĞŵŝƟĚĂƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽ ƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƉĞƌŵŝƟƌĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐůŝǀƌĞƐĚĞĚŝƐƚŽƌĕĆŽƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ- ŶŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽ͘KƌŝƐĐŽĚĞŶĆŽĚĞƚĞĐĕĆŽĚĞĚŝƐƚŽƌĕĆŽƌĞůĞǀĂŶƚĞƌĞƐƵůƚĂŶƚĞĚĞĨƌĂƵĚĞĠŵĂŝŽƌĚŽƋƵĞŽƉƌŽǀĞ&ĞĚĞƌĂůĚĞŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞͲ&͕ĞĐƵŵƉƌŝŵŽƐĐŽŵĂƐĚĞŵĂŝƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĠƟĐĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĞƐƐĂƐ ŵĞŶƚĞƐĞĐĂƵƐĂĚĂƉŽƌĨƌĂƵĚĞŽƵĞƌƌŽ͘EĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĠƌĞƐ- ŶŝĞŶƚĞĚĞĞƌƌŽ͕ũĄƋƵĞĂĨƌĂƵĚĞƉŽĚĞĞŶǀŽůǀĞƌŽĂƚŽĚĞďƵƌůĂƌŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐ͕ĐŽŶůƵŝŽ͕ĨĂůƐŝĮĐĂĕĆŽ͕
ŶŽƌŵĂƐ͘ĐƌĞĚŝƚĂŵŽƐƋƵĞĂĞǀŝĚġŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂŽďƟĚĂĠƐƵĮĐŝĞŶƚĞĞĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂƉĂƌĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂƌŶŽƐƐĂ ƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƟŶƵĂƌŽƉĞƌĂŶĚŽĞĚŝǀƵůŐĂŶĚŽ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ ŽŵŝƐƐĆŽŽƵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐĨĂůƐĂƐŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂŝƐ͘ͻKďƚĞŵŽƐĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ
ŽƉŝŶŝĆŽ͘Outros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior: ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŵĂƐƵĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞĐŽŵŽƵƐŽĚĞƐƐĂďĂƐĞĐŽŶƚĄďŝůŶĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽ ƉĂƌĂĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂƉĂƌĂƉůĂŶĞũĂƌŵŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽƐăƐĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐ͕ŵĂƐŶĆŽĐŽŵŽ

nants”: ŽŵŽŐĂƌĂŶƟĂĚĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞĚĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐĞĚĞƵĮĚƵĐŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞĂŽƐĚĞďĞŶƚƵƌŝƐƚĂƐ
ĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐĚĞƐƵĂƉƌſƉƌŝĂƟƚƵůĂƌŝĚĂĚĞ͕ďĞŵĐŽŵŽĐŽŶƚƌĂƚŽƵĮĂŶĕĂƐďĂŶĐĄƌŝĂƐĂƐĞƌĞŵĞŵŝƟĚĂƐƉŽƌ
ŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŵĨĂǀŽƌĚŽƐĚĞďĞŶƚƵƌŝƐƚĂƐ;͞'ĂƌĂŶƟĂƐĚĂKƉĞƌĂĕĆŽ͟Ϳ͘ĞďġŶƚƵƌĞƐĚĞŵŝƐƐĆŽĚĞ
dŝďĂŐŝWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ^͘͘: ŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϭϲĚĞŵĂƌĕŽĚĞ
ϮϬϭϴ͕ĨŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂĂƉƌŝŵĞŝƌĂĞĞŵŝƐƐĆŽĚĞĚĞďġŶƚƵƌĞƐƐŝŵƉůĞƐ͕ŶĆŽĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵĂĕƁĞƐ͕ĚĂĞƐƉĠĐŝĞĐŽŵ
ŐĂƌĂŶƟĂƌĞĂůĞĐŽŵŐĂƌĂŶƟĂĂĚŝĐŝŽŶĂůĮĚĞũƵƐƐſƌŝĂ͕ĞŵƐĠƌŝĞƷŶŝĐĂ͕ƉĂƌĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƷďůŝĐĂĐŽŵĞƐĨŽƌĕŽƐƌĞƐƚƌŝƚŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƚĞŶĚŽƐŝĚŽĞŵŝƟĚĂƐϲϴ͘ϬϬϬ;ƐĞƐƐĞŶƚĂĞŽŝƚŽŵŝůͿĚĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ĂƐƋƵĂŝƐĨŽƌĂŵŶĞŐŽĐŝĂĚĂƐ
ƉĞůŽƐĞƵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͕ĚĞZΨϭŵŝů͘ŽŶĨŽƌŵĞĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽĚĞĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ĚĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĂŽƐĚĞďĞŶƚƵƌŝƐƚĂƐƐĞƌĄĞĨĞƚƵĂĚŽĞŵϬϮƉĂƌĐĞůĂƐƚĞŶĚŽĂƉƌŝŵĞŝƌĂƉĂƌĐĞůĂǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĞŵ
19/03/2034 e a segunda com vencimento para 19/03/2035. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada
ĞŵϭϭĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϵ͕ĨŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂĂĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽƐƚĞƌŵŽƐĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĐĞůĞďƌĂĕĆŽĚĞƐĞƵWƌŝŵĞŝƌŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂ͗;ŝͿĂůƚĞƌĂƌĂĞƐƉĠĐŝĞĚĂƐĚĞďġŶƚƵƌĞƐƐŝŵƉůĞƐ͕ŶĆŽĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐ
ĞŵĂĕƁĞƐ͕ƐĞƌŝĞƷŶŝĐĂ͕ĚĂϭǐ;ƉƌŝŵĞŝƌĂͿĞŵŝƐƐĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĂĮŶƐĚĞƚŽƌŶĄͲůĂƐĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵĂĕƁĞƐ
ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ;͞Debêntures͟Ϳ͖;ŝŝͿĂůƚĞƌĂƌĂĚĂƚĂĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞũƵƌŽƐƌĞŵƵŶĞƌĂƚſƌŝŽƐƉĂƌĂϭϵĚĞũƵůŚŽ͕
ŝŶŝĐŝĂŶĚŽĞŵϭϵĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϮϭ͕ƐĞŶĚŽĂƷůƟŵĂĚĂƚĂĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞŵϭϵĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϰϯ͖;ŝŝŝͿĂůƚĞƌĂƌĂ
periodicidade de pagamento dos juros remuneratórios das Debêntures; (iv) prever a possibilidade de resgate
ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽĨĂĐƵůƚĂƟǀŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͖Ğ;ǀͿĂůƚĞƌĂƌĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
11. SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS:
Natureza
2018
Empresas
Eletroriver S.A.
DƷƚƵŽ;ĂͿ
38.948
1.510
dŝďĂŐŝWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ^͘͘
DƷƚƵŽ;ďͿ
40.458
Total
Circulante
1.510
EĆŽŝƌĐƵůĂŶƚĞ
38.948
;ĂͿDƷƚƵŽŝŶŝĐŝĂĚŽĞŵϭϵĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϭϴĐŽŵůĞƚƌŽƌŝǀĞƌ^͘͘ĐŽŵǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĞŵϭϵĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞ
ϮϬϮϯ͘^ŽďƌĞŽƐƐĂůĚŽƐŝŶĐŝĚĞŵ/WĞũƵƌŽƐĚĞϲйĂŽĂŶŽ͘KŵƷƚƵŽĨŽŝŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƋƵŝƚĂĚŽĞŵϮϬϭϵ͘
;ďͿDƷƚƵŽŝŶŝĐŝĂĚŽĞŵϯĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϭϴĐŽŵdŝďĂŐŝWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ^͘͘ĐŽŵǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ
ĞŵĂƚĠϯϲϬĚŝĂƐ͘^ŽďƌĞŽƐƐĂůĚŽƐŝŶĐŝĚĞŵ/'WDĞũƵƌŽƐĚĞϬ͕ϱйĂŽŵġƐ͘KŵƷƚƵŽĨŽŝŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƋƵŝƚĂdo em 2019. 12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 12.1 Capital Social: Em 31 de dezembro de 2019 o capital social
ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽĠĚĞZϲϱ͘Ϯϰϱŵŝů;ĞŵϮϬϭϴZΨϭͿĞĞƐƚĄƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉŽƌϱϱ͘ϭϯϮ͘ϲϵϴ;ĞŵϮϬϭϴϭ͘ϬϬϬͿĂĕƁĞƐ
ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͘ϭϬϬй;ĐĞŵƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĚĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂĠĚĞƟƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚĂD/E^W,^͘͘͘12.2
ZĞƐĞƌǀĂůĞŐĂů: ĐŽŶƐƟƚƵşĚĂĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐĞŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͕ŶĂ
ďĂƐĞĚĞϱйĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚĞĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽĂƚĠĂƟŶŐŝƌϮϬйĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͘ƌĞƐĞƌǀĂůĞŐĂůƚĞŵƉŽƌĮŵ
ĂƐƐĞŐƵƌĂƌĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĞƐŽŵĞŶƚĞƉŽĚĞƌĄƐĞƌƵƟůŝǌĂĚĂƉĂƌĂĐŽŵƉĞŶƐĂƌƉƌĞũƵşǌŽĞĂƵŵĞŶƚĂƌ
capital. 12.3 Dividendos mínimos obrigatórios͗KƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƚĂďĞůĞĐĞƋƵĞĂƉſƐĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂƐƌĞƐĞƌǀĂƐůĞŐĂŝƐ͕ĚŽƐĂůĚŽƚŽƚĂůƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĚŽůƵĐƌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ƐĞĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͕Ϯϱй;ǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽ
por cento) deve ser atribuído ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório.
13. DESPESAS POR NATUREZA:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂ
(544)
^ĞƌǀŝĕŽƐĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐ
(118)
(115)
(4.370)
(3.689)
Salários
(1.864)
(1.670)
ĞƉƌĞĐŝĂĕƁĞƐĞĂŵŽƌƟǌĂĕƁĞƐ
(1.198)
KďƌŝŐĂĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐ
(1.593)
(800)
ŽĂĕƁĞƐ;ĂͿ
(2.078)
(2)
Seguros apropriados
(582)
(526)
Aluguéis
(303)
(253)
Viagens e estadas
(437)
(342)
Tributos
(56)
(18)
(992)
(321)
Outras despesas
(118)
(115)
(14.017)
(7.621)
Total
ůĂƐƐŝĮĐĂĚĂƐĐŽŵŽ͗
ƵƐƚŽĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂ
(1.306)
'ĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
(118)
(115)
(10.000)
(5.151)
(2.711)
(2.470)
Pessoal
(118)
(115)
(14.017)
(7.621)
Total
Controladora
Consolidado
13.1 RECEITA LÍQUIDA:
2019
2018
2019
2018
9.364
Receita bruta de vendas
Impostos incidentes sobre vendas:
PIS
(59)
(272)
COFINS
(331)
Total
9.033
Receita líquida de vendas
14. RESULTADO FINANCEIRO:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂ
164
1.367
1.680
1.395
95
314
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
164
1.367
1.775
1.709
Subtotal
ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
DƵůƚĂƐ
(819)
Juros
(2.183)
(2.179)
(6.012)
(2.479)
sĂƌŝĂĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂ
(2.750)
(3.211)
(5.058)
(3.211)
(58)
KƵƚƌĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
(4.933)
(5.390)
(11.070)
(6.567)
Subtotal
(4.769)
(4.023)
(9.295)
(4.858)
Total
15. INSTRUMENTOS FINANCEIROS: ;ĂͿŽŶƐŝĚĞƌĂĕƁĞƐŐĞƌĂŝƐ͗EŽĐƵƌƐŽŶŽƌŵĂůĚĞƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĞƐƚĆŽĞǆƉŽƐƚĂƐĂƌŝƐĐŽƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽʹƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐ͕ƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽ͕ƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƌŝƐĐŽĚĞůŝƋƵŝĚĞǌ͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĂƐĞƌĞŵĂĚŽƚĂĚĂƐĂĐĂĚĂĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂĞ
ƌŝƐĐŽƐŝŶĞƌĞŶƚĞƐ͘;ďͿ'ĞƐƚĆŽĚŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͗KƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂŽƌŝƐĐŽĚĞƵŵĂĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞŶĆŽ
ĐƵŵƉƌŝƌĐŽŵƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ͕ůĞǀĂŶĚŽĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĂŝŶĐŽƌƌĞƌĞŵĞŵƉĞƌĚĂƐ
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĂĚŽƚĂƌĂŵĂƉŽůşƟĐĂĚĞĂƉĞŶĂƐŶĞŐŽĐŝĂƌĐŽŵĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƐƋƵĞ
ƉŽƐƐƵĂŵĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞŽďƚĞƌŐĂƌĂŶƟĂƐƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽ͕ƐŽŵĞŶƚĞĐŽŵŽŵĞŝŽĚĞ
ŵŝƟŐĂƌŽƌŝƐĐŽĚĞƉĞƌĚĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂƉŽƌŵŽƟǀŽĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂ͘;ĐͿ'ĞƐƚĆŽĚĞƌŝƐĐŽĚĞůŝƋƵŝĚĞǌ͗ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƉĞůŽŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚŽƌŝƐĐŽĚĞůŝƋƵŝĚĞǌĠĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂǆĞĐƵƟǀĂ͕ƋƵĞ
ĞůĂďŽƌĂƌĂŵƵŵŵŽĚĞůŽĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽĚĞŐĞƐƚĆŽĚĞƌŝƐĐŽĚĞůŝƋƵŝĚĞǌƉĂƌĂŽŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ
ĚĞĐĂƉƚĂĕĆŽĞŐĞƐƚĆŽĚĞůŝƋƵŝĚĞǌŶŽĐƵƌƚŽ͕ŵĠĚŝŽĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽƐ. ;ĚͿsĂůŽƌĚĞŵĞƌĐĂĚŽĚŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͗KƐǀĂůŽƌĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ
ĞƋƵŝǀĂůĞŵ͕ĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴĞĚĞϮϬϭϳ͕ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ĂŽƐƐĞƵƐǀĂůŽƌĞƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽĞĞƐƚĆŽ
ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͘KƐĞĨĞŝƚŽƐĚĞŐĂŶŚŽƐĞƉĞƌĚĂƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽăŵĞĚŝĚĂƋƵĞƐĆŽ
auferidos e incorridos. 16. RESULTADO POR AÇÃO: K;ƉƌĞũƵşǌŽͿůƵĐƌŽƉŽƌĂĕĆŽďĄƐŝĐŽĠĐĂůĐƵůĂĚŽƉŽƌŵĞŝŽ
ĚĂĚŝǀŝƐĆŽĚŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿůƵĐƌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂƚƌŝďƵşĚŽĂŽƐĚĞƚĞŶƚŽƌĞƐĚĞĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐĞƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐĚĂ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƉĞůĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞŵĠĚŝĂƉŽŶĚĞƌĂĚĂĚĞĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐĞƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐĚƵƌĂŶƚĞŽ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂƐĂĕƁĞƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐƉŽƐƐƵĞŵƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽƐ
ůƵĐƌŽƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐĞŵŝŐƵĂůĚĂĚĞĐŽŵĂƐĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͘KƋƵĂĚƌŽĂƐĞŐƵŝƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂŽƐĚĂĚŽƐĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ĞƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞĂĕƁĞƐƵƟůŝǌĂĚĂƐŶŽĐĄůĐƵůŽĚŽƐ;ƉƌĞũƵşǌŽƐͿůƵĐƌŽďĄƐŝĐŽƉŽƌĂĕĆŽƉĂƌĂĐĂĚĂƵŵĚŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͗
2019
2018
(Prejuízo) lucro do exercício
(4.084)
(13.594)
ůƵĐƌŽƉŽƌĂĕĆŽďĄƐŝĐŽĞĚŝůƵşĚŽ͗
ĕƁĞƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ
55.132.698
1.000
(0,07)
(13.594,00)
WƌĞũƵŝǌŽƉŽƌĂĕĆŽďĄƐŝĐŽ;ĞŵZΨͿ
17. TRANSAÇÕES QUE NÃO AFETARAM O CAIXA E QUIVALENTES DE CAIXA: ƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐŶŽ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƋƵĞŶĆŽĂĨĞƚĂƌĂŵŽĐĂŝǆĂĞƐƚĆŽ͕ĚĞƐĐƌŝƚĂƐĂƐĞŐƵŝƌŶŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͗
2019
2018
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂŐĂƐƚŽƐƐŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂŝƐʹ/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
3.786
12.518
ZĞƚĞŶĕĆŽĚĞĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐʹŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
2.323
3.061
18. EVENTOS SUBSEQUENTES - EFEITOS DO CORONAVIRUS (COVID19) NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: ŽŶĨŽƌŵĞŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĚĂsDĚĞϭϬĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϬ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚŽKİĐŝŽŝƌĐƵůĂƌ^Eͬ^WͬŶǑ
ϬϮͬϮϬϮϬ͕ďĞŵĐŽŵŽĞŵĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽWϮϰͲǀĞŶƚŽ^ƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞĂŝŶĚĂŶĆŽĨŽŝƉŽƐƐşǀĞůŝĚĞŶƟĮĐĂƌĂůƚĞƌĂĕƁĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐŶĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ĐŽŵŽƋƵĞĚĂŶŽǀŽůƵŵĞ
ĚĞŐĞƌĂĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞŵƐƵĂƐŝŶǀĞƐƟĚĂƐ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ƋƵĞƉŽƐƐĂŵĞƐƚĂƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂƵŵƌĞŇĞǆŽĚĂ
ĞƉŝĚĞŵŝĂĚŽŽƌŽŶĂǀşƌƵƐ͘ĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ŶĞƐƚĞŵŽŵĞŶƚŽŶĆŽĠƉŽƐƐşǀĞůĞƐƟŵĂƌƋƵĂŝƐŽƐƌŝƐĐŽƐĞŝŶĐĞƌƚĞǌĂƐ
ĂŽƐƋƵĂŝƐĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƚĂƌĄĞǆƉŽƐƚĂŶŽĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ͕ĚĞǀŝĚŽĂŽƐŝŵƉĂĐƚŽƐĂŝŶĚĂŝŵĞŶƐƵƌĄǀĞŝƐŶŽƐŶĞŐſĐŝŽƐ
ĚĂdŝďĂŐŝWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ^͕͘ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂƐĞƵƐƵƐƵĄƌŝŽƐĞĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ͘ŽŶƚƵĚŽ͕Ă
ŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽĚĞƐĐĂƌƚĂƋƵĞŽƐŝŵƉĂĐƚŽƐŶĂĞĐŽŶŽŵŝĂĞŵĞƌĐĂĚŽĞŵŐĞƌĂůĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂƉĂŶĚĞŵŝĂĚŽ
ŽƌŽŶĂǀşƌƵƐƉŽĚĞŵĂĨĞƚĂƌĂĚǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞĂƐƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͘19. AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:KƐŵĞŵďƌŽƐĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞǆĂŵŝŶĂƌĂŵŽĐŽŶũƵŶƚŽ
ĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƌĞůĂƟǀĂƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕Ğ
ĐŽŶĐůƵşƌĂŵƋƵĞĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƚƌĂĚƵǌĞŵĐŽŵƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐƵĂƉŽƐŝĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂĂƐƐŝŵĐŽŵŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂŵĞǀĞŶƚŽƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐĂƚĠϯϬĚĞũƵŶŚŽĚĞϮϬϮϬ͕ĚĂƚĂŶĂƋƵĂůĞƐƐĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĨŽƌĂŵĂƉƌŽǀĂĚĂƐ͘
Composição da Diretoria:tĂůƚĞƌEƵŶĞƐ^ĞŝũŽEĞƚŽͲŝƌĞƚŽƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͖ŶƚƀŶŝŽtĂůƚĞƌĚŽƐ^ĂŶƚŽƐWŝŶŚĞŝƌŽ
Filho - Diretor. Contador: tŝůŝĂŶĂůŝǆƚŽĚĞƐƐŝƐͲZϬϭϳ͘ϭϭϰͬKͲϱͲW&ϳϴϯ͘ϲϯϯ͘ϱϳϴͲϬϰ͘
ŽďũĞƟǀŽĚĞĞǆƉƌĞƐƐĂƌŵŽƐŽƉŝŶŝĆŽƐŽďƌĞĂĞĮĐĄĐŝĂĚŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͘
ͻǀĂůŝĂŵŽƐĂĂĚĞƋƵĂĕĆŽĚĂƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐƵƟůŝǌĂĚĂƐĞĂƌĂǌŽĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĞ
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐĨĞŝƚĂƐƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘ͻŽŶĐůƵşŵŽƐƐŽďƌĞĂĂĚĞƋƵĂĕĆŽĚŽƵƐŽ͕ƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĚĂďĂƐĞĐŽŶƚĄďŝůĚĞĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂƐĞǀŝĚġŶĐŝĂƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂŽďƟĚĂƐ͕ƐĞĞǆŝƐƚĞ
ƵŵĂŝŶĐĞƌƚĞǌĂƌĞůĞǀĂŶƚĞĞŵƌĞůĂĕĆŽĂĞǀĞŶƚŽƐŽƵĐŽŶĚŝĕƁĞƐƋƵĞƉŽƐƐĂůĞǀĂŶƚĂƌĚƷǀŝĚĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĞŵƌĞůĂĕĆŽăĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͘^ĞĐŽŶĐůƵŝƌŵŽƐƋƵĞĞǆŝƐƚĞ
ŝŶĐĞƌƚĞǌĂƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ĚĞǀĞŵŽƐĐŚĂŵĂƌĂƚĞŶĕĆŽĞŵŶŽƐƐŽƌĞůĂƚſƌŝŽĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂƉĂƌĂĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ŽƵŝŶĐůƵŝƌŵŽĚŝĮĐĂĕƁĞƐĞŵŶŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽ͕ƐĞ
ĂƐĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐĨŽƌĞŵŝŶĂĚĞƋƵĂĚĂƐ͘EŽƐƐĂƐĐŽŶĐůƵƐƁĞƐĞƐƚĆŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂƐŶĂƐĞǀŝĚġŶĐŝĂƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂ
ŽďƟĚĂƐĂƚĠĂĚĂƚĂĚĞŶŽƐƐŽƌĞůĂƚſƌŝŽ͘dŽĚĂǀŝĂ͕ĞǀĞŶƚŽƐŽƵĐŽŶĚŝĕƁĞƐĨƵƚƵƌĂƐƉŽĚĞŵůĞǀĂƌĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĂŶĆŽŵĂŝƐƐĞŵĂŶƚĞƌĞŵĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͘ͻǀĂůŝĂŵŽƐĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽŐĞƌĂů͕ĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĞŽĐŽŶƚĞƷĚŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĂƐĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐĞƐĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŽƐĞǀĞŶƚŽƐĚĞŵĂŶĞŝƌĂĐŽŵƉĂơǀĞů
ĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĂĚĞƋƵĂĚĂ͘ͻKďƚĞŵŽƐĞǀŝĚġŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂĞƐƵĮĐŝĞŶƚĞƌĞĨĞƌĞŶƚĞăƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐŽƵĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŶĞŐſĐŝŽĚŽŐƌƵƉŽƉĂƌĂĞǆƉƌĞƐƐĂƌƵŵĂŽƉŝŶŝĆŽƐŽďƌĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘^ŽŵŽƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂĚŝƌĞĕĆŽ͕ƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͘ŽŵƵŶŝĐĂŵŽͲŶŽƐĐŽŵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĂƌĞƐƉĞŝƚŽ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͕ĚŽĂůĐĂŶĐĞ
ƉůĂŶĞũĂĚŽ͕ĚĂĠƉŽĐĂĚĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂĞĚĂƐĐŽŶƐƚĂƚĂĕƁĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĂƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐĚĞĮĐŝġŶĐŝĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐŶŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐƋƵĞŝĚĞŶƟĮĐĂŵŽƐĚƵƌĂŶƚĞŶŽƐƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͘^ĂůǀĂĚŽƌ͕ϯϬĚĞũƵnho de 2020. ^EdEΘ^Kh^ͲƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐͲZʹʹEǑϲϭϮ͖ůďĞƌƚŽĚĂ^ŝůǀĞŝƌĂ>ŝŵĂ
ͲŽŶƚĂĚŽƌͲZʹʹEǑϵ͘Ϭϵϯ͘

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

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado ANTONIO CARLOS BARBOSA (CPF nº 061.834.628-70 ou 079.108.271-72), e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PROCESSO Nº 1010716-89.2019.8.26.0071, ajuizada
pelo exequente CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DOS SABIAS I (CNPJ nº 02.519.933/0001-15). O Dr. Marcelo Andrade Moreira, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado
pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.canaljudicial.com.br/goldleiloes) portal de
leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 03/11/2020 às 14:00h, e com término no dia 05/11/2020 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 05/11/2020
às 14:01h, e com término no dia 24/11/2020 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 85% (oitenta e cinco por cento, conf. decisão de fls. 202/203 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do
CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 67.216 DO 1° CRI DE BAURU/SP. AVALIAÇÃO: R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais) atualizados até (setembro/2020), conf. decisão e homologação de fls. 198 dos autos.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO
Nº 1007023-32.2018.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera,
Estado de São Paulo, Dr(a). Jurandir de Abreu Júnior, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDERSON LEANDRO
FAUSTINO, Brasileiro, RG 224842353, CPF 153.330.63893, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
Cível por parte de S I Educação Moderna Ltda.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, objetivando o
recebimento de R$ 3.128,26 (Abril/2018), referente ao
inadimplemento do contrato de prestação de serviços
educacionais celebrado entre as partes em 04/01/2017.
Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste
o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos
articulados. Não sendo contestada a ação, o requerido
será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 17 de setembro de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006915-55.2020.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur
Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA APARECIDA DE QUEIROGA CAVALCANTE, Brasileira, RG
3429581, CPF 075.712.444-55, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença,
movida por COLÉGIO AMORIM LTDA – ERMELINO MATARAZZO. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de
R$ 11.066,49, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos
do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresent
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BEETOOLS TECNOLOGIA EDUCACIONAL S/A - CNPJ 27.836.175/0001-90
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
11ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Fica Vossa Se nhoria, n a qualid ade de Ac ionista de BEETOOLS TECNOLOGIA
EDUC ACIONAL S/A, co nvocado para c omparec er à 11 ª. Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada na data de 03 de novembro 2020, às 9:00 horas, em primeira
convocação, ou 10:00 horas em segunda convocação com qualquer número de acionistas,
de ma neira se mipresen cial, fac ultando a partic ipação e o voto d os acion istas
presencialmente, no local físico da sede da Companhia e à distância por meio do envio
de boletim de voto à distância e/ou mediante atuação remota, via sistema eletrônico,
n a p la t afo rma ZOOM , n o e n de r eç o e l e tr ô nic o h tt p s:/ /u s02 web . zo o m. u s/ j/
89439137333?pwd=d1ZEVHpJZzA4OUppbHdkOXVxVXV3UT09,para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: (1) Deliberar sobre a renúncia do Diretor Financeiro, declarando
o cargo vago e redistribuindo as atribuições do Diretor Financeiro entre os demais Diretores. (2)
Apreciar a proposta de aumento do capital social da Companhia, com a emissão de mais 39.875
(trinta e nove mil, oitocentas e setenta e cinco) novas ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal, aprovando o preço de emissão das novas ações a serem emitidas, a destinação dos
valores a serem recebidos, bem como as condições de subscrição e integralização das ações a serem
emitidas; (3) Aprovar os boletins de subscrição decorrentes das novas ações a serem emitidas,
fixando termos e condições; (4) Aprovar o novo quadro de acionistas, após o aumento de capital
social; (5) Aprovar a reforma do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (6) Aprovar a
consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (7) Aprovar os instrumentos firmados entre
a Companhia e a empresa americana Learn Launch Accelerator II LLC. Registramos, por oportuno,
que, por se tratar de uma Assembleia Geral que se realizará de forma semipresencial, podendo
os acionistas participar e votar presencialmente no local físico da sede da Companhia, ou à
distância, por meio da plataforma indicada acima, é facultado a Vossa Senhoria o envio de
boletim de voto a distância e/ou mediante atuação remota, via sistema eletrônico. Para a vossa
participação, presencial ou remota, deverá ser apresentado documento de identificação,
acompanhado da indicação do vosso e-mail, ou telefone celular, em caso de participação remota,
no prazo de até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos,
pelo endereço de e-mail rawlinson@beetools.com.br, ou presencialmente na sede da Companhia.
Em anexo à presente convocação, apresentamos também o modelo de boletim de voto a ser
preenchido, caso Vossa Senhoria opte pela participação remota por meio desse mecanismo.
Sendo o que nos cumpria para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos e informações que porventura se façam necessárias.
Atenciosamente,
RAWLINSON PETER TERRABUIO
Diretor Presidente
M&G FIBRAS HOLDING S.A.
COMPANHIA FECHADA
CNPJ n.º 18.731.866/0001-38 - NIRE 35.300.455.916
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.
Os Senhores Acionistas da M&G FIBRAS HOLDING S.A. são convidados pelo Conselho de Administração a se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará em sua sede social, localizada na Avenida das Nações
Unidas, 12551 – 8º andar – Parte V – São Paulo/SP, no dia 03 de outubro de 2020, às 12h, a ﬁm de: Tomar conhecimento do Relatório da Administração, do Parecer dos Auditores Independentes, examinar e deliberar sobre
as contas da administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas
relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019; Fixar o montante da remuneração global da Administração.
Em consonância com o Parágrafo único do artigo 28 do Estatuto Social em vigor da Companhia, os mandatos
de representação na Assembleia Geral deverão ser depositados na sede social da Companhia até às 18h (dezoito
horas) do dia 30 de outubro de 2020. A M&G FIBRAS HOLDING S.A. informa ainda que o foro judicial competente
para dirimir questões que envolva a sua acionista M&G FIBRAS PARTICIPAÇÕES LTDA. é o da cidade de São
Paulo, onde está localizada a sua sede, nos termos do artigo 119 da Lei das Sociedades Anônimas. São Paulo, 23
de outubro de 2019.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - M&G FIBRAS HOLDING S.A

Jornal O DIA SP
VIGOR ALIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 13.324.184/0001-97 - NIRE 35.300.391.047
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Vigor Alimentos S.A. (“Companhia”) convocados a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia no dia 12/11/2020, em 1ª convocação às 11h
e em 2ª às 11h30, na sede social da Companhia, situada na Rua Joaquim Carlos, 396, 1º andar, Brás,
CEP 03019-900, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) tendo em vista o fim da vigência
do mandato dos membros do Conselho de Administração atual, deliberar sobre a eleição dos seus novos
membros; (ii) indicar um dos membros eleitos como Presidente do Conselho de Administração; (iii)
ratificação da nomeação dos Diretores; e (iv) outros assuntos de interesse dos acionistas presentes e
da Companhia. São Paulo, 22 de outubro de 2020. Alberto Alfredo Arellano García - Conselho de
Administração. A Administração da Vigor Alimentos S.A.
(23, 24 e 27/11/2020)

Ventura Holding S.A. – CNPJ/ME nº 02.265.631/0001-68 – NIRE 35.300.199.821
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de julho de 2020
Data, hora e local: 27/07/2020, às 14h00, na sede social da Companhia, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 13º
andar, conjunto 13B, São Paulo-SP. Convocação e Presença: Dispensada, ante a presença da totalidade dos acionistas
da Companhia. Mesa: Paula Regina Depieri, Presidente; José Luiz Depieri, Secretário. Deliberações da Ordem do Dia
aprovadas por unanimidade de votos: (i) Aprovado o aumento do capital social, no montante de R$ 87.200.000,00,
passando de R$ 169.581.920,73, para R$ 256.781.920,73, mediante a emissão de 17.326.277.292 novas ações ordinárias,
nominativas, sem valor nominal, as quais são totalmente subscritas e integralizadas pelos acionistas, de forma proporcional
às respectivas participações no capital social, conforme Boletim de Subscrição (Anexo I a presente ata). (ii) Aprovada a
adequação do endereço da sede social, conforme Lei Municipal nº 16.804/2018, passando o endereço da sede a ser Avenida
Dra. Ruth Cardoso nº 4.777, 13º andar, conjunto 13B, São Paulo-SP. (iii) Aprovada as alterações das Cláusulas 3ª e 5ª do
Estatuto Social, que passam a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 3ª. A sociedade tem sede e foro na Avenida Dra.
Ruth Cardoso, nº 4777, 13º andar, conjunto 13 B, São Paulo-SP.”. “Cláusula 5ª. O capital social é de R$ 256.781.920,73,
dividido em 34.380.404.300 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e 08 ações preferenciais, nominativas da
classe A e sem valor nominal.”. (iv) Aprovada a consolidação do Estatuto Social, que passa a vigorar conforme a redação
constante do Anexo II à presente ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se
a presente ata. Acionistas: José Luiz Depieri, Paula Regina Depieri, Carlos Eduardo Depieri e Patrícia Depieri Parsequian.
São Paulo, 27/07/2020. Assinaturas: Mesa: Paula Regina Depieri – Presidente; José Luiz Depieri – Secretário. JUCESP –
Registrado sob o nº 380.295/20-9 em 18/09/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
Ventura Holding S.A. – CNPJ/ME nº 02.265.631/0001-68 – NIRE 35.300.199.821
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de julho de 2020. Data, hora e local: 27/07/2020,
às 15h00, na sede social da Companhia, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 13º andar, conjunto 13B, São Paulo-SP.
Convocação e presença: Dispensada, ante a presença da totalidade dos acionistas. Mesa: Paula Regina Depieri, Presidente;
José Luiz Depieri, Secretário. Deliberações da Ordem do Dia aprovadas por unanimidade de votos: (i) Aprovadas as
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019, publicadas em 10/04/2020 do DOESP
e no jornal “O Dia”. (ii) Aprovada a não distribução de dividendos na presente Assembleia Geral, considerando o resultado
negativo apurado no exercício social encerrado em 31/12/2019 e a inexistência de saldo na conta de reserva de lucros,
inclusive os dividendos mínimos atribuíveis às ações preferenciais nominativas da Classe A, destinando-se o resultado à conta
de prejuízos acumulados. (iii) Foram fixados como limite máximo de remuneração dos membros da Diretoria para o exercício
de 2020 o valor global anual de R$ 1.500.000,00 a ser distribuído entre seus membros. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata. São Paulo, 27/07/2020. Mesa: Paula Regina Depieri, Presidente; José Luiz Depieri, Secretário. Acionistas: Paula Regina Depieri; Patricia Depieri Parsequian; José Luiz Depieri; Carlos
Eduardo Depieri. JUCESP – Registrado sob o nº 381.077/20-2 em 18/09/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.





  

 



 

         

       

  
RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa do Brasil, a
requerimento do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, a todos que o presente edital virem ou interessar
possa que, RACHEL DE FÁTIMA CREPALDI DIAS DA SILVA, brasileira, solteira, maior, administradora,
RG nº 32.874.269-7-SSP/SP, CPF nº 216.093.628-61, domiciliada nesta Capital, residente na Rua Juréia nº
848, apartamento nº 73, Saúde, fica intimada a purgar a mora mediante o pagamento referente a 09 (nove)
prestações em atraso, vencidas de 25/01/2020 a 25/09/2020, no valor de R$54.111,76 (cinquenta e quatro mil,
cento e onze reais e setenta e seis centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de
R$54.168,79 (cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), que atualizado
até 02/01/2021, perfaz o valor de R$73.196,93 (setenta e três mil, cento e noventa e seis reais e noventa e três
centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi
concedido pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, para aquisição do imóvel localizado na Rua Jaci, nº
51, apartamento nº 11, localizado no 1º andar ou 1º pavimento do Condomínio Edifício Fascínio Vila Mariana,
na Saúde – 21° Subdistrito, objetos de “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força
de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 4 na matrícula nº 210.493. O pagamento haverá de ser
feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, 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 a devedora desde já advertida 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 SANTANDER (BRASIL) 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, 21 de outubro de 2020. O Oficial.
23, 26 e 27/10

EDITAL CONJUNTO - RELAÇÃO DE CREDORES, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, COM PRAZO DE 30 (TRINTA DIAS), expedido nos autos da ação de Recuperação Judicial de SANTACONSTANCIA
TECELAGEM LTDA. e SIENA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S. A. PROCESSO Nº 1041161-66.2020.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito,
Dr. Leonardo Fernandes dos Santos da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo-SP, FAZ SABER a
todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, ou puderem se interessar, em especial aos credores, expedido nos
autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL requerida pelas sociedades empresárias SANTACONSTANCIA TECELAGEM LTDA. e SIENA
COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A., que foi apresentado Plano de Recuperação Judicial, que se encontra juntado aos autos às fls.
7.565/8.129, sendo fixado o prazo de 30 dias, a partir da publicação deste, para a apresentação de eventuais objeções, nos termos do caput
do art. 53 da Lei 1.101/05. FAZ SABER que a KPMG Corporate Finance Ltda., representada pela Dra. Osana Maria da Rocha Mendonça,
inscrita na OAB/SP 122.930, nomeada como Administradora Judicial da Recuperação Judicial supra, apresentou a Relação de Credores,
nos termos do §2° do artigo 7° da Lei n° 11.101/2005, conforme informado às fls. 8.226/8.412 do processo nº 1041161-66.2020.8.26.0100
e ao final descrita. FAZ SABER, POR FIM, que o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, poderão ter
acesso à documentação analisada pela Administradora Judicial, mediante solicitação à Administradora Judicial, por meio do e-mail
omendonca@kpmg.com.br ou por acesso ao sítio eletrônico https://administracaojudicial.kpmg.com.br/, podendo ser impugnada esta
relação no prazo comum de 10 (dez) dias, nos termos do art. 8° da Lei 11.101/2005. RELAÇÃO DE CREDORES: Classe I – Trabalhista:
Acacio Fernandes dos Passos, R$ 10.253,05; Adianis de Sousa Ferreira, R$ 4.443,26; Admilson Nascimento de Santana, R$ 21.714,66;
Adriana de Santana Silva, R$ 7.100,05; Adriana Ferreira Mendes, R$ 7.654,54; Adriana M da Silva F Delmondes, R$ 6.366,69; Agnaldo
Monteiro, R$ 84.570,93; Ailton Santos de Jesus, R$ 55.350,33; Alair Roberto dos Santos, R$ 41.610,92; Alana Santos do Nascimento,
R$ 9.118,98; Aldo Pereira de Andrade, R$ 37.566,60; Aloisio Lopes Marinho, R$ 55.846,26; Anderson da Silva Oliveira, R$ 11.560,76;
Anderson Donato da S Simoes, R$ 8.411,96; Anderson Valdevino da Silva, R$ 12.377,81; Andre Jose da Silva, R$ 35.005,42; Andre Rafael
de S M Araujo, R$ 10.172,39; Andreza Aparecida da S Mendes, R$ 6.360,35; Anselmo Cosmo da Silva, R$ 15.219,05; Antonio Almeida
Bomfim, R$ 12.550,93; Antonio Francisco Nunes, R$ 11.159,05; Antonio Peixe da Cruz, R$ 13.029,46; Antonio Rodrigues de Araujo,
R$ 28.217,82; Ariane de Moraes, R$ 9.956,47; Ariboni, Fabbri e Schmidt Sociedade de Advogados, R$ 2.725,00; Breno Matheus R Lima da
Silva, R$ 5.925,98; Breno Plada Delege, R$ 4.439,61; Bruna Ramos Lopes, R$ 17.604,37; Bruno Gustavo Silva dos Santos, R$ 4.405,46;
Camila de Cassia Serra, R$ 10.236,99; Carlos Tenorio Cavalcante, R$ 51.618,67; Carolina Baptista de Oliveira Rocha , R$ 16.488,84;
Cassius Clay de Paula Rocha, R$ 5.000,00; Celio do Carmo, R$ 50.815,18; Celio Jacinto da Silva, R$ 10.999,81; Cilene Gomes de Mattos,
R$ 21.768,06; Claudionor Luciano Alves, R$ 14.007,12; Cleonice T de Lima Rodrigues, R$ 57.188,03; Clodoaldo da Silva Santos, R$
44.047,68; Cristhian Ferreira Pompermaier, R$ 13.882,89; Daniel Keito Lima dos Santos, R$ 13.090,01; Daniel Silva de Lima, R$ 3.805,05;
Daniel Silva de Oliveira, R$ 41.365,67; David Monteiro de Oliveira, R$ 10.719,85; Dayana Maria da Silva, R$ 14.467,36; Diego Menezes
Gonsaga, R$ 12.176,25; Diego Pereira das Montanhas, R$ 7.784,01; Edeilda Maria da Silva, R$ 48.248,04; Edson Israel de Lima, R$
24.388,73; Eduardo de Oliveira, R$ 5.089,10; Edvan da Silva Oliveira, R$ 10.011,10; Elenice Alves de Assuncao, R$ 28.653,60; Elisabete
N Silva Cordeiro, R$ 5.369,45; Ericles Alves S de Oliveira, R$ 10.316,75; Erika de Castro Vils, R$ 10.314,86; Eudes Amaral Santos,
R$ 17.630,13; Fabio Angelo de Araujo, R$ 20.918,77; Fabio Silva Francisco, R$ 23.570,78; Felipe Sobral dos Santos, R$ 4.946,27; Fernanda
Damasceno Mira , R$ 10.817,07; Fernanda N de Freitas Barbosa, R$ 18.202,97; Fernando da Silva Gomes, R$ 33.420,30; Fernando Pereira
da Silva, R$ 20.000,00; Francisco Bruckmueller, R$ 44.464,61; Gabriel Almeida Bezerra, R$ 10.839,64; Gabriela D de O Umbuzeiro,
R$ 13.032,79; Genilson Francisco de Santana, R$ 21.944,49; Genivaldo de Souza Santos, R$ 38.749,84; Geovani Olimpio de Araujo, R$
6.017,33; Guilherme Justino Camargo, R$ 5.915,64; Gustavo de Oliveira Amorim, R$ 3.643,29; Gustavo Santonio de Almeida, R$ 12.174,08;
Hellen Bitencourt de Oliveira , R$ 11.226,29; Henrique Matheus V Veidz, R$ 19.564,95; Hernando dos Anjos Silva, R$ 20.640,33; Honda,
Teixeira, Araujo, Rocha - Advogados, R$ 12.167,01; Irandi Alves da Costa Filho, R$ 21.523,19; Isabel Cristina Lopes Galv
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TRADAQ LTDA. - CNPJ/ME nº 03.884.403/0001-39 - NIRE 35.216.327.431

Edital de Convocação - Reunião de Sócios
A administração da Tradaq Ltda., localizada na Rua Fiandeiras, nº 306, salas 31, 32, 34, Bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, (“Sociedade”), nos termos da Cláusula Sexta, § 1º, do Contrato Social, convoca os sócios a se reunirem em reunião de sócios, em 1ª
convocação, em 19.11.2020, às 16h00, em formato digital, para discutirem e deliberarem acerca da seguinte ordem do dia: (i)
aprovar as contas da administração e dos balanços patrimoniais concernentes aos exercícios encerrados em 31.12.2017, 31.12.2018
e 31.12.2019; (ii) ratiﬁcar da destinação do resultado do exercício encerrado em 31.12.2018; (iii) aprovar a destinação do resultado do exercício encerrado em 31.12.2019; (iv) aprovar a admissão das sucessoras de José como sócias da Sociedade em virtude do Processo de Inventário nº 1009994-96.2018.8.26.0004, que tramita perante a 01ª Vara da Família e Sucessões do Foro
Regional da Lapa - Comarca da Capital do Estado de São Paulo; (v) eleger a nova Diretora; (vi) aprovar a alteração do Contrato
Social, a ﬁm de reﬂetir as deliberações ora aprovadas; e (vii) autorizar a Diretora para que tome todas as medidas necessárias
para a implementação das deliberações ora aprovadas (“Reunião”). A Reunião será realizada de modo digital por meio do sistema Google Meets, pelo qual os sócios poderão ver e serem vistos, ouvir e se manifestarem, digitalmente. Os sócios que desejarem participar deverão enviar um e-mail ao endereço patricia.molesf@gmail.com, com até 48h de antecedência do horário da
reunião, solicitando as orientações técnicas de acesso ao sistema de participação remota. Para participar da Reunião, os sócios
deverão apresentar: (a) documentos de identidade que contenham foto do titular e atos que comprovem a representação legal,
quando for o caso; e/ou (b) original ou cópia autenticada do instrumento de outorga de poderes de representação com ﬁrma reconhecida em cartório. O envio de tais documentos com, no mínimo, 48h de antecedência, para o e-mail patricia.molesf@gmail.
com, observada a possibilidade de apresentação dos documentos exigidos com 30 minutos de antecedência do horário marcado para início das deliberações. Os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas na Reunião encontram-se, disponíveis aos sócios, para consulta, na sede social, bem como poderão ser disponibilizados por e-mail, mediante solicitação enviada
ao endereço de e-mail patricia.molesf@gmail.com. São Paulo, 20.10.2020. Tradaq Ltda. p. Patrícia Moles Fanjul - (por e-mail)

COMPANHIA AGRÍCOLA E PASTORIL FAZENDA RIO PARDO
CNPJ nº 56.769.524/0001-04 - NIRE nº 35300034635
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas da Companhia Agrícola e Pastoril Fazenda Rio Pardo (“Companhia”), convocados por
sua Diretoria para se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 11/11/2020, às 12h, na sede social da Companhia,
localizada na Av. Cidade Jardim, 400, 13º andar, conj. 135, Jardim Paulistano, na Cidade de SP, SP, com a
seguinte Ordem do Dia: (i) Retificar a Ata de AGE realizada no dia 12/07/2019 (“AGE”) para corrigir os
equívocos lá cometidos, no sentido de terem sido nela excluídas as matérias aprovadas na Ata de AGE
realizada no dia 29/12/2018 (i.a) que tratou da restituição feita ao acionista Sr. Antonio João Abdalla Filho, de
direitos de parceria rural vinculados ao imóvel objeto da matrícula nº 12.038 do Ofício de Registro de Imóveis
da Comarca de Cerqueira Cesar (“Eucaliptos”), no valor de R$ 3.728.704,00, e da quantia adicional de
R$ 66.472,00 em moeda corrente, preservada a restituição proporcional aos acionistas (i.b) por consequência,
retomar a quantia de R$ 3.795.176,00 do montante da redução do capital social da Companhia deliberada
da Ata da AGE realizada em 29/12/2018; (ii) Aprovadas as retificações anteriores, adequar o valor correto do
capital social reduzido quando da realização da Ata de AGE realizada no dia 29/12/2018; (iii) Ratificação de
todas as demais disposições constantes da Ata da AGE não retificadas expressamente; (iv) Se aprovadas as
matérias anteriores aprovar a redação correta do Artigo 4º do Estatuto Social para refletir o valor correto do
capital social, considerando a presente Ata e as Atas das AGE’s realizadas em 29/12/2018 e 12/07/2019; e
(v) Alteração do endereço da sede da Companhia. Por conseguinte, alteração do Artigo 1º do Estatuto Social
da Companhia. Em virtude da pandemia COVID-19, as recomendações de distanciamento entre todos os
presentes deverão ser respeitadas, sendo certo que a Companhia adotará as medidas de prevenção
aconselhadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). São Paulo, 23 de outubro de 2020.

Solví Participações S.A.

CNPJ nº 02.886.838/0001-50 - NIRE 35.300.158.903
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 03.07.2020
Data, Hora, Local: 03.07.2020, às 10h, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 400FR, 1º andar, Jaguaré, São Paulo/
SP. Presenças: totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Carlos Leal Villa, Secretário: Celso Pedroso. Deliberações
Aprovadas: 1. A Companhia foi informada sobre o desfecho favorável do Processo 0003477-15.2013.4.01.3200 e,
desta forma, em obediência ao disposto no artigo 5º do Estatuto Social, os acionistas deliberaram aprovar distribuição
do dividendo preferencial previsto na alínea (ii) do §2º do referido artigo 5º, nos termos que se seguem. 2. No exercício
ﬁscal de 2020, o dividendo preferencial foi calculado em R$ 67.260.000,00, devendo ser lançado à débito da conta de
Reserva de Lucros, conforme Balancete elaborado em 30.06.2020 e arquivado na sede da Companhia, observado que,
caso seja veriﬁcada alguma diferença (positiva ou negativa) no valor do dividendo preferencial ora aprovado após a
apuração deﬁnitiva dos tributos incidentes sobre o Earn-out, nos termos do §3º do artigo 5º do Estatuto Social, a
administração da Companhia deverá convocar uma nova Assembleia Geral Extraordinária para retiﬁcar esta deliberação,
sendo que o valor de tal diferença deverá ser pago pela, ou restituído à, Companhia (conforme aplicável). 3. Em vista do
que dispõe o §4º do artigo 5º do Estatuto Social, o valor estimado nesta data para o dividendo preferencial a ser pago
no exercício social de 2021 é de R$ 109.329.000,00, o qual é desde já contabilizado no passivo, a débito da conta de
Reserva de Lucros. Esse valor será atualizado monetariamente nos moldes do Contrato Igarapé e será objeto de
deliberação após o efetivo recebimento do valor remanescente do Earn-out pela Companhia e apuração do valor devido
nos termos do estatuto social. Tal como no exercício de 2020, o dividendo preferencial a ser pago no exercício de 2021 é
debitado da conta de Reserva de Lucros. 4. Os administradores deverão tomar as medidas necessárias à pronta
liquidação dos dividendos ora declarados, observado o limite máximo de 30 dias de que trata o § 5º do Artigo 5º do
Estatuto Social, ﬁcando desde já ratiﬁcados eventuais pagamentos e providências que tiverem sido tomados visando o
estrito cumprimento do Estatuto Social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 03.07.2020. Acionistas: Solví
Environnement S.A.S - Carlos Leal Villa, Servy Patrimonial Ltda. - Sandra Molinero, Ney Lopes Moreira Castro,
Brasil Verde Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Fernando Lima Rocha Lohmann,
Thomas Marshall Skinner. JUCESP nº 435.669/20-5 em 16.10.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2020
CONGREGAÇÃO MEKOR HAIM
CGC: 62.365.655/0001-10
RUA SÃO VICENTE DE PAULO, 276
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E ELEIÇÕES ESTATUTARIAS
CONVOCAÇÃO
Os Sócios da Congregação Mekor Haim, estão convocados à Assembléia Geral
Ordinária que realizar-se-á na quarta-feira, 25 de Novembro de 2020, às 17h30m, em
primeira convocação e, em segunda convocação às 18h30m, com a seguinte ordem
do dia: a) Relatório da Diretoria para o exercício findo em 31/12/19; b) Balanço da
Tesouraria; c) Parecer do Conselho Fiscal; d) Eleição do Conselho Diretor; e) Eleição
do novo Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais; f) Diversos. São Paulo,
Outubro de 2020.

Travessia Securitizadora S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº: 26.609.050/0001-64 - NIRE: 35.300.498.119
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados
de Recebíveis Imobiliários da 10ª e 11ª Série da 1ª Emissão da Travessia Securitizadora S.A.
A Travessia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 26.609.050/0001-64 (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, nos termos da Cláusula 16.5 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 10ª e 11ª Séries da 1ª Emissão
de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Travessia Securitizadora S.A., celebrado em 31 de julho de 2019 (“Termo de Securitização”), entre a Emissora e Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente ﬁduciário
dos CRI (“Agente Fiduciário”, “CRI” e “Emissão”, respectivamente), convoca os Srs. titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”), a
reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia”), a realizar-se no dia 09 de novembro de 2020, às 10
horas. Nos termos da Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”) e conforme previsto na Cláusula 16.1 do
Termo de Securitização, a Assembleia será realizada exclusivamente digital, conforme instruções descritas abaixo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Não decretar o Vencimento Antecipado da Cédula de Crédito Bancário
nº FP3107/19 (“CCB”), e consequentemente dos CRI, nos termos da cláusula 8.5, item “i” do Termo de Securitização, devido
ao inadimplemento (a) da parcela de amortização dos CRI, referente ao mês de setembro de 2020, (b) da parcela de amortização dos CRI, referente ao mês de outubro de 2020; e (c) da parcela de juros dos CRI subordinados, referente ao mês de
outubro de 2020, conforme datas dispostas no Anexo VI do Termo de Securitização (“Curva de Pagamentos”); (ii) Não decretar o Vencimento Antecipado da CCB, e consequentemente dos CRI, nos termos da Cláusula 12.1(ii) da CCB, em razão da realização de vendas de bens e direitos, objeto das Garantias dos CRI (“Bens Dados em Pagamento”), sem a prévia e expressa
anuência e consentimento da Emissora, conforme descrito na Notiﬁcação Extrajudicial, enviada pela Emissora à Liftplan Empreendimentos e Incorporação Ltda. (“Devedora”), datada de 14 de setembro de 2020 (“Alienação de Bens Não Autorizada”
e “Notiﬁcação Extrajudicial”); (iii) Não decretar Vencimento Antecipado da CCB, e consequentemente dos CRI, nos termos
do item 10.1, alínea “i” da CCB, cumulada com o item 5, alínea “ii” de referido documento, tendo em vista que, em virtude
da Alienação de Bens Não Autorizada, a Devedora não observou os ditames da CCB e da Cláusula 5.1. do Contrato de Cessão Fiduciária, que estabelecia que todos e quaisquer Direitos Creditórios deveriam ser transitados na Conta Centralizadora dos CRI, servindo esta como única e exclusiva conta para liquidação da CCB, conforme descrito em Notiﬁcação Extrajudicial; (iv) Não decretar Vencimento Antecipado da CCB, e consequentemente dos CRI, nos termos do item 11.1.(vii) em razão
do Cronograma de Obras, apresentado pela Devedora, para ﬁnalização das obras do Empreendimento, estar inconsistente,
incorreto e incompleto, conforme descrito na Notiﬁcação Extrajudicial (“Inexecução do Cronograma de Obras”); (v) Aprovar
a mudança do gerenciador de obra dos CRI da empresa especializada “Centro de Tecnologia de Ediﬁcações (CTE) e Gerenciamento” para a empresa “D2F Engenharia”; (vi) Caso aprovados os itens “i” a “v” acima da Ordem do Dia, acima descritos, aprovar ou não a repactuação da Curva de Pagamentos, a qual passará a vigorar conforme nova curva de pagamentos a
ser aprovada na assembleia, utilizando a Cascata de Pagamentos Extraordinária, conforme disposto na cláusula 10.2 do Termo de Securitização. (vii) Tendo em vista a inexecução do Cronograma de Obras, deliberar, nesta mesma data, que, caso
aprovado a repactuação da Curva de Pagamentos, nos termos e condições acima previstos: (I) que a gestão, monitoramento, revisão e liberação do Fundo de Obras somente passarão a ser realizados: (i) com relação ao Fundo de Obras existente,
conforme instruções conjuntas do gerenciador de obra, da Emissora e da Leste Credit Gestão de Recursos Ltda. na forma de pagamentos diretos a prestadores de serviços do Empreendimento; e (ii) com relação ao Fundo de Obras a ser formado em decorrência dos CRI Mezanino, conforme deﬁnidos abaixo: (a) conforme novo cronograma físico ﬁnanceiro de obras
(“Novo Cronograma”) a ser formalizado quando da celebração dos documentos relacionados à emissão dos CRI Mezanino,
conforme aprovado pela Leste Credit Gestão de Recursos Ltda.; e (b) na forma de pagamentos diretos a prestadores de
serviços do Empreendimento; e (II) que a gestão imobiliária (II.i) do recebimento dos Direitos Creditórios e (II;ii) da venda
das Unidades e dos Bens Dados em Pagamento passará a ser realizada mediante instruções conjuntas da Arke Serviços Administrativos e Recuperação de Crédito Ltda., na qualidade de agente de cobrança (“Servicer”), da Emissora e da Leste Credit Gestão de Recursos Ltda. (viii) Caso aprovados os demais itens da ordem do dia, em sua integralidade, autorizar a
emissão de nova Cédula de Crédito Bancário pela Devedora em favor da Família Paulista Companhia Hipotecária (“FAPA”),
avalizada por Antonio Nicodemo, Ana Carolina Nicodemo e Moisés Nicodemo para custeio do término de obra no valor total de até R$13.000.000,00 (treze milhões de reais), com desembolsos iniciais previstos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões
de reais) (“Nova CCB”), sendo certo que referida Nova CCB será cedida e endossada em favor da Emissora, previamente a
seu desembolso, que por sua vez emitirá Cédula de Crédito Imobiliário representativa dos créditos imobiliários decorrentes
da Nova CCB e os vinculará a Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI Mezanino”) de sua emissão. Os CRI Mezanino
contarão com compartilhamento de garantias dos CRI de forma que os CRI Mezanino serão subordinados aos CRI Sêniores.
Adicionalmente, os CRI Mezanino possuirão prioridade quando comparado aos CRI Subordinados. Os documentos dos CRI
deverão ser aditados para reﬂetir (a) referida subordinação e compartilhamento de garantias entre as 3 (três) séries, (b) a
nova Curva de Pagamentos, incluindo a curva de pagamentos do CRI Mezanino, a qual será posteriormente implementada,
e (c) a atualização das características dos Bens Dados em Pagamento, cuja fração cedida ﬁduciariamente ao CRI será alterada de 50% (cinquenta por cento) para 100% (cem por cento). A totalidade dos recursos líquidos das despesas captada com
a emissão dos CRI Mezanino deverá ser destinada ao pagamento dos custos de emissão e registros do CRI Mezanino, que
serão aprovados exclusivamente pela Emissora e pela Leste Credit Gestão de Recursos Ltda. e o saldo líquido após o
pagamento dos custos de emissão e registros à constituição do Fundo de Obras, e liberada exclusivamente conforme o Novo
Cronograma. (ix) Autorizar a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, a realizarem todos os atos necessários para a
implementação das deliberações da presente assembleia, incluindo, mas não se limitando, à celebração de aditamentos aos
Documentos da Operação. Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signiﬁcado que lhes
é conferido no Termo de Securitização, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. A Assembleia será realizada exclusivamente por vídeo conferência online, na plataforma https://meet.google.com, sem possibilidade de participação de forma presencial, sendo certo que o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico aos Titulares de CRI, previamente à realização da Assembleia, àqueles que enviarem solicitação por correio eletrônico para
ri@grupotravessia.com.br, assembleias@vortx.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br, com até 2 (dois) dias
de antecedência à data marcada para a realização da Assembleia, juntamente com cópias dos documentos de identiﬁcação e, conforme o caso, comprovação de poderes para representar Titular(es) de CRI devidamente assinados e com ﬁrma reconhecida ou com certiﬁcação digital de assinaturas ou por meio de assinatura eletrônica via Docusign ou plataforma
equivalente, conforme o caso, em conformidade com o Decreto nº 10.278 de 18 de março de 2020. Os Titulares de CRI deverão acessar o link de acesso a reunião com ao menos 15 (quinze) minutos de antecedência à data de realização da Assembleia, identiﬁcar-se em seu acesso com o nome completo, conforme documentação previamente apresentada à Emissora, de
forma que a Emissora possa identiﬁcar e permitir o acesso e participação à reunião. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata dos Titulares de CRI presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas
assinaturas serão realizadas por meio de assinatura eletrônica ou certiﬁcado digital via Docusign ou plataforma equivalente, sem prejuízo, os Titulares de CRI presentes à Assembleia deverão formalizar a assinatura de presença por meio de assinatura eletrônica ou certiﬁcado digital via Docusign ou plataforma equivalente, se assim solicitado pela Emissora ou pelo
Agente Fiduciário. São Paulo, 23 de outubro de 2020. Travessia Securitizadora S.A.

Amethystus A001.20 Participações S.A.
CNPJ/ME em consticuição
Ata da Assembleia Geral de Constituição realizada em 02 de janeiro de 2020
Aos 02/01/2020, às 10h00, na Rua Amaro Cavalheiro, nº 347, 14º andar, sala 1410, São Paulo-SP, reuniram-se os subscritores da totalidade do capital social da Amethystus A001.20 Participações S.A., conforme se constatou na Lista de
Presença e no Boletim de Subscrição. Mesa e Convocação: Sr. Fábio Guimarães Corrêa Meyer, Presidente; Graziela
Marques Conde, Secretária. Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76.
Pauta: (i) Aprovar a constituição da Amethystus A001.20 Participações S.A., (“Companhia”); (ii) Aprovar o Capital Social
Inicial; (iii) Aprovar o projeto de Estatuto Social da Companhia; (iv) Eleger a Diretoria da Companhia; e (v) Deliberar acerca
da remuneração dos Diretores da Companhia. Deliberações aprovadas por unanimidade de votos: (i) a constituição
da Companhia; (ii) o Capital Social inicial da Companhia no montante de R$500,00 em moeda corrente do país, dividido
em 500 ações, sendo todas ordinárias nominativas e sem valor nominal, tendo sido integralizados R$50,00 neste ato, em
moeda corrente nacional, sendo R$25,00 integralizados pela Stigma Holdings Participações Ltda., inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 35.152.346/0001-90, neste ato representada por sua administradora, Graziela Marques Conde, e R$25,00
integralizados por Kappa Holdings Participações Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.144.957/0001-96, neste ato
representada por sua administradora, Graziela Marques Conde, de acordo com os Boletins de Subscrição que constituem
o Anexo II da presente ata, de forma que os R$450,00 remanescentes do capital social serão integralizados no prazo de
24 meses a contar desta data; (iii) a aprovação do projeto do Estatuto Social, na forma do Anexo I da presente ata; (iv) a
eleição dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a realização da primeira AGO, passando a Companhia
a ter os seguintes Diretores, sem designação específica: (a) Fábio Guimarães Corrêa Meyer, portador do RG nº 26.674.688-3
SSP/SP e do CPF/ME nº 166.927.748-88; e (b) Graziela Marques Conde, portadora do RG nº 44.422.927-9 SSP/SP e do
CPF/ME nº 231.345.468-17. Os diretores declaram estarem totalmente desimpedidos, nos termos do artigo 147 da Lei
das S.A., para o exercício de suas funções, em especial sob as penas da Lei, que não estão impedidos por lei de exercerem a administração da Companhia; e (v) aceitar a renúncia dos diretores ao recebimento de remuneração da Companhia.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, que foi aprovada
e assinada pelos presentes. São Paulo, 02/01/2020. Assinaturas: Fábio Guimarães Corrêa Meyer – Presidente; Graziela
Marques Conde – Secretária. Visto da Advogada: Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição – OAB/SP 363.776. Anexo I
– Estatuto Social. Capítulo I – Da Denominação, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1º. Amethystus A001.20 Participações
S.A. é uma sociedade anônima que rege-se por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem
aplicáveis. Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na Rua Amaro Cavalheiro, 347, andar 14º, sala 1410, Caixa Postal
A001.20, São Paulo-SP, podendo abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação da Diretoria. Artigo 3º. A Companhia
tem por objeto social a participação em outras sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (“holding”).
Artigo 4º. A Companhia terá prazo indeterminado de duração. Capítulo II – Do Capital. Artigo 5º. O capital social é de
R$500,00, representado por 500 ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 1º. Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. § 2º. As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os
acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. § 3º. Mediante
aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para
efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las,
observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III – Da Assembleia Geral. Artigo 6º. A Assembleia
Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 primeiros meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente,
sempre que os interesses sociais o exigirem. § 1º. A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito no
ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. § 2º. As deliberações das
Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto
neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não computando o voto em branco. Capítulo IV – Da
Administração. Artigo 7º. A administração da Companhia será exercida por uma Diretoria, composta de 02 a 05 membros,
todos com a designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse
dos novos diretores eleitos. § 1º. Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus honorários serão fixados pela
Assembleia Geral que os eleger. § 2º. A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo 8º. No
caso de impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos
demais. No caso de vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia
Geral. Artigo 9º. A Diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos
os atos necessários para gerenciar a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante
qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de
gerência, assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheque; abrir, operar
encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou
em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo 10º. A representação da Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática
de todos os atos referidos no artigo nono competem a qualquer diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assinatura de qualquer diretor, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e
serem outorgados com prazo de validade não superior a 12 meses, exceto em relação às procurações “ad judicia”, as
quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. § Único. Dependerão de aprovação de acionistas representando
a maioria do capital social, a prestação de avais, fianças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo 11º. Compete à
Diretoria superintender o andamento dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. Capítulo V – Conselho Fiscal. Artigo 12º. A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 03 e, no máximo, 05 membros efetivos e igual número
de suplentes, acionistas ou não. § Único. Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária
para um mandato de 01 ano, permitida a reeleição. Capítulo VI – Disposições Gerais. Artigo 13º. O exercício social da
Companhia coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do
exercício social, a Companhia preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei.
Artigo 14º. Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da Diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções
determinadas em Lei. Artigo 15º. Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia
poderá preparar balanços periódicos a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. Artigo 16º. A Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual
mínimo de 2%. Os acionistas poderão, no entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela distribuição de
um percentual maior. Artigo 17º. A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da
Assembleia Geral, com o quórum de acionistas representando a maioria do capital social, a qual determinará a forma de
sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. Artigo 18º. Qualquer ação entre os acionistas ou deles
contra a Companhia, baseada neste Estatuto Social, será proposta no foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo.
Visto da Advogada: Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição – OAB/SP 336.776. JUCESP – Certifico o registro sob o NIRE
35.300.548.035 em 23/01/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1053975-21.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Théo Assuar Gragnano,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALI EL KADRI MÓVEIS LTDA ME, CNPJ 05.480.368/0001-18, que lhe foi
proposta uma ação de Monitória por parte de Nova Cozinha Design Ltda - Epp, objetivando o pagamento
correspondente aos cheques nºs. 000021,000022,000023,000024,000025,000026 e 000028 no valor de R$
1.000,00 cada, sacados contra o Banco do Itaú S/A e devolvidos por falta de fundos. 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, prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de
R$ 9.153,81 (agosto/2017), devidamente atualizada, bem como dos honorários advocatícios correspondentes
à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC.
Não havendo resposta, 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 15 de setembro de 2020.

Jornal O DIA SP
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Por Járcio Baldi
Acontece mais uma etapa em
Aragon neste domingo e provavelmente mais acirrada, já que as
equipes poderão acertar os pontos fracos que tiveram no final
de semana passado no mesmo
circuito, mas isso não parece
estar acontecendo com a Ducati, ao menos no primeiro dia de
treinos. Excluindo-se Johan Zarco, que ficou com o 13º tempo
com uma moto 2019, todas as
demais Ducatis ficaram com os
últimos lugares, do 17º de Danilo Petrucci até o 21º com Jack
Miller. Um péssimo começo
para a marca que ainda tem Dovizioso, 18º na sexta-feira, na
briga pelo título. Um piloto bastante desconsolado após os treinos. “Não andamos para trás, mas
estamos piores que semana passada, veremos se encontraremos
uma saída para a classificação. O

ambiente do momento não ajuda, mas estou acostumado e tenho que ficar calmo. A sensação
com a moto não vai bem, não
consigo frear agressivamente ou
usar o pneu de uma forma que me
se sinta bem” afirmou Dovi.
A Honda continua mostrando
a melhora em sua performance,
com duas motos nos três primeiros postos, com Nakagami (1º),
que renovou seu contrato com a
equipe no dia anterior, e Crutchlow (3º). Já Alex Márquez
caiu e ficou apenas com o 10º
tempo comentando sobre a queda “Eu não queria destruir outra moto da equipe”. O Diretor técnico da equipe Alberto
Puig afirmou que Alex passou
a entender o funcionamento
da Honda RC213V, fato que
outros pilotos não conseguiram, como Pedrosa e Lorenzo. Puig ainda afirmou que
essa Honda não é tão ruim

Foto/ Motogp

Mundial de Motovelocidade
realiza mais uma etapa em Aragon

Joan Mir e Fabio Quartararo
como muitos mencionaram no
início da temporada. Com relação a Marc Márquez o diretor
se esquivou de perguntas de
que talvez o piloto necessite de
uma terceira intervenção cirúrgica ou quando retornaria às

pistas, “não tenho uma bola de
cristal, mas ele está se recuperando pouco a pouco”.
Foi anunciada nesta semana a
renovação icônica da parceria
entre a Honda e a espanhola Repsol, uma parceria que remonta 25

anos. A estreia no time HRC em
1995 aconteceu com a vitória de
Mike Doohan no GP da Austrália (Eastern Creek). As cores laranja e vermelho da distribuidora de combustíveis venceram
180 provas e 15 títulos de pilotos, 10 campeonatos de equipes num total de 447 pódios na
categoria principal do motociclismo. Serão mais dois anos de
parceria e para a próxima temporada a Repsol fornecerá cerca
de 30.000 litros de combustíveis
e 5.000 litros de lubrificantes ao
time japonês.
O diretor técnico da equipe
Leopard Racing da Moto3,
Christian Lundberg, trabalhou
com Quartararo e Joan Mir, quando esses passaram pela categoria e disse que ambos são muito
rápidos, apesar de personalidades
distintas. “Eles estão bastante
próximos no campeonato e um
fator bastante importante são as

Atual campeão do Sertões na
categoria principal dos carros
(T1), Lucas Moraes está fechando os últimos preparativos para
buscar o bicampeonato no maior Rally das Américas e anunciou
a renovação de sua longa parceria com a Motul. A competição
começa no próximo dia 30 com
a disputa do prólogo no Autódromo Velocitta, no interior de São
Paulo, em Mogi Guaçu.
“Gostaria de agradecer mais
um ano de parceria com a Motul. Na verdade, a minha relação

com a marca vem há mais de 10
anos, desde quando eu corria profissionalmente de motocross. A
Motul representa bastante a essência do esporte a motor, já que
sem o óleo dessa qualidade nós
não conseguimos atingir uma boa
performance, então obrigado por
estarem há tantos anos junto comigo”, diz Lucas, que também
tem apoio de Olívia.
CEO
da
Motul
no
Brasil, Guillaume Pailleret também agradeceu o trabalho de Lucas. “É um prazer renovar essa

parceria vitoriosa. Ainda mais
neste ano em que a Motul chega
forte ao Sertões. Estaremos com
o Lucas em todas as etapas da
competição”.
O piloto da equipe MEM
Motorsport acredita que o fato
da disputa ter etapa maratona praticamente no início da competição, entre os dias 2 e 3 de novembro, será fundamental conseguir um bom resultado para a
sequência da competição.
“Esse ano teremos a etapa
maratona logo entre o segundo e
terceiro dias. São trechos sem
apoio mecânico, então é preciso fazer uma estratégia diferente para essa disputa. Temos ainda um shakedown na
próxima segunda-feira para
fazermos os últimos detalhes.
Espero um começo de prova
bem difícil e até mais travado. Após o dia da largada nós
já vamos beirar ali a Serra da
Canastra e depois acredito que a
competição ficará um pouco
mais rápida até chegar nas areias
do Maranhão”, diz Lucas.
Mais jovem campeão da his-

tória do Sertões nos carros, Lucas teve um bom início em 2020
vencendo na abertura do Brasileiro de Rally Cross Country e,
após a volta das competições nos
últimos meses, venceu uma etapa dentro do Rally do Jalapão.
No Sertões deste ano, Lucas
vai buscar o título novamente
com o auxílio de Kaíque Bentivoglio na navegação da picape XRally Ford Ranger. “Esta é uma
parceria de sucesso que já tem
mais de seis anos e que foi coroada com o título de campeão
em 2019. Tenho certeza de que
vamos lutar por mais uma conquista neste ano apostando neste
entrosamento entre piloto e navegador”, diz Lucas.
O Sertões terá início no Autódromo Velocitta, em Mogi
Guaçu (SP), no dia 30 de outubro e a competição passará por
cinco estados e DF até chegar
em Barreirinhas, no Maranhão.
A decisão da competição será
em 7 de novembro e para chegar até o final os competidores
vão precisar percorrer um total
de 4.749 km.

O brasileiro Eduardo Barrichello completa neste fim de
semana a sua participação na temporada de 2020 da USF2000, na
etapa de St.Petersburg, no estado da Flórida. O piloto da Pabst
Racing disputa o vice-campeonato da competição e, no momento, está empatado em 306 pontos com Reece Gold, mas leva
vantagem no número de vitórias
(três contra duas).
O circuito de St.Petersburg
utiliza como reta principal uma
das pistas do aeroporto Albert
Whitted e percorre também algumas ruas da cidade. A pista
tem 2.9 km e três pontos de
ultrapassagem, na reta dos boxes, na aproximação para a
curva 4, depois de outra reta,
e na freada para a curva 10. No
mais, o traçado é formado basicamente por cuvas de 90 graus e
baixa velocidade.
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Eduardo Barrichello encerra
participação na USF2000 em St.Petersburg

Em sua segunda temporada
na categoria, Barrichello conquistou duas vitórias no circuito
misto de Indianápolis e mais uma
no misto de Nova Jersey, na última etapa. No total, o brasileiro
subiu sete vezes ao pódio em 15

corridas disputadas, além de ter
largado por três vezes na pole
position e ficado por mais três
vezes na primeira fila.
Diferentemente da maioria
dos eventos de 2020, que tiveram três co rridas, a rodada de

St.Petersburg terá apenas duas
provas neste fim de semana. A
primeira será disputada no sábado, a partir das 17h40 (de
Brasília), enquanto a segunda
corrida terá largada às 10h30
no domingo.
Cada prova terá duas classificações distintas para a formação dos grids de largada, uma
nesta sexta-feira e a outra no sábado. O site oficial da categoria
(www.usf2000.com) transmite
as duas corridas da rodada de
St.Petersburg ao vivo.
“Vamos para a última etapa
do ano, em St.Petersburg. Infelizmente o título já foi decidido, mas estou empatado na segunda posição e vamos tentar
trazer o vice-campeonato.
St.Pete é um lugar que gosto
demais, vamos trabalhar a guiada para trazer esse vice para
casa, disse o piloto.”

Bandeira vermelha
interrompe prova em
Spa após 4 voltas
Foto/ Dutch Photo Agency
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Lucas Moraes renova apoio da
Motul para Sertões 2020

motos, mas Mir é mais consistente” e segundo o diretor da
Leopard Racing, Mir seria sua
opção para levar o título de 2021.
O time oficial da Yamaha terá
apenas Viñales em pista no final
de semana, e o piloto teve muito
trabalho no primeiro dia de treinos, testando muitos ajustes diferentes trocando várias vezes de
moto. “Não estou pensando no
título, mas sim em pilotar melhor e tentar vencer corridas,
que é meu único objetivo. Parece que o ponto forte da Suzuki é a aderência quando estão muito inclinadas, enquanto com a M1 temos de endireitar a moto rapidamente ao
sair das curvas para podermos
ter uma melhor aderência, deveremos trabalhar muito para
melhorar este aspecto” afirmou
o espanhol. A prova acontece domingo às 9h com transmissão
pelo Fox Sports.

A primeira corrida da sétima etapa da temporada 2020
da Fórmula Renault Eurocup,
realizada na sexta-feira, em
Spa-Franchorchamps, teve
apenas a disputa de quatro voltas no traçado de 7 km. Um
acidente provocou uma bandeira vermelha e a pontuação
foi dividida pela metade.
O brasileiro Caio Collet
cruzou a linha de chegada em
sétimo lugar, após largar da 11ª
posição. O grid foi definido
horas antes da largada e os pilotos também contaram com
condições de pista molhada.
A vitória ficou com o argentino Franco Colapinto, seguido pelo francês Victor
Martins e o britânico Ugo de
Wilde. Neste sábado (24), os
pilotos voltam à pista para a
disputa da segunda prova da
etapa, a partir das 5h45 (de
Brasília). Collet largará da
terceira posição com o F-Renault #1 da equipe R-ace GP.
Com o resultado desta
sexta, o brasileiro de 18 anos
segue na vice-liderança, com
214 pontos. Collet largou
bem e, logo na primeira volta, já aparecia entre os sete
primeiros. O piloto imprimia
um ritmo forte e tinha chances de chegar mais à frente,
mas faltando pouco mais de
17 minutos para o término da
prova, o britânico Reshad de
Gerus saiu da pista e bateu,
causando a entrada do Safety

Car.
Com o aumento da chuva
e as dificuldades para a retirada do carro de De Gerus e
reparo do guard rail, a prova
foi encerrada com bandeira
vermelha, quando faltavam 13
minutos para o final.
“Foi um dia complicado.
Não conseguimos acertar
muito bem o carro. No ano
passado, aqui na chuva, eu fui
muito rápido. Quinze dias
atrás em Barcelona, também
estávamos rápidos no molhado, então é até um pouco difícil explicar por que não tivemos um bom rendimento”,
comentou Collet, que tem
nove pódios em 2020, sendo
três vitórias.
“Mas estamos trabalhando
forte com a equipe, para encontrarmos a melhor solução. Além disso, neste sábado, há chances da corrida ser
disputada sem chuva. Isso realmente deve mudar bastante
coisa. No seco, acredito que
teremos um bom ritmo e um
carro para brigar pela vitória”, completou o piloto, que
é integrante do Renault Sport
Academy.
A corrida deste sábado
será exibida ao vivo pelo Youtube e Facebook da Renault
Sport
(https://
www.youtube.com/user/renaultsport ou https://
w w w. f a c e b o o k . c o m / R e naultSportSeries/).

Para você que sofre de insônia, enxaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qualidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de produtos que promovem bem-estar para
pessoas que buscam longevidade, nós temos uma solução para lhe oferecer.
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Honda Civic 2021 chega mais completo
Com novidades em equipamentos em todas as versões, a linha 2021 do Honda Civic
está ainda mais completa, aumentando o conforto e comodidade para os consumidores.
Desde a versão LX, o Civic já oferece um
pacote completo de equipamentos, dos quais
se destacam: ar-condicionado digital, freio de
estacionamento eletrônico com função BrakeHold, controle de cruzeiro, botão ECON de
modo de condução econômico, vidros elétricos com função “um toque” para subida/descida em todas as posições, câmera para manobras em ré, rodas de liga leve de 17 polegadas e transmissão CVT.
Para a linha 2021, todas as versões passam a ser equipadas com faróis com regulagem elétrica de altura e sensor crepuscular. A
versão LX ganha o sistema multimídia de 7
polegadas, com conectividade com Apple CarPlay e Android Auto, além de iluminação no
porta-luvas e nos espelhos dos para-sóis.
As versões Sport e EX passam a contar
com o sistema Smart Key, que elimina a necessidade da chave para a abertura e partida
do veículo, que agora é feita por meio do botão Push Start. A EX ganha ainda saídas de
ar condicionado traseiras e sensor de estacionamento traseiro.
O modelo EXL, por sua vez, traz como
principais novidades a adoção dos faróis Full
LED, bem como o farol de neblina em LED os mesmos adotados no Touring -, além de
uma nova central multimídia de 7 polegadas
com botão físico giratório para controle do
volume, o que torna mais cômoda a operação do sistema de áudio.
A versão Touring também ganha essa
novidade na central multimídia e mantém os
seus equipamentos exclusivos, como o teto
solar elétrico, o sistema de áudio com 10 altofalantes e 452 watts, a recarga de celular por
indução e o sistema LaneWatch de monitoramento de ponto cego por meio de câmera,
dentre outros itens.
Recentemente, o Civic recebeu mudanças pontuais em seu design, que ampliaram a
sofisticação do modelo. Na dianteira, o parachoque traz design mais horizontal e elegante, com detalhes que deixam o conjunto mais
refinado. As versões LX, EX, EXL e Touring
trazem grade frontal e molduras laterais do
para-choque com acabamento cromado, bem
como rodas de liga leve de dez raios de 17
polegadas, com acabamento em grafite bri-

lhante. Na traseira, todas as versões possuem acabamento cromado na parte inferior do
para-choque. Os modelos EXL e Touring trazem ainda as colunas de portas em preto brilhante.
A versão Sport, por sua vez, reforça seu
caráter mais esportivo com acabamentos
frontais e retrovisores em preto brilhante e
aerofólio na tampa traseira. As rodas de liga
leve de cinco raios, com acabamento diamantado escurecido, finalizam o estilo externo do
modelo.
Os modelos LX e Sport trazem bancos
em tecido premium na cor preta, enquanto as
demais versões trazem duas opções de revestimento interno dos bancos em couro: preto ou cinza, dependendo da cor externa.
Construção única
O Civic foi desenvolvido para estabelecer
um novo padrão de performance dinâmica em
seu segmento e para competir com sedãs sofisticados em aspectos-chave, como sensação
ao volante, precisão de direção, qualidade de
rodagem e nível de ruído e vibração. Também
se destacam o desempenho em aceleração e
frenagem, a entrega de potência de forma linear e a eficiência energética.
Construído sob a base de uma carroceria ultra rígida e leve, o sistema de suspensão
da décima geração adota a configuração mais
sofisticada de sua história. O conjunto totalmente independente de suspensões inclui a

configuração de multibraços montados no
subchassi traseiro, para um alto nível de estabilidade lateral. Esse tipo de suspensão adotado no Civic é um diferencial da Honda em
seu segmento.
Buchas de suspensão hidráulicas melhoram o conforto de rodagem e reduzem as vibrações, sem comprometimento da dirigibilidade esportiva. A caixa de direção elétrica
com duplo pinhão e relação variável, exclusividade do Civic no seu segmento, permite
maior precisão de direção e senso de controle - com apenas 2,2 voltas de batente a batente.
Internamente, são usados compostos de
alta qualidade, macios ao toque - no painel de
instrumentos, laterais de porta, forro de teto
e no largo console central. Além disso, o acabamento e encaixe das peças recebeu atenção especial para reforçar o aspecto superior desta nova geração.
Com medidas amplas para ombros, quadris, pernas e joelhos, o Civic entrega conforto imbatível na categoria, trazendo uma
percepção de amplitude e ambiente refinado. O porta-malas traz capacidade de até 525
litros (LX e Sport, 519 litros nas versões EX
e EXL e 517 litros na Touring), o maior dentre todas as gerações, com posição de carregamento baixa, ampla abertura e área de carga. O console central possui 7,2 litros de capacidade, permitindo o alojamento de tablets

Mobi 2021 renovado e com
nova versão

Compacto no tamanho, confortável e
econômico no consumo de combustível, o Fiat
Mobi chegou à linha 2021 com muitas novidades. Um dos destaques fica com a nova
versão aventureira Trekking. Ela se junta às
configurações Easy e Like para oferecer ao
consumidor uma solução inteligente de mobilidade urbana, principalmente nas grandes
metrópoles do país, com muito estilo. Na linha 2021, o Fiat Mobi tem preço público sugerido de R$ 38.990 (Easy), R$ 46.490 (Like)
e R$ 47.390 (Trekking).
O modelo recebeu o Logo Script e a Fiat
Flag na grade frontal, que conferem nova
personalidade ao veículo. O Logo Script está
no centro do volante e na chave. Já a Fiat
Flag está presente no revestimento do câmbio, deixando clara a italianidade da marca.
A renovação visual do Mobi entrega linhas mais modernas com novos para-choques dianteiros, nova moldura na caixa de
rodas, pintura lateral inferior e novas calotas
para a versão Like. A robustez do modelo
fica também evidente com maior altura livre
do solo entre os eixos, agora em 190 mm, e o
maior ângulo de entrada da categoria, com
24º, permitindo a ele transpor com desenvoltura obstáculos como valetas, lombadas e
buracos que o asfalto ruim das grandes cidades apresenta.
A configuração topo de gama Trekking
incorpora as mudanças da versão Like e investe ainda mais em estilo e funcionalidade:
Barras longitudinais de teto, que ampliam a
altura e deixam o carro mais imponente; Teto
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bicolor com logo alusivo à versão e adesivo
no capô, ambos itens exclusivos no segmento; Calotas escurecidas com desenho exclusivo ou rodas de liga leve de 14 polegadas;
Retrovisores com pintura “black piano”; Faixas laterais e maçanetas pintadas na cor do
veículo; Novos tecidos exclusivos com costura laranja; Novo adesivo na tampa traseira
e nova identificação da versão.
Essas mudanças realçam atributos do
modelo, como a percepção de qualidade da
cabine e o design diferenciado perante seus
concorrentes, ampliando a sensação de conforto e garantindo um ambiente de bom gosto e esportividade.
Com foco na praticidade, o modelo facilita a entrada e a saída de passageiros pelo
grande ângulo de abertura das portas traseiras (75 graus). A facilidade de acesso é complementada pelo amplo vão de entrada, tanto
na frente como atrás. E uma vez acomodado, lugares para espalhar pequenos objetos
não faltam: no console central e nas portas
dianteiras, com opções de porta-óculos acima da porta do motorista e até console de
teto com espelho (convexo) auxiliar.
Com a nova geração da central multimídia, o Mobi passa a oferecer o sistema de
infoentretenimento mais moderno da categoria. O UConnect 7" equipa as picapes Toro e
Nova Strada, colocando assim o subcompacto
um nível acima dos concorrentes em conectividade.
Com uma tela sensível ao toque de sete
polegadas, traz recursos importantes como

Apple Carplay e Android Auto com projeção
sem fio (wireless), e pode parear dois smartphones. Desenvolvido no país, a central é
intuitiva, funcional e amigável, melhorando de
maneira significativa a experiência do usuário com o veículo, através das funções: Navegação via Waze e Google Maps; Música
(Streaming | MP3); Reconhecimento de voz
(Siri | Google Voice); Leitura e resposta de
mensagem “handsfree” para SMS e WhatsApp, por exemplo; Integração com calendário.
A tela é personalizável e exibe controle
de todas as funções do veículo. Além disso,
tem baixo reflexo diurno e brilho ajustável. O
sistema dá suporte a múltiplas conexões via
Bluetooth e conta com computador de bordo. Há ainda uma segunda porta USB à disposição dos passageiros.
A central multimídia é um equipamento
opcional nas versões Like e Trekking. O pacote acrescenta quatro alto-falantes e dois
tweeters, além de volante multifuncional.
O consumidor também pode optar pelo
Pack Fit In na versão Like, composto por ajuste de altura do volante, do cinto de segurança
e do banco do motorista, e abertura interna
da tampa de combustível.
E para se ajustar à preferência do cliente, a configuração Trekking traz exclusivamente outros dois pacotes de opcionais: Style: rodas de liga leve de 14" e faróis de neblina; One: espelhos retrovisores elétricos com
função tilt down, sensor de estacionamento
traseiro, ajuste de altura do volante, do cinto
de segurança e do banco do motorista, além
de abertura interna da tampa de combustível.
Uma das formas pelas quais a inteligência do Fiat Mobi se apresenta é a eficiência.
Com apenas 907 kg, é um dos carros mais
leves do Brasil, o que traz benefícios tanto na
economia de combustível como no desempenho. Como resultado, o veículo se mostra fácil de estacionar e manobrar, além de ágil no
trânsito, atributos que agradam muito o consumidor. Na prática, o compacto da Fiat é
bom de guiar e ideal para trafegar nos grandes centros urbanos, sendo referência em
dirigibilidade.
O Fiat Mobi também é eficiente para o
bolso do consumidor, pois além de ter preços
competitivos, sua manutenção é simples, com
custos baixos. Esse é um dos pontos altos do
motor Fire Evo Flex 1.0, de até 75 cv de potência a 6.250 rpm (com etanol). Além de
silencioso, o propulsor tem selo A no INMETRO.
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ou de garrafas de água grandes, com a tampa fechada.
Como em todos os modelos da Honda, a
segurança também é prioridade no Civic.
Todas as versões trazem airbags frontais, laterais e de cortina, controle de tração e estabilidade VSA (Vehicle Stability Assist), sistema de partida em aclive (HSA), sistema de
vetorização de torque baseado em frenagem
Agile Handling Assist (AHA), luz de frenagem de emergência (pisca de forma intermitente em frenagens emergenciais), além de
freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD), luzes de rodagem diurna
(DRL), lanternas traseiras em LED e sistema de indicação de perda de pressão dos
pneus (TPMS).
Desenvolvido para proporcionar alta segurança em diferentes cenários, traz visibilidade frontal ampla, direção precisa, estável
e previsível, e alta performance de dirigibilidade e frenagem. Isso ocorre graças a uma
avançada estrutura de carroceria - incluindo
a nova geração da Advanced Compatibility
Engineering (ACE), que proporciona um alto
grau de proteção aos ocupantes, sem comprometer o peso e aumentando a eficiência
de combustível.
O Civic usa ainda a tecnologia avançada
de airbags frontais, laterais e de cortina, incluindo um airbag frontal com uma costura
em espiral para um melhor desempenho no
momento do disparo; tecnologia Smart Vent
para os airbags do passageiro e motorista e
airbag para passageiro que reduz o risco de
ferimentos, caso o ocupante esteja fora da
posição. Esses sistemas trabalham em conjunto com a estrutura avançada da carroceria
e com componentes internos projetados para
proteger os passageiros em uma colisão.
Desempenho
O Civic oferece dois conjuntos motrizes,
desenvolvidos para proporcionar um desem-

penho ágil, com alta eficiência energética,
adequado a cada versão. A motorização 2.0
i-VTEC FlexOne, com 155 cv a 6.300 rpm e
19.5 kgfm a 4.800 rpm no etanol - disponível
nas versões LX, Sport, EX e EXL - é acoplada à transmissão continuamente variável
(CVT), permitindo um rodar mais confortável e uma melhor eficiência energética. A
transmissão traz a opção de sete marchas
simuladas que podem ser trocadas por borboletas atrás do volante nas versões Sport,
EX e EXL.
O motor 1.5 de quatro cilindros, que equipa a versão Touring, traz turbo de baixa inércia, injeção direta, variação de tempo de abertura de válvulas (VTC) e válvula wastegate
eletrônica, gerando 173 cv a 5.500 rpm, com
o torque linear de 22.4 kgfm entre 1.700 rpm
a 5.500 rpm. Este propulsor é acoplado a uma
nova transmissão continuamente variável que
entrega ampla potência ao longo de toda a
faixa de trabalho do motor.
O Civic 2021 possui diversas opções de
cores, de acordo com a versão. Para todas,
são disponibilizadas as cores Branco Tafetá
(sólida), Prata Platinum (metálica), Preto Cristal (perolizada) e Branco Estelar (perolizada
especial).As versões LX, EX, EXL e Touring
também estão disponíveis nas cores Cinza
Barium e Azul Cósmico (metálicas).
Nos modelos equipados com bancos de
couro (EX, EXL e Touring), a cor do revestimento varia conforme a cor externa: interior
cinza para as tonalidades Cinza Barium, Azul
Cósmico e Branco Estelar e interior preto
para as tonalidades Branco Tafetá, Prata Platinum e Preto Cristal.
Preços: LX - R$ 107.200; EX - R$
118.000; EXL - R$ 124.000; Touring - R$
146.500; Sport – Esta versão estará disponível nas concessionárias em janeiro/2021. A
linha 2021 do Civic tem três anos de garantia, sem limite de quilometragem.

Importados

Porsche lança
Panamera com até 700
cv

A Porsche está completando sua linha de
produtos para o novo Panamera com modelos que incluem um topo de linha com 514
kW (700 cv) de potência e 870 Nm de torque. O novo Panamera Turbo S E-Hybrid é
agora a versão mais potente da linha de produtos completamente renovada, combinando
um motor V8 biturbo de quatro litros com 420
kW (571 cv) com um motor elétrico de 100
kW (136 cv).
Sua autonomia totalmente elétrica foi
aumentada em até 30 por cento, graças a uma
nova bateria de 17,9 kWh e aos modos de
condução otimizados. Isto também se aplica
ao novo Panamera 4 E-Hybrid, onde o motor
elétrico é complementado, como antes, por
um motor V6 biturbo de 2,9 litros com 243
kW (330 cv), resultando numa potência de
sistema de 340 kW (462 cv).
Juntamente com o recentemente apresentado Panamera 4S E-Hybrid, que disponibiliza uma potência de sistema de 412 kW
(560 cv), a Porsche oferece agora, pela primeira vez, três modelos plug-in do Panamera
- cada um deles nas três versões de carroceria disponíveis: sedã esportivo, Executive (versão com maior distância entre os eixos) e
Sport Turismo. Dessa forma, a Porsche está
ampliando sistematicamente sua estratégia EPerformance. O coração da arquitetura de
propulsão é o motor elétrico integrado à transmissão de dupla embreagem com oito velocidades (PDK), que gera uma potência de 100
kW (136 cv) e um torque máximo de 400
Nm. Juntamente com os três diferentes motores a combustão oferecidos, isso leva a um
desempenho de condução altamente diferenciado. Em combinação com o pacote Sport
Chrono de série e impulsionado por um motor V8 biturbo de quatro litros que agora entrega 420 kW (571 cv), em lugar de 404
kW (550 cv), o novo Panamera Turbo S EHybrid passou a completar a arrancada de
0 a 100 km/h em 3,2 segundos - 0,2 segundo mais rápido que seu antecessor. Ele também atinge uma velocidade máxima de 315
km/h, o que representa uma melhoria de 5
km/h. O Panamera 4 E-Hybrid leva apenas 4,4 segundos (-0,2 s) para atingir 1 00
km/h a partir da imobilidade, a caminho de
uma velocidade máxima de até 280 km/h (+
2 km/h).
A capacidade máxima da bateria de alta
voltagem foi aumentada de 14,1 para 17,9

kWh, graças ao uso de células otimizadas, e
os modos de condução foram adaptados para
uma utilização de energia ainda mais eficiente. O novo Panamera Turbo S E-Hybrid tem
uma autonomia totalmente elétrica de até 50
km, segundo o ciclo WLTP EAER City (pelo
NEDC, até 59 km), enquanto o Panamera 4
E-Hybrid pode ser utilizado com emissões
locais iguais a zero por até 56 km, segundo o
WLTP EAER City (NEDC: até 64 km). Os
modelos híbridos plug-in da Porsche são carregados preferencialmente em casa - seja
através de uma tomada doméstica padrão ou
por uma tomada de força. Com o uso do Porsche Mobile Charger de série, é possível alcançar uma capacidade de carga específica
para o modelo de até 7,2 kW. Também é possível carregar a bateria em pontos de recarga públicos, usando um cabo Mode 3.
O sistema Porsche Communication Management (PCM - gerenciamento de comunicações) apresenta uma resolução maior no
display e inclui mais funções e serviços digitais, tais como o controle vocal Voice Pilot
aperfeiçoado, Risk Radar fornecendo sinalização rodoviária atualizada e informações de
riscos, Apple CarPlay sem fio e muitos outros serviços Connect.
Mais desempenho e conforto
Os sistemas de chassi e controle foram
acertados para maior disponibilizar esportividade e conforto em todos os novos modelos
Panamera. Em alguns casos, foi implementada uma estratégia de controle completamente
nova. Uma nova geração do sistema de controle da direção e novos pneus garantem uma
melhor dinâmica lateral e maior precisão. O
topo de linha Panamera Turbo S E-Hybrid vem
de série com todos os sistemas de chassi e
controle atualmente disponíveis, como o Porsche Dynamic Chassis Control Sport PDCC
Sport), sistema de estabilização de rolamento
elétrico, que inclui o Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus - vetoreamento de torque) e eixo traseiro esterçável com Power
Steering Plus, assim como o sistema Porsche
Ceramic Composite Brake (PCCB - Freios
de Composto de Cerâmica.
Os novos modelos híbridos estarão disponíveis para encomenda no Brasil. Os preços iniciam em R$ 549.000 para o Panamera
4 E-Hybrid, R$ 559.000 para o Panamera 4
E-Hybrid Sport Turismo e R$1.049.000 para
o Panamera Turbo S E-Hybrid.

