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Caixa e Ministério do Turismo oferecem
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São Paulo tem queda de mais de
23% de mortes por COVID-19
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FNDE estabelece diretrizes
para o Programa Caminho

da Escola

DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,49
Venda:       5,49

Turismo
Compra:   5,49
Venda:       5,66

Compra:   6,64
Venda:       6,64

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

25º C

15º C

Sábado: Dia de sol
com algumas nu-
vens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

27º C

15º C

Domingo: Sol
com algumas nu-
vens. Não chove.

Manhã Tarde Noite

27º C

17º C

Segunda: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

EUA:
transição para
economia limpa

chegará a
US$ 23 trilhões

até 2030
A secretária de Energia dos

Estados Unidos, Jennifer Gra-
nholm, disse na sexta-feira
(23), durante a Cúpula de Lí-
deres sobre o Clima, que a tran-
sição para uma economia mais
limpa e menos nociva para o
meio ambiente, representa uma
oportunidade de negócios que
deve movimentar US$ 23 tri-
lhões até 2030. 

Para se beneficiar desse
mercado que, segundo a se-
cretária, representa uma gran-
de oportunidade para a gera-
ção de “milhões e milhões de
empregos”, será necessário
muito investimento em ino-
vações tecnológicas, visando
principalmente fontes de
energia limpa, bem como em
uma mudança de pensamen-
tos, de forma a “aumentar am-
bições coletivas” e a “repen-
sar a resistência que temos à
mudança”.

A cúpula antecede a 26ª
Conferência sobre o Clima,
a COP26, a ser realizada em
novembro em Glasgow, na
Escócia. Um dos principais
objetivos é impedir a eleva-
ção da temperatura média do
planeta acima de 1,5 grau
neste século.             Página 3

Esporte

Triumph lança
promoção para
motos clássicas

Collet encerra testes da pré-temporada
satisfeito com performance do carro

Trinta pilotos da FIA Fór-
mula 3 encerraram as sessões
de treinos coletivos da pré-
temporada da categoria no cir-
cuito de Barcelona, na Espanha,
que também será o palco da
primeira etapa, em rodada tri-
pla, nos dias 6, 7 e 8 de maio.

Único brasileiro na cate-
goria, o paulista Caio Collet,
de 19 anos, seguiu seus pre-
parativos junto à equipe MP
Motorsport e pôde conhecer
ainda melhor seu novo carro,
treinando em condições de
pista seca e molhada.

No primeiro dia, com pis-
ta úmida, ele ficou em 24º
pela manhã e encerrou o dia
em oitavo, com a pista já seca,
e ocupou a mesma posição no
combinado dos dois treinos. Na
quinta-feira, Collet foi o 12º

pela manhã e o quinto à tarde, fi-
cando em 12º no combinado.

O brasileiro completou o to-
tal de 180 voltas com o carro de
número 18. O francês Victor
Martins, seu companheiro na MP

Motorsport, foi o mais rápido
nos dois dias, mostrando mais
uma vez a boa performance e evo-
lução do time holandês, que já
havia liderado também os testes
na Áustria, no início do mês,

quando Collet foi o mais veloz.
“Foram dois dias bem po-

sitivos. Conseguimos testar
muitas coisas. Eu fui o piloto
que deu o maior número de
voltas, o que é muito bom. Fi-
quei feliz com as nossas simu-
lações de corrida e acredito
que conseguimos tirar bom
proveito de tudo. Preciso me-
lhorar em algumas áreas, mas
estou bem confiante. Para a
primeira etapa, acho que con-
seguimos preparar muitas coi-
sas”, destacou Collet, que é
integrante da Alpine Academy.

“A equipe também está
muito forte. Claro que esta-
mos só começando os traba-
lhos, mas lideramos os dois
testes da pré-temporada. Eu

fui o mais rápido na Áustria,
o Victor o melhor agora. En-
tão, estamos com o carro mui-
to bom. Agora é focar para que
saia tudo como o planejado na
primeira etapa”, completou o
brasileiro, que fará sua quarta
temporada em monopostos.

Após uma carreira vitorio-
sa no kart, o brasileiro foi cam-
peão da Fórmula 4 Francesa em
2018, campeão da Fórmula Re-
nault Eurocup entre os rookies
em 2019 e vice-campeão geral
da categoria no ano passado.

Em suas sete etapas, a
FIA F-3 fará parte da progra-
mação oficial dos GPs de
Fórmula 1. No Brasil, as cor-
ridas poderão ser acompanha-
das ao vivo pelo Bandsports.
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MX Piquet Sports encara
 o primeiro desafio da sua

história em Goiânia
A MX Piquet Sports fará

sua estreia nesta temporada na
Stock Car, neste final de se-
mana, em Goiânia (GO) palco
da primeira etapa do calendá-
rio, que é composto por 12
etapas. A composição do time
é de pilotos e profissionais
muito experientes e vence-
dores.  Sérgio Jimenez, que
retorna à categoria depois de
um hiato de dois anos sem
competir na Stock Car, em
que se dedicou à carreira in-
ternacional, sendo o primei-
ro Campeão Mundial de car-
ros elétricos.

“Estou muito feliz em re-
tornar à categoria! É um mo-
mento importante na minha

carreira, principalmente porque
a Stock Car também passou por
grandes mudanças no último ano
com um modelo de carro. Será
um belo desafio! Estamos inici-
ando um trabalho completamen-
te do zero, mas que já conta com
uma grande estrutura!”, explicou.
“Por isso, quero agradecer a con-
fiança da Maxon Oil, minha pa-
trocinadora master, que nos últi-
mos três anos esteve comigo nas
pistas e apostou nesse projeto!
À Flávia Gulin e ao Edson Reis,
proprietários da equipe, que acre-
ditaram na construção de um pro-
jeto inovador, ao Carlos Chiare-
lli, engenheiro e chefe de equi-
pe, que foi responsável pela mi-
nha estreia na Stock Light em

2009, e que desde lá construí-
mos uma parceria muito sólida e
vencedora dentro e fora das pis-
tas!”, destacou o dono do Toyota
Corolla #73.

Para Chiarelli, a expectativa
também é do retorno à Stock Car,
onde comandou seu próprio time
por 10 anos e conquistou duas
vitórias e uma pole.

A programação da primeira
etapa da Stock Car 2021 teve iní-
cio na sexta-feira, com um trei-
no extra, às 14h20. O sábado co-
meça com dois treinos livres, às
09h25 e às 12h25, com a defini-
ção do grid às 15h05. A corrida
será no domingo, está marcada
para as 15h10, com transmissão
ao vivo da Band.

O Governo de São Paulo
anunciou na sexta-feira (23)
uma queda de 23,6% no nú-
mero de mortes por COVID-
19 no estado, após oito sema-
nas consecutivas com indica-
dores em ascensão. A Secreta-
ria de Saúde do Estado tam-
bém confirmou que os núme-
ros de internações e de casos
confirmados de coronavírus
vêm caindo semanalmente des-
de março.

Atualmente, a média diária
das mortes em decorrência de
casos graves da COVID-19 é
de 621 nesta semana

epidemiológica, contra 813 no
período anterior.

“Pela primeira vez após
dois meses de alta, o estado de
São Paulo apresenta uma que-
da de 23% no número de óbitos.
É a primeira vez que os indica-
dores de casos, internações e óbi-
tos estão em queda neste perío-
do. Graças ao avanço da vacina-
ção, às medidas restritivas do Pla-
no SP e ao apoio da população,
o nosso estado está colhendo re-
sultados desse esforço coletivo”,
declarou o Vice-Governador e Se-
cretário de Governo Rodrigo
Garcia.                    Página 2

O Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação (FNDE)
tornou públicas as novas regras
do Programa Caminho da Esco-

la. Criado em 2007, a iniciativa
permite que estados, municípios
e o Distrito Federal solicitem
assistência técnica e financeira

federal para a compra de ônibus,
lanchas e bicicletas destinadas ao
transporte de estudantes de es-
colas públicas de ensino básico
de áreas rurais e ribeirinhas.

Publicada no Diário Oficial
da União de sexta-feira (23), a
Resolução nº 1 estabelece as di-
retrizes e orientações para os
gestores da rede pública de en-
sino interessados. De acordo com
a resolução, a norma leva em con-
ta as necessidades de melhoria das
condições de acesso dos estudan-
tes às escolas e de renovação da
frota de veículos de transporte
escolar em todo o país, bem
como de regras de segurança para
o uso dos veículos e para a assis-
tência financeira.            Página 12
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O Secretário Especial da Fa-

zenda do Ministério da Econo-
mia, Waldery Rodrigues, disse
na sexta-feira (23) que o Censo
Demográfico do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE), que estava previsto para
este ano, não será realizado em
razão da falta de orçamento.
“Não há previsão orçamentária

Sem orçamento, Censo não
será realizado em 2021

para o Censo, portanto ele não
se realizará em 2021. As con-
sequências e gestão para um
novo Censo serão comunicadas
ao longo desse ano, em particu-
lar em decisões tomadas na Jun-
ta de Execução Orçamentária
formada por Casa Civil e Minis-
tério da Economia”, declarou o
secretário.                      Página 4

Os países-membros do Mer-
cosul precisam de mais liberda-
de para negociarem acordos bi-
laterais, defendeu  na sexta-feira
(23) o ministro da Economia,
Paulo Guedes. Em sessão temá-
tica do Senado sobre o aniversá-
rio de 30 anos do bloco, ele de-

Guedes pede flexibilidade
do Mercosul para negociar

acordos bilaterais
clarou que a flexibilidade para
cada país negociar acordos indi-
viduais aumenta a integração in-
ternacional, respeitando o ritmo
de cada sócio.

“Deixa um dos nossos mem-
bros fazer um acordo lá fora di-
ferente.                          Página 12
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Butantan solicita à Anvisa aprovação
para testar Butanvac em humanos
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O Instituto Butantan enviou
na sexta-feira, (23) à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) o pedido para início
dos testes em humanos da Bu-
tanvac, novo imunizante que
será produzido pelo instituto
contra a covid-19. O anúncio foi
feito nesta tarde pelo presiden-
te do Butantan, Dimas Covas,
durante entrevista coletiva à
imprensa. Essa fase inicial de
estudos busca avaliar a seguran-
ça da vacina e sua capacidade de
induzir uma resposta imunoló-
gica.

“Hoje submetemos o proto-
colo de estudo clínico de fases
1 e 2 [da vacina]. É estudo que
tem duração prevista máxima de
20 semanas, mas a partir da 16ª

semana poderemos já ter os re-
sultados de analise primária e,
com isso, solicitar o uso emer-
gencial pela Anvisa. Submete-
mos hoje e aguardamos o pare-
cer da Anvisa e esperamos que
isso ocorra dentro do mais cur-
to prazo possível devido à ur-
gência do momento “, disse Di-
mas Covas.

Para uma vacina poder ser
utilizada na população, ela pas-
sa por uma fase de estudos em
laboratório, uma fase pré-clíni-
ca de testes em animais e três
etapas clínicas de testes em vo-
luntários humanos, que avaliam
a produção de anticorpos, a sua
segurança e a sua eficácia.

Os testes da Butanvac serão
feitos em adultos. Os estudos

deverão começar com 1,8 mil
voluntários. Já a fase 3, com
maior escala de participantes,
deverá incluir 9 mil pessoas.
Nesses testes poderão fazer
partes, inclusive, adultos já va-
cinados ou que já tiveram co-
vid-19. “É um estudo clínico de
segurança e imunogenicidade,
comparativo. Então, ele não é
um teste para incluir voluntári-
os comparando grupo de vaci-
nados com o grupo placebo.
Aqui já se tem um padrão, que
já foram determinados pelas
demais vacinas. Então já se sabe
o que esperar de uma vacina”,
explicou Dimas Covas.

“Portanto, vamos avaliar
uma nova vacina de forma com-
parativa, sempre na perspectiva
de que ela possa ser melhor.
Você tem marcadores imunoló-

gicos e padrões de segurança.
Então, vamos iniciar uma fase
inicial de segurança, ou seja, se
ela não traz nenhum tipo de
efeito adverso e, no segundo
momento, a imunogenicidade, ou
seja, vamos estudar as pessoas
que vão receber e qual a resposta
imunológica que essas pessoas
desenvolvem e comparar isso
com a resposta de outras vacinas
já descritas. Com isso podere-
mos inferir a eficiência da vaci-
na. Se ela for superior a esses pa-
râmetros analisados, evoluímos e
poderemos pedir o uso emergen-
cial”, falou Covas.

A tecnologia da Butanvac
utiliza o vírus da Doença de
Newcastle geneticamente mo-
dificado. O vetor viral contém
a proteína Spike do coronavírus
de forma íntegra. O desenvol-

vimento complementar da vaci-
na será todo feito com tecno-
logia do Butantan, incluindo a
multiplicação do vírus, condi-
ções de cultivo, ingredientes,
adaptação dos ovos, conserva-
ção, purificação, inativação do
vírus, escalonamento de doses
e outras etapas.

A Doença de Newcastle é
uma infecção que afeta aves e,
por isso, segundo o Butantan, o
vírus se desenvolve bem em
ovos embrionados, permitindo
eficiência produtiva num pro-
cesso similar ao utilizado na
vacina de Influenza do Butantan.
O vírus da doença de Newcas-
tle não causa sintomas em seres
humanos, constituindo-se como
alternativa muito segura na pro-
dução. Ele é inativado para a for-
mulação da vacina, facilitando

sua estabilidade e deixando o
imunizante ainda mais seguro.

Nota da Anvisa
A Anvisa confirmou à Agên-

cia Brasil que recebeu hoje o
protocolo de estudos da Butan-
vac e que o documento se re-
fere ao pedido de autorização
para os testes de fase clínica 1
e 2 da vacina.

Esse protocolo, segundo a
Anvisa, detalha a quantidade de
participantes dos testes, os lo-
cais onde os estudos serão fei-
tos e os resultados que são es-
perados. O prazo de análise da
Anvisa é de 72 horas para os
pedidos que estejam comple-
tos. Segundo o órgão, já foi ini-
ciada a avaliação para dar se-
guimento ao pedido do Butan-
tan. (Agência Brasil)

SP terá tornozeleira eletrônica para
rastreamento de agressores de mulheres

O Governador João Doria
assinou na tarde de quinta-feira
(22), no Palácio dos Bandeiran-
tes, um Termo de Cooperação
com o Tribunal de Justiça de São
Paulo para viabilizar o uso de tor-
nozeleira eletrônica e de alerta
de proximidade de agressor
como mecanismos para prevenir,
coibir e punir a violência domés-
tica e familiar contra a mulher.

Durante a abertura da ceri-
mônia, Doria salientou que o
governo está empenhado em de-
senvolver cada vez mais ações

voltadas à proteção das mulhe-
res e de seus direitos. “Foi nes-
se governo que ampliamos os
programas das Delegacias de
Defesa da Mulher. São 137
DDMs no Estado de São Paulo,
sendo dez delas funcionando 24
horas por dia. Serão 150 até o
final do nosso governo”, afirmou
o Governador, ao lembrar que
mais de 25 mil mulheres foram
atendidas virtualmente, com alto
índice de satisfação.

De acordo com o Termo, o
Governo do Estado de São Pau-

lo será responsável pela compra,
manutenção, instalação e moni-
toramento das tornozeleiras ele-
trônicas e da unidade portátil de
rastreamento, que ficará com as
mulheres vítimas para que seja
acionado, caso o agressor inva-
da o limite de proteção.

“Em 2019, a cada uma hora,
536 mulheres foram vítimas de
agressões no Brasil. A assinatu-
ra desse termo será um passo
importante e eficaz no combate
à violência contra a mulher”, fri-
sou o secretário da Justiça e Ci-

dadania, Fernando José da Cos-
ta, ao citar dados do Fórum Bra-
sileiro de Segurança Pública.

Um Grupo de Trabalho, com-
posto por representantes do Es-
tado e do TJSP, irá executar o pro-
jeto, que contará com a partici-
pação de representantes das Se-
cretarias de Governo, Justiça e
Cidadania, Administração Peni-
tenciária, Segurança Pública e da
Procuradoria Geral do Estado. A
coordenação do Grupo de Traba-
lho será de responsabilidade da
Secretaria de Justiça e Cidadania.

Masp reabre ao público neste sábado
O Museu de Arte de São Pau-

lo (Masp) voltará a funcionar
neste sábado (24), seguindo as
novas orientações do governo
estadual em relação à pandemia
de covid-19. O museu trabalha-
rá com 25% da capacidade e se-
guirá assim até 30 de abril, data
em que será feita a nova reclas-
sificação do Plano São Paulo.

O agendamento online, in-

clusive para os dias gratuitos,
continua sendo obrigatório e
deve ser feito pelo link:
masp.org.br/ingressos. A bilhe-
teria permanecerá fechada e a
compra de ingressos, com dia e
horário marcados, será exclusi-
vamente online, sem cobrança
de taxa de conveniência, confor-
me informou o museu.

Ao adquirir um ingresso, o

visitante tem direito de ver to-
das as exposições que estão em
cartaz, sendo elas “Beatriz Mi-
lhazes: Avenida Paulista”, “De-
gas”, “Sala de vídeo: Teto Pre-
to” e “Acervo em Transforma-
ção”, a mostra de longa duração
do museu.

Nos dias 24, 25 e 27, o mu-
seu funcionará das 11h às 19h;
nos dias 28, 29 e 30, das 13h às

19h. O Masp informou que ado-
tou todas as medidas necessári-
as para uma visita segura, que
podem ser consultadas no site da
instituição. Entre as ações de
segurança sanitária, estão a re-
dução da capacidade máxima de
visitantes, o uso obrigatório de
máscara e o cumprimento do
distanciamento social. (Agência
Brasil)

SP tem queda de mais de 23% de mortes
por COVID-19 após 2 meses em alta
O Governo de São Paulo

anunciou na sexta-feira (23) uma
queda de 23,6% no número de
mortes por COVID-19 no esta-
do, após oito semanas consecu-
tivas com indicadores em ascen-
são. A Secretaria de Saúde do
Estado também confirmou que
os números de internações e de
casos confirmados de coronaví-
rus vêm caindo semanalmente
desde março.

Atualmente, a média diária
das mortes em decorrência de
casos graves da COVID-19 é
de 621 nesta semana epidemi-
ológica, contra 813 no perío-
do anterior.

“Pela primeira vez após dois

meses de alta, o estado de São
Paulo apresenta uma queda de
23% no número de óbitos. É a
primeira vez que os indicadores
de casos, internações e óbitos
estão em queda neste período.
Graças ao avanço da vacinação,
às medidas restritivas do Plano
SP e ao apoio da população, o
nosso estado está colhendo re-
sultados desse esforço coleti-
vo”, declarou o Vice-Governa-
dor e Secretário de Governo
Rodrigo Garcia.

Desde meados de fevereiro,
o número de mortes apontava
crescimento semanal, com mé-
dias que saltavam em mais de
cem óbitos a cada nova semana.

Patamares abaixo dessa média
começaram a ser constatados a
partir da segunda quinzena de
março, simultaneamente ao pe-
ríodo de vigência da Fase Emer-
gencial do Plano São Paulo.

A média de casos também
caiu desde a última semana,
em 14,3%, passando de de
14.921 para 12.784 infecta-
dos. O auge de casos foi ve-
rificado três semanas atrás,
com 16.453 casos na semana
epidemiológica verificada entre
os dias 4 e 10 de abril.

Já as internações tiveram
declínio de 4,5%, baixando de
2.411 para 2.303 nestas duas úl-
timas semanas. Neste caso, a ten-

dência de queda é sustentada des-
de a última semana de março,
que chegou a atingir 3.381 hos-
pitalizações por COVID-19.

“Esses dados nos trazem
alento, esperança e reforçam
que as medidas tomadas pelo
Plano São Paulo, fazendo o fa-
seamento vermelho, passando
para uma fase mais restritiva – a
Fase Emergencial – e agora a
Fase de Transição mostram a
responsabilidade que o Governo
do Estado tem com a saúde e a
proteção da vida, assim como a
vacinação que vem acontecendo
de forma progressiva”, reforçou
o Secretário de Saúde Jean Go-
rinchteyn.

Poupatempo disponibiliza
agendamento online a partir deste sábado

O Poupatempo disponibili-
za, por meio do portal
www.poupatempo.sp.gov.br e
aplicativo Poupatempo Digital,
horários para quem precisa re-
alizar atendimento presencial.
A reabertura dos postos come-
ça no sábado, dia 24, com ser-
viços que não estão disponíveis
nas plataformas digitais, como
emissão de RG, transferência
interestadual e mudança na ca-
racterística de veículos, por
exemplo.

Os demais, como renova-
ção e a segunda via de CNH,
licenciamento e transferên-
cia de veículos, consulta de
IPVA, Atestado de Antece-
dentes Criminais, Carteira
de Trabalho e seguro-desem-
prego, entre outros, seguem
mantidos no portal e app do
programa. São mais  de 130
opções online.

Para a reabertura, serão se-
guidos protocolos sanitários

de prevenção à Covid-19,
como obrigatoriedade do uso
de máscaras, medição de tem-
peratura, higienização das
mãos com álcool em gel e dos
calçados com tapete sanitizan-
te, além da redução na capaci-
dade de atendimento, priori-
zando serviços que necessitem
da presença do cidadão para
serem concluídos.

Até 30/04, durante a Fase de
Transição, o horário de abertu-
ra das unidades será diferenci-
ado: de segunda a sexta-feira,
das 11h até o fechamento de
cada unidade, às 17h ou 19h,
dependendo da cidade. No sá-
bado (24), o atendimento será
das 11h às 13h, em todos os
postos do Estado.

O diretor da Prodesp – em-
presa de tecnologia do Gover-
no de São Paulo que adminis-
tra o Poupatempo -, Murilo
Macedo, alerta a população a
procurar o atendimento pre-

sencial somente quando estri-
tamente necessário, para que
haja  horár ios  d isponíveis
para situações emergenciais.
“É importante lembrar neste
momento que o RG não pos-
sui validade e que o prazo
para a renovação da CNH está
temporariamente suspenso,
devido à pandemia. Por isso,
o Poupatempo recomenda ao
cidadão que avalie a necessi-
dade antes de agendar seu ho-
rário e permita que o atendi-
mento  se ja  d i rec ionado a
quem depende do serviço para
ter acesso a programas sociais
ou assistência hospitalar, por
exemplo”, explica.

Para auxiliar quem tem dú-
vidas sobre como realizar os
serviços online, incluindo o
agendamento de data e horá-
rio, o portal do Poupatempo
oferece vídeos tutoriais  e
cartilhas orientativas, com o
passo a passo das principais

solicitações.
Entre os órgãos que ofe-

recem atendimento no portal
e app do Poupatempo, estão
o  Det ran .SP,  Ins t i tu to  de
Identificação (IIRGD), Pro-
con, CDHU, Sabesp, Cetesb,
Tribunal Regional Eleitoral
(TRE-SP), Procuradoria Ge-
ral do Estado (PGE-SP), Re-
ceita Federal, secretarias es-
taduais da Educação, Fazenda e
Planejamento, Desenvolvimen-
to Econômico, Transportes
Metropolitanos, Saúde e Co-
municação, além de algumas
prefeituras.

Para outras informações,
o cidadão pode escrever para
o Fale Conosco, que recebe,
analisa e responde as solici-
tações em até seis dias úteis.
O contato também está dis-
p o n í v e l  n o  p o r t a l  www.
poupa t empo . sp .gov.br  e
aplicativo Poupatempo Di-
gital.

CÂMARA  (SÃO PAULO)
O ex-vereador Quito Formiga (PSDB) tá a disposição do pre-

feito Bruno Covas pra receber mensagens psicografadas do avô -
Mario Covas - do prefeito Bruno Covas (PSDB), sobre o tempo
que vai demorar pra que ocorra uma cura definitiva do seu câncer

.
PREFEITURA  (SÃO PAULO)
O católico e vice-prefeito Ricardo Nunes (MDB) tá na cor-

rente religiosa pela recuperação do Bruno Covas (PSDB). Com
ele estão os vereadores e vereadoras da bancada cristã-evangéli-
ca. Esta união mostrará ao Brasil que a Fé em DEUS tá acima das
doutrinas

.
ASSEMBLEIA  (SÃO PAULO)
No parlamento paulista também existe uma união entre depu-

tados e deputadas da bancada cristã (católica e protestante-evan-
gélica), rezando e orando pela cura de um câncer que afeta a vida
do prefeito Bruno Covas (PSDB), também acima de doutrinas

.
GOVERNO  (SÃO PAULO)
João Doria (PSDB ‘liberal de centro’) segue apostando alto

que a Butanvac - que pode se tornar a 1ª vacina brasileira - venha
a substituir a Coronavac com insumos da China. Agora tá nas mãos
da Anvisa, porque os testes em humanos devem começar logo

.
CONGRESSO  (BRASIL)
A CPI da pandemia Covid 19, que cobrará ações do governo -

Ministério (Saúde) - Bolsonaro, dos Estados e dos municípios
vai ser um show de denúncias dos que eram amigos e confiáveis
no início do mandato e agora são desafetos porque foram defe-
nestrados

.
PRESIDÊNCIA  (BRASIL)
Bolsonaro (ex-PSL e ainda sem partido) segue sendo elogia-

do pelo seu colega norte-americano Joe Biden (Democrata), por
ele ter tido a coragem de dizer - na Cúpula do Clima - que o Bra-
sil cumprirá metas pela preservação do meio ambiente (antes de
2030)

.
JUSTIÇA  (BRASIL)
Foi um espetáculo deprimente os bate-bocas entre ministros

do Supremo, no caso Lula x Moro. Talvez fosse melhor que não
existisse a tv Justiça - como não existe nos USA - uma vez que
ficou ainda mais claro que o Sol que alguns deles não são impar-
ciais

.
PARTIDOS  (BRASIL)
PT segue celebrando o Supremo ter anulado os crimes do Lula

(na Justiça Federal de Curitiba por Sérgio Moro e Ministério
Público via Operações Lava Jato). Agora vão pra cima do magis-
trado que retomar o processo - Lula não está inocentado - no
Distrito Federal

.
M Í D I A S
A coluna diária de política do jornalista  Cesar Neto  vem

sendo publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993.
Via Internet desde 1996,  www.cesarneto.com  foi se tornando
referência da liberdade possível. Twitter  @CesarNetoReal ...
Email  cesar@cesarneto.com



Desenvolvimento Regional e Educação
têm maiores cortes no Orçamento
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EUA: transição para
economia limpa chegará a
US$ 23 trilhões até 2030

A secretária de Energia dos Estados Unidos, Jennifer Gra-
nholm, disse na sexta-feira (23), durante a Cúpula de Líderes
sobre o Clima, que a transição para uma economia mais limpa e
menos nociva para o meio ambiente, representa uma oportunida-
de de negócios que deve movimentar US$ 23 trilhões até 2030. 

Para se beneficiar desse mercado que, segundo a secretária,
representa uma grande oportunidade para a geração de “milhões
e milhões de empregos”, será necessário muito investimento em
inovações tecnológicas, visando principalmente fontes de ener-
gia limpa, bem como em uma mudança de pensamentos, de for-
ma a “aumentar ambições coletivas” e a “repensar a resistência
que temos à mudança”.

A cúpula antecede a 26ª Conferência sobre o Clima, a COP26,
a ser realizada em novembro em Glasgow, na Escócia. Um dos
principais objetivos é impedir a elevação da temperatura média
do planeta acima de 1,5 grau neste século.

Ao lado do ex-senador norte-americano John Kerry, enviado
especial para o clima pelo gabinete do presidente Joe Biden, na
condução dos debates de hoje, Jennifer Granholm disse ser ne-
cessário “aumentar nossas ambições coletivas” sobre as mudan-
ças climáticas até o final dessa década. 

“Precisamos, sem medo, buscar inovações para baixar os cus-
tos de baterias e para comercializar captura de carbono, dando
condições ao chamado mercado verde e azul [referência às flo-
restas e aos oceanos]. Provavelmente muitos de nós precisamos
repensar a resistência que temos à mudança, uma vez que esta-
mos presos a um status quo”, disse a secretária.

“Talvez insistam que não conseguiremos atingir nossos obje-
tivos. No entanto, há um antigo provérbio que diz: que ‘quando
sopram os ventos da mudança, algumas pessoas constroem mu-
ros. Outras constroem moinhos de vento’. Então, construtores
de moinhos de vento, vamos voltar atrás com relação a dúvidas e
medos. Algumas pessoas nos dirão as coisas mais apavorantes, e
que nada podemos fazer. Vamos provar que nós podemos, e tere-
mos todos os ganhos quando obtivermos sucesso, a começar
pelos empregos”, acrescentou.

Jennifer Granholm acrescentou que as ações visando uma eco-
nomia mais limpa representam grandes oportunidades para aqueles
que aceitarem esse desafio. “Estamos olhando para um mercado
global de, no mínimo, US$ 23 trilhões, com a transição verde até
2030. Isso significa que poderemos refazer a economia, criar no-
vos negócios, e colocar milhões e milhões de pessoas para traba-
lhar”, disse em meio a vários acenos de que o governo dos EUA
anunciará diversas ações que favorecerão investimentos para redu-
zir custos no setor de energia limpa, bem como para tornar cada vez
mais barato o uso de veículos movidos por esse tipo de energia.

“Os EUA já tiveram como objetivo chegar à Lua, onde já fin-
camos nossa bandeira. Agora escolhemos ter como objetivo o
de resolver a crise climática. Imaginem o que podemos fazer
nessa década e imaginem o que podemos fazer com a participa-
ção conjunta de todo o planeta,”

Em uma de suas participações, John Kerry destacou que o mundo
está se abrindo para a agenda que está em debate, e que impedir a eleva-
ção da temperatura média do planeta requer “um novo começo”, ao en-
fatizar que o mundo está “no limite” do aquecimento global. 

“Este evento está ouvindo 63 representantes de governos.
Muitos desses países mostram preocupações com as ações ina-
dequadas que têm adotado. Muitos se sentem vulneráveis com
relação aos eventos climáticos e preocupados com relação à for-
ma como terão de lidar com as consequências”, disse o ex-sena-
dor, que representa o governo dos EUA no evento, ao defender
que ações sejam aplicadas “de forma imediata.”

Parcerias
Ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg defendeu par-

cerias entre governos e setor privado. “Temos uma oportunidade
para mostrar como uma verdadeira liderança deve agir, não só
em governos como no setor privado, visando a adoção de deci-
sões mais inteligentes”, disse. “A boa notícia é que energia lim-
pa está cada vez mais barata”, acrescentou.

Fundador da empresa Microsoft, Bill Gates listou três coi-
sas que, segundo ele, são importantes para motivar investimen-
tos em inovação e a construção de “infraestruturas de transição
para economia limpa”.

“Em primeiro lugar, precisamos desenvolver empregos e
implantar tecnologias avançadas que permitam eliminar emis-
sões por toda a economia física. Em segundo lugar, precisamos
que os mercados mais poderosos financiem e implantem essas
inovações que identifiquem caminhos alternativos e campos para
tecnologias que possam competir com os combustíveis fósseis.
E, em terceiro lugar, que governos e corporações adotem políti-
cas que tornarão essa transição rápida e barata. Os líderes preci-
sarão incentivar aqueles que dão esses passos tão difíceis”, dis-
se Gates, ao classificar como “essencial” para esse desafio que
haja cooperações internacionais.(Agencia Brasil)

Grupo de sem-teto de Roma
recebe vacina e visita do papa

O papa Francisco visitou pessoas sem teto e necessitadas de
Roma, que receberam vacinas gratuitas contra a covid-19 de ins-
tituição de caridade do Vaticano na sexta-feira (23), quando ele
comemorou a festa de São Jorge.

Cerca de 600 das 1,4 mil pessoas que receberam a primeira
dose há várias semanas foram vacinadas com a segunda. 

O papa passou cerca de 30 minutos conversando com algu-
mas pessoas, muitas da área ao redor do Vaticano.

Enquanto cantarolavam e gritavam “auguri” (parabéns) pelo
dia, ele lhes ofereceu comida e doces, inclusive um ovo de Pás-
coa gigantesco que voluntários abriram, dando-lhe um pedaço.

O Vaticano também iniciou uma campanha que permite que do-
adores contribuam para o custo de uma vacina destinada a pessoas
de países pobres, por meio do site de seu escritório de doações.

Batizada de vaccino sospeso (vacina suspensa), empresta o
nome da tradição do caffe sospeso de Nápoles, segundo a qual
as pessoas deixam dinheiro para pagar um café a um desconhe-
cido necessitado cuja identidade só é conhecida pelo barman.

Francisco, que já foi vacinado, assim como o ex-papa Ben-
to XVI, de 93 anos, disse que receber a vacina é a escolha ética,
a menos que existam motivos médicos sérios para não fazê-lo.

Sob o comando de Francisco, o Vaticano criou várias es-
truturas para ajudar a população dos sem-teto de Roma, in-
cluindo uma clínica, locais de banho e serviços de barbea-
ria. (Agencia Brasil)

Os ministérios do Desenvol-
vimento Regional e da Educação
registraram os maiores cortes
no Orçamento após os vetos de-
finitivos e os bloqueios tempo-
rários publicados  na quinta-fei-
ra  (23) no Diário Oficial da
União. A conclusão é da Institui-
ção Fiscal Independente (IFI),
órgão consultivo do Senado, que
divulgou levantamento com o
impacto das perdas de recursos
entre as pastas.

Sancionado na quinta-feira
(22) à noite, o Orçamento teve
vetados R$ 19,8 bilhões em gas-
tos, principalmente relativos a
emendas parlamentares. Além
dos vetos, o governo editou hoje
um decreto contingenciando
(bloqueando temporariamente)
R$ 9,2 bilhões.

Embora o decreto especifi-
que a distribuição dos cortes em
cada pasta, o Diário Oficial não
somou os vetos por ministérios.
Dessa forma, a IFI compilou as
despesas vetadas e somou com
os valores contingenciados para
chegar ao montante do corte fi-
nal em cada ministério.

Pasta mais beneficiada na
votação do Orçamento original
com a inclusão de emendas par-
lamentares, o Ministério do De-
senvolvimento Regional teve o
Orçamento para 2021 reduzido
em R$ 9,4 bilhões, entre vetos
e bloqueios. A maior parte dos
vetos está relacionada a peque-
nas obras, como estradas vici-

nais, praças, calçadas, parques e
áreas de lazer.

O segundo maior corte ocor-
reu no Ministério da Educação,
que perdeu R$ 3,9 bilhões. Se-
gundo a IFI, os vetos se concen-
traram na manutenção de univer-
sidades e em demais ações rela-
cionadas ao ensino superior. Por
causa da pandemia de covid-19,
as universidades federais estão
exercendo a maioria das ativida-
des de forma remota.

Outros cortes
O Ministério da Infraestru-

tura foi o terceiro mais afetado,
com redução de R$ 3,5 bilhões
no Orçamento. Os cortes con-
centraram-se na manutenção e
duplicação de rodovias federais
e na recuperação de aeroportos
regionais. Os terminais aéreos
estão sendo concedidos à inici-
ativa privada. Em quarto lugar
ficou o Ministério da Defesa,
com corte total de R$ 3,2 bi-
lhões, que atingiram investimen-
tos em modernização de equipa-
mentos militares.

A Saúde ficou em quinto lu-
gar, com encolhimento de R$
2,2 bilhões no Orçamento. En-
tre os vetos, está a distribuição
de recursos a hospitais e à Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
que fabrica no Brasil a vacina da
AstraZeneca. Apesar dos cortes,
o governo garante que esses re-
cursos serão recompostos.

O projeto que altera a Lei de

Diretrizes Orçamentárias
(LDO) de 2021, aprovado na se-
gunda-feira (19), prevê a aber-
tura de créditos extraordinários
(fora do teto de gastos) e a ex-
clusão de meta de déficit primá-
rio de R$ 247,1 bilhões de des-
pesas emergenciais do Ministé-
rio da Saúde com o enfrentamen-
to à pandemia. O reforço esti-
mado no Orçamento da Saúde
está em R$ 10 bilhões.

O Ministério da Economia
perdeu R$ 1,5 bilhão, entre ve-
tos e cortes. O encolhimento na
verba inviabilizou o Censo de
2021. O Ministério da Agricul-
tura ficou com R$ 1,1 bilhão a
menos.

Completam a lista das pastas
afetadas os ministérios da Cida-
dania; Justiça e Segurança Públi-
ca; Ciência, Tecnologia e Inova-
ções; Turismo; Meio Ambiente;
Comunicações; Mulher, Família
e Direitos Humanos; Minas e
Energia e Relações Exteriores.
O impacto em cada ministério
ficou abaixo de R$ 1 bilhão.

Ajustes
Além do decreto e do texto

do Orçamento sancionado, o
governo publicou um relatório
que reestima os gastos obriga-
tórios. A despesa com a Previ-
dência Social saltou de R$
16,285 bilhões, para R$
707,193 bilhões neste ano. A
projeção foi revista para cima
por causa do salário mínimo de

R$ 1,1 mil, que não tinha sido
levado em conta no Orçamento
aprovado pelo Congresso.

As despesas com abono-sa-
larial e seguro-desemprego fo-
ram elevadas em R$ 2,6 bilhões,
para R$ 51,5 bilhões. Os gastos
com subsídios e subvenções au-
mentaram R$ 2,8 bilhões. No
entanto, as despesas com o fun-
cionalismo público caíram R$ 2
bilhões, para R$ 335,3 bilhões.

A reestimativa das despesas
obrigatórias é necessária para
recompor o Orçamento de 2021.
Isso porque o texto aprovado
pelo Congresso subestimava os
gastos obrigatórios em R$ 29
bilhões. Para evitar a paralisação
da máquina pública e o cometi-
mento de crime de responsabi-
lidade, o governo fechou um
acordo com a Câmara e o Sena-
do para compensar os valores
obrigatórios com os cortes de
gastos discricionários (não
obrigatórios) nos ministérios.

Os vetos de R$ 19,8 bilhões
representam cortes definitivos,
com a dotação cancelada. Os
contingenciamentos de R$ 9,2
bilhões são temporários e po-
dem ser revertidos. A maior par-
te dos vetos concentrou-se em
emendas do relator, no total de
R$ 10,5 bilhões. Em seguida
vêm R$ 1,4 bilhão de emendas
de bancada e R$ 7,9 bilhões de
despesas originalmente propos-
tas pelo próprio Executivo.
(Agencia Brasil)

Brasileiro está lendo mais na
pandemia, diz Sindicato dos Editores

O Dia Mundial do Livro, co-
memorado na sexta-feira (23),
apresenta dois quadros no Bra-
sil: um muito positivo e outro
preocupante, segundo o presi-
dente do Sindicato Nacional dos
Editores de Livros (Snel), Mar-
cos da Veiga Pereira. A data foi
escolhida pela Organização das
Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (Unesco)
para celebrar o livro, incentivar
a leitura, homenagear autores e
refletir sobre direitos legais.

“O quadro muito positivo é
que o brasileiro está lendo mais.
Desde julho do ano passado, as
vendas têm crescido e continu-
aram crescendo este ano, o que,
para mim, evidencia uma reco-
nexão com o livro e com a lei-
tura. É como se as pessoas des-
cobrissem o prazer de ler, por-
que estão mais em casa, porque
têm mais tempo. E ao redesco-
brir o prazer de ler, elas redes-
cobrem o hábito da leitura; co-
locam o livro no seu hábito diá-
rio. Isso faz com que as pessoas
leiam mais. Estão consumindo
mais livros. Isso é super positi-
vo”, disse Marcos da Veiga à
Agência Brasil.

Preocupação
Os números revelados pelas

pesquisas promovidas pelo Snel
mostram todo o varejo online se
movimentando para criar pro-
moções e eventos com o obje-

tivo de chamar as pessoas ainda
mais para o livro. Em contrapar-
tida, o lado preocupante é o das
livrarias físicas, disse Marcos da
Veiga. “Nos cerca de 14 meses
da pandemia do novo coronaví-
rus (covid-19), as livrarias físi-
cas passaram, pelo menos, me-
tade desse tempo ou fechadas ou
com muitas restrições, o que
gera forte impacto econômico-
financeiro”, disse.

De acordo com o presidente
do Snel, o funcionamento pre-
cário das lojas físicas tem efei-
to também no próprio hábito do
leitor, uma vez que impede as li-
vrarias de chamar o público de
volta para ter o prazer do conví-
vio, de manusear os livros, de
encontrar autores nos lançamen-
tos de obras, de conversar com
outras pessoas e com os livrei-
ros. “Essa é a parte difícil da pan-
demia, que continua”, disse o
presidente do Snel.

A pesquisa mensal do varejo
realizada para o sindicato mos-
tra a consistência das vendas do
setor. No primeiro trimestre
deste ano, em comparação a
igual período do ano passado,
houve expansão de 25% em
exemplares vendidos, com cer-
ca de 12 milhões de livros, con-
tra 9,6 milhões no acumulado de
janeiro a março de 2020. Em
valor, o aumento foi menor, e
alcançou cerca de 15,5%. No
primeiro trimestre de 2021, a

receita com a venda de livros
somou R$ 544 milhões, contra
R$ 471,5 milhões no mesmo
período de 2020.

Segundo Marcos da Veiga,
isso pode ser explicado porque
se vendeu mais obras gerais e
menos livros escolares, que são
mais caros. Além disso, segun-
do ele, houve concentração no
varejo online, que tem uma prá-
tica de descontos para o consu-
midor muito agressiva.

Pré-adolescentes
Embora o brasileiro esteja

lendo mais em razão da pande-
mia, a pesquisa “Retratos da lei-
tura no Brasil”, divulgada em
setembro do ano passado pelo
Instituto Pró-Livro e relativa ao
ano anterior, revela que pouco
mais da metade dos brasileiros
têm hábito de leitura (52%). Por
idade, a pesquisa mostrou que a
única faixa etária que ampliou o
total de leitores foi a de crian-
ças entre 5 e 10 anos de idade,
que passou de 67%, em 2015,
para 71%, em 2019.

Todas as demais faixas leram
menos em relação à pesquisa
anterior. Apesar da queda, a fai-
xa etária que mais lê no Brasil é
a dos pré-adolescentes de 11 a
13 anos de idade (81%, em
2019, contra 84%, em 2015).
Em termos de escolaridade, os
leitores com curso superior per-
manecem como os que lêem

mais, mesmo com redução en-
tre as edições da pesquisa (68%,
em 2019, contra 82%, em
2015).

O presidente do Snel, Mar-
cos da Veiga, confirmou que está
ocorrendo um ressurgimento
forte de livros juvenis, para fai-
xa pré-adolescente de 11 a 13
anos de idade.

Marcos da Veiga disse que a
crise contribuiu para a redesco-
berta da leitura. Para ele, a pala-
vra, a partir de agora, não pode
ser mais oportunidade mas,
sim, responsabilidade. “Nós,
enquanto indústria, precisa-
mos manter o livro presente
na vida das pessoas, precisa-
mos entrar nas casas das pes-
soas através das mídias soci-
ais das livrarias, das editoras,
que são muito fortes. Isso nos
permite estar convidando o
leitor a conhecer mais livros,
fazendo promoções”.

O presidente do Snel disse
que quando as pessoas puderem
circular mais livremente, a ideia
é criar mais eventos com auto-
res, “porque é sempre uma ex-
periência muito bacana ter seu
livro autografado e tirar foto
com o escritor. Acho que essa é
nossa responsabilidade. Acho
que temos que aproveitar a cri-
se e criar um mercado mais ro-
busto, reconquistar um pouco o
que a gente perdeu de 2015 para
cá”. (Agencia Brasil)

Auxílio emergencial é pago
 a beneficiários do

Bolsa Família com NIS 5
Os beneficiários do Bolsa

Família com Número de Inscri-
ção Social (NIS) terminado em
5 receberam na sexta-feira (23)
a primeira parcela do auxílio
emergencial 2021. Os recursos
podem ser movimentados pelo
aplicativo Caixa Tem, por quem
recebe pela conta poupança so-
cial digital, ou sacados por meio
do Cartão Bolsa Família ou do
Cartão Cidadão.

O recebimento dos recursos
segue o calendário normal do
Bolsa Família, pago nos últimos
dez dias úteis de cada mês. A pri-
meira parcela começou a ser
depositada na última sexta-feira
(16) e será paga até 30 de abril.

Em caso de dúvidas, a cen-

tral telefônica 111 da Caixa fun-
ciona de segunda a domingo, das
7h às 22h. Além disso, o benefi-
ciário pode consultar o site
auxilio.caixa.gov.br.

O auxílio emergencial foi
criado em abril do ano passado
pelo governo federal para aten-
der pessoas vulneráveis afetadas
pela pandemia de covid-19. Ele
foi pago em cinco parcelas de
R$ 600 ou R$ 1,2 mil para mães
chefes de família monoparental
e, depois, estendido até 31 de
dezembro de 2020 em até qua-
tro parcelas de R$ 300 ou R$
600 cada.

Neste ano, a nova rodada de
pagamentos, durante quatro me-
ses, prevê parcelas de R$ 150 a

R$ 375, dependendo do perfil:
as famílias, em geral, recebem
R$ 250; a família monoparental,
chefiada por uma mulher, rece-
be R$ 375; e pessoas que mo-
ram sozinhas recebem R$ 150.

Regras
Pelas regras estabelecidas, o

auxílio é pago às famílias com
renda mensal total de até três
salários mínimos, desde que a
renda por pessoa seja inferior a
meio salário mínimo. É neces-
sário que o beneficiário já tenha
sido considerado elegível até o
mês de dezembro de 2020, pois
não há nova fase de inscrições.
Para quem recebe o Bolsa Famí-
lia, continua valendo a regra do

valor mais vantajoso, seja a par-
cela paga no programa social,
seja a do auxílio emergencial.

Quem recebe na poupança
social digital, pode movimentar
os recursos pelo aplicativo Cai-
xa Tem. Com ele, é possível fa-
zer compras na internet e nas
maquininhas em diversos estabe-
lecimentos comerciais, por
meio do cartão de débito virtual
e QR Code. O beneficiário tam-
bém pode pagar boletos e con-
tas, como água e telefone, pelo
próprio aplicativo ou nas casas
lotéricas. A conta é uma poupan-
ça simplificada, sem tarifas de
manutenção, com limite mensal
de movimentação de R$ 5 mil.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos



EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1125846-74.2018.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 32ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO DE SOUZA PIMENTA,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)D. A. & ASSOCIADOS PUBLICIDADE E
MULTICOMUNICAÇÃOLTDA., CNPJ 04.875.245/0001-13, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível por parte de Lumiar Producoes Multimidia Ltda Me, visando o recebimento da quantia de R$
278.000,00 (junho/2016), representado pelas notas fiscais nºs 51, 59, 61, 65, 66, 67 e 71, todas emitidas e não
pagas, decorrentes de contratos firmado entre as partes, tendo vista as prestações de serviços de publicidades
e propagandas. . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. 21 e 24/04
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ISEC SECURITIZADORA S.A - CNPJ/MF Nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 

RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 9ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares dos CRA”) da Série Única da 9ª 
Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A, com sede na Rua Tabapuã nº 1.123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 
04533-004 (“CRA”, “Emissão”, e “Emissora” respectivamente), a H.COMMCOR DITRIBUIDORA DE TITULOS E VALO-
RES MOBILIÁRIOS LTDA (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, convidados a se reunir, em segunda 
convocação, em Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser realizada em 30 de abril de 2021 às 11h00, de forma 
exclusivamente remota e eletrônica através da plataforma Microsoft Teams, conforme Instrução Normativa 
da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), nos termos deste edital, a fi m de, conforme cláusula 12.6 do Ter-
mo de Securitização de Créditos do Agronegócio para emissão dos Certifi cados de Recebíveis de Agronegócio da Série Úni-
ca da 9ª Emissão da Emissora, celebrado em 19 de novembro de 2019 (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguin-
te ordem do dia: (a) Aprovar a alteração do Anexo V do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios 
e Outras Avenças (“Cessão Fiduciária”), conforme aditado, para inclusão de novos Compradores Elegíveis, para fi ns do pre-
visto na Cláusula 4.4.4.1 da Cessão Fiduciária; (b) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, realizar 
todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar as deliberações acima. 
O material necessário para embasar a deliberação dos investidores está disponível (i) no site da Emissora: www.isecbrasil.
com.br; e (ii) no site da CVM: www.cvm.gov.br A Assembleia será instalada em segunda convocação, nos termos da cláusu-
la 12.6 do Termo de Securitização, mediante a presença de qualquer número dos titulares dos CRA em circulação. As deli-
berações serão tomadas, em qualquer convocação, com quórum simples de aprovação representando por Titulares de CRA 
em quantidade equivalente a 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação, presentes na Assembleia. A 
Assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma exclusivamente remota e eletrônica, através do sistema “Mi-
crosoft Teams” de conexão via internet, sem possibilidade de participação de forma presencial ou de envio de instrução de 
voto previamente, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao ende-
reço eletrônico da Emissora para gestao@isecbrasil.com.br com cópia para juridico@isecbrasil.com.br e ao Agente Fiduciá-
rio para fi duciario@commcor.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da Assembleia, podendo 
ser encaminhado até o horário de início de realização da Assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, 
documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a represen-
tação do titular do CRA; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específi cos para sua repre-
sentação na Assembleia, obedecidas as condições legais. Conforme art. 7º da IN CVM 625, a Emissora disponibilizará aces-
so simultâneo à eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido apresentados anterior-
mente, e a Assembleia será integralmente gravada. São Paulo, 22 de abril de2021. ISEC SECURITIZADORA S.A

LAM VIAS PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A.
CNPJ 29.206.383/0001-30 NIRE 3530051100-0 - Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01.04.2021
1. Data, Hora e Local: 01.04.2021, às 09h00, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Chedid Jafet, 
nº 222, Bloco B, 4º andar, sala 2, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP. 2. Presença: Acionistas representando a 
totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404/76 
(“LSA”). 3. Convocação: Dispensados os avisos em face da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do 
§ 4º, do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidência: Marco Antonio Souza Cauduro e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 
5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) aumento do capital social da Companhia, com a consequente alteração do 
artigo 5º do Estatuto Social; e (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: As acionis-
tas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da 
presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Aprovar o aumento de capital so-
cial no valor de R$ 30.000.000,00, mediante a emissão de 30.000.000 de novas ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, pelo preço de emissão por ação de R$ 1,00, a serem totalmente subscritas e integralizadas, até 
31/12/2021, por suas acionistas, a Companhia de Participações em Concessões (“CPC”) e a CIIS – Companhia de In-
vestimentos em Infraestrutura e Serviços (“CIIS”), na proporção de suas respectivas participações acionárias, con-
forme boletim de subscrição anexo à presente ata (Anexo I), passando o capital social da Companhia de R$ 
56.610.000,00, para R$ 86.610.000,00; 6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, alterar o artigo 5º do 
Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 
86.610.000,00, totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 
86.610.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal.” 6.4. Permanecer inalterados os demais dispositivos 
estatutários não alterados na presente assembleia. 6.5. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de acordo com 
as alterações aprovadas nesta assembleia, conforme constante do Anexo II a presente ata, tendo em vista uma via 
levada a registro perante a Junta Comercial competente, sendo dispensada a publicação integral. 7. Encerramen-
to: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, 
é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. São 
Paulo/SP, 01.04.2021. Assinaturas: Marco Antonio Souza Cauduro, Presidente da Mesa e, Marcio Yassuhiro Iha, Se-
cretário. Acionistas: (1) Companhia de Participações em Concessões, por Marcio Yassuhiro Iha; e (2) CIIS - Compa-
nhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, por Marcio Yassuhiro Iha. Certifi co que a presente é cópia fi el do 
original lavrado em Livro próprio. Marco Antonio Souza Cauduro - Presidente da Mesa - Assinado com Certifi cado 
Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 
169.542/21-0 em 14.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
- Anexo I - Ata da Assembleia 01.04.2021 - Boletim de Subscrição - Boletim de Subscrição de 30.000.000 
de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,00 por ação, representativas do 
capital social da Companhia. Subscritor: Companhia de Participações em Concessões, sociedade por ações, 
com sede na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP, CNPJ/MF 
nº 09.367.702/0001-82 e no NIRE nº 35.300.352.858, neste ato devidamente representada por seus Diretores, os Se-
nhores Waldo Edwin Pérez Leskovar, norte americano, casado, engenheiro elétrico, RNE W616562- V, CPF/MF nº 
170.070.048-06 e Marcio Yassuhiro Iha, brasileiro, casado, engenheiro naval, RG nº 17.384.717-1 SSP/SP e CPF/
MF nº 153.066.718-61, ambos com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5º andar, Vila 
Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP. Assinatura: Espécie de Ações Subscritas: 29.700.000, Preço de Emissão 
das Ações - R$: R$ 1,00, Forma e Prazo para Integralização: Em moeda corrente nacional, até 31/12/2021. 
Subscritor: CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, sociedade por ações, com 
sede na Rua Lauro Muller, nº 116, Sala 3.507, Parte 1, Botafogo, 22290-160, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ/MF nº 
05.410.674/0001-88, e no NIRE nº 33.300.312.374, neste ato devidamente representada por seus Diretores, os Se-
nhores Waldo Edwin Pérez Leskovar, norte americano, casado, engenheiro elétrico, RNE W616562- V, CPF/MF nº 
170.070.048-06 e Marcio Yassuhiro Iha, brasileiro, casado, engenheiro naval, RG nº 17.384.717-1 SSP/SP e CPF/
MF nº 153.066.718-61, ambos com endereço profi ssional na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5º andar, Vila 
Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP. Assinatura: Espécie de Ações Subscritas: 300.000, Preço de Emissão das 
Ações - R$: R$ 1,00, Forma e Prazo para Integralização: Em moeda corrente nacional, até 31/12/2021. Total 
de Espécie de Ações Subscritas: 30.000.000, Total de Preço de Emissão das Ações - R$: R$ 
30.000.000,00. São Paulo/SP, 01.04.2021. Marco Antonio Souza Cauduro - Presidente da Mesa - Assinado com Cer-
tifi cado Digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil.

 Companhia Müller de Bebidas
CNPJ/MF 03.485.775/0001-92 - NIRE 35300174054

Ata da Reunião Extraordinária II do Conselho de Administração 

-

A reunião e as deliberações. 

-

-
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 Companhia Müller de Bebidas
CNPJ/MF 03.485.775/0001-92 - NIRE 35300174054

Ata da Reunião Extraordinária III do Conselho de Administração

-
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A reunião e as 
deliberações. 

-

-
-

Jucesp

��������������
�������������<����������������������������<������������������9�;�		��� %"9�;�#$��%&$%'(�#��<)�*�&�
�!+$,-�#(�.(&(��$/%(0�,��*����?�-��1'�#(�#$��2(��� ,(-��&9�;���%#0$P���#$ ���&#$�,�6�0'%-�0��3(&4��#���$%-�$'5��.�����6����9(;
����������������������*�-�6&�1%,$%&�-���.���<����������-�> $�,G$�3(%�?&(?(1'�� 4���B2(�#$��&(5$#%4$0'(��(4 4��!+$,�?(&
?�&'$�#$��(5%$#�#$�6$0$3%5$0'$��2(���4%,(-�(@L$'%+�0#(���5(@&�0B��#��> �0'%��#$��A������-���9.$+$&$%&(�#$�����;-�#$5(&&$0'$
#(1��$5%@(1��&(+%1K&%(1�#$��$&+%B(1�0Q1��������$�������-�(&% 0#(1�#��?&$1'�B2(�#$��'$0#%4$0'(�4D#%5(:G(1?%'�,�&���05(0'&�0#(
1$���&D�$4�, /�&�%05$&'(�$�02(�1�@%#(-�3(%�#$'$&4%0�#����1 ������
��-�?(&�������-�5(4�3 0#�4$0'(�0(��&'�����-�%05%1(����#(����
?�&��(1��'(1�$�'$&4(1�#���B2(�?&(?(1'��$�?�&��> $-�0(�?&�"(�#$����#%�1-�> $�3, %&H��?K1�(�#$5 &1(�#(�?&�"(�#(�?&$1$0'$�$#%'�,
#��#�'��#��? @,%5�B2(�R0%5��( -�G�+$0#(�4�%1�#$� 4-�#��?&%4$%&��9�&'�����-� %05%1(�����#(����;-��?&$1$0'$�&$1?(1'����2(�1$0#(
5(0'$1'�#�����B2(-�?&$1 4%&1$2(��5$%'(1-�?$,(�&D -�5(4(�+$&#�#$%&(1-�(1�3�'(1��&'%5 ,�#(1�?$,(�� '(&�5(03(&4$�?&$+%1'(�0(��&'%/(
<���#(�������-� 3%5�0#(��#+$&'%#(�#$�> $�0(�5�1(�#$�&$+$,%��1$&H�0(4$�#(�5 &�#(&�$1?$5%�,���$&H�(�?&$1$0'$�$#%'�,-�?(&�$C'&�'(-
�3%C�#(�$�? @,%5�#(�0��3(&4��#��,$%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$����:����:�����

��������������
�������������<�����������������������������������������������9�;�		��� %"9�;�#$��%&$%'(�#�
<)�*�&���!+$,-�#(�.(&(��$/%(0�,� �*����?�-��1'�#(�#$��2(��� ,(-��&9�;���%#0$P���#$ ���&#$�,�6�0'%-�0�� 3(&4��#���$%-�$'5�
.�����6����9(;���������6�����������8��-�6&�1%,$%&(-���.��������������-� > $� ,G$� 3(%� ?&(?(1'�� 4���B2(�#$
�&(5$#%4$0'(��(4 4��!+$,� ?(&� ?�&'$� #$��(&'(��$/ &(��(4?�0G%��#$��$/ &(1�7$&�%1-� (@L$'%+�0#(�(� &$5$@%4$0'(�#�
> �0'%��#$��A����<�-��� 90(+$4@&(�#$�����;-�#$5(&&$0'$�#(��5%#$0'$�#(�+$!5 ,(�4�&5�:	(#$,(��%11�0��%%#��������� 3,$C-
�0(�#$� 3�@&%5�B2(������#$�?,�5���S	����<-�5(0# "%#(�?$,(� &D -�5(4�(�+$!5 ,(�1$/ &�#(�#$�4�&5�:4(#$,(�T(0#���(+(
�%+%5��$#�0��O����������+�.,$C-��0(:4(#$,(������#$�5(&�?&�'�-�#$�?,�5��.���<������05(0'&�0#(1$�(�&D �$4�, /�&�%05$&'(
$�02(�1�@%#(-�3(%�#$'$&4%0�#����1 ������
��-�?(&�������-�?�&��(1��'(1�$�'$&4(1�#���B2(�?&(?(1'��$�?�&��> $-�0(�?&�"(
#$����#%�1-� > $� 3, %&H��?K1�(�#$5 &1(�#(�?&�"(�#(�?&$1$0'$�$#%'�,-� �?&$1$0'$� &$1?(1'����2(�1$0#(�5(0'$1'�#�����B2(-
?&$1 4%&1$2(��5$%'(1-�?$,��&D-�5(4(�+$&#�#$%&(1-�(1�3�'(1��&'%5 ,�#(1�?$,(�� '(&�5(03(&4$�?&$+%1'(�0(��&'%/(�<���#(�������-
3%5�0#(��#+$&'%#(�#$�> $�0(�5�1(�#$� &$+$,%��1$&H�0(4$�#(�5 &�#(&�$1?$5%�,���$&H�(�?&$1$0'$�$#%'�,-�?(&�$C'&�'(-��3%C�#(
$�? @,%5�#(�0��3(&4��#��,$%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$����:����:�����

��������������
�������������������������������������������������������������9�;�		��� %"9�;�#$��%&$%'(
#�� �)� *�&�� �!+$,-� #(� .(&(� �$/%(0�,� ��� � ��0'(� �4�&(-� �1'�#(� #$� �2(� �� ,(-� �&9�;�� ��������� ������� 	�����-
0�� 3(&4�� #�� �$%-� $'5�� .�"� ��@$&� �� �#+�0� 	�'%�1� 9��.�� �������������;-� > $� � ,��4D&%5�� �$/ &(1� #$�� '(4K+$%1� $
	�11%3%5�#(1��:��9U����	V;�,G$��L %"( ��B2(�#$��$11�&5%4$0'(��(&�� @�(/�B2(-�#$��&(5$#%4$0'(��(4 4-�(@L$'%+�0#(
�� > �0'%�� #$� �A� �����-��� 9�/(1'(� #$� ����;-� (&% 0#(1� #�1� #$1?$1�1� &$3$&$0'$1� W� %0#$0%"�B2(� ?$,�� ?$&#�� '('�,� #(
+$!5 ,(� 1$/ &�#(� #$� 4�&5�:4(#$,(� T����� ��*��� �O�� ���� ��*� .��O� �0(:4(#$,(� ����-� #$� 5(&� ?&$'�� #$� ?,�5�� .X�
������ �1'�0#(� (� &$> $&%#(� $4� , /�&� %/0(&�#(-� 3(%� #$3$&%#�� �� 5%'�B2(� ?(&� $#%'�,-� ?�&�� > $� $4� ��� #%�1-� �� 3, %&� #(1� ��
#%�1� 1 ?&�-� (3$&$B�� 5(0'$1'�B2(-� 1(@� ?$0�� #$� ?&$1 4%&$41$� 5(4(� +$&#�#$%&(1� (1� 3�'(1� �,$/�#(1�� �2(� 1$0#(
5(0'$1'�#�� �� �B2(-� (� &$> $&%#(� 1$&H� 5(01%#$&�#(� &$+$,-� 5�1(� $4� > $� 1$&H� 0(4$�#(� 5 &�#(&� $1?$5%�,�� �$&H� (
?&$1$0'$-��3%C�#(�$�? @,%5�#(�0�� 3(&4��#�� ,$%�� ������	�������#(�$�?�11�#(�0$1'��5%#�#$�#$��2(��� ,(-��(1����#$
�@&%,�#$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$����:����:�����

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO REGIONAL VII - ITAQUERA - 1ª VARA CÍVEL  - Avenida Pires do
Rio 3915 - sala 13 - Itaquera - CEP 08240-005 - Fone: (11) 2051-8680 - São
Paulo-SP - E-mail: itaquera1cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20
dias - Processo nº 0006588-07.2020.8.26.0007. O MM. Juiz de Direito da 1ª
Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SãoPaulo, Dr. LUIZ
RENATO BARIANI PÉREZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SIRLEI MARIA DA
SILVA GUEDES, brasileira, CPF 287.350.688-17, com endereço à Rua Amanari, 104,
Vila Santa Teresinha, CEP 08247-060, São Paulo/ SP e LUIZ ANTONIO ROQUE
GUEDES, RG 391033396, CPF 022.834.964-89, com endereço à Rua Silvio Barbini,
696, Conjunto Residencial Jose Bonifacio, CEP 08250-650, São Paulo /SP, que lhe
foi proposta uma ação de INCIDENTE de DESCONSIDERAÇÃO de PERSONALIDA-
DE JURÍDICA por parte de MOINHO REISA LTDA., alegando em síntese: Referido
pedido leva em conta a possibilidade do associados cumprirem com as obrigações
assumidas aos credores da empresa Ré. Nos termos do artigo 135 do Código de
Processo Civil, o SÓCIO ou a pessoa jurídica fica CITADO(A) para MANIFESTAR-
SE e REQUERER as PROVAS CABÍVEIS. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente RESPOSTA. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de abril de 2021.

23  e  24/04

AV CAPITAL SECURITIZADORA DE CRÉDITO S/A
CNPJ nº 37.352.615/0001-97 - NIRE 3530055169-9

EXTRATO DA ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Aos 30/06/2020, às 11h na sede social, localizada na cidade de Mogi das Cruzes/SP. Convocação: Dispensada 
face à presença confirmada de todos os acionistas. Mesa: Presidente: Sr. Thiago Martins Lara, Secretário: 
Rafael Vieira Nascimento. Deliberações: Aprovação para aumento do Capital Social, de modo que os acionistas, 
com base no valor atual de R$ 10.000,00, representado por 10.000 ações ordinárias nominativas, com valor 
nominal de R$ 1,00 cada uma, decidem aumentar o Capital Social da sociedade, subscrevendo neste ato 30.000 
ações com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo 15.000 ações ordinárias nominativas com direito a voto 
e 15.000 ações preferenciais, elevando assim o Capital Social para R$ 40.000,00, sendo que as 30.000 ações 
ordinárias e preferenciais, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, subscritas neste ato, totalizando R$ 30.000,00 
serão integralizadas até 31/12 do ano corrente, nas seguintes condições: 1) Novas Ações subscritas: 30.000 
ações com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo 15.000 ações ordinárias nominativas com direito a voto 
e 15.000 ações preferenciais, distribuídas da seguinte forma pelos subscritores: Thiago Martins Lara subscreve 
20.000 ações sendo 10.000 ordinárias nominativas com direito a voto e 10.000 preferenciais e Rafael Vieira 
Nascimento subscreve 10.000 ações, sendo 5.000 ordinárias nominativas com direito a voto e 5.000 preferenciais; 
2) Altera-se desta forma a proporcionalidade de posse das ações da Companhia entre os acionistas, que será 
a seguinte: Thiago Martins Lara possuirá o equivalente a 62,50% e Rafael Vieira Nascimento possuirá o 
equivalente a 37,50% de ações. 3) No ato da integralização do aumento do Capital, será convocada Assembleia 
Geral, na qual os acionistas deverão apresentar em até 48h após a convocação, a comprovação de sua capacidade 
para realização do aporte financeiro que caberá a cada um, conforme descrito acima; 4) Considerando que a 
subscrição se dá em função de compromissos operacionais e mercadológicos da Companhia, fazendo com que 
os acionistas tenham que integralizar as ações subscritas inadimplidas pelo sócio na AGE acima prevista, 
demandando esforço de caixa não previsto, na hipótese do não cumprimento da integralização das ações 
acordada nesta Assembleia, por parte de qualquer dos acionistas, até a data estipulada, aplicar-se-á uma multa 
de 50% sobre o valor a integralizar, sendo que neste ato, os acionistas dão em garantias as ações integralizadas 
detidas por cada um dos acionistas, a título de penhor, instituindo assim a garantia para que aquele que cumpra 
a obrigação de integralizar tenha as ações em garantia para saldar o valor da referida penalidade, caso não 
possua condições de saldá-la em espécie. Neste caso, entende-se como preço de oferta o valor patrimonial das 
Ações, conforme último balancete mensal lavrado no livro diário da Companhia ou, na falta deste, conforme o 
último balanço da Companhia auditado, e os demais Acionistas, ficando outorgada procuração ao acionista que 
adimplir a integralização, para que assine e pratique todos os atos necessários para que se implemente as 
medidas, sendo certo que, no caso de haver mais de um Acionista interessado, a aquisição será proporcional à 
participação de cada um deles no capital social total da Companhia; 5) O presente aumento restou aprovado 
pelos acionistas, dando assim nova redação ao Artigo 5º do Estatuto Social. Mogi das Cruzes/SP, 30/06/2020. 
JUCESP 142.795/21-5 em 08/04/2021.Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1037983-80.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christina Agostini Spadoni, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Silvana 
Altina Evangelista de Paiva, Brasileira, RG 8195258, CPF 837.445.848-87, com endereço à Rua Coronel Marques, 425, Vila Nova 
Manchester, CEP 03440-005, São Paulo - SP, a qual se encontra em local incerto ou não sabido, que lhe foi proposta uma ação de Outros 
procedimentos de jurisdição voluntária por parte de Noemia Hugo Pereira, alegando em síntese: Que, neste Juízo de Direito, tramitam os 
autos da Ação Declaratória de união Estável post mortem, proposta por Noemia Hugo Pereira, ficando a mesma citada para responder à 
ação, querendo, no prazo de 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital. Advertência: não sendo contestada a ação no prazo 
marcado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 344 do CPC), caso em que será 
nomeado curador especial. E para que chegue ao conhecimento de todos, será o presente afixado e publicado na forma da Lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de dezembro de 2020 
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O Secretário Especial da Fa-
zenda do Ministério da Econo-
mia, Waldery Rodrigues, disse
na sexta-feira (23) que o Censo
Demográfico do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE), que estava previsto para
este ano, não será realizado em
razão da falta de orçamento.
“Não há previsão orçamentária
para o Censo, portanto ele não
se realizará em 2021. As conse-
quências e gestão para um novo
Censo serão comunicadas ao
longo desse ano, em particular
em decisões tomadas na Junta
de Execução Orçamentária for-
mada por Casa Civil e Ministé-
rio da Economia”, declarou o se-
cretário.

Os recursos necessários
para o Censo, que acontece, em
geral, a cada dez anos, eram da
ordem de R$ 2 bilhões. Durante
a tramitação do projeto no Con-
gresso Nacional, os parlamenta-
res já haviam feito um corte de
R$ 1,76 bilhão, agora, foi confir-
mada a retirada dos recursos.
Segundo Waldery, novas deci-
sões serão comunicadas opor-
tunamente.

No início do mês, o IBGE já
havia suspendido as provas do
processo seletivo para recense-
adores e agentes censitários que
trabalhariam na pesquisa. Cerca
de 17 mil agentes censitários e
182 mil recenseadores seriam

contratados.
Os dados populacionais do

Censo são utilizados para os re-
passes do Fundo de Participa-
ção dos Municípios (FPM) e
para uma série de outras trans-
ferências da União para estados
e municípios. A última contagem
da população foi realizada no
Censo Demográfico de 2010.

Integrantes do governo fa-
laram à imprensa sobre os vetos
à Lei Orçamentária Anual, que
foi sancionada  na quinta-feira
(22) pelo presidente Jair Bolso-
naro e publicada nesta sexta-fei-
ra no Diário Oficial da União.

Os vetos ocorreram porque
as projeções do Ministério da
Economia indicam a necessida-
de de uma recomposição de R$
29 bilhões e, com isso, foi ne-
cessário abrir um espaço no Or-
çamento. Essa recomposição foi
feita em acordo com o Congres-
so Nacional por meio de um veto
parcial de R$ 19,8 bilhões de do-
tações orçamentárias e o blo-
queio adicional de R$ 9,3 bi-
lhões.

A diferença entre o veto e o
bloqueio é que o veto represen-
ta um corte definitivo da despe-
sa, enquanto que o bloqueio
permite que o valor possa ser
desbloqueado ao longo do ano,
no caso de novas projeções in-
dicarem a existência de um novo
espaço no teto de gastos.

Recomposição
O secretário especial de Re-

lações Governamentais da Casa
Civil, Bruno Grossi, explicou que
os R$ 19,8 bilhões do veto fo-
ram distribuídos em cortes nas
emendas do relator (R$ 10,5 bi-
lhões), cortes de emendas de
comissão do Poder Legislativo
(R$ 1,4 bilhão) e despesas dis-
cricionárias do Poder Executivo
(R$ 7,9 bilhões). Segundo Gros-
si, para garantir segurança no
atendimento às despesas obri-
gatórias, outras medidas foram
adotadas, como a sanção da al-
teração na Lei de Diretrizes Or-
çamentária (LDO) de 2021 que
permite a abertura de crédito ex-
traordinário destinado a progra-
mas emergenciais e ações de
saúde no combate à pandemia.

Quanto aos valores bloque-
ados em despesas discricionári-
as, da ordem de R$ 9,3 bilhões,
os recursos poderão ser libera-
dos ao longo do ano, segundo
o governo.

“A alteração da LDO nos dá
condição de reservar, de bloque-
ar algumas programações, para
fazer face à projeção que temos
dessas despesas até o final do
ano”, disse. “Importante é carac-
terizar uma coisa que é fato, que
foi aquilo que foi reduzido no
Congresso. Outra questão são
as projeções até o final do exer-

cício, em que você tem até o fi-
nal para resolver isso. Mas como
trabalho preventivo do governo,
nós utilizamos dessa faculdade
aprovada na LDO para fazer o
bloqueio prévio dessa dotação
de forma a dar tranquilidade que
nós estamos acompanhando,
estamos verificando a real ne-
cessidade e, se for o caso, utili-
zar esse bloqueio para cobertu-
ra das despesas discricionárias”,
explicou.

As despesas discricionárias
são compostas principalmente
por investimentos (obras e com-
pras de equipamentos) e gastos
como manutenção de prédios,
aluguéis, contas de luz e com-
bustível, o chamado custeio.

Nesse sentido, o governo
apresentou ao Congresso um
projeto de lei de crédito suple-
mentar no valor de R$ 18,9 bi-
lhões para atendimento das des-
pesas obrigatórias. Além disso,
foi editado um decreto detalhan-
do, ministério a ministério, os
valores de bloqueio de despe-
sas discricionárias, em razão das
atuais projeções de despesas
obrigatórias, para atendimento
ao teto de gastos.

Segundo o secretário Wal-
dery Rodrigues, o nível das des-
pesas discricionárias é um ele-
mento de elevada atenção do
governo e a projeção mais recen-
te é de R$ 87 bilhões este ano,

sem contar o valor de cerca de
R$ 17 bilhões em emendas.

“Não corremos o risco de ter-
mos parada em nenhum ministé-
rio”, disse ele, sobre a possibili-
dade de paralisação de serviços
como emissão de passaportes e
ações de fiscalização ambiental.

De acordo com o secretário
do Tesouro Nacional, Bruno
Funchal, as despesas discricio-
nárias somaram R$ 69 bilhões no
ano passado, sendo que R$ 25
bilhões foram apenas da saúde
em razão da pandemia de covid-
19. “Em situação normal, esses
gastos seriam em torno de R$ 21
bilhões. Então, algo em torno de
R$ 65 bilhões seria um mínimo
de discricionárias para rodar a
máquina pública”, disse.

O Ministério da Economia
também publicou hoje um rela-
tório extemporâneo de receitas
e despesas que tem o objetivo
de convalidar as projeções que
estão sendo executadas.

Recursos específicos
Bruno Grossi explicou que,

apesar de tratar de recursos para
enfrentamento à pandemia, a al-
teração na LDO não prevê adi-
ções para uma eventual prorro-
gação do auxílio emergencial,
pago a famílias afetadas pela cri-
se sanitária. “Se isso tiver que
ser discutido, qualquer prorro-
gação, vai ser feito no momento

próprio e com autorizações es-
pecificas do momento”, disse.

Sobre o bloqueio de R$ 2,7
bilhões do Ministério da Edu-
cação, o maior feito pelo gover-
no hoje, o secretário de Orça-
mento Federal, George Soares,
explicou que a educação tem
quase um terço de todas as des-
pesas discricionárias do gover-
no e, por isso, proporcional-
mente, teve o maior bloqueio.
“Não é que ela está sendo pre-
judicada, ela está dentro da
métrica”, argumentou.

Em relação aos recursos para
ações de fiscalização ambiental,
Soares afirmou que não houve
bloqueio no Ministério do Meio
Ambiente, neste momento. On-
tem, o ministro do Meio Ambi-
ente, Ricardo Salles, disse que o
governo vai dobrar o orçamen-
to deste ano para ações de com-
bate ao desmatamento ilegal na
Amazônia, sem citar valores.

“A questão de se ampliar in-
vestimentos não é nesse ins-
trumento, o bloqueio é para
compensar uma necessidade
posterior. Qualquer outra ne-
cessidade vai ser apresentada
ainda na Junta de Execução Or-
çamentária e, nesse caso, terá
que ser feita a suplementação
retirando de outro órgão, por-
que nós já estamos no teto de
gastos”,  explicou Soares.
(Agencia Brasil)

Ocupação de leitos de operadoras de
saúde para covid-19 bate recorde

A taxa de ocupação de leitos
para covid-19 em hospitais de
operadoras de planos de saúde
com rede própria atingiu em mar-
ço o maior percentual desde o
início da pandemia, com 80%
das vagas ocupadas. O dado faz
parte do Boletim Covid-19 da
Agencia Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS), divulgado  na
quinta-feira (22) com dados do

mês passado.
O recorde de ocupação regis-

trado em março foi o terceiro se-
guido, já que as maiores taxas an-
teriores eram de fevereiro (73%) e
janeiro (66%). A ANS observa que
o aumento da ocupação foi mais
intenso nas UTIs e que a alta
acompanha o aumento de casos e
o surgimento de novas variantes
do coronavírus no Brasil.

Com a taxa de 80% registra-
da em março, a ocupação dos
leitos de covid-19 superou a
ocupação dos leitos para os de-
mais procedimentos (73%) pela
primeira vez desde o início da
pandemia. Em maio e dezembro
de 2020, as duas taxas ficaram
bem próximas, porém a dos de-
mais procedimentos ainda foi um
ponto percentual maior.

Com dados que vão do iní-
cio da pandemia até janeiro de
2021, o boletim mostra que o
maior número de exames RT-PCR
para a detecção da covid-19 foi
registrado em dezembro de 2020,
quando 690.330 exames foram re-
alizados na saúde suplementar.

A ANS informou também que
recebeu 15.236 reclamações de
beneficiários no mês passado, o

que representa um aumento de
26,1% em relação a fevereiro.

Entre as queixas registradas,
1.525 tinham relação com o novo
coronavírus. Pouco mais da me-
tade (51%) dessas reclamações
eram a respeito de dificuldades
de realizar exames e tratamentos
para covid-19, enquanto 34% se
referiam a outras assistências
afetadas pela pandemia.

O balanço mostra que o nú-
mero de beneficiários de planos
de saúde chegou em março de
2021 ao maior patamar desde se-
tembro de 2016, com 48.037.472
pessoas cobertas. O número
apresenta tendência de cresci-
mento desde julho do ano pas-
sado, e supera o registrado em
fevereiro em 0,42%. (Agencia
Brasil)
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C.N.P.J. 09.942.071/0001-88

Em cumprimento as disposições da Lei 6.404/76, submetemos a apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2020 e de 2019 em milhares de reais. Colocamo-nos a disposição para os esclarecimentos que julgarem necessários.                                                       

Itamar Arrais Fior - Diretor 

Contadora Marta Regina Ferreira Rossi - CRC 1SP310984/O5

A companhia Santa Vitória Empreendimentos e Par-

funcionar como holding. Detêm o controle acionário das seguintes empresas 
abaixo relacionadas: : é uma sociedade empre-

-
-
-
-

triais. : é uma sociedade empresária limitada, sedia-

-

: é uma sociedade empresária limi-
-
-
-

: é uma sociedade empresária 
limitada, sediada na cidade de Cordeirópolis/SP. Essa empresa tem por obje-

-
nanceiras Consolidadas em 31.12.2020 foram preparadas, e são apresenta-

-
zada pela administração da Companhia em 30/03/2021. -

-

-

-
-

gamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais pre-

-
-
-

ciamentos Contábeis - CPC. 
As Demonstrações Contábeis Consolidadas incluem as da Santa Vitória Em-

quais ela detenha o controle, de forma direta ou indireta. Para efeito da con-

-
tas e despesas, bem como de lucros não realizados, decorrentes de negócios 
entre as empresas do Grupo. Nas 

-
-

to é inicialmente reconhecido pelo custo e posteriormente ajustado pelo re-

-
-

-

-

proposto pela controlada. Desta forma não há reconhecimento de receita de 

-
-
-

As operações com 

itens são re-mensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liqui-

são reconhecidos na demonstração do resultado. Os ganhos e as perdas cam-
-

Representa os saldos de caixa, bancos e as aplicações 

-
tação. -

uma das partes das disposições contratuais do instrumento. -
ros -

-
-

 
-

ponde unicamente ao pagamento de principal e juros e que sejam geridos em 

instrumento. 
 -

-
ponda somente ao pagamento de principal e juros ou que sejam geridos em 

 -

-

-

-
nanceiro. -

-
-

-
-

Os 

produção é apurado por metro quadrado e tamanho de cada produto, não 

-

produtos acabados estão sendo migrados para sistema de controle integrado. 
-
-
-

 

Santa Vitória 
- Pessoa 

Cerâmica Carmelo Fior Ltda.                       99,99% 0,01%           -   100,00%
Cerâmica Serra Azul Ltda. 99,99% 0,01%           -   100,00%
Horizonte Aluguel de Máq. E Equip. Ltda. 99,99% 0,01%           -   100,00%

          -   25,00% 100,00%
Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da de-

preciação acumulada, calculada pelo método linear, tomando-se por base a 

-
do. Ganhos e as perdas em alienações são determinados pela comparação 

-

-
-
-

são do impairment na data de apresentação do balanço. 
-
-

-
-

biais. São reconhecidos, inicialmente, 
-

-

são reconhecidas quando: a Empresa possui obrigação legal, contratual ou 

-
-

-

-
ção. O im-

-

reconhecidos na demonstração do resultado, exceto quando se referem a 

CSL não são contabilizados se resultarem do reconhecimento inicial de um 

-

-

imposto de renda e contribuição social diferidos não são contabilizados se 

que não seja uma combinação de negócios, a qual, na época da transação, 
-
-
-
-
-

lanço quando há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da 
-

A recei-

-
-

pre que uma Empresa efetua a entrega dos produtos para o cliente, o qual 

produtos pelo cliente. O reconhecimento não ocorre até que todas as 5 eta-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

4.1 
A Empresa está exposta ao risco 

cambial decorrente de exposições de algumas moedas, basicamente com re-
-
-

-
sições de crédito a clientes, incluindo contas a receber em aberto. Caso clien-

-

-

-

-
-

contados contratados.
- - - -

Fornecedores e outras contas a pagar 10  -  73.405  -
-  -  74.063  81.058
       

Fornecedores e 
 outras contas a pagar 1.568  -  72.096  -

-  -  84.444  89.021

obrigações decorrentes de legislação. 4.2 

para reduzir esse custo. -

penalização no resgate antecipado
  

Caixa 3 39 272 339
92 9 16.722 5.746

Aplicações Financeiras 208 176 31.754 1.422
   

  
Contas a receber de clientes nacionais -  -  165.380 146.465
Contas a receber de clientes do exterior -  -  73.209 57.597

-  -   
-  -  

O Ageing do contas a receber em 31.12.2020 está apresentado a seguir:

           175.128 

Vencidos:
há até 60 dias              27.911 
entre 61 e 180 dias                8.853 
entre 181 e 365 dias                7.558 
Há mais de 365 dias              19.142 

  
Argila -  - 5.043 7.438
Embalagens -  - 4.438 1.657
Matérias-primas -  - 2.382 2.425
Produtos em andamento -  - -  3.254
Produtos acabados -  - 17.975 57.430
Produtos de almoxarifado -  - 13.414 11.793

-  -  

  
IRRF a Compensar -  - 10 10
IPI a Recuperar -  - 3.174 2.201
PIS a Compensar/Recuperar -  - 10.574 10.012
COFINS a Compensar/Recuperar -  - 45.409 45.437
CSLL a Compensar/Recuperar -  - 2.330 2.529
ICMS a Recuperar -  - 26.336 18.287
IRPJ a Compensar -  - 4.110 5.020
Outros Impostos a Compensar -  - -  170

-  -  
Circulante -  -  91.387 83.119
Não circulante -  -  555 546
A Serra Azul, localizada no estado de Sergipe e uma das controladas da Santa 

com base em um dos percentuais mencionais no Decreto 22.230/03. 
-

ou realização conforme tabela a seguir
  

Adiantamento a fornecedores -  - 7.769 1.571
Adiantamento a colaboradores -  - 234 219
Seguros -  - 149 228
Outros -  - 204 312

-  -  
Circulante -  -  8.355 2.330
Não circulante -  -  -  -

835 835 835 835

- - 709 -
- - 379 287

- -
Variações cambiais pelo regime de caixa - - -

 - -
Processo recuperação 

- - -
- -

apresentada a seguir:

Patrimônio   

Cerâmica Carmelo Fior Ltda. 99,99% 145.272 145.257
Cerâmica Serra Azul Ltda. 99,99% 167.809 167.792

75% 48.783 36.587
Ágio na Aquisição - Cerâmica Serra Azul Ltda.     - - 7.905
Mais Valia - Marca Piso Forte - - 787
Mais Valia - Carteira de Clientes Piso Forte          - - 3.010

-

Horizonte Aluguel de Máquinas 
 e Equipamentos Ltda. 99,99%

-
 

-
sentada a seguir:  

Santa Vitória Empreendimentos e 
 

 Examinamos as demonstrações 

 
Nossa auditoria foi conduzida 

de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 

pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
a 

 

independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 

das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou 

processo de elaboração das demonstrações contábeis

referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 

e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro; 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 

para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 

a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 

negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 

e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela 

Campinas, 12 de abril de 2021
Atenciosamente,

Contador – CRC 1SP167515/O-0

CRC 2SP024818/O-5

- -
2.243 - -

- - 272 223

- - 974 874
 Variação Cambial - - 18.925 3.036

- - 20.955 21.150
 Juros incorridos - - 3.549 2.265

- 80

 Contas a receber de clientes - -
 Contas a receber partes relacionadas                - -
 Estoques - - 40.745
 Tributos a recuperar - 125
 Adiantamentos - -
 Depósitos judiciais - - 2 432
 Outras contas a receber - - - 51
 Fornecedores 6 - 1.315 8.587
 Tributos a pagar - - 1.135 1.009
 Obrigações sociais e trabalhistas - - 845 784

- -
 Adiantamentos de clientes - - 1.119 552

 IRPJ e CSLL pagos - -
 Juros pagos - -

- -
- - 1.676 239
- - -
- - 52

-

- -

- - 59.790 156.659
-

  sobre capital próprio recebidos 8.167 6.321 - -

  sobre capital próprio pagos
 Créditos tomados com partes ligadas                - -

224 212 7.506 12.102

304 224 48.747 7.506

  lentes de caixa  303.587  224.128  48.747.322  7.506.269 
 Contas a receber de clientes   -  -  227.917.663  194.759.171 
 Estoques  -  -  43.252.452  83.997.114 
 Tributos a recuperar              54  11  91.387.288  83.118.504 
 Adiantamentos                         -  -  8.355.465  2.329.822 

 Contas a receber partes
  relacionadas                            -  -  18.174.068  16.793.485 
 Tributos a recuperar                 -  -  554.904  546.361 
 Tributos diferidos  834.508  834.508  1.922.572  1.791.535 
 Depósitos judiciais                  -  -  -  2.296 
 Aplicações Financeiras            -  -  1.355.468  1.348.000 

 361.338.179  317.968.387  2.062.348  - 
 Propriedade para

 -  833.419  1.097.142 
 Imobilizado     -  -  213.080.171  225.999.055 

 -  -  11.983.673  12.031.771 

 -  74.063.353  84.443.691 
 Fornecedores     6.544  201  71.825.762  70.510.333 
 Contas a pagar partes 
  relacionadas               1.564.220  1.564.220  1.564.220  1.564.220 
 Tributos a pagar  429  415  14.505.092  4.790.936 
 Obrigações 
sociais
  e trabalhistas      1.296  1.238  11.145.030  10.300.177 
 Adiantamentos de clientes          -  -  2.923.666  1.805.148 

  capital a pagar        18.400.960  13.722.497  18.400.960  13.722.497 
 3.553  15.513  21.710 

 -  81.058.191  89.021.375 
 Tributos a pagar  -  -  242.770  359.840 
 Tributos diferidos                        -  -  47.600.395  46.997.408 

  capital a pagar           13.232.775  13.232.775  13.232.775  13.232.775 

  de controlada             9.558.983  7.220.997  -  - 
 -  1.115.584  844.059 

Patrimônio 

 Capital social      51.755.516  51.755.516  51.755.516  51.755.516 
 351.103  351.103  351.103  351.103 

-
tutária  69.549.097  59.510.803  69.549.097  59.510.803 

lucros  152.771.325 121.591.370 152.771.325 121.591.370 

  patrimonial                 45.280.360  50.072.348  45.280.360  50.072.348 

  controladores                             -  -  12.226.102  10.425.217 

-

- - - 46.558 - 46.558 2.433 48.992
- - - 3.852 - - -

- 9.312 - - - -

  periodo anterior - - - 2.500 - 2.500 -
3.376 -

- - - - - - -
- - - - -

2.463
-

 Aumento de capital social 50.000 - - - - 3.832 3.832
 Ajuste de exercicio anterior - - - 2 - 2 2

- - - 50.191 - 50.191 1.802 51.993
- - - 3.574 - - -
- - - - -

- 10.038 - - - -
- - - - - - - -
- - - - -

 Ajuste de exercicio anterior - - - 1 - 1 -

 Receita  -  -  549.690.649  502.737.846 
 -  - 
 -  - 

 - 
 Despesas

 - 
 Outras receitas  -  -  19.792.632  50.601.989 

  Patrimonial            50.416.466  46.833.501  - 

 19.426  1.821.208  1.248.484 

 -  3.159.122  4.241.355 

 IR e CS correntes  -  - 
 IR e CS diferidos  -  - 

 

 Acionistas da Companhia  50.191.473  46.558.159 
 1.801.824  2.433.380 

-

da Santa Vitória:
Patentes e -

Adições - - 180 180
- - 

- - 

  
Capital de giro -  - 76.368  131.660
FINAME -  - 1.651  1.284
Pré-pagamentos de exportação -  - 75.861  39.897

-  - 1.242  624
-  -  

Circulante -  -  74.063  84.444
Não circulante -  -  81.058  89.021

ções monetárias ou cambiais.
  

Nacional 7  - 71.826  70.510
 -  

Circulante 7  -  71.826  70.510
Não circulante -  -  -  -

  
IPI a recolher -  - -  -
ICMS a recolher -  - 3.138  2.303
Contribuição Social a recolher -  - 3.079  294
Imposto de Renda a recolher -  - 7.035  1.357
PIS a recolher -  - 106  26
COFINS a recolher -  - 487  118
IRRF a recolher -  - 396  461

-  - -  -
-  - 16  18

Outros a recolher -  - 121  34
Parcelamentos Fiscais -  - 370  540

-  -  
Circulante -  -  14.505  4.791
Não circulante -  -  243  360

 O grupo é composto conforme quadro
a seguir:

  
Salário a Pagar -  - 1.732  1.686

-  - 29  26
INSS a Recolher  1  1 1.398  1.412
FGTS a Recolher -  - 426  444
Contribuições Sindicais -  - 16  22

-  - 61  72
-  - 7.483  6.621

Outros -  - -  17
1  1  

Circulante 1  1  11.145  10.300
Não circulante -  -  -  -

 -
-

 O Capital Social em 31/12/2019 é de 

 Os saldos a receber e a pagar de partes relacionadas
estão demonstrados a seguir:

Mútuos Taioça Mineração - -  768 907
- -  16.112 15.886
- -  
    

Parcelamento pela aquisição de controlada - - 1.564 1.564
- -
    

Parcelamento pela aquisição de controlada - -  - -
- -  - -

  
      

  Vendas mercado interno -  - 460.284  430.536
-  - 3.137  4

  Exportações diretas -  - 186.265  164.283
  Exportações indiretas -  - 711  1.515
  Vendas de sucatas -  - -  -

-  - 650.398  596.338
Deduções de Vendas       

 -  
-  -  
-  -  

Total -  - 549.691  502.738
 
dezembro de 2020 é o seguinte:

  
      
-  19 1.724  1.080
-  - 97  169
-   
      

  
  

-  -  
  

      
-  - 42.560  30.444
-  -  
-  -  
  

  
  

-  - 1.100  9.645
-  - 16.573  8.545
-  - 20.857  20.882
-   

13  73 15.398  18.697
  

- - -
  

-

 

-
 

-

determinadas pelo Ministério da Saúde e que está atenta a toda e qualquer 
informação a respeito do COVID-19. 

Em - -  Em 

Cerâmica Carmelo Fior Ltda. 147.018 7.616 1 145.257
Cerâmica Serra Azul Ltda. 128.054 39.747 - - 167.792

31.195 5.392 - - 36.587
Horizonte Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ltda. - -

1

Terrenos

Aquisições 2.535 4.014 3 - 3.885 323 546 11.307
- - - - -

Transferências - - 2.008 13 -
Depreciações - -

Aquisições - 2.572 2 406 5.654 1.642 665 10.943
- -

Transferências - 17.337 - - 1.713 -
Depreciações - -

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1007644-70.2019.8.26.0564O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDO
DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)PRIME ASSESSORIA E
CONSULTORIA EM CONDOMÍNIOS E IMÓVEIS LTDA. – ME, CNPJ 22.557.846/0001-60, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Condomínio Marco Zero Prime, que a
empresa é administradora de condomínios e foi contratada no dia 24/04/2018 através de contrato firmado entre
as partes, tendo em vista os serviços de administração do cond. autor, no inicio de suas atividades desempenhou
um trabalho satisfatório em suas atividades, porém a partir do mês de outubro de 2018, simplesmente deixou
de pagar várias contas do cond. autor. No mês de outubro de 2018, o cond. autor passou a receber avisos de
cobranças de corte de empresas de fornecimento de bens essências tais como SABESP, COMGÁS e
ELETROPAULO, como se não bastasse o não pagamento das contas de ordem básica do cond. autor, a
empresa ré se apoderou dos valores pagos à titulo de quotas condominiais, não restituído nenhum valor ao
cond. autor, ou seja, a empresa ré deteve o valor de R$ 68.683,39 de propriedade do cond. autor. Objetivado
o cond. autor que seja a presente ação julgada totalmente procedente para que seja declarado rescindindo
o contrato firmado entre as partes por justa causa, com base no artigo 476 do Código Civil, bem como para
que a empresa ré, seja condenada a restitui os valores que não é de sua propriedade ao cond. autor, valor este
que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, bem como ainda para que a
empresa ré seja condenada ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e nas demais
cominações legais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. 21 e 24/04

CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços
CNPJ 05.410.674/0001-88-NIRE 35.300.379.527 - Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 24.03.2021
1. Data, Hora e Local: 24.03.2021, às 10h00, na sede da Companhia, localizada na Avenida Chedid Jafet, nº 222, 
Bloco B, 4º andar, sala 6, 04551-065, São Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo arti-
go 127 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença da acionista representando a totalidade do capital so-
cial, conforme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. Con-
vocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da acionista detento-
ra da totalidade do capital social, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Marco An-
tonio Souza Cauduro e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a celebração de Contrato 
de Adiantamento para Futuro Aumento de capital social (“AFAC”). 6. Deliberações: A acionista detentora da totali-
dade do capital social da Companhia, após debates e discussões, deliberou: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata 
sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Conforme atribuição prevista no artigo 9º, alínea 
(o), do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração de Contrato de AFAC entre a Companhia, a CCR S.A. e sua 
controlada direta, a Companhia de Participações em Concessões (“CPC”), no valor de R$ 32.000.000,00, na proporção 
de suas respectivas participações acionárias, a ser realizado até 31/04/2021, conforme termos e condições apresenta-
dos na presente assembleia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi 
lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata 
será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP, 24.03.2021. Assinaturas: Marco Antonio Souza Caudu-
ro, Presidente da Mesa e Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionista: CCR S.A., representada pelo Sr. Marcio Yassuhi-
ro Iha. Certifi co que a presente é cópia fi el do original, lavrado em Livro próprio. Marco Antonio Souza Cauduro - Pre-
sidente da Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certifi -
cado digital ICP Brasil. JUCESP nº 168.309/21-0 em 12.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços
CNPJ 05.410.674/0001-88-NIRE 35.300.379.527 - Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01.04.2021
1. Data, Hora e Local: 01.04.2021, às 08h00, na sede da Companhia, localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, 
Bloco B, 4º andar, sala 6, 04551-065, São Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo 
artigo 127 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença da acionista representando a totalidade do 
capital social, conforme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de 
Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento 
da acionista detentora da totalidade do capital social, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: 
Presidente: Marco Antonio Souza Cauduro e Secretário: Marcio Yassuhiro Iha. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre 
a celebração de Contrato de Adiantamento para Futuro Aumento de capital social (“AFAC”). 6. Deliberações: A 
acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, deliberou: 6.1. 
Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2.  
Conforme atribuição prevista no artigo 9º, alínea (o), do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração de 
Contrato de AFAC entre a Companhia, a CCR S.A. e sua controlada direta, a Companhia de Participações em 
Concessões (“CPC”), no valor de R$ 42.000.000,00, na proporção de suas respectivas participações acionárias, a 
ser realizado até 31/12/2021, conforme termos e condições apresentados na presente assembleia. 7. 
Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida 
e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 
2.200-2/2001. São Paulo/SP, 01.04.2021. Assinaturas: Marco Antonio Souza Cauduro, Presidente da Mesa e 
Marcio Yassuhiro Iha, Secretário. Acionista: CCR S.A., representada pelo Sr. Marcio Yassuhiro Iha. Certifi co que a 
presente é cópia fi el do original, lavrado em Livro próprio. Marco Antonio Souza Cauduro - Presidente da Mesa - 
Assinado com certifi cado digital ICP Brasil, Marcio Yassuhiro Iha - Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP 
Brasil. JUCESP nº 170.289/21-7 em 15.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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71% das
instituições

federais
atingem o

máximo de
qualidade

Espírito Santo, Rio de Janei-
ro e Rio Grande de Norte são
proporcionalmente os estados
com melhores resultados no Ín-
dice Geral de Cursos Avaliados
da Instituição (IGC) 2019. O in-
dicador, divulgado pelo Minis-
tério da Educação (MEC) e pelo
Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), na sexta-feira
(23), mede a qualidade das ins-
tituições de ensino superior.

Nos três estados, respecti-
vamente, 9,2%, 6,7% e 4,2% de
suas instituições de educação
superior atingiram faixa 5, que é
a máxima no indicador. Do total
de 2.070 instituições avaliadas,
apenas 2,2% alcançaram essa
faixa.

Já na faixa 4, segunda maior
do IGC, Rio Grande do Sul
(39,4%), Ceará (33,3%) e Distri-
to Federal (30,6%) foram os que
obtiveram, proporcionalmente,
o maior número de instituições.
Considerando o total das insti-
tuições de educação superior
avaliadas, 21,64% se enquadra-
ram nessa faixa.

Segundo o Inep, das 106
instituições de educação supe-
rior públicas federais com o Ín-
dice Geral de Cursos Avaliados
da Instituição (IGC) 2019, 71%
atingiram os conceitos 4 e 5 do
indicador. Ao todo, os resulta-
dos foram calculados para 2.070
instituições (públicas e priva-
das), considerando os 24.145
cursos avaliados entre 2017 e
2019.

Do total de instituições que
participaram da pesquisa, 87,1%
(1.801) são privadas e 12,9%
(269), públicas. A maioria
(73,1%) é composta por facul-
dades, seguida dos centros uni-
versitários (15,6%) e das univer-
sidades (9,4%). Por fim, estão
os institutos federais e centros
federais de educação
tecnológica, que, juntos, repre-
sentam 1,9% das instituições de
ensino com o índice atribuído
nesta edição. A concentração na
faixa 3 abarcou mais da metade
das instituições avaliadas
(63,77%).

Os dados divulgados reve-
lam ainda que das 1.507 facul-
dades com IGC, 83,4% delas fi-
caram nas faixas igual ou acima
de 3. Já quando se trata dos 326
centros universitários, o
percentual correspondente às
três faixas de maior desempenho
é de 98,5% (321). No caso das
197 universidades, 99% (195) al-
cançaram desempenho nas fai-
xas de 3 a 5. Dos 40 institutos
federais e centros federais de
educação tecnológica, 65% (26)
ficaram na terceira e 35% (14) na
quarta faixa do IGC.

Quando levados em conta
apenas valores absolutos, a Re-
gião Sudeste apresentou o mai-
or número de instituições com
faixa 5. A região também é a que
tem mais instituições com o IGC
calculado, destacando-se Minas
Gerais (265) e São Paulo (509).
Este último lidera o conjunto de
instituições mais bem avaliadas:
são 16 na faixa 5 e 84 na faixa 4.

No Nordeste, Bahia e Ceará
são os estados com a maior
quantidade de instituições nas
faixas 4 e 5 do indicador, sendo
27 e 19 instituições, respectiva-
mente, participando desse pro-
cesso avaliativo.

Já no Sul, destacam-se, com
conceitos nas faixas 4 e 5 do IGC
2019, os estados do Paraná (48)
e do Rio Grande do Sul (46). Ne-
nhuma das instituições avalia-
das das regiões Centro-Oeste e
Norte atingiu a faixa 5 nesta edi-
ção. Contudo, o Distrito Fede-
ral é destaque no Centro-Oeste,
com 15 instituições na faixa 4,
enquanto o Pará é o estado da
região Norte com maior quanti-
dade de instituições nessa fai-
xa. (Agencia Brasil)
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Companhia Fazenda Acaraú C.N.P.J. Nº. 51.769.107/0001-30
Demonstrações Financeiras em 31.12.2020 e 31.12.2019 (Em milhares de reais)

Relatório da Diretoria - Senhores Acionistas: Atendendo determinações legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e Demais Demonstrações dos 
Exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019. Permanecemos ao inteiro dispor dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. A Diretoria

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
I) Contexto operacional: a Companhia opera no segmento imo-

Riviera de São Lourenço, no município de Bertioga, e desenvolve, 
paralelamente, importante trabalho ambiental em sua propriedade, 
também no município de Bertioga, no Estado de São Paulo. II) 
Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstra-

foram elaboradas e apresentadas com base nas práticas contábeis 
vigentes, estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e alterações subse-

-
de compatibilizar as diretrizes contábeis brasileiras com aquelas vi-
gentes nas normas internacionais de contabilidade, bem como, nas 
interpretações e orientações emitidas pelos Órgãos Reguladores. 
As práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações 
contábeis são consistentes com as adotadas anteriormente, sendo 
que em função de nova Ação Civil Pública, objeto do Processo nº 

0004990-74.2016.4.03.6104 da 2ª Vara Civil de SANTOS/SP, ten-
do como parte no processo, dentre outras, a Companhia Fazenda 
Acaraú, a mesma está impossibilitada de efetuar em sua quase to-
talidade, a comercialização de imóveis na região, que é sua área de 
atuação, não podendo assim ter faturamento e obtenção de recei-
tas, o que impacta enormemente a obtenção normal de resultados 
pela companhia. III) Principais diretrizes contábeis: 1 - Apuração 
de resultado: o resultado apurado pelo regime de competência de 
exercícios considera:- a) Os rendimentos, encargos e efeitos das 

-
dos a índices que mantenham os ativos a preços de marcação a 
mercado, conforme sua natureza, prazos e emitentes, b) Os efeitos 
dos ajustes dos demais ativos e passivos circulantes para o va-
lor de mercado ou de realização, quando aplicável. 2 - Ativos e 
Passivos Circulantes e não Circulantes: Caixa e equivalentes de 
caixa são constituídos por depósitos bancários a vista e aplicações 

modo geral e quando aplicável, são representados pelos valores de 
realização e os passivos pelos valores conhecidos ou calculáveis, 
incluindo, quando aplicável, os rendimentos, encargos e variações 
monetárias, calculados pelo método exponencial ou linear, de 
acordo com as condições contratuais, reconhecidos no resultado 

3 - Investimentos: 
Refere-se a subsidiária integral, avaliada pela equivalência patri-
monial; 4 - Imobilizado: Avaliado pelo custo de aquisição; a depre-
ciação do imobilizado, quando aplicável, é calculada pelo método 
linear, com base nas seguintes taxas anuais: edifício 4% - veículos 
20% - equipamentos de processamento de dados 20% - demais 

A Diretoria Fernando de Souza Granato - Contador
 CRC SP 290828/O-7 - CPF: 003.731.658-38

Passivo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante 4.907 3.561
Contas a Pagar 900 511

Empréstimos Financiamentos Contratados 831 2.138
Dividendos a Pagar 1.785

Não Circulante 4.424 11.911
Clientes, Administradores, Acionistas  471
Clientes Sociedades Ligadas 1.136 1.235

Empréstimos Financiamentos Contratados 2.542 10.055
Patrimônio Líquido 26.299 20.566
Capital Social 17.000 17.000
Capital Social - SCP 110 110
Ações em Tesouraria (134) (134)
Dividendos Adicionais Propostos 1.819 1.819
Reserva Legal 1.466 1.090
Reserva de Retenção de Lucros 6.038 681
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 35.630 36.038

bens 10%; havendo qualquer fato ou obsolescência acelerada que
reduza de forma mais rápida o valor do bem, essa perda é reconhe-
cida de imediato. 5 - Os encargos trabalhistas são reconhecidos
mensalmente, de acordo com os respectivos períodos de aquisi-
ção. 6 - Patrimônio líquido: a - Capital Social: O capital social
está constituído por 42.716.263 ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal. Dividendos: b - Aos acionistas estão assegurados,
de acordo com a legislação societária, os dividendos mínimos obri-
gatórios de 25% do Lucro Líquido anual.

Demonstração do Fluxo de Caixa
Das Atividades Operacionais 31/12/2020 31/12/2019
Lucro/Prejuizo líquido do exercício ajustado 7.807 89 
Lucro/Prejuizo líquido do exercício 7.518 (151)
Depreciação 292 289 
Resultado de Equivalência Patrimonial (3) (49)
(Aumento)/Redução nos Ativos (2.498) (1.469)
Contas a Receber (2.338) (522)
Projetos, Terras e Lotes (247) (844)
Despesas Antecipadas (1) 2 
Outros Créditos 88 (105)
Aumento/(Redução) nos Passivos 1.464 837 
Contas a Pagar 389 229 

Fluxo Caixa Atividades Operacionais 6.773 (543)
Das Atividades de Investimento
Aquisição do imobilizado (51) (60)

Dividendos Recebidos 60 1 
Contratos de mútuo 2.565 (1.747)
Aquisição de ações próprias
Fluxo de Caixa das Atividades
 de Investimentos 2.599 (1.795)
Das Atividades de Financiamento
Contratos de mútuo (570) 507 
Empréstimos obtidos  4.014 
Pagamento de empréstimos (8.820) (1.226)
Dividendos pagos  (606)
Fluxo de Caixa das Atividades
 de Financiamento (9.390) 2.689 
Aumento (Redução) de Caixa e
 Equivalentes de Caixa (18) 351 
Caixa e Equivalentes de Caixa
No Início do Período 527 175 
No Final do Período 509 526 
Aumento (Redução) de Caixa
 e Equivalentes de Caixa (18) 351

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 Capital Capital  Reserva Dividendos Ações Lucros/
 Social Social Reserva de Retenção Adicionais em Prejuízos
 Integralizado SCP Legal de Lucros  Propostos Tesouraria Acumulados Total
Saldos em 01/01/2020 17.000 110 1.090 681 1.819 (134)  20.566 
Lucro do Exercício       7.518 7.518 
Destinação do Lucro:
Reserva Legal   376    (376)
Dividendos Minimos Obrigatórios       (1.785) (1.785)
Reserva de Retenção de Lucros    5.357   (5.357) - 
Saldos em 31/12/2020 17.000 110 1.466 6.038 1.819 (134)  26.299 
Mutações do Exercício   376 5.357    5.733 
Saldos em 01/01/2019 17.000 110 1.090 832 1.819 (134)  20.717 
Prejuizo do Exercício       (151) (151)
Reserva de Retenção de Lucros    (151)   151
Saldos em 31/12/2019 17.000 110 1.090 681 1.819 (134)  20.566 
Mutações do Exercício    (151)    (151)

Demonstração do Resultado
 31/12/2020 31/12/2019
Receita de Vendas 15.255 6.152
(-) Custo De Vendas (918) (150)
(-) Imposto sobre Vendas (558) (225)
Lucro Bruto de Vendas 13.779 5.777 
Outras Despesas/Receitas Operacionais (5.737) (5.678)
Honorários da Diretoria (703) (703)
Despesas com Pessoal (2.160) (2.254)
Despesas Tributárias (920) (425)
Despesas Financeiras (351) (804)
Receitas Financeiras  10 
Outras Despesas Operacionais (2.277) (2.199)
Outras Receitas Operacionais 671 648 
Resultado Equivalência Patrimonial 3 49 
Resultado Operacional 8.042 99 
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro 8.042 99 
IR e Contribuição Social sobre o Lucro (524) (250)
Lucro/Prejuizo Líquido do Exercício 7.518 (151)
Lucro/Prejuizo Liquido por Ação 0,176 (0,0036)

Ativo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante 6.529 4.300
Caixa e Equivalentes de Caixa 509 527
Contas a Receber de Clientes 4.437 2.198
Adiantamento a Funcionários 11 3
Despesas Antecipadas 28 28

Não Circulante 29.101 31.738
Realizável a Longo Prazo 23.327 25.641
Contas a Receber de Clientes 193 287
Clientes, Administradores, Acionistas 2.626 232
Clientes Sociedades Ligadas 2.770 7.730
Projeto Ambiental, Terras e Lotes 16.950 16.703
Títulos de Capitalização 335 325
Outros Créditos 343 254
Lotes Vinculados a SCP 110 110
Investimentos 993 1.075
Participações em Outras Empresas 983 1.040

Imobilizado 4.781 5.022

Veículos 90 105
Área de Reserva Legal 104 104
Projeto Ambiental 1.074 1.071
(-) Depreciações Acumuladas (3.892) (3.616)
Total do Ativo 35.630 36.038

Balanços Patrimoniais

ORBE S/A Organização Brasileira de Engenharia  
CNPJ 60.835.824/0001-03

Balanço Patrimonial

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Diretoria

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/2020

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 2020 e 2019 ( valores expressos em reais)

Lilian Atui Sampaio Gouvêa Daniel Calderon
Diretora Presidente CT 1SP229104/O-2

1 - O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras estão elaborados 

em conformidade com a Lei 6.404/76 e suas alterações posteriores, inclusive 

as Leis  11.638/07 e 11.941/09. 2 - O capital social é de R$ 3.790.080,00 

(três milhões, setecentos e noventa mil e oitenta reais), dividido em 15.792 

(quinze mil, setecentas e noventa e duas) ações ordinárias, nominativas e 

sem valor nominal.  3- O prejuizo  por ação no exercício de 2019 foi de 

R$ 86,88.  4 -  A Diretoria resolveu não apropriar os valores de Perdas ou 

Riscos de Créditos  por considerá-los  irrelevantes. 5 - O reconhecimento 

das receitas e custos segue percentual de venda das unidades sobre o 

percentual dos custos incorridos de cada empreendimento, independente 

do efetivo recebimento das parcelas mensais.

Das Atividades Operacionais 2020 2019
Prejuizo Líquido do período (1.372.072,29) (2.391.535,03)
Ajustes para reconciliar o Lucro Líquido com o Caixa 
gerado pelas atividades operacionais:
Depreciações 35.857,58 43.013,74
Amortizações 1.369,22 726,01
Aumento (redução) do ativo e passivo operacionais:
Clientes a Receber 1.436.761,64 9.639.804,79
Imóveis em Construção 14.744.853,05
Estoques (2.068.421,74) (14.762.459,68)
Outros créditos curto e longo prazo 16.514,31 17.646,55
Fornecedores (20.557,58) (76.452,97)
Impostos a recolher (64.988,64) (41.499,23)
Salários e encargos sociais 3.045,85 (26.866,74)
Provisões Férias (76.884,74) (112.683,19)
Impostos e Contribuições Diferidos (85.199,64) (571.637,95)
Investimentos a longo prazo 420.000,00
  Ajustes de Avaliação Patrimonial (112.542,99) (111.843,27)

ATIVO  2.020 2019
 Circulante 17.633.382,11 17.602.555,33 
Imobilizado Liquido  221.678,16 257.535,74 
Intangível 3.991,59 3.160,81 
 Não Circulante 225.669,75 260.696,55 
TOTAL DO ATIVO 17.859.051,86 17.863.251,88 

Demonstração do Resultado

2020 2019

   Receita Operacional Liquida 183.823,67  786.341,45 

   Despesas Operacionais  (1.512.805,98)  (2.958.939,34)

   Resultado Financeiro  5.389,88  196.685,49 

   Resultado do Exercicico antes Impostos  (1.323.592,43)  (1.975.912,40)

   IRPJ  (10.572,66)  (244.278,73)

   IRPJ Diferido  (19.031,75)  (34.658,11)

   Contribuição.Social  (1.746,87)  (105.493,50)

   Contribuição.Social Diferido  (17.128,58)  (31.192,29)

   Resultado Liquido Exercicio  (1.372.072,29)  (2.391.535,03)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO
Histórico Reservas de Reserva Reserva Ajuste de Patrimonio

Capital Capital Legal de Lucros Avaliação Patrimonial Liquido
Saldo 31/12/2019  3.790.080,00  646.164,49  1.077.941,06  6.591.699,00  805.008,55  12.910.893,10 
Resultado do Exercicio - - -  (1.372.072,29) -  (1.372.072,29)
Ajuste de Avaliação Patrimonial - - - -  (112.542,99)  (112.542,99)
Saldo 31/12/2020  3.790.080,00  646.164,49  1.077.941,06  5.219.626,72  692.465,56  11.426.277,83 

   PASSIVO 2.020 2019
 Circulante  3.807.774,03  4.052.358,78 
 Não Circulante  2.625.000,00  900.000,00 
Capital Social Realizado  3.790.080,00  3.790.080,00 
Reservas de Capital  646.164,49  646.164,49 
Reserva Legal  1.077.941,06  1.077.941,06 
Reserva de Lucros  5.219.626,72  6.591.699,00 
Ajuste de Avaliação Patrimonial  692.465,56  805.008,55 
 Patrimonio Liquido  11.426.277,83  12.910.893,10 
TOTAL DO PASSIVO  17.859.051,86  17.863.251,88 

Adiantamento para futuro aumento de 
Capital 1.725.000,00 (4.087.000,00)

Caixa líquido aplicado nas atividades 
operacionais (582.119,02) 2.684.066,08

DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Software (2.200,00) (1.065,00)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimentos (2.200,00) (1.065,00)

DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Pagamento de Dividendos (3.120.000,00)
Caixa líquido obtido das atividades de 
fi nanciamentos - (3.120.000,00)

Aumento/Redução no caixa e equivalentes 
no período (584.319,02) (436.998,92)

Caixa e Caixa equivalentes no inicio do 
exercício 864.674,48 1.301.673,40

Caixa e Caixa equivalentes no fi nal do 
exercicio 280.355,46 864.674,48

Branave S/A - Transportes Fluviais
CNPJ 93.032.738/0001-11

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃOÓ O S Ç ORELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE  2020 E 2019 (Em reais) 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Ronaldo Andres Jeffrey Smith -  Diretor
Ary Serpa Júnior - Diretor

Maria Aparecida C. Lopes - contadora - CRC 1SP 129.863/O-9

Senhores Acionistas:  Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos a V. Sas. as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, e que serão submetidas à 
assembléia geral. Permanecemos à disposição de  V. Sas. para eventuais esclarecimentos que se fi zerem necessários.

Nota 1. Contexto Operacional: A sociedade tem por fi ns e objetivos: 
navegação interior, fl uvial e lacustre, no transporte de carga em geral, 
containers, granéis sólidos, produtos petroquímicos, óleos vegetais à granel, 
transbordo de mercadorias e agenciamento. Nota 2. Base de preparação 
e apresentação das demonstrações fi nanceiras: As demonstrações 
fi nanceiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas 
no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação 
societária (Lei nº 6.404/76) que incluem os novos dispositivos introduzidos, 
alterados e revogados pela lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e 
pela Medida Provisória nº 449 (convertida na Lei 11.941/2009) de 03 
de dezembro de 2008.  Nota 3. Principais Práticas Contábeis:  a)  De 
acordo com Lei n° 9.249/95, não prevêem o reconhecimento dos efeitos 

infl acionários, que até 31 de dezembro de 1995 foram reconhecidos com 
base na variação da Unidade Fiscal  de Referência.  b) O imobilizado da 
empresa composto da Barcaça Guaratuba e outros bens, estão totalmente 
depreciados. Nota 4. A Companhia enfrenta duas ações de execução 
fi nanceira em conjunto com outra empresa de navegação: 
Processo Valor Ação ajuizada em ______________ _______________
2003.51.01.019416-1 R$  3.468.517,67 21.08.2005
2008.51.01.021380-3 R$  8.269.589,37 14.11.2008
A Companhia discute judicialmente o mérito destes processos.
Nota 5. Capital Social: O capital social é representado por R$ 1.502.267, sendo 
21.000 ações ordinárias nominativas e 42.000 ações preferenciais nominativas.

P A S S I V O 2020 2019
Circulante
  Fornecedor 155 155 
  Impostos e contribuições a recolher 1.669 1.953 
Total do passivo circulante 1.824 2.108 
Patrimônio Líquido
  Capital Realizado 1.502.267 1.502.267 
  Lucros Acumulados 974.406 989.661 
Total do patrimônio líquido 2.476.673 2.491.928 
Total do passivo 2.478.497 2.494.036 

A T I V O 2020 2019
Circulante
  Caixa e Bancos 236 263
  Tributos a Compensar 40.220 9.425
Total do ativo circulante 40.456 9.688
Não circulante
  Adiantamento para Ações Judiciais 594 594
  Partes relacionadas 2.427.756 2.474.063
  Imobilizado 1.071.268 1.071.268
  (-) Depreciações (1.071.268) (1.071.268)
  Intangíveis 9.691 9.691
Total do ativo não circulante 2.438.041 2.484.348
Total do ativo 2.478.497 2.494.036

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios fi ndos em  31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em reais) 
capital social reservas de capital lucros acumulados Total

Saldo em 31 de dezembro de 2018 1.502.267 0 1.007.230 2.509.497
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 0 0 (17.569) (17.569)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.502.267 0 989.661 2.491.928
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 0 0 (15.255) (15.255)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 1.502.267 0 974.406 2.476.673

Demonstração do resultado Exercícios fi ndos 31/12/20 e 19 (Em reais) 
2020 2019

Receita Operacional Líquida 0 0
Receitas (Despesas)
 Administrativas (39.611) (42.264)
 Resultado fi nanceiro líquido 24.356 24.695
Total das despesas líquidas (15.255) (17.569)
Lucro (prejuízo) operacional (15.255) (17.569)
Imposto de renda e contribuição social 0 0
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (15.255) (17.569)

Demonstração do fl uxo de caixa
Exercícios fi ndos 31/12/20 e 19 (Em reais) 

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (15.255) (17.569)

(15.255) (17.569)
Redução (aumento) nas contas do ativo
Empréstimo com parte relacionada 46.307 21.539
Tributos a Compensar (30.795) (5.202)

15.512 16.337
Aumento (redução) nas contas do passivo
Fornecedor 0 155
Obrigações e contas a pagar (284) 794
Imposto de renda e contribuição social 0 (453)

(284) 496
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (27) (736)
Saldo de caixa e equivalentes no início do exercício 263 999
Saldo de caixa e equivalentes no fi nal do exercício 236 263
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (27) (736)

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações fi nanceiras

CNPJ/MF nº 46.155.487/0001-82 - NIRE 35.300.386.825

Convocamos os Senhores acionistas, para reunirem-se no dia 30/04/2021, às 15 horas na sede sito à Rua 15 de 
Novembro, nº 741, sobreloja - sala 01, Bairro Santo Antônio, na cidade de Itapira/SP, para deliberação na ordem 
do dia: (I) 

(II) (III) 

(IV) 

(V)  
                                                                                           (21,23,24)
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FORO CENTRAL CÍVEL - 1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - Praça João Mendes
s/nº -  salas 2200 / 2208 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:(11) 2171-6353 - São
Paulo-SP - E-mail: sp1regpub@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO –  Prazo de 20
dias,  expedido nos autos da ação de USUCAPIÃO, processo nº 1039199-
13.2017.8.26.0100 - (U-625). A Doutora ANA CLAUDIA DABUS GUIMARÃES E
SOUZA, MMª Juíza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central
Cível, da Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo, na formada Lei, etc.
FAZ SABER aos RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS, EVENTUAIS
INTERESSADOS, bem como seus CÔNJUGES, se CASADOS  FOREM, e/ou
SUCESSORES, que CAROLINA ZOLLNER BATISTELLA GONÇALVES ajuizou ação
de USUCAPIÃO visando a declaração de domínio do imóvel situado na Rua do
Grito, nº 525, apartamento nº 104, localizado no 10º andar do Edifício Conde do
Ipiranga, Ipiranga, São Paulo/SP, com área privativa de 57,2375 m², área comum
de 39,7369 m², área total de 96,9744 m², fração ideal de 1,5211%, contribuinte
nº 050.072.0144-8, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias
úteis, CONTESTEM o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considera-
do revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL.  Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 16 de abril de 2021.

23  e  24/04

IT’SSEG Corretora de Seguros S.A.
CNPJ/ME nº 20.247.332/0001-82 – NIRE 35.300.465.377

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Digital – Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da IT’SSEG Corretora de Seguros S.A. (“Companhia”) a se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) digital a ser realizada no dia 30/04/2021, às 9 horas, única e 
exclusivamente por meio do aplicativo Zoom (https://zoom.us/join), para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em 
Assembleia Geral Ordinária (“AGO”). (i) apreciar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as 
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31/12/2020, acompanhadas do relatório 
da administração e do relatório dos auditores independentes; (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício 
findo em 31/12/2020; e (iii) deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Em 
Assembleia Geral Extraordinária: (i) deliberar sobre a proposta de criação de um Plano de Opção de Compra de Ações da 
Companhia; e (ii) deliberar sobre a proposta de criação de um Programa de Pagamento Baseado em Ações com Liquida-
ção em Caixa – Phantom Shares da Companhia. Informações Gerais: Documentos Relacionados à AGO: Conforme Aviso 
aos Acionistas da Companhia publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal O Dia nos dias 25/03/2021, 
26/03/2021 e 27/03/2021, desde 30/03/2021, encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede da Companhia, 
cópia dos documentos e informações relacionados às matérias objeto da ordem do dia da AGO. As demonstrações financeiras 
do exercício encerrado em 31/12/2020 foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal O Dia em 
09/04/2021, e uma cópia foi encaminhada aos acionistas por e-mail. Participação na AGOE: Os acionistas poderão optar 
por participar da AGOE por uma das seguintes formas: (a) pessoalmente (via atuação remota pelo aplicativo Zoom); (ii) por 
procurador devidamente constituído (via atuação remota pelo aplicativo Zoom), ou (c) via boletim de voto a distância. Os 
dados de acesso à AGOE via aplicativo Zoom serão encaminhados aos acionistas por e-mail. (i) O acionista que optar por 
participar da AGOE pessoalmente deverá apresentar documentação que comprove sua identidade, com foto, no caso de 
pessoa física, ou estatuto social/contrato social e a documentação societária que comprove a sua representação legal, no 
caso de pessoa jurídica. Para os fundos de investimento, é necessária a apresentação do último regulamento consolidado, 
estatuto social/contrato social do administrador ou gestor do fundo e documentação societária que comprove os poderes 
de representação. (ii) Para os casos em que o acionista opte por ser representado por procurador, além dos documentos 
indicados no item (i) acima, deverá ser apresentado também o instrumento de mandato. (iii) Para os casos em que o acionista 
opte por participar via boletim de voto a distância (cujo modelo será disponibilizado pela Companhia), deve encaminhá-lo 
devidamente preenchido, rubricado e assinado diretamente à Companhia, em conjunto com os documentos indicados no 
item (i) acima. O envio de boletim de voto a distância não impede o acionista de participar da AGOE e exercer seu direito 
de participação e votação durante o conclave, caso em que o boletim de voto a distância enviado será desconsiderado. 
Para viabilizar a participação do acionista na AGOE, o acionista deverá antecipar o envio de cópia simples de toda a docu-
mentação mencionada nos itens acima ao e-mail societario@itsseg.com, sendo obrigatória a remessa da via original do 
boletim de voto a distância ou de eventual instrumento de mandato (em ambos os casos com a firma reconhecida), em até 
20 dias depois da data da realização da AGOE para a sede da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1478, 18º 
andar, conjunto 1801, Jardim Paulistano, São Paulo, Estado de São Paulo, aos cuidados da Diretoria. Os acionistas serão 
comunicados, em até 2 dias, do recebimento por e-mail da documentação pela Companhia, bem como confirmação de 
sua validade e eventuais alterações necessárias. Os boletins de voto a distância incompletos ou que tenham sido enviados 
sem a documentação necessária serão desconsiderados e o respectivo acionista comunicado. São Paulo, 22/04/2021.
Thomaz Luiz Cabral de Menezes – Membro do Conselho de Administração. (21, 23 e 24/04/2021)

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A. 
CNPJ 07.682.638/0001-07 NIRE 35.300.326.032 - Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 16.03.2021
1. Data, Hora e Local: 16.03.2021, às 11h00, na sede da Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. 
(“Companhia”), na Rua Heitor dos Prazeres, nº 320, Vila Sônia, São Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpridas as for-
malidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas represen-
tando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas no 
“Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que tratam o artigo 124 da LSA foram 
dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 
4. Mesa: Presidente: Luís Augusto Valença de Oliveira e Secretário: Igor de Castro Camillo. 5. Ordem do Dia: De-
liberar sobre a celebração de contrato com terceiro. 6. Deliberações: As acionistas detentoras da totalidade do 
capital social da Companhia, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram: 6.1. Autorizar a 
lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Conforme atribui-
ção prevista no artigo 6º, inciso (xii) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração de Contrato de Manu-
tenção de Serviços entre a Companhia e a Siemens Mobility SAS, para a prestação de serviços de reparo nos com-
ponentes e peças do Sistema CBTC (Communications-Based Train Control), conforme termos apresentados nesta 
assembleia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a pre-
sente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assi-
nada digitalmente, MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP, 16.03.2021. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, 
Presidente da Mesa e, Igor de Castro Camillo, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelo Sr. Luís Augusto Valença 
de Oliveira; (2) Ruasinvest Participações S.A., pelos Srs. Paulo José Dinis Ruas e Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz; e (3) MIT-
SUI & CO., LTD., pelo Sr. Mitsuhiko Okubo. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado no Livro de Re-
gistro de Atas de Assembleias Gerais. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa - Assinado com certi-
fi cado digital ICP Brasil, Igor de Castro Camillo - Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil. JUCESP nº 
169.340/21-1 em 13.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ 07.682.638/0001-07-NIRE 35.300.326.032 - Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26.02.2021
1. Data, Hora e Local: 26.02.2021, às 11h30, na sede da Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. 
(“Companhia”), na Rua Heitor dos Prazeres, nº 320, Vila Sônia, São Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpridas as forma-
lidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a 
totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro 
de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que tratam o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo 
comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: 
Luís Augusto Valença de Oliveira e Secretário: Igor de Castro Camillo. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a ratifi cação 
da celebração de contrato e aditivos com terceiro. 6. Deliberações: As acionistas detentoras da totalidade do capital 
social da Companhia, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da 
presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Conforme atribuição prevista no 
artigo 6º, inciso (xii) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a ratifi cação da celebração do Contrato de Prestação de 
Serviços de Mídia Digital nº 1541/2012 (“Contrato”) e dos Aditivos nº 01, 02, 03, 04 e 05 ao referido Contrato, entre a 
Companhia e a Eletromídia S.A., referente a exploração, visando a comercialização exclusiva de publicidade digital, 
conforme termos e condições apresentados nesta assembleia. 7. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a 
assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que 
a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP, 26.02.2021. Assinaturas: Luís Au-
gusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Igor de Castro Camillo, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelo 
Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira; (2) Ruasinvest Participações S.A., pelos Srs. Paulo José Dinis Ruas e Ana Lúcia 
Dinis Ruas Vaz; e (3) Mitsui & CO., LTD., pelo Sr. Mitsuhiko Okubo. Certifi co que a presente é cópia fi el do original la-
vrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. Luís Augusto Valença de Oliveira - Pre-
sidente da Mesa - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil, Igor de Castro Camillo - Secretário - Assinado com certi-
fi cado digital ICP Brasil. JUCESP nº 137.777/21-8 em 12.03.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ 07.682.638/0001-07-NIRE 35.300.326.032 - Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11.03.2021
1. Data, Hora e Local: 11.03.2021, às 10h00, na sede da Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. 
(“Companhia”), na Rua Heitor dos Prazeres, nº. 320, Vila Sônia, São Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpridas as 
formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifi ca das assinaturas constantes e apostas 
no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que tratam o artigo 124 da LSA foram 
dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. 
Mesa: Presidente: Luís Augusto Valença de Oliveira e Secretário: Igor de Castro Camillo. 5. Ordem do Dia: Indicar o 
Sr. Soichi Nishihara ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia. 6. Deliberações: As 
acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, por unanimidade de 
votos, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, 
da LSA; 6.2. Indicar o Sr. Soichi Nishihara, japonês, casado, comerciário, RNE V542947-S, CPF/MF nº 845.327.770-20, 
com endereço profi ssional na Avenida Paulista, nº 1842, 23º andar, Edifício Cetenco Plaza Torre Norte, Bela Vista, São 
Paulo, SP, 01310-923, para ocupar o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia. A 
efetivação do Sr. Soichi Nishihara no referido cargo dar-se-á por deliberação a ser adotada na respectiva Assembleia 
Geral das Acionistas a ser convocada para este fi m, após a conclusão do processo de concomitância de seu visto 
perante o Ministério do Trabalho e Presidência Social. 7. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a 
assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que 
a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP, 11.03.2021. Assinaturas: Luís 
Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Igor de Castro Camillo, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelo 
Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira; (2) Ruasinvest Participações S.A., pelos Srs. Paulo José Dinis Ruas e Ana Lúcia Dinis 
Ruas Vaz; e (3) Mitsui & CO., LTD., pelo Sr. Mitsuhiko Okubo. Certifi co que a presente é cópia fi el do original lavrado 
no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa - Assinado 
com certifi cado digital ICP Brasil, Igor de Castro Camillo - Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil. 
JUCESP nº 169.339/21-0 em 13.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1003493-64.2018.8.26.0445. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 02ª Vara 
Cível, do Foro da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Wellington Urbano Marinho, na forma da 
Lei, etc. Faz saber a Jairo de Souza Ferreira, CPF. 056.497.518-46, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, objetivando o recebimento da quantia de R$ 7.093,16 
(junho/2016), atualizada no ato do pagamento, referente a colisão em 12/06/2017 no veículo assegurado pela apólice 
4002312/19. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 17 de março de 2021. 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1021999-64.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. 
Faz saber a(o) Jefferson Pedro Almeida dos Santos, CPF 285.460.878-06, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Darwin Goto e outro, sendo corréu Vítor Carvalho Rocha, objetivando a declaração de inexistência 
de relação jurídica entre os autores e os réus em relação ao contrato de locação celebrado em 18/02/2010, e indenização 
por danos materiais e morais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. 

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº. 1129526-67.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 08ª Vara Cível, do Foro 
Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Ribeiro Mateus, na forma da Lei. FAZ SABER a Intermediação Serviços L tda. 
ME, CNPJ. 11.971.240/0001-50, P. Marochi Advogados Associados, CNPJ. 03.385.933/0001-32 e Patrícia Margotti Marochi, CPF. 
766.714.029-49, que Associação dos Proprietários em Santa Isabel, move a ação de Cumprimento de Sentença, foi determinada a 
Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, cumpram voluntariamente a sent ença, prestando contas 
referente a Sociedade, e arcando com os pagamentos das custas processuais e honorários de 10%, corrigidos. Para que produza seus 
regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0050262-47.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 34ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a(o) A&D Comércio Importação e Exportação de Veículos Automotores Ltda., CNPJ. 08.660.170/0001-04 que N.E.W.S. 
Logistics Ltda., move a ação de Cumprimento de Sentença, foi determinada a Intimação, por Edital, para que, no prazo de 
15 dias, a fluir dos 20 dias supra, cumpram voluntariamente a sentença, efetuando o pagamento da quantia de R$ 20.877,53 
(Nov/2020), corrigido e acrescido de custas se houver, nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, e ciente(s) de que, nos 
termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do 
débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Para 
que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei .. 
NADA MAIS.  

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo n 1077325-98.2018.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da 38ª Vara Cível, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. Faz saber a 
Jireh Comercio de Tecidos Eireli, CNPJ. 23.521.841/0001-40, que lhe foi proposta uma ação Monitoria por parte de Sewtec 
Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Máquinas e Equipamentos Ltda., objetivando a cobrança de R$ 10.753,51 
(junho/2018), referente as duplicatas nº 00001117-3; 0001117-4 e 0001117-5, oriundas da venda de rolos de tecidos. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado e os honorários advocatícios de 
5% do valor atribuído a causa, ou oponha embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, 
convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

KSB Brasil Ltda.
CNPJ nº 60.680.873/0001-14

www.ksb.com.br

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas
das notas explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes
estão à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Empresa.

Jens Deltrap - Diretor Presidente
Paulo Barros D’Abreu  - Diretor Financeiro

Luiza Ap. Clepaldi Monteiro - CRC 1SP132202/O-2

Demonstração do Resultado
Exercício findo em 31 de dezembro

(Valores expressos em milhares de reais - R$,
exceto pelo lucro líquido por ação, expresso em reais)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020

Receita Operacional Líquida 441.361 364.259 443.801
Custo dos Produtos Vendidos (330.504) (281.550) (332.115)
Lucro Bruto 110.857 82.709 111.686
Receitas (Despesas) Operacionais
Comerciais (59.164) (45.981) (59.518)
Gerais e administrativas (22.223) (20.970) (22.868)
Outras receitas operacionais, líquidas 846 1.502 853
Resultado da equivalência patrimonial (154) - -

(80.695) (65.449) (81.533)
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro 30.162 17.260 30.153
Resultado Financeiro 494 1.032 501
Lucro antes do IR e CSLL 30.656 18.292 30.654
IR e CSLL: Corrente (21.814) (7.546) (21.814)
Diferido 10.963 845 10.963

(10.851) (6.701) (10.851)
Lucro Líquido do Exercício 19.805 11.591 19.803
Lucro Básico e Diluído por Quota 12,50 7,33 12,50
Atribuível a: Acionistas da Empresa 19.805
Não controladores (2)

19.803

Balanço Patrimonial Exercício findo em 31 de dezembro
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto pelo lucro líquido por ação, expresso em reais)

Controladora Consolidado
Ativo 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Ativo Circulante 240.966 178.847 247.802
Caixa e equivalentes de caixa 56.024 14.554 58.616
Contas a receber 97.094 68.074 97.627
Contas a receber - Partes relacionadas 9.127 16.484 9.127
Estoques 70.493 76.714 73.370
Impostos a recuperar 7.492 2.059 8.034
Outros ativos 736 962 1.028
Ativo não Circulante 109.684 92.332 107.427
Realizável a longo prazo 23.881 13.194 23.881
IR e CSLL diferidos 19.050 8.087 19.050
Depósitos judiciais 1.534 1.322 1.534
Impostos a recuperar 3.297 3.785 3.297
Investimentos em coligadas 2.933 - -
Imobilizado 81.147 72.536 81.607
Intangível 1.175 1.380 1.391
Propriedade para investimento - 4.300 -
Ativo de direito de uso 548 922 548
Total Ativo 350.650 271.179 355.229

Controladora Consolidado
Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
Passivo Circulante 138.599 67.793 143.023
Empréstimos e financiamentos 701 731 701
Passivos de arrendamento 400 547 400
Fornecedores 71.528 31.431 72.003
Fornecedores - Partes relacionadas 2.995 4.026 5.756
Impostos e encargos sociais a pagar 11.990 3.170 11.991
Passivo de contrato de clientes 17.866 8.640 18.815
Provisão para férias e gratificações 14.954 13.258 14.975
Provisão para garantias e multas contratuais 6.111 2.094 6.111
Provisão para comissões 2.337 779 2.337
Provisão para royalties 1.966 1.593 1.966
Outras contas a pagar 7.751 1.524 7.968
Passivo não Circulante 19.813 14.777 19.940
Empréstimos e financiamentos 58 758 58
Passivos de arrendamento 163 389 163
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas 19.592 13.630 19.719
Total Passivo 158.412 82.570 162.963
Patrimônio Líquido 192.238 188.609 192.238
Capital social 72.396 72.396 72.396
Lucros acumulados 120.077 116.213 120.077
Ajuste da avaliação patrimonial (235) - (235)
Participação dos não controladores - - 28
Total do patrimônio líquido 192.238 188.609 192.266
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 350.650 271.179 355.229
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INDÚSTRIAS J.B.DUARTE S/A
CNPJ/MF nº 60.637.238/0001-54

CÓDIGO CVM - 01231-9 - Companhia Aberta
NIRE 35.300.030.257

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se a disposição dos acionistas na sede social 
da empresa situada a Avenida Alcântara Machado nº 80, 
conjunto 31, bairro da Mooca, São Paulo, os documentos 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020 
e anexos, em conformidade com o Artigo 133 da Lei 
6404/76. Tais documentos também foram disponibiliza-
dos nos sites da CVM- Comissão de Valores Mobiliários, 
B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO e no site da Companhia, 
www.indústriasjbduarte.com.br. São Paulo, 20 de abril 
de 2021. Edison Cordaro - Diretor de Relações com 
Investidores.

FOSFANIL S.A. - CNPJ/MF nº 33.179.474/0001-00 - NIRE 
35.300.036.786 - Aviso de Convocação de Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária - Ficam os Senhores Acionistas da 
Fosfanil S.A. (“Companhia”) convocados, na forma de seu Estatuto 
Social, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“As-
sembleia”), a realizar-se no dia 07 de maio de 2021, às 09:00, na 
sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Avenida Ibirapuera, 2300, 4º andar, conjuntos 
41 e 42, CEP 04029-100, para deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: a) Exame e aprovação do relatório e do balanço relativos 
ao exercício social encerrado em 31.12.2020. b) Consolidação do 
Estatuto Social da Companhia; A participação do Acionista poderá 
ser pessoal ou por procurador devidamente constituído. São Paulo, 
22 de abril de 2021. Eric Pierre Paul Schmitt - Diretor Presidente.

OMAHA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
CNPJ 29.447.641/0001-70 – NIRE 3523173546-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Nos termos do parágrafo primeiro, da Cláusula Sétima, do Contrato Social da socie-
dade empresária OMAHA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n. 29.447.641/0001-70, 
com seus atos arquivados sob o NIRE 3523173546-3, perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, com 
sede na Av. Juscelino Kubitschek, n. 1.726, 22º Andar, conj. 221 e 223, bairro Vila Nova Conceição, cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.543-000 (“OMAHA”), convocam-se os Senhores Sócios da OMAHA, 
para Reunião de Sócios a realizar-se na sede da Sociedade, no dia 28/04/2021, às 9h00min, em segunda convo-
cação, havendo quórum, a ser realizada virtualmente por meio da seguinte plataforma: https://us02web.zoom.
us/j/86809360050?pwd=U3QvbXNWbldiUjZLWm5zbVovK3YwQT09; Meeting ID: 868 0936 0050; Passcode: 
04543000.A presente reunião terá por ordem do dia: (i) destituição do Administrador da OMAHA; (ii) eleição de 

-
rações tomadas. Os senhores Sócios poderão, independente da forma, manifestar seu voto à distância por meio 

Sócio e a quantidade de quotas com direito a voto que possui; (b) todas as matérias constantes na ordem do dia 
e seu voto; e (c) quaisquer outras manifestações decorrentes da ordem do dia, com a indicação dos documentos 
que as instruam, se for o caso. O Boletim de Voto à distância deverá ser enviado no e-mail alessandro.laudares@
advisia.com, observado o prazo máximo de, até, 30 (trinta) minutos antes do início da Reunião de Sócios da 
OMAHA para que seja considerado válido. Os senhores Sócios poderão se fazer representar na Reunião de Sócios 
mediante apresentação de instrumento de mandato, na forma do §2º, da Cláusula Sétima, do Contrato Social 
da OMAHA, que poderá ser enviado por e-mail, conforme acima indicado, ou por qualquer outro meio mediante 
protocolo. São Paulo/SP, 23 de abril de 2021. Convocação pelo sócio Alessandro Cardoso Laudares Pereira.

AFN Máquinas e Implementos S.A.
CNPJ/MF nº 49.911.654/0001-66 - NIRE 35.300.036.221

Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária

Convocamos os Senhores acionistas, para reunirem-se no dia 30/04/2021, às 10h00min, na sede situada na 
Cidade de Itapira/SP, na Rua XV de Novembro, nº 741/781, Bairro Santo Antônio, CEP 13974-903, para deli-
beração na ordem do dia: (I) 

-
do em 31/12/2020; (II) (III) Deliberar sobre o 

(IV)  

e eleição dos novos membros da Diretoria; (V) .  

Itapira, 20/04/2021. Márcio Fernando Nogueira - Diretor Presidente                                                                                 (21,23,24)

Aguassanta Participações S.A.
CNPJ nº 07.198.897/0001-59 - NIRE 35.300.320.484

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Pelo presente, ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Aguassanta Participações S.A.
(“Companhia”), a ser realizada no dia 30 de abril de 2021, às 16:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 16º andar, sala 08, Bairro
Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04538-132, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: (i) Examinar, discutir e votar as 
Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do
exercício; (iii) Fixar a remuneração global anual dos administradores; e (iv) Reeleger os Membros do Conselho de Administração da Companhia. 
São Paulo (SP), 19 de abril de 2021. Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente do Conselho de Administração

Hidrovias do Brasil S.A.
CNPJ/ME 12.648.327/0001-53 - NIRE 35.300.383.982

Companhia Aberta
Edital de Segunda Convocação Assembleia Geral Extraordinária a ser Realizada em 30 de Abril de 2021

A HIDROVIAS DO BRASIL S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto 
Sabino, nº 215, 7º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.648.327/0001-53 (“Companhia”), vem, pela 
presente, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) 
convocar os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), sob a forma exclusivamente digital, 
nos termos do artigo 4º, §2º, inciso I e artigo 21-C, §§2º e 3º da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 
17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 481”), a ser realizada, em segunda convocação, no dia 30 de abril de 2021, às 
09:00 horas, através da plataforma digital Zoom (“Plataforma Digital”), para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte Ordem 
do Dia:  1. Deliberar sobre a alteração e reforma do Estatuto Social da Companhia para incluir a possibilidade de celebração de 
contratos de indenidade pela Companhia, atualizar seus dispositivos em virtude do término do Acordo de Acionistas da Companhia, 
dentre outras informações; e 2. Deliberar pela consolidação do Estatuto Social da Companhia de forma a refletir as alterações acima 
mencionadas. Informações Gerais: 1. Os acionistas da Companhia estão sendo chamados em segunda convocação, já que as 
matérias referidas acima foram incluídas na ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 20 de abril 
de 2021 (“AGOE”), mas não foram deliberadas por falta do quórum mínimo de acionistas presentes, qual seja, de 2/3, no mínimo, do 
capital com direito a voto, nos termos do artigo 135 da Lei das Sociedades por Ações. Conforme disposto no Termo de Não Instalação 
divulgado pela Companhia em 20 de abril de 2021 e no referido dispositivo legal, a AGE poderá instalar-se com qualquer número de 
acionistas. A Proposta da Administração (“Proposta”) contemplando toda a documentação relativa às matérias constantes da Ordem 
do Dia, os demais documentos previstos na ICVM 481 e na Lei das Sociedades por Ações e outras informações relevantes para o 
exercício do direito de voto na AGE, foram divulgados por ocasião da convocação da AGOE e encontram-se à disposição dos acionis-
tas para consulta na sede da Companhia localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 
7º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, nos websites da CVM (www.cvm.gov.br), da Companhia (ri.hbsa.com.br) e da B3 S.A. – Brasil, 
Bolsa, Balcão (“B3”) (www.b3.com.br). 2. Considerando a pandemia da COVID-19 no Brasil, sobretudo em razão da continuidade das 
restrições existentes à circulação e reunião de pessoas, a Assembleia Extraordinária será realizada de modo exclusivamente digital, 
razão pela qual a participação do acionista somente poderá ser via Plataforma Digital, pessoalmente ou por procurador devidamente 
constituído nos termos do artigo 21-C, §§2º e 3º da ICVM 481, caso em que o acionista poderá: (i) simplesmente participar da AGE, 
sem necessariamente votar; ou (ii) participar e votar na AGE. Documentos necessários para acesso à Plataforma Digital: Nos termos 
do artigo 5º, §3º da ICVM 481, os acionistas que pretenderem participar da AGE deverão enviar para o e-mail ri@hbsa.com.br, com 
solicitação de confirmação de recebimento, em até 2 (dois) dias antes da AGE (i.e., até o dia 28 de abril de 2021), solicitação de 
suas credenciais de acesso à Plataforma Digital acompanhada dos seguintes documentos, conforme aplicáveis: i) Comprovante de 
titularidade das suas ações emitido por central depositária ou pelo agente escriturador, com data máxima de 5 (cinco) dias anteriores 
à AGE; ii) CPF e Documento de identidade com foto do acionista ou de seu representante legal, bem como do procurador, se apli-
cável, que participará da AGE; iii) Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado; iv) Documento hábil que comprove a 
outorga de poderes, inclusive de representação, se for o caso; e v) Regulamento consolidado e atualizado do fundo. 3. As instruções 
de voto recebidas pela Companhia via boletim de voto a distância (“Boletim”) referente às matérias da AGE, diretamente ou através 
dos prestadores de serviço aptos a prestarem serviços de coleta e transmissão de instruções de preenchimento do Boletim, serão 
aceitas pela Companhia para fins de quórum de instalação e cômputo dos votos para a AGE Informações detalhadas sobre as 
regras e procedimentos para participação e/ou votação a distância na AGE, inclusive orientações sobre acesso à Plataforma Digital, 
constam da Proposta de Administração da Companhia e demais documentos disponíveis nos websites da CVM (www.cvm.gov.br), 
da Companhia (ri.hbsa.com.br) e da B3 (www.b3.com.br).

São Paulo, 20 de abril de 2021.
Bruno Pessoa Serapião - Presidente do Conselho de Administração
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Dólar sobe
para

R$ 5,49,
mas cai pela

quarta
semana
seguida

Em um dia de volatilidade
no mercado financeiro, o dólar
subiu pela primeira vez depois
de sete quedas seguidas. Mes-
mo assim, a moeda norte-ame-
ricana acumulou a quarta se-
mana consecutiva de recuo. A
bolsa de valores subiu na ses-
são, mas não conseguiu ultra-
passar os 121 mil pontos e teve
a primeira queda semanal após
três semanas de alta.

O dólar comercial encerrou
a sexta-feira (23) vendido a R$
5,497, com alta de R$ 0,043
(+0,78%). A divisa começou o
dia em queda, vendida a R$
5,43, mas começou a subir ain-
da durante a manhã. Na máxi-
ma do dia, por volta das 12h30,
chegou a R$ 5,51, mas
desacelerou à tarde e manteve-
se abaixo de R$ 5,50.

A moeda norte-americana
encerrou a semana com recuo
de 1,59%. Em abril, o dólar acu-
mula queda de 2,37%, mas sobe
5,88% em 2021.

No mercado de ações, o dia
foi marcado pela recuperação.
Depois de três dias seguidos
de queda, o Ibovespa, índice
da B3, fechou o dia aos 120.530
pontos, com alta de 0,97%.
Apesar dos ganhos desta sex-
ta, o indicador encerrou a se-
mana com perda acumulada de
0,48%.

Nos últimos dias, a bolsa
foi influenciada por um movi-
mento de realização de lucros,
quando investidores vendem
ações para embolsar ganhos
recentes, e por oscilações no
mercado norte-americano. Com
os papéis mais baratos, os
aplicadores voltaram a comprar
ações, no Brasil e no exterior,
impulsionando o mercado de
ações.

Em relação ao dólar, a moe-
da norte-americana subiu por-
que dados do setor de servi-
ços nos Estados Unidos suge-
riram que a recuperação da
maior economia do planeta está
mais forte que o esperado. Isso
provocou um leve aumento no
rendimento dos títulos do Te-
souro norte-americano, consi-
derados os investimentos mais
seguros do planeta.

Taxas mais altas nos Esta-
dos Unidos pressionam o câm-
bio em países emergentes,
como o Brasil. No entanto, a
sanção do Orçamento Geral da
União de 2021, com vetos par-
ciais que garantem o cumpri-
mento do teto de gastos, se-
gurou a alta da moeda norte-
americana. (Agencia Brasil)

Jornal
ODIASP

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2021 Página 7Jornal O DIA SP ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES



 24 a 30 de abril de 2021Edição: 522

Aston Martin no Brasil
A UK Motors, representante oficial da

Aston Martin no Brasil, confirma a venda de
toda a atual linha da marca a partir do segun-
do semestre, quando será aberta a concessi-
onária no bairro do Itaim, em São Paulo. O
portfólio terá os modelos DBX, Vantage,
DB11 e DBS Superleggera, com as respecti-
vas versões, num total de oito opções.

Dos oito modelos da linha, três virão ao
Brasil mediante encomenda do cliente: DB11
Volante, DBS Volante e Vantage Roadster.
Unidades equipadas com câmbio manual tam-
bém serão trazidas somente a pedido do com-
prador.

Aston Martin DBX
O primeiro SUV da Aston Martin foi

apresentado em novembro de 2019 e preser-
va a alma dos modelos esportivos da marca.
O DBX tem motor V8 biturbo de 4 litros
(3.982 cm³) que entrega 550 CV de potência
a 6.500 rpm e 700 Nm de torque de 2.200 a
5.000 rpm. O desempenho é digno dos es-
portivos da marca: aceleração de 0 a 100 km/
h em 4,5 segundos e velocidade máxima de
291 km/h. O câmbio automático tem nove
marchas.

Além do desempenho, o Aston Martin
DBX entrega aos ocupantes uma experiên-
cia suntuosa, com acabamento interno luxu-
oso e uma sensação de amplitude proporcio-
nada pelo teto solar panorâmico. E uma apti-
dão para percorrer diversos tipos de terreno,
graças a sistemas eletrônicos como o eARC
(electric anti roll control, controle eletrônico
anticapotagem) e amortecedores eletrônicos
adaptativos.

Aston Martin Vantage
O modelo de dois lugares da Aston Mar-

tin todos os princípios de pureza, beleza e pro-
porcionalidade. O nome Vantage é usado pela
fábrica desde a década de 1950 e é sinônimo
de desempenho, sendo um dos modelos de
referência da marca. Tudo nele foi finamen-
te ajustado para que sua função seja execu-
tada da melhor maneira, oferecendo agilida-
de e desempenho.

O atual Aston Martin Vantage é equipa-
do com motor V8 biturbo de 4 litros com 510
CV de potência a 6.000 rpm e torque de 685
Nm de 2.000 a 5.000 rpm. O desempenho
está à altura: 314 km/h de velocidade máxi-
ma e aceleração de 0 a 100 km/h em 3,5 se-
gundos. O câmbio automático é de oito mar-
chas.

Aston Martin Vantage Roadster
A versão conversível do Aston Martin

Vantage oferece os mesmos atributos de es-
tilo e comportamento dinâmico do cupê, alia-
dos à magia da pilotagem ao ar livre. A capo-
ta de tecido tem um mecanismo de operação
ultracompacto que permite abertura ou fe-
chamento em tempo abaixo de 7 segundos “
o mais rápido para qualquer teto conversível
automotivo totalmente automático. O Vanta-
ge Roadster acelera de 0 a 100 km/h em 3,7
segundos e chega a 305 km/h de velocidade
máxima.

Aston Martin DB11 e Aston Martin
DB11 AMR

Apresentado em 2016, o Aston Martin
DB11 é o substituto do bem sucedido DB9,
lançado em 2003. Integra a linhagem DB ini-
ciada em 1948, sendo considerado um Aston
Martin clássico por excelência.

Os compradores do DB11 têm duas op-
ções de motor: V8 biturbo com 4 litros e 510

CV ou a versão AMR com motor V12 bitur-
bo com 5,2 litros e 630 CV de potência. Cada
versão tem seu próprio caráter e, com qual-
quer que seja o motor, o DB11 entrega de-
sempenho excepcional e acabamento de pri-
meira linha.

Completo e sofisticado, o DB11 é um
cupê “2+2” com todos os atributos que con-
sagraram a Aston Martin desde sua funda-
ção: acabamento luxuoso e muito confor-
to. Equipado com motor V8, ele pode ace-
lerar de 0 a 100 km/h em 4 segundos e che-
gar a 300 km/h. O DB11 AMR vai de 0 a

100 km/h em 3,6 segundos e atinge 335 km/
h. Os valores de torque são, respectiva-
mente, 675 Nm e 700 Nm. O câmbio é au-
tomático com oito marchas. Visualmente,
a diferença entre os dois é de detalhes, em
especial os ligados às aberturas para en-
trada de ar.

Aston Martin DB11 Volante
“Volante” (voador, em italiano) é a pala-

vra escolhida para complementar o nome do
Aston Martin DB11 com carroceria conver -
sível. Disponível somente com motor V8, tem
desempenho muito semelhante ao da versão

cupê, indo de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos
e podendo também chegar a 300 km/h. A
capita operada eletronicamente pode ser
aberta ou fechada com o carro em movimen-
to, a até 50 km/h.

Aston Martin DBS Superleggera
Atual carro-chefe da Aston Martin, o

DBS Superleggera é um Super GT com mo-
tor V12 biturbo de 5,2 litros ajustado para
oferecer potência excepcional (725 CV a
6.500 rpm) e torque de tirar o fôlego (900
Nm de 1.800 a 5.000 rpm). E cumpre sua
função com extrema competência: chega a
340 km/h e vai de 0 a 100 km/h em 3,4 se-
gundos.

A sigla DBS foi usada pela primeira vez
pela Aston Martin em 1967. A Superleggera,
fabricante italiana de carrocerias, tem um lon-
go histórico com a Aston Martin, sendo par-
ceira da fábrica em modelos como os DB4,
DB5, DB6 e Mark 1. Lançado em 2018, o
DBS Superleggera substituiu o icônico Van-
quish S.

Aston Martin DBS Superleggera
Volante

A versão da carroceria aberta do DBS
Superleggera faz história como o mais rápido
conversível da história da Aston Martin: che-
ga aos mesmos 340 km/h do cupê e precisa
de 3,6 segundos para ir de 0 a 100 km/h (ape-
nas dois décimos de segundo a mais que o
DBS Superleggera).

Operada eletricamente, a capota é aber-
ta em 14 segundos e fechada em 16 segun-
dos. Se desejar, o motorista pode comandar
a operação fora do carro, a até dois metros
de distância. Como o cupê, é um modelo com
carroceria “2+2”.

Land Rover apresenta o Discovery 2021

Importados

A Land Rover anuncia a chegada do
Novo Discovery ao mercado brasileiro. O
SUV premium de sete lugares mais versátil,
que está entre os SUVs grandes mais vendi-
dos do Brasil, chega em sua configuração para
2021 combinando uma evolução excepcional
de design com um interior versátil e tecnolo-
gia embarcada, incorporando o espírito de
aventura familiar que tem caracterizado o
SUV da família Land Rover por mais de 30
anos.

O conjunto de força a diesel do Novo
Discovery carrega a tecnologia mais avan-
çada da Land Rover com a configuração In-
genium D300, seis cilindros em linha, 3,0 li-
tros, turbo diesel, gerando 300 cv de potência

e impressionantes 66,3 kgfm de torque, entre
1.500 e 2.500 rpm. Atrelado a uma transmis-
são automática de oito velocidades, o siste-
ma apresenta uma construção leve de alumí-
nio com um design de baixo atrito que substi-
tui o diesel TDV6 anterior de 258 cv.

Além disso, a suspensão a ar de série
proporciona conforto em todos os tipos de
terreno e possui controle de velocidade auto-
mático, melhorando a eficiência aerodinâmi-
ca e de combustível ao trafegar em rodovias.
A tecnologia de amortecedor Adaptive Dy-
namics – presente em todos os modelos –
monitora os movimentos dos veículos até 500
vezes por segundo, reagindo aos direciona-
mentos do motorista ou desníveis da estrada

quase instantaneamente para maior controle
da carroceria, garantindo uma viagem ainda
mais estável.

O caráter distinto e as proporções otimi-
zadas do Novo Discovery abrangem mais de
três décadas de evolução do design. Os tra-
ços clássicos da carroceria – incluindo o capô
envolvente, o teto flutuante e a coluna C alta
e visível – se mantêm, mas a configuração
para 2021 oferece uma evolução nas linhas,
dando mais modernidade e estilo ao conjun-
to.

Os faróis em LED contam com nova
assinatura diurna, junto ao indicador de seta
dinâmico que se conectam ao novo para-cho-
que dianteiro, mais agressivo e com maior
ventilação, acentuando o novo conjunto de
design do Novo Discovery.

Na traseira, as novas lanternas com as-
sinatura em LED, que se unem por um novo
painel em preto brilhante. Seguindo a filoso-
fia de design minimalista da Land Rover, este
painel passa a incorporar a marca registrada
do Discovery, entregando um design mais lim-
po na traseira.

Nos acabamentos, a paleta de cores conta
com três novas opções – Bronze Lantau, Prata
Hakuba e Cinza Charente – que completam
as 12 opções disponíveis.

No interior, o Novo Discovery traz me-
lhorias significativas para o desenho do pai-
nel, totalmente novo e com acabamento refi-
nado, acompanhando o volante e manopla de
câmbio repensadas, agora com maior facili-
dade de manuseio.

Outro destaque para a linha 2021 é o sis-
tema de infoentretenimento PIVI PRO. O
console central abriga a tela de 11,4 polega-
das sensível ao toque com interface rápida e
intuitiva, com estrutura de menu simplificada

e pioneira em design, oferecendo respostas
imediatas – mesmo ao ligar o veículo pela
primeira vez – graças a sua bateria de supor-
te incorporada no sistema, reduzindo o tem-
po de espera para inicialização.

A integração com smartphones é mais
simples do que nunca, com a possibilidade de
conectar dois aparelhos simultaneamente via
bluetooth, ou através dos sistemas Apple
CarPlay e Android Auto, de série em todas
as versões.

Interligado ao sistema PIVI, o painel de
instrumentos digital de 12,3 polegadas, for-
nece mapeamento 3D de alta definição, man-
tendo a tela central livre para controlar ou-
tras funções, além de diversas combinações
de mostradores, permitindo que os motoris-
tas personalizem a exibição, adequando-a à
sua preferência.

O Novo Discovery vem equipado de sé-
rie com sistema de som Meridian de 400W de
potência - na versão SE - e o Meridian Sur-
round de 700W, disponível na versão HSE.

Quanto ao conforto na cabine, a ventila-
ção, suportada pelo sistema de ionização de
ar, agora conta com tecnologia de filtragem
PM2,5 opcional, que escaneia ativamente o
ar de entrada, medindo sua qualidade e usan-
do automaticamente filtros avançados para
reduzir o nível de alérgenos, toxinas e partí-
culas prejudiciais na cabine, melhorando o
bem-estar do motorista.

Ainda nas assistências da cabine, o mo-
delo também se beneficia de câmeras 360º
com visualização 3D e da tecnologia Capô
Transparente, fornecendo ao motorista uma
visão do solo diretamente abaixo do capô,
usando a tela do PIVI PRO.

O Novo Discovery oferece, também, a
tecnologia Terrain Response 2, exclusiva da

Land Rover e item de série em todos os mo-
delos, que permite que os motoristas selecio-
nem modos de condução que ajustam itens
como o mapeamento do acelerador, pontos
de trocas de marcha, configurações de dire-
ção e suspensão para atender às suas prefe-
rências e requisitos, personalizando a experi-
ência de condução fora de estrada.

Na parte de trás, os assentos da segunda
fileira foram cuidadosamente redesenhados
para maior conforto. O suporte lateral me-
lhorado, as almofadas mais grossas e o perfil
cuidadoso do assento contribuem para maior
suporte na parte inferior da coxa e melhor
postura para os ocupantes.

A terceira fileira de bancos, conta com
dois assentos extras que completam os 7 lu-
gares espaçosos do Discovery, contam com
sistema inteligente de rebatimento dos ban-
cos traseiros, possibilitando a reconfiguração
do layout sem esforço, por meio da tela do
sistema de infoentretenimento.

Sob a tampa elétrica do porta-malas, es-
tão à disposição 2.485 litros de espaço, na
configuração de 5 lugares. E, mesmo com
sete assentos em uso, o porta-malas ainda
fornece 258 litros de capacidade.

Com a chegada do Novo Discovery, a
Land Rover completa a linha de modelos para
2021 com os SUVs mais desejados e capa-
zes do mercado, unindo o requinte e luxo do
Range Rover Sport, Range Rover Velar e
Range Rover Evoque, com a versatilidade do
Discovery Sport e Novo Discovery e a ca-
pacidade inigualável do Defender.

A gama de versões do Novo Discovery
será composta por duas variações: SE e HSE,
todas equipadas com o motor Ingenium D300
a diesel. Na configuração SE, os preços par-
tem de R$ 586.450.

Motos

Triumph lança promoção para motos clássicas
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A Triumph está oferecendo uma ótima
oportunidade para o consumidor que deseja
comprar uma motocicleta clássica. Os mode-
los Street Twin, T100 Black, Street Scram-
bler, T120 Black, Speed Twin e Bobber Black
estão disponíveis pelo financiamento do Trium-
ph Smart com taxa zero de juros, prestações a
partir de R$ 399 para os modelos com motor
de 900 cc e R$ 599 para as clássicas com o
propulsor de 1200 cc e a primeira parcela ain-
da pode ser paga em até 90 dias. Estas ofer-
tas super especiais são válidas somente para
as últimas unidades dessas motocicletas ano/
modelo 20/20.

As clássicas equipadas com motor de 900
cc estão disponíveis com prestações a partir
de R$ 399. É o caso de Street Twin, T100
Black e Street Scrambler. A Street Twin custa
R$ 49.500 e pode ser comprada com entrada
de R$ 29.700 (60%), 23 parcelas fixas de R$
399 e um valor residual final de R$ 11.660
(23%). A Bonneville T100 Black, com preço
de R$ 51.000, sai por R$ 30.600 (60%) de
entrada, 23 prestações de R$ 399 e uma par-
cela final de R$ 12.260 (24%). Já a Street
Scrambler, que é comercializada por R$ 52.500,
está à venda com entrada de R$ 31.500 (60%),
23 parcelas de R$ 399 e valor residual final de
R$ 12.857 (24%).

Equipadas com o motor de 1200 cc, as
clássicas T120 Black, Speed Twin e Bobber
Black têm prestação mensal de apenas R$ 599
nesta campanha. A Bonneville T120 Black,
com preço de R$ 55.600, está disponível com
entrada de R$ 33.360 (60%), as 23 parcelas
de R$ 599 e um valor final de R$ 9.515 (17%).
A Speed Twin, de R$ 57.600, na promoção é
vendida com entrada de R$ 34.560 (60%), 23

prestações de R$ 599 e a parcela final de R$
10.316 (17%). Por fim, a Bobber Black, que
custa R$ 59.600, tem entrada de R$ 35.760
(60%), 23 prestações de R$ 599 e parcela fi-
nal de R$ 11.121 (18%).

O Triumph Smart tem como base um fi-
nanciamento exclusivo para os clientes da
marca, com entrada variável, taxas de juros
especiais e até 23 parcelas mensais que real-
mente cabem no bolso do cliente. No final deste
prazo, restará uma parcela residual que tam-
bém é variável de acordo com a entrada e o
valor das parcelas mensais. Caso o cliente
deseje, no Triumph Smart ele pode aproveitar
o benefício da Recompra Garantida, na qual a
Rede de Concessionários Triumph garante a
recompra daquela moto usada. Outro benefí-
cio do Triumph Smart é a possibilidade de o
cliente incluir no financiamento a compra de
roupas e acessórios para moto.

Se preferir, o cliente utiliza o simulador do
Triumph Smart (disponível em
www.triumphsmart.com.br) e monta o plano
mais adequado que cabe no seu bolso, aumen-
tando ou reduzindo a entrada, as prestações e
a parcela residual final. Esse simulador nada
mais é do que uma complexa calculadora fi-
nanceira, bem completa, na qual qualquer con-
sumidor poderá efetuar uma consulta em pou-
cos minutos com muita facilidade. O sistema
também permite incluir nos cálculos, se o con-
sumidor desejar, acessórios, Garantia Estendi-
da e uma ou duas revisões (como preferir).
Ao término da consulta, o possível cliente terá
uma proposta completa de quanto custará exa-
tamente a sua moto, qual será o valor da en-
trada, das prestações mensais e da residual
final - além dos complementos que escolher e

de quanto eles representam no custo final da
moto.

Uma forma direta e fácil do cliente en-
trar em contato com um Concessionário
Triumph - principalmente neste momento
de restrições de circulação no combate à
pandemia – é por meio do si te
www.ofertastriumph.com.br. Ali, com dois
cliques, é possível selecionar o Concessi-
onário mais próximo e iniciar uma conversa
pelo whatsapp.

Motor de 900 CC
Os modelos Street Twin, T100 Black e

Street Scrambler vêm equipados com motor
de 900 cc que oferece um desempenho em-
polgante com alto torque, economia de com-
bustível e um som incrível. O propulsor rece-
be pequenos ajustes em cada modelo, para
adequar-se ao estilo de pilotagem de cada moto.
Na T100, por exemplo, o propulsor atinge um
torque mais elevado em rotações bem baixas
(80 Nm a 3.230 rpm) e 55 cv de potência (5.900
rpm). Na Street Scrambler, o mesmo propul-
sor fornece muito mais torque e potência em
baixas e médias rotações, o que torna o mode-
lo perfeito para rodar pela cidade e pelas es-
tradas de terra. Ele desenvolve 80 Nm de tor-
que (a 3.200 rpm) e 65 cv de potência (a 7.500
rpm).

Na Street Twin atual, o motor de 900 cc
de Alto Torque da família Bonneville se bene-
ficia de uma considerável melhoria: sua po-
tência subiu 10 cv, passando para 65 cv, o que
representa um impressionante aumento de 18%
em relação à versão anterior. Isso, combinado
com seu renomado pico de torque, de 80 Nm,
fornecido agora a 3.800 rpm, e seus imponen-
tes silenciadores duplos elevados, proporciona

o inconfundível ronco de uma típica British Twin
e uma pilotagem empolgante e responsiva para
a motocicleta.

Motor de 1200 CC
As outras três motos que estão em oferta

na campanha “Be Classic” são equipadas com
o poderoso motor de 1.200 cc da Triumph,
que recebe diferentes “calibragens” para
cada modelo, em razão do estilo de pilota-
gem de cada moto. A personalidade roads-
ter moderna, por exemplo, ganha vida na
Speed Twin com esse propulsor. Seu motor
recebeu diversas modificações, resultando
numa potência de pico de 97 cv (a 6.750
rpm). Além disso, o motor da Speed Twin tam-
bém oferece um forte pico de torque de 112
Nm (a 4.950 rpm).

Na Bobber Black, este aclamado motor,
com intervalo de acionamento de 270° e um
ronco Bobber exclusivo, fornece torque líder
da categoria para uma pilotagem hot rod em-
polgante e uma nota de escapamento forte.
São 106 Nm de torque (a 4.000 rpm) e 77 cv
de potência (a 6.100 rpm). O propulsor ga-
nhou uma afinação típica “Bobber”, o que sig-
nifica uma dose maior de torque e potência
em baixas rotações.

A autêntica personalidade da Bonneville
T120 Black se destaca com seu motor de 1.200
cc. Construído especialmente para o estilo clás-
sico modernizado de pilotar, com uma entrega

de força imediata e fascinante, ele produz um
torque máximo de 105 Nm (a 3.100 rpm). O
design do motor foi cuidadosamente trabalha-
do para incorporar traços de estilo fundamen-
tais da linhagem das legendárias motos Bon-
neville da década de 60, incorporando compo-
nentes contemporâneos, e mesmo assim man-
tendo a icônica silhueta do motor.

Tecnologias e acabamentos
As clássicas da Triumph são equipadas

com a tecnologia mais avançada que existe
no mercado mundial de motocicletas. Apenas
o seu visual é retrô. Todas elas possuem um
conjunto de equipamentos de última gera-
ção, focados no piloto, que oferecem se-
gurança, conforto e requinte, incluindo con-
trole de tração, sistema de freios ABS, ilu-
minação em LED, modos de pilotagem
para diferentes situações que podem ser
programados pelo usuário e embreagem
com auxílio de torque proporcionando um
toque mais leve e uma pilotagem mais fá-
cil e mais confortável durante longas dis-
tâncias. Além disso, todos os modelos pos-
suem a elegância tradicional do legítimo
design inglês. Os modelos foram desen-
volvidos para serem customizados – isso
significa que as Concessionárias Triumph
oferecem uma infinidade de opções para
o cliente deixar a sua clássica com a sua
personalidade.
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Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional: Em 08 de março de 2019, a Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A. 
(“Construcap”) sagrou-se vencedora da Concorrência Internacional nº 001/SVMA/2018, licitação da prefeitu-
ra de São Paulo para prestação dos serviços de gestão, operação e manutenção de seis parques públicos 
no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. Passado todo o processo licitatório e entrega de documen-
tação necessária, foi concedida à Construcap o direito à assinatura do Contrato de Concessão, seguida da 
constituição da sociedade de propósitos específicos (“SPE”) que seria a subscritora do Contrato, conforme 
etapas e dispositivos previstos no Edital de Licitação. A Urbia Gestão de Parques SPE S.A. (“Urbia”, “Socie-
dade” ou “Concessionária”) é a SPE criada para a assinatura e assunção do Contrato de Concessão nº 
57/SVMA/2019 (“Contrato de Concessão”), uma sociedade anônima de propósito específico de capital fe-
chado, com sede na Avenida Rebouças, 3.970, andar 32 - sala 32, Pinheiros - São Paulo. Sua constituição 
social foi registrada nos órgãos competentes em 18 de dezembro de 2019, sob o CNPJ 35.814.889/0001-25, 
e tem como objeto social a prestação de serviços de gestão, operação e manutenção de parques urbanos 
sob o regime de concessão. A Sociedade, no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, estava em fase 
pré-operacional, tendo como principal atividade a constituição de capital social. Foi subscrito o valor de 
R$ 32.871 mil e integralizado pelo acionista o montante de R$ 16.385 mil. Além disso, houve o pagamento 
da Outorga Fixa requerida como contraprestação à assinatura do Contrato de Concessão, no valor de 
R$ 70.501 mil, ao Município de São Paulo. Decorrente dos processos e etapas acima descritos, em 20 de 
dezembro de 2019 foi assinado o Contrato de Concessão, entre o Município de São Paulo, representado 
pela Secretaria Municipal de Governo e a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, (“Poder Con-
cedente”), e a Urbia Gestão de Parques SPE S.A. para concessão da prestação de serviços de gestão, 
operação e manutenção dos Parques: Ibirapuera, Jacintho Alberto, Eucaliptos, Tenente Brigadeiro Faria 
Lima, Lajeado e Jardim Felicidade, bem como execução de obras e serviços de engenharia (“Concessão”), 
com valor monetário estimado de R$ 1.338.103.615,56 (um bilhão trezentos e trinta e oito milhões cento e 
três mil seiscentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos), no prazo total de 35 anos. Conforme o Ca-
derno de Encargos anexo ao Contrato de Concessão, há um prazo inicial de até 3 anos, no qual deverão ser 
realizados os principais investimentos da Concessão. Todas as informações referentes à assinatura do Con-
trato de Concessão foram publicadas no Diário Oficial em 21 de dezembro de 2019, vide página 80 e estão 
disponíveis no Portal da Prefeitura de São Paulo. Referente ao setor de atuação da Sociedade, importa 
destacar os parques urbanos como importantes infraestruturas sociais, que prestam serviços ambientais e 
ecossistêmicos à cidade e se destinam à convivência e ao lazer dos visitantes, atendendo suas demandas 
de entretenimento, esporte, contemplação da natureza e realização de atividades e eventos culturais. São 
áreas que congregam, portanto, diversas demandas dos munícipes, e que, por isso, recebem relevante 
afluxo de pessoas todos os dias. O conceito de parque urbano não se confunde ao dos parques naturais e 
unidades de preservação, onde a natureza é praticamente a única protagonista e a visitação muitas vezes é 
limitada à contemplação destas vastas áreas. Nos parques urbanos há o estímulo ao contato e interação 
diretos com a natureza no meio urbano, contando com locais e equipamentos para prática de esportes, rea-
lização de eventos culturais, espetáculos, exposições, educação ambiental, cursos, além de prover toda a 
infraestrutura necessária ao atendimento dos usuários, como banheiros, áreas de alimentação e bebida, 
bebedouros, playgrounds, mobiliário urbano etc. Neste contexto, as atividades operacionais da Sociedade 
focam-se nos serviços de gestão, operação, zeladoria, limpeza, conservação de áreas verdes, segurança 
patrimonial, manutenção e serviços de engenharia para o cumprimento das cláusulas e encargos oriundos 
do Contrato de Concessão e para a prestação do devido serviço público para os visitantes. Além disso, é 
direito da Concessionária a exploração comercial das áreas, realização de eventos, cessão de área para 
serviços e ocupações variadas, operação dos equipamentos culturais para espetáculos, exposições, feiras, 
mostras, eventos corporativos etc., entre outros direitos emergentes do Contrato de Concessão, observados 
os limites e condições dispostos neste. O início das atividades operacionais da Urbia se deu com a promul-
gação da ordem de início assinada em 20 de janeiro de 2020 pelo Poder Concedente, publicada no Diário 
Oficial do Município de São Paulo no dia seguinte. A Urbia assume a administração pública dos Parques 
Lajeado e Tenente Faria Lima em 21 de janeiro de 2020, Parque do Ibirapuera em 20 de outubro de 2020 e 
Parque Eucalipto em 15 de novembro de 2020. De acordo com o Contrato de Concessão, cabem à Urbia os 
serviços de manutenção, conservação de áreas verdes, limpeza, zeladoria e segurança patrimonial dos 
parques. Além disso, toda a gestão administrativa e exploração comercial dos espaços, marcas e nomes 
também estão sob seus direitos e deveres. Por fim, cabe à Concessionária implementar um programa de 
intervenções em cada parque, com o objetivo de realizar obras que irão corrigir questões de infraestrutura, 
melhorar a experiência do usuário e prover serviços e opções de consumo a estes, conforme o Caderno de 
Encargos da Concessão e os Planos Diretores de cada parque. Desde a ordem de início até o atual momen-
to, a Sociedade se encontra em um período prévio à realização dos principais investimentos iniciais nos 
parques já assumidos, conduzindo atividades operacionais que lhe cabem. Não obstante, a Concessionária 
vem promovendo ações corretivas, reparos e melhorias de manutenção, enquanto aguarda a aprovação 
definitiva de seus Planos de Intervenção por parte do Poder Concedente. Não obstante, dado o cenário 
global e nacional de gravíssima crise sanitária, a Concessionária não pode gozar plenamente de seu Plano 
de Transferência Operacional do Parque Ibirapuera, que foi interrompido com a eclosão da calamidade pú-
blica vivenciada pela COVID-19 (“Pandemia”) na cidade de São Paulo e com o fechamento do Parque, assim 
como todos os outros parques do Município. Assim, a Sociedade não pode auferir receita até o período de 
30 de setembro de 2020, sendo que a partir da assunção do Parque Ibirapuera, passou a auferir receita as 
disponibilizações de espaço no qual o Contrato de concessão lhe permite utilizar. Contudo as fontes de re-
ceita, não foram auferidas conforme a expectativa e planejamento da Sociedade em função do atual cenário 
e restrições impostas pelas autoridades para conter a pandemia. 2. Base de elaboração e apresentação 
das demonstrações contábeis: 2.1. Declaração de conformidade e base de apresentação: As demons-
trações contábeis da Sociedade são apesentadas em reais (R$) e todos os valores arredondados para mi-
lhares de Reais, exceto quando  indicado de outra forma. As demonstrações contábeis da Sociedade foram 
preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto quando indicado de outra forma, tais 
como certos ativos e instrumentos financeiros, que podem ser apresentados pelo valor justo, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
A preparação das demonstrações contábeis da Sociedade está de acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade (NBCs) aceitas no Brasil e, requerem o uso de estimativas contábeis por parte da Administra-
ção da Sociedade. As áreas que envolvem julgamento ou o uso de estimativas, relevantes para as demons-
trações contábeis estão demonstradas na nota explicativa n° 3. Pronunciamentos novos ou revisados 
aplicados pela primeira vez em 2020: a) Definição de um negócio (alterações a IFRS 3): As alterações 
a IFRS 3 são obrigatórias para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2020. A Sociedade deve aplicar 
a definição revisada de um negócio para as aquisições que ocorreram em/ou  após 1º de janeiro de 2020 
para determinar se deveriam ser contabilizadas de acordo com a IFRS 3. Não é permitido reavaliar aquisi-
ções ocorridas antes da data de vigência da referida revisão; b) Impactos da COVID-19 nas concessões 
de aluguel (Alterações a IFRS 16): A partir de 1º de junho de 2020, a IFRS 16 foi alterada para fornecer um 
expediente prático para os locatários que contabilizam as concessões de aluguel recebidas como consequ-
ência direta da pandemia do COVID-19 e satisfazem todas as seguintes condições: a) a alteração nos paga-
mentos do arrendamento resulta em uma contraprestação revista para o arrendamento que é substancial-
mente igual ou inferior à contraprestação para o arrendamento imediatamente anterior à alteração; 
b) qualquer redução nos pagamentos de arrendamento afeta apenas os pagamentos originalmente devidos 
em/ou  antes de 30 de junho de 2021; c) não há alteração substancial de outros termos e condições do 
contrato de arrendamento. As concessões de aluguel que satisfaçam esses critérios podem ser contabiliza-
das de acordo com o expediente prático, o que significa que o locatário não avalia se a concessão de aluguel 
atende à definição de uma modificação de locação. Tal alteração não houve impacto na Urbia pois os con-
tratos de locação existentes não estão no escopo do IFRS 16. Novas normas, revisões e interpretações 
emitidas que ainda não estavam em vigor em 31 de dezembro de 2020: a) Contratos onerosos - Cus-
to de cumprimento de contrato (Alterações à IAS 37); Aplicam-se a períodos anuais com início em/ou  
após 1º de janeiro de 2022 para contratos existentes na data em que as alterações forem aplicadas pela 
primeira vez. A alteração determina de forma específica quais custos devem ser considerados ao calcular o 
custo de cumprimento de um contrato. A Companhia não espera impactos significativos quando da adoção 
desta norma. b) Outras normas: Para as seguintes normas ou alterações a administração ainda não deter-
minou se haverá impactos significativos nas demonstrações contábeis da Companhia, a saber: • Alteração 
na norma IAS 16 Imobilizado - Classificação do resultado gerado antes do imobilizado estar em condições 
projetadas de uso. Esclarece aspectos a serem considerados para a classificação de itens produzidos antes 
do imobilizado estar nas condições projetadas de uso. Esta alteração de norma é efetiva para exercícios 
iniciando em/ou após 01/01/2022; • Melhorias anuais nas Normas IFRS 2018-2020 efetiva para períodos 
iniciados em/ou  após 01/01/2022. Efetua alterações nas normas IFRS 1, abordando aspectos de primeira 
adoção em uma controlada; IFRS 9, abordando o critério do teste de 10% para a reversão de passivos finan-
ceiros; IFRS 16, abordando exemplos ilustrativos de arrendamento mercantil e IAS 41, abordando aspectos 
de mensuração a valor justo. Estas alterações de norma são efetivas para exercícios iniciando em/ou após 
01/01/2022; • Alteração na norma IFRS 3 - inclui alinhamentos conceituais desta norma com a estrutura 
conceitual das IFRS. As alterações à IFRS 3 são efetivas para períodos iniciados em/ou  após 01/01/2022; 
• Alteração na norma IFRS 17 - inclui esclarecimentos de aspectos referentes a contratos de seguros. Alte-
ração à IFRS 17 efetiva para períodos iniciados em/ou  após 01/01/2023; • Alteração na norma IAS 1 - Clas-
sificação de passivos como Circulante ou Não-circulante. Esta alteração esclarece aspectos a serem consi-
derados para a classificação de passivos como circulante e não-circulante. Alteração à IAS 1 efetiva 
para períodos iniciados em/ou  após 01/01/2023; Alteração nas normas IFRS 9, IAS 39, IFRS 7 e IFRS 16 
(Reforma da Taxa de Juros de Referência - IBOR “fase 2”) - As alterações são obrigatórias para períodos 
iniciados a partir de 1º de janeiro de 2021, e esclarecem aspectos referentes a definição da taxa de juros. 
As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração em 24 de março de 2021. 3. Principais 
práticas contábeis adotadas: a. Caixa e equivalentes de caixa: O caixa e equivalentes de caixa são 
mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto e médio prazos, para investimento 
e/ou outros fins. A Sociedade considera caixa saldos em conta corrente de movimento, aplicações financei-
ras de conversibilidade imediata. As aplicações financeiras são substancialmente compostas por aplicações 
em CDB - Certificado de depósito bancário. b. Ativos e passivos contingentes e provisão para deman-
das judiciais: As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obriga-
ções legais são as seguintes: • Ativos contingentes: são reconhecidos somente quando existem garantias 
reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis 
são apenas divulgados em nota explicativa, quando aplicável; • Passivos contingentes: são provisionados 
quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com sufi-
ciente segurança. Também são adicionados às provisões os montantes estimados de possíveis acordos nos 
casos de intenção de liquidar o processo antes da conclusão de todas as instâncias. Quando as estimativas 
de perdas avaliadas como possíveis, as mesmas são divulgadas em Notas Explicativas. Para exercício findo 
em 31 de dezembro de 2020 não foram reconhecidos e/ou divulgados saldos relacionados a demandas ju-
diciais devido não haver processos ou reclamações processuais nas esferas: cível, trabalhista e tributária. 
c. Intangível: Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do seu 
reconhecimento inicial. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apresentados ao custo, 
menos amortização acumulada e perdas acumuladas de valor recuperável. Os ativos relacionados à conces-
são pública são reconhecidos quando o operador recebe o direito de explorar comercialmente os espaços, 
edificações e áreas formados por estes ativos, após o período de investimento ter sido plenamente concluí-
do e atestado pelo Poder Concedente. Antes disso, trata-se de intangível em andamento. Nesta circunstân-
cia, a receita da  Concessionária está condicionada ao uso do ativo e a sua geração de caixa esperada, dado 
que os riscos de mercado e demanda são suportados, em situações de normalidade, pela própria Conces-
sionária. Por se tratar de uma concessão onerosa, não há previsão contratual de recebimento de qualquer 
contraprestação pecuniária por parte do Poder Concedente pela utilização e operação do ativo intangível. 
O direito de exploração deste está atrelado ao devido pagamento da Outorga Fixa, já realizado no exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2019. Por este motivo, a Outorga Fixa foi contabilizada no Intangível 
desde o exercício de seu pagamento, e deverá ser amortizada proporcionalmente ao prazo da Concessão e 
à utilização dos ativos segundo a projeção da demanda operacional de cada parque. Até o atual período, os 
itens ativados no Intangível dizem respeito à Outorga Fixa, juros capitalizados sobre o empréstimo de mútuo 
e gastos pertinentes as melhorias previstas no objeto da concessão, que contribuirão para a determinação 
futura do intangível, portanto, para a devida exploração e geração de fluxo de caixa pela Concessionária. 
Tratam-se de estudos, projetos e planos estratégicos, de maneira geral. Os valores mais significativos, atre-
lados a obras, serviços de engenharia e manutenções requisitadas no Caderno de Encargos da Concessão 
começarão a ser ativados apenas após a aprovação dos Planos de Intervenção e à medida em que se as-
suma cada parque. d. Adiantamentos de clientes: Os Adiantamentos estão demonstrados ao valor de 
custo e correspondem aos recebimentos efetuados antecipadamente pelo direito de uso e exploração de 
espaço dos parques. A apropriação da receita é realizada pelo período do contrato. Estão classificados como 
passivo circulante e quando superior a 12 meses após a data do balanço estão classificados no passivo não 
circulante. Nota 13. e. Adiantamentos de outorga: A Sociedade celebrou o contrato para direito de uso de 
outorga da área de Estacionamento, para fins de investimento, modernização e exploração econômica. 
A apropriação da receita é realizada pelo período do contrato. Estão classificados como passivo circulante e 
quando superior a 12 meses após a data do balanço, estão classificados no passivo não circulante. Nota 14. 
f. Contratos de concessão ICPC 01 (R1): A Sociedade contabiliza os deveres, encargos e direitos do 
Contrato de Concessão conforme a interpretação técnica ICPC 01 (R1) - Contratos de Concessão emitida 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que especifica as condições a serem atendidas em 
conjunto para que as concessões públicas estejam inseridas em seu alcance. A infraestrutura dentro do al-
cance da ICPC 01 (R1) não é registrada como ativo imobilizado da Concessionária porque o Contrato de 
Concessão não transfere a Concessionária o direito de controle do uso e posse da infraestrutura de serviços. 
É prevista apenas a cessão de posse desses bens para prestação de serviços públicos, sendo eles reverti-
dos ao Poder Concedente ao término do contrato. A Concessionária tem acesso apenas para operar a infra-
estrutura em virtude da prestação de serviços públicos em nome do Poder Concedente, nos termos do 
Contrato de Concessão, atuando como prestador de serviço durante o prazo determinado. A Concessionária 
reconhece um intangível à medida que recebe autorização (direito) de auferir receitas nos espaços destina-
dos ao serviço público e não possui direito a receber caixa ou outro ativo financeiro do Poder Concedente, a 
não ser em revisões extraordinárias do Contrato com vistas à manutenção do equilíbrio econômico e finan-
ceiro do mesmo. A amortização do direito de exploração da infraestrutura é reconhecida no resultado do 
exercício de acordo com o prazo do Contrato de Concessão e proporcionalmente à demanda operacional 
constatada e projetada em cada parque da Concessão. O direito de outorga corresponde à obtenção de 
concessão para  exploração, sendo a mesma onerosa. Outorga Fixa como critério licitatório foi paga à vista, 
concomitantemente à assinatura do Contrato de Concessão. A amortização da outorga é efetuada com base 
no período contratual de 35 anos e proporcionalmente à demanda operacional projetada em cada parque.  
Está previsto também no Contrato o pagamento da outorga variável que deverá ser apurado sobre a 
Receita Operacional Bruta. Há duas outorgas variáveis, uma de percentual fixo de 1,12% e outra variável, 

que pode ir de 1% a 0%, mediante avaliação de indicadores de desempenho determinados conforme anexo 
V do Contrato. g. Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: A Administração revisa, no 
mínimo, anualmente o valor contábil líquido de seus ativos, com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças 
nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de 
seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor 
recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 
As premissas normalmente utilizadas para o cálculo do valor recuperável dos ativos são baseadas nos fluxos 
de caixa esperados, em estudos de viabilidade econômica que demonstrem a recuperabilidade dos ativos 
ou o seu valor de mercado, todos descontados a valor presente, comparados ao Intangível Líquido presente 
( carrying  amount). Não foram registradas perdas decorrentes de redução de valor recuperável dos ativos 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e exercício findo em 31 de dezembro de 2019. h. Outros 
ativos e outros passivos: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus 
benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensu-
rado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Sociedade possui uma 
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso 
econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos 
incorridos. As provisões são registradas, tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 
Os ativos e passivos são classificados como circulante quando sua realização ou liquidação é provável que 
ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulante. i. Instrumentos 
Financeiros: Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Sociedade 
compactua formalmente das disposições contratuais dos instrumentos financeiros e incluem aplicações fi-
nanceiras, outros recebíveis, caixa e equivalente de caixa, fornecedores e outras dívidas. Os instrumentos 
financeiros que não sejam reconhecidos pelo valor justo por meio de resultado, são acrescidos de quaisquer 
custos de transação diretamente atribuíveis. j. Capital social: Composto exclusivamente por ações ordiná-
rias, classificadas no patrimônio líquido. k. Apropriação de despesas: As despesas administrativas e de 
consumo, necessárias à sua manutenção, foram reconhecidas conforme o regime contábil da competência. 
l. Receita operacional: As receitas das Sociedades serão registradas nas demonstrações contábeis de 
acordo com os dispositivos do Pronunciamento Técnico CPC 47 - Contratos com clientes. Essas operações 
estão, atualmente, relacionadas exclusivamente com a gestão, incluindo, as responsabilidades e direitos, 
sobre os Parques Lajeado e Tenente Brigadeiro Faria Lima, Ibirapuera e Eucaliptos por terem sido os assu-
midos. Em 20 de janeiro de 2020, passou a vigorar o período de transição operacional do Parque Ibirapuera, 
parque que possui quase a totalidade dos atrativos, demanda de visitantes, espaços, equipamentos culturais 
e propriedades comerciais dentro da Concessão. Assim, este Parque representa a maior fonte de recursos 
futuros à Concessionária. m. Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC): As demonstrações dos fluxos 
de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento 
técnico CPC 03 (R2) - IAS 7 - Demonstração dos fluxos de caixa. n. Julgamentos, estimativas e premissas 
contábeis:     Julgamentos: A preparação das demonstrações contábeis da Sociedade requer que a Adminis-
tração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, 
despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações e passivos contingentes, na data-base das demons-
trações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados 
que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. 
Estimativas e premissas contábeis: As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimati-
vas futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco de 
causar um ajuste significativo no valor contábil de ativos e passivos no próximo exercício financeiro é: 
Perda da redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: A Administração revisa periodicamen-
te o valor contábil dos ativos de longo prazo, com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstân-
cias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor re-
cuperável, é constituída provisão no resultado do exercício ajustando o valor contábil líquido ao valor 
recuperável. Quando existir perda de seu valor recuperável será constituída uma provisão no resultado do 
exercício ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Fato que não ocorreu no exercício. o. Risco 
de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pela Diretoria Administrativa e Financeira. Este depar-
tamento monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Sociedade para assegurar que ele 
tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. O excesso de caixa é investido em contas 
bancárias com incidência de juros, depósitos a prazo, depósitos de curto prazo e títulos e valores mobiliários, 
escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem sufi-
ciente conforme determinado pelas previsões acima mencionadas. p. Gestão de Capital: Os objetivos da 
Sociedade ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Sociedade 
para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estru-
tura de capital ideal para reduzir esse custo. 4. Gestão de risco financeiro: a. Fatores de risco financeiro: 
As atividades da Sociedade a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado, risco de crédito e 
risco de liquidez. O programa de gestão de risco global da Sociedade concentra-se na imprevisibilidade dos 
mercados  financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro. A Socieda-
de não utiliza instrumentos financeiros derivativos para proteger exposições a risco. b. Risco de mercado: 
(i) Risco cambial: Considerado praticamente nulo em virtude de a Sociedade não possuir ativos ou passi-
vos significativos denominados em moeda estrangeira, bem como não possui dependência significativa de 
materiais importados para cumprimento dos contratos de construção. Adicionalmente, a Sociedade não 
possui contratos de construção indexados em moeda estrangeira. (ii) Risco de taxas de juros: As taxas de 
juros contratadas sobre aplicações financeiras estão mencionadas na Nota 5. 
5. Caixa e equivalentes de caixa: 31/12/2020 31/12/2019
Caixa e bancos 3 –
Títulos e valores mobiliários 21.403 15.493

21.406 15.493
Instituição Financeira Remuneração 31/12/2020 31/12/2019
Banco Bradesco S.A.
CDB (*) 99,50% do CDI 21.025 15.493
Invest Fácil 10% do CDI 378 –

21.403 15.493
(*) CDB - Certificado de depósito bancário
6. Clientes: 31/12/2020 31/12/2019
Boticário Franchising Ltda. 110 –
Lanchonete Valdomiro Ltda. Me 90 –
Madureira Itaim Lanchonete Ltda. 51 –
Milano Comércio Varejista de Alimentos S.A. 40 –
Oakberry 1 Comércio de Açaí Ltda. 19 –
CPQ Brasil S.A. 15 –
Bavarian Nuts Franquias EIRELI 4 –

329 –
Os clientes são na sua totalidade em função de cessão de espaço nas dependências do Parque Ibirapuera. 
Não há títulos vencidos.
7. Impostos e contribuições a compensar: 31/12/2020 31/12/2019
Créditos de Pis e Cofins 106 –
Saldo negativo de IRPJ 77 –
ISS a recuperar 4 –
Cofins a compensar 1 –

188 –
Circulante (184) –
Não circulante 4 –
8. Despesas antecipadas: 31/12/2020 31/12/2019
PMI - Project Management (*) 866 892
Outras despesas antecipadas 447 –

1.313 892
Circulante (472) (25)
Não circulante 841 867
(*) Refere-se a valores pagos a títulos de ressarcimento aos autores dos estudos iniciais aproveitados em 
razão do chamamento público nº 001/2017 - SMDP, está contabilizado como despesa antecipada e será 
amortizado durante o período da concessão. 9. Ativo intangível: As premissas adotadas para apropriação 
do Ativo Intangível e concessão estão elaboradas de acordo com adoção do Pronunciamento Técnico CPC 
04 (R1), itens 97 e 98: • Estabeleceu-se o critério de segregação do valor da outorga por cada parque; • Foi 
desenvolvido uma projeção do benefício econômico de cada parque, de acordo com a quantidade de usuá-
rios que visitam os parques, conforme citado no Anexo VI - Plano de Negócio de Referência do Contrato de 
Concessão nº 57/SVMA/2019 (“Contrato de Concessão”); • O ativo intangível da concessão é amortizado de 
forma proporcional ao benefício econômico projetado, a partir do momento que os parques foram assumidos 
pela Sociedade, ou seja, quando iniciado o seu uso. • Os juros capitalizados referem-se aos juros sobre 
empréstimo com acionistas, conforme nota 16. A parcela capitalizada foi calculada de maneira proporcional 
ao início de operação de cada parque. A partir do momento em que a unidade geradora de caixa passa a ter 
as operações pretendidas pela administração, gerando potenciais benefícios econômicos à Sociedade, a 
parcela de sua demanda passa a ser considerada na proporção do cálculo dos juros contabilizados como 
despesa financeira. • Mútuo e gastos pertinentes às melhorias previstas no objeto da concessão, estudos, 
projetos e planos estratégicos, de maneira geral que contribuirão para a determinação futura do intangível, 
para a devida exploração e geração de fluxo de caixa pela Concessionária. • Taxa média utilizada a amorti-
zação no exercício:

Ibirapuera Lajeado Tenente Eucaliptos
Jacintho

Alberto
Jardim 

Felicidade
Taxa média exclusiva: 0,60% 2,28% 2,28% 0,39% 0,00% 0,00%
Taxa média comum: 0,59% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
a) Composição: 31/12/2020 31/12/2019

Custo Amortização Líquido Líquido
Direito de outorga da concessão 70.501 (428) 70.073 70.501
Material 84 – 84 –
Melhorias de infraestrutura 7.110 (23) 7.087 –
Desenvolvimento 1.945 (1) 1.944 –
Juros capitalizados 3.503 (24) 3.479 –
Softwares 96 – 96 –

83.239 (476) 82.764 70.501
b) Movimentação: 31/12/2019 Adições Amortização 31/12/2020
Direito de outorga da concessão 70.501 – (428) 70.073
Material – 84 – 84
Melhorias de infraestrutura – 7.110 (23) 7.087
Desenvolvimento – 1.945 (1) 1.944
Capitalização de juros – 3.503 (24) 3.479
Softwares – 96 – 96

70.501 12.738 (476) 82.764
10. Ativo imobilizado: 
a) Composição:

31/12/2020 31/12/2019

Taxa médias
anuais de

depreciação
Custo Depreciação Líquido Líquido

Máquinas e equipamentos 52 – 52 – 10%
Móveis e utensílios 141 (1) 140 – 10%
Equipamentos de informática 28 (1) 27 – 20%

221 (2) 219 –
b) Movimentação: 31/12/2019 Adições Depreciação 31/12/2020
Máquinas e equipamentos – 52 – 52
Móveis e utensílios – 141 (1) 140
Equipamentos de informática – 28 (1) 27

– 221 (2) 219
11. Obrigações e encargos trabalhistas: 31/12/2020 31/12/2019
Salários a pagar 281 –
Provisão de férias 246 –
INSS a recolher 159 –
IRRF a recolher 105 –
Provisão de encargos sobre férias 91 –
FGTS a recolher 39 –

921 –
12. Obrigações tributárias: 31/12/2020 31/12/2019
INSS a pagar 208 –
Pis/Cofins/CSLL retidos 205 –
ISS retido 63 –
Imposto de renda retido 34 –
Impostos sobre vendas 2 –

512 –
13. Adiantamento de clientes: 31/12/2020 31/12/2019
Phoenix Tower Participações S.A. 994 –
Boticário Franchising Ltda. 95 –
Madureira Itaim Lanchonete Ltda. 94 –
Lanchonete Valdomiro Ltda. Me 88 –
Milano Comercio Varejista de Alimentos S.A. 55 –
Oakberry 1 Comércio de Açaí Ltda. 14 –
Bavarian Nuts Franquias EIRELI 12 –

1.351 –
Circulante (335) –
Não circulante 1.016 –

Urbia Gestão de Parques SPE S.A.
CNPJ n° 35.814.889/0001-25

Relatório da Diretoria
Senhores acionistas: Dando cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sªs.; os Balanços Patrimoniais levantados em 31/12/2020 e 31/12/2019, bem como as Demonstrações de Resultados dos Exercícios, Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, os quais se 
acham acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes. A Diretoria coloca-se à disposição dos prezados acionistas para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.  São Paulo, 24 de abril de 2021 A DIRETORIA

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Ativo Notas 31/12/2020 31/12/2019

(não auditado)
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 21.406 15.493
Clientes 6 329 –
Impostos e contribuições a recuperar 7 184 –
Adiantamentos a fornecedores – 11 –
Adiantamentos a colaboradores – 11 –
Despesas antecipadas 8 472 25

22.413 15.518
Não circulante
Despesas antecipadas 8 841 867
Impostos e contribuições diferidos 21 3.047 52
Impostos e contribuições a recuperar 7 4 –
Partes relacionadas 16 6 –

3.898 919
Ativo intangível 9 82.764 70.501
Ativo imobilizado 10 219 –

82.983 70.501
86.881 71.420

Total do ativo 109.294 86.938

Passivo e patrimônio líquido Notas 31/12/2020 31/12/2019
(não auditado)

Circulante
Fornecedores – 2.444 –
Obrigações e encargos trabalhistas 11 921 –
Obrigações tributárias 12 512 –
Adiantamentos de clientes 13 335 –
Adiantamentos de outorga 14 2.248 –
Outras obrigações a pagar 15 385 –
Obrigações ao poder concedente – 11 –

6.856 –
Não circulante
Partes relacionadas 16 48.476 70.653
Adiantamentos de clientes 13 1.016 –
Adiantamentos de outorga 14 42.549 –

92.041 70.653
Total do passivo 98.897 70.653
Patrimônio líquido 17
Capital social 16.385 16.385
Prejuízos acumulados (5.988) (100)

Total do patrimônio líquido 10.397 16.285
Total do passivo e patrimônio líquido 109.294 86.938

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstrações do resultado - Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Notas 31/12/2020 31/12/2019
(não auditado)

Receita operacional líquida 18 943 –
 Custos dos serviços prestados 19 (5.138) (1)
Prejuízo bruto (4.195) (1)
 Despesas comerciais, gerais e administrativas 20 (5.024) –
Prejuízo antes do resultado financeiro (9.219) (1)
Resultado financeiro
 Receitas financeiras 21 387 1
 Despesas financeiras 21 (51) (152)

336 (151)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (8.883) (152)
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 22 2.995 52
Prejuízo do exercício (5.888) (100)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis
Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

31/12/2020 31/12/2019
(não auditado)

Prejuízo do exercício (5.888) –
Outros resultados abrangentes – –
Total do Resultado abrangente do exercício (5.888) –

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeisDemonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Capital Social

Subscrito A integralizar Integralizado Prejuízos acumulados Total do patrimônio líquido
Integralização do capital social 32.871 (16.486) 16.385 – 16.385
Prejuízo do exercício – – – (100) (100)

Saldos em 31 de dezembro de 2019 32.871 (16.486) 16.385 (100) 16.285
Prejuízo do exercício – – – (5.888) (5.888)

Saldos em 31 de dezembro de 2020 32.871 (16.486) 16.385 (5.988) 10.397
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstrações do fluxo de caixa - Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

31/12/2020 31/12/2019
(não auditado)

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (8.883) (152)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas 
 atividades operacionais
Apropriação de encargos sobre mútuos 36 –
Amortização do Intangível 476 –
Depreciação 2 –
Outras provisões 385 –

(7.984) (152)
Variações nas contas patrimoniais
Clientes (329) –
Impostos e contribuições a recuperar (188) –
Adiantamentos a fornecedores (11) –
Adiantamentos a colaboradores (9) –
Despesas antecipadas (421) (892)
Fornecedores 2.444 –
Obrigações e encargos trabalhistas 921 –
Obrigações tributárias 512 –
Adiantamentos de clientes 1.351 –
Adiantamentos de outorga 44.797 –
Obrigações ao poder concedente 11 –

49.078 (892)
Caixa líquido proveniente das 
 (consumido nas) atividades operacionais 41.094 (1.044)
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimentos
Custo de ativação do intangível (12.739) (70.501)
Aquisições do Imobilizado (222) –

Caixa líquido proveniente das (consumido nas) atividades de
 investimentos (12.961) (70.501)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos com acionistas
Capital social – 16.385
Contas-correntes com partes relacionadas (22.220) 70.653

Caixa líquido proveniente das (consumido
 nas) atividades de financiamentos (22.220) 87.038
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 5.913 15.493
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 15.493 –
No final do exercício 21.406 15.493

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 5.913 15.493
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

14. Adiantamento de outorga: 31/12/2020 31/12/2019
Administradora Geral de Estacionamento S.A. 44.797 –
Circulante (2.248) –
Não circulante 42.549 –
15. Outras obrigações a pagar: As retenções de caução são retenções contratuais de valores estipula-
dos em contrato que são retidos para pagamento até o final da prestação de serviço.

31/12/2020 31/12/2019
Cauções 208 –
Outros 177 –

385 –
16. Transações com Partes relacionadas: 
No Ativo não circulante:

31/12/2020 31/12/2019
Natureza da operação: Parte relacionada:

Conta corrente
Construcap CCPS 

Engenharia e Comércio S.A. 6 –
6 –

No Passivo não circulante:
31/12/2020 31/12/2019

Natureza da operação: Parte relacionada:

Prestação de serviço
Construcap CCPS 

Engenharia e  Comércio S.A. 535 –
Empréstimo Julio Capobianco – 25.054
Empréstimo Roberto Ribeiro Capobianco 22.390 21.296
Empréstimo Julio Capobianco Filho 22.390 21.296
Empréstimo Maria Silvia Ribeiro  Capobianco 3.161 3.006

48.476 70.653
A Sociedade adquiriu mútuo dos sócios em 18 de dezembro de 2019 no qual incidiram juros remunera-
tórios à taxa Selic + 2,23% a.a. calculados pro rata die de juros, com vencimento em dezembro de 2020. 
Em 09 de dezembro de 2020 quitou o saldo com o sócio Julio Capobianco e com os demais realizou um 
aditivo contratual prorrogando o prazo de quitação.
Na Demonstração do resultado:

31/12/2020 31/12/2019
Custos de serviços prestados
Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A. (4.361) –

(4.361) –
Despesa financeira
Juros sobre empréstimo (36) (152)

(36) (152)
Demonstração do resultado (4.397) (152)
17. Patrimônio Líquido: 17.1 Capital social: O capital social está representado por 32.871.029 ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal, integralizados parcialmente. O montante integralizado em 31 
de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 16.385, respectivamente. 17.2 Reserva de 
lucros: Reserva legal: Será constituída por um montante equivalente a 5% do lucro líquido apurado em 
cada exercício social, até atingir o limite de 20% do capital social. Em 31 de dezembro de 2020, a Socie-
dade não constituiu reserva legal em função do resultado. 17.3 Dividendos: A Sociedade poderá efetuar 
a livre distribuição de dividendos a seus acionistas ou pagamento de títulos de participação de lucros com 
base no balanço levantado em cada ano civil, podendo porém, sempre que permitido for, levantar balan-
ços extraordinários para os fins retromencionado. Ressalto que em cada exercício, os acionistas terão 
direito a um dividendo mínimo obrigatório correspondente a 1% (um por cento) do lucro líquido ajustado. 
18. Composição da Receita operacional líquida:

31/12/2020 31/12/2019
Cessão de uso de espaço 1.017 –
Eventos e atividades 9 –
Tecnologia 6 –
Tributos sobre vendas (88) –

943 –
19. Custos dos serviços prestados: 31/12/2020 31/12/2019
Serviços prestados (3.824) –
Amortização (476) –
Materiais (397) –
Seguros (148) –
Aluguéis (49) –
Outros (244) (1)

(5.138) (1)
20. Despesas comerciais, gerais e administrativas:

31/12/2020 31/12/2019
Despesas com pessoal (3.311) –
Serviços prestados (1.250) –
Impostos e taxas (201) –
Materiais (99) –
Aluguéis (84) –
Outras despesas (51) –
Despesas indedutíveis (23) –
Seguros (3) –
Depreciação (2) –

(5.024) –
21. Receitas e despesas financeiras: 
Receitas financeiras 31/12/2020 31/12/2019
Juros sobre aplicações financeiras 406 1
Impostos sobre receitas financeiras (19) –

387 1
Despesas financeiras 31/12/2020 31/12/2019
Encargos sobre empréstimos (36) (152)
Outras despesas financeiras (15) –

(51) (152)
22. Imposto de renda e contribuição social diferidos: 
Descrição 31/12/2020 31/12/2019
Base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre
 prejuízo fiscal exercício anterior (152) –
 Movimentação da base do diferido, líquidos (8.810) (152)
Base ajustada (8.962) (152)
  No Ativo não circulante
   IRPJ 2.240 38
   CSLL 807 14

3.047 52
  Na demonstração de resultados
   IRPJ 2.202 38
   CSLL 793 14

2.995 52
23. Seguros (não auditado):

Montante da

Companhia Modalidade
Vencimento 

das Apólices
cobertura em

(Milhares de R$)
Tokio Marine Seguradora S.A. Riscos Operacionais 21/01/2021 3.900
Aig Seguros Brasil S.A. Responsabilidade Civil Geral 21/01/2021 5.000
Aig Seguros Brasil S.A. Responsabilidade Civil Geral 20/10/2021 20.000
Liberty Seguros Responsabilidade  Civil Geral 02/10/2021 10.000
HDI Seguros Riscos Operacionais 21/10/2021 74.500

113.400
24. Obrigações e compromissos com o poder concedente: A Sociedade terá como principais obrigações, 
conforme cláusula 13º do contrato de concessão, a prestação dos serviços de gestão, operação, e manuten-
ção dos parques Ibirapuera, Jacintho Alberto, Eucaliptos, Tenente Brigadeiro Faria Lima, Lajeado e Jardim 
Felicidade, além de serviços de engenharia. Deverá zelar pelo patrimônio público, assumindo a responsabili-
dade e a gestão integral dos parques sob sua administração e considerando a Área de Concessão. A Socie-
dade deverá captar, aplicar e gerir recursos financeiros para execução deste objeto, assim como manter, du-
rante o prazo de concessão, condições necessárias e satisfatórias para a plena execução dos encargos do 
Contrato e visando a boa prestação do serviço público aos visitantes. Deverá a Sociedade dispor de equipa-
mentos, serviços contratados,  materiais e equipe adequada para consecução de todas as obrigações estabe-
lecidas no Contrato e seus Anexos. De maneira geral podemos dividir os encargos e deveres da Sociedade 
em dois grupos: (i) operação e (ii) investimentos. Os encargos operacionais compõem os serviços essenciais, 
periódicos e rotineiros, à devida manutenção dos parques, como atividades de zeladoria, limpeza, conserva-
ção de áreas verdes, manejo e manutenção predial. Além disso, toda a operacionalização da infraestrutura 
técnica e de utilidades cabe à Sociedade, de modo a tornar os espaços e atividades funcionais e adequados. 
Dentro das atividades operacionais, ainda, cabe à Sociedade os serviços de segurança patrimonial e recep-
ção do visitante. Não compõem encargos da Sociedade, dentro das atividades operacionais, os serviços de 
segurança civil, manejo da fauna, iluminação pública e atividades de saúde pública. Todos os itens acima 
descritos, além de demais atividades administrativas e acessórias à devida condução de suas atividades 
perante o Poder Concedente estão relacionados nas alíneas ‘a’ a ‘p’ e ‘w’ a ‘eee’ da cláusula 13.2 do Contrato. 
Tais deveres estão detalhados e explicados no item 5, ‘Encargos e Operação e Gestão’, do Anexo III do 
Contrato de Concessão. A respeito dos encargos de obras e investimentos, cabe à Sociedade observar as 
obrigações das alíneas ‘q’ a ‘v’ da Cláusula 13.2 e todas as diretrizes e obrigações de obra e engenharia 
previstas no item 4 do Anexo III, denominado Encargos de Obra. Referente a este ponto, resumidamente, 
cabe à Sociedade apresentar os projetos contendo os planos de intervenção para cada parque e, com sua 
integral aprovação, iniciar o programa de intervenções, ou seja, executar as obras necessárias, previstas pelo 
Contrato ou eletivas, de modo a recuperar as áreas e equipamentos, requalificar ambientes e implantar mo-
biliários, equipamentos e estruturas adequadas ao uso do parque e à satisfação do visitante. 25. Eventos 
subsequentes: Apesar da pandemia causada pelo vírus SARs-COVID-19, causador da doença COVID-19, 
já poder ser configurada como um evento estabelecido ao longo do exercício, seus efeitos negativos seguem 
sendo sentidos na operação e no potencial comercial dos espaços geridos pela Companhia. Há, no momento, 
completa imprevisibilidade quanto ao retrocesso definitivo da pandemia e ao processo de vacinação em 
massa. Por isso, uma série de medidas intempestivas têm sido tomadas pelos governos locais, no esforço de 
conter aglomerações e frear a evolução pandêmica. Por se tratar de um espaço público para uso coletivo 
massivo, com possibilidade de eventos e encontro social, as áreas dos parques sob gestão da Companhia 
poderão sofrer novas medidas de fechamento e restrição de espaços e atividades ao longo dos períodos 
subsequentes. Tais medidas podem prejudicar a operação e a veiculação de atividades importantes para a 
execução do plano de negócios da Companhia, podendo incorrer, por serem fatos de força maior e caso for-
tuito, em grave desequilíbrio contratual. Tais desequilíbrios serão endereçados administrativamente ao Poder 
Concedente, uma vez que compõem fatores externos à matriz de risco da Concessionária.

g
o comercial dos espaços, marca

à Concessionária implementar um program
zar obras que irão corrigir questões de infraestrutura,

os e opções de consumo a estes, conforme o Caderno de 
de ca

o pré
des 

aros
ção
sa

arqu
Pan

o M
qu
qu

orm
to
is
de
o 
h

nto
as 
õe
o B

en
tra
202
odo

par
abil

a da
tir de

ntab
azem

prestação revista para o arrendamento que é substancial-
arrendamento imediatamente anterior à alteração; 

eta apenas os pagamentos originalmente dev
bstancial de outros termos e con

ité i

es
cient

cied
ofere

cap
ades

uide
anc

ns
ial
s d
ado
de 
so
le

mo

ce
S.A

ica

anc
e V

a Ita
Com

berry
PQ B

Bav

corrigir questõe
e consumo a estes, conforme o C

que. Desde a ordem de início até o atual mo
realização dos principais investimentos iniciais no

cionais que lhe cabem. Não obstante, a Concessionária 
elhorias de manutenção, enquanto aguarda a aprovação 

parte 
a, a C

rapu
a”) n

pio. 
arti

Con
exp
es 
De
ape
ado
co 
anc
Bras

táb
e, r
em j
na n

Def
iado

aquis
s de a

rida re es 
e junho de 2020, a IFRS 16 foi alterada para fornecer um 

as concessões de aluguel recebidas como consequ
as seguintes condições: a) a alteração nos p

sta para o arrendamento que é su
ediatamente ant

tu
As a

sco d
rcado

ão ut
co c
nifica
s im

ntra
rata

eq
anc
alo

o F
ade

ácil

B - C
ient

ticár
anch

Mad
M

cabem. Não obstante, a Co
manutenção, enquanto aguarda a ap

oder Concedente. Não obstante, dado o ce
ssionária não pode gozar plenamente de seu Plan

que foi interrompido com a eclosão da calamidade pú-
ade de São Paulo e com o fechamento do Parque, assim 

m, a Sociedade não pode auferir receita até o período de 
assunção do Parque Ibirapuera, passou a auferir receita as 
de co

va e p
conte
ção d
adas 
outra 
 bas
 que 

mitida
a Soc
rem o
mento ou o uso de estimativas, relevantes para as demons-
explicat os 

ão de um ações 
artir de 1º de janeiro de 2020. A Sociedade deve aplicar 

s que ocorreram em/ou  após 1º de janeiro de 202
o com a IFRS 3. Não é permitido reavaliar aq

b) Impactos da COVID-19 nas conc
0, a IFRS 16 foi alterada para

l

(i
vos
mat
poss
juros
5. Ca
Caixa
Título

Instit
Banc
CDB
Inve

(*

p
pido com a eclosão da 

aulo e com o fechamento do Pa
ade não pode auferir receita até o pe

o Parque Ibirapuera, passou a auferir rec
são lhe permite utilizar. Contudo as fontes d

jamento da Sociedade em função do atual cen
andemia esentaç
nformid s demon

eais (R$) e todos os valores arredondados para m
a. As demonstrações contábeis da Sociedade fora
valor, exceto quando indicado de outra forma, ta
m ser apresentados pelo valor justo, de acordo co
o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CP
de está de acordo com as Normas Brasileiras
de estimativas contábeis por parte da Admin

uso de estimativas, relevantes para as de
° 3. Pronunciamentos novos ou re

ócio (alterações a IFRS 3): As
eiro de 2020. A Socieda

/o após

ciedade em funç
ase de elaboração 

e base de apresentaçã
odos os valores arredond
strações contábeis da So
o quando indicado de ou

ntados pelo valor justo,
Pronunciamentos C

rdo com as Nor
tábeis p

o praticamente nulo em virtude d
em moeda estrangeira, bem com

mprimento dos contratos de cons
indexados em moeda estrangeira
ões financeiras estão mencionad
aixa:

R

99

ncário

ade não possuir
possui dependênci

o. Adicionalmente, a
Risco de taxas de ju
Nota 5. 

31

neraçãoç 3

% do CDI
% do CDI

o financeiro
de crédito 

sibilidade do
o. A Socieda
de mercado
vos ou passi-
gnificativa de 

ociedade não 
: As taxas de 

31/12/2019
–

15.493
15.493

31/12/2019

15.493
–

15.493

Em 09 de de
aditivo contratu
Na Demonstraç

ustos de serviç
trucap CCPS

esa finance
sobre empr

monstração d
17. Patrimônio L
ordinárias nomin
de dezembro d
lucros: Rese

2020 quito
ogando o pr
resultado:

restados
genharia e C

o

sultado
o: 17.1 Cap
 sem valor n
e 31 de dez
: Será const

om o sócio Julio Capobianc
uitação.

cio S.A.

social: O capital social está repr
al, integralizados parcialmente. O

de 2019 foi de R$ 16.385, res
r um montante equivalente a 



SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2021Página 10 Jornal O DIA SPATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Urbia Gestão de Parques SPE S.A.

Diretoria
Roberto Ribeiro Capobianco - Diretor Presidente - CPF 033.785.768-71 Victor Serrano Pereira - Diretor Administrativo Financeiro - CPF: 354.251.858-12

Responsável Técnico pelas Informações Contábeis
Ana Cristina Rodrigues - Contadora - CRC-SP: 1SP 141.776/O-2

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Conselheiros, diretores e acionistas da Urbia Gestão de Parques SPE S.A. São Paulo - SP. Opinião 
sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as demonstrações contábeis da Urbia Gestão de 
Parques SPE S.A. (“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimô-
nio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Urbia Gestão de Parques SPE S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desem-
penho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião sobre as demonstrações contábeis: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas res-
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à 
Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Auditoria 
correspondente ao exercício anterior: Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2019, apresentadas para fins comparativos, não foram auditadas por nós e nem por outros audi-
tores independentes. Nossa opinião não está ressalvada em relação a este assunto. Responsabilidades 
da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A Administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 

permitir a  elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade da Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assun-
tos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individu-
almente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômi-
cas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e ava-
liamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o  proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 

falsas  intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expres-
sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade; • Avaliamos a adequação das po-
líticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração; • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões es-
tão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional; • Avalia-
mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada; Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 29 de março de 2021

BDO RCS 
Auditores Associados Ltda.  Victor Henrique Fortunato Ferreira
CRC 2 SP 013846/O-1 Contador CRC 1 SP 223326/O-3

FBS Construção Civil e Pavimentação S.A.
CNPJ nº 66.806.555/0001-33

Demonstrações Financeiras Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em reais - R$)

1. Contexto Operacional: Presente no setor de Engenharia, a FBS Construção 
Civil e Pavimentação S.A. é reconhecida por oferecer serviços de excelente 
qualidade em diversas áreas do mercado, como pavimentação e urbanização, 
terraplenagem, fundações, demolições, saneamento, drenagem, a execução por 
empreitada ou subempreitada de obras de construção civil de todos os gêneros, a 
prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de vias públicas, 
parques, jardins, pontes, estradas e congêneres, a prestação de engenharia 
consultiva a construção civil, o comércio de materiais e equipamentos para 
construção, locação de equipamentos, transporte rodoviário de cargas, execução e 
obras de drenagem fluvial, lacustre e marítimo, serviços de armador de dragas e 
embarcações. Possui um rico portfólio, sendo uma Companhia diferenciada por sua 
agilidade, qualidade e capacidade de desenvolver soluções completas de 
Engenharia. Participação em outras sociedades como sócia, quotista ou acionista, 
bem como a participação em Consórcios e Sociedade em Conta de Participação 
(SCP) que tenham por objeto quaisquer das atividades relacionadas às aqui 
mencionadas. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As 
demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem a legislação societária e os 
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). A Administração da Companhia apresenta todas as 
informações relevantes das demonstrações contábeis e essas informações 
correspondem às utilizadas por ela na sua gestão, em linha com os normativos de 
orientação contábil emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As 
demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por 
determinados instrumentos financeiros, mensurados pelo seu valor justo, conforme 
descrito nas práticas a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo 
das contraprestações pagas em troca de ativos. A Administração aprovou as 
presentes demonstrações contábeis para divulgação em 09/04/2021. 2.1 
Estimativas: As demonstrações contábeis foram elaboradas com base em diversas 
bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis 
envolvidas na preparação das demonstrações contábeis foram baseadas em fatores 
objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação 
do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos 
sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a revisão dos custos e receitas 
decorrentes dos contratos de construção, seleção de vidas úteis do ativo imobilizado 
e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor 
justo e pelo método de ajuste a valor presente, as análises do risco de crédito para 
determinação da provisão para devedores duvidosos, registro/reversão do imposto 
de renda e contribuição social diferidos, assim como da análise dos demais riscos 
para determinação de outras provisões, inclusive para contingências. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis devido 
ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa 
suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. 3. Sumário das Principais 
Práticas Contábeis: Os procedimentos contábeis, descritos em detalhes a seguir, 
foram aplicados de maneira consistente na apresentação das demonstrações 
contábeis apuradas em 31/12/2020 e 2019. a) Normas novas, revisadas e 
interpretações emitidas: Foram aprovadas e emitidas novas normas pelo CPC, que 
entraram em vigor e foram adotadas efetivamente a partir 01/01/2020. Outras normas 
e interpretações se aplicam pela primeira vez em 2020. A Administração efetuou a 
adoção dos novos pronunciamentos conforme mencionado abaixo: CPC 06 (R2) - 
Operações de arrendamento mercantil: No diagnóstico da adoção dessa norma, a 
Administração da Companhia efetuou a análise dos contratos, avaliando se o 
contrato contém ou não arrendamento de acordo com o CPC 06 (R2). Esta análise 
não identificou impactos nos contratos de arrendamento da Companhia que 
merecesse ajuste ou reclassificação. Conforme permitido na norma, arrendamentos 
de curto prazo com locação de 12 meses ou menos, valores variáveis, prazos 
indeterminados e arrendamentos de ativos de baixo valor, como computadores, 
equipamentos de informática em geral e móveis de escritório, são reconhecidos como 
despesas de arrendamento em bases lineares no resultado. ICPC 22 - Incerteza 
sobre tratamento de tributos sobre o lucro: A interpretação ICPC 22 esclarece como 
aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 quando há 
incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. A Administração deve 
reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os 
requisitos do CPC 32 com base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, 
prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais 
determinados, aplicando esta Interpretação. A interpretação foi aprovada em 
21/12/2018 e tem vigência a partir de 01/01/2019. A Administração não adotou 
integralmente referida norma, deixando de registrar os impostos diferidos. Uma série 
de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 01/01/2021. A 
Companhia não adotou essas normas na preparação destas demonstrações 
contábeis, e são as seguintes normas alteradas e interpretações que não deverão ter 
um impacto significativo nas demonstrações contábeis da Companhia. - Instrumentos 
financeiros - evidenciação CPC 40(R1). - Instrumentos financeiros CPC 48. - 
Contratos de seguros CPC 11. b) Classificação entre Circulante e Não Circulante: Os 
ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou 
liquidação for provável que ocorra nos próximos doze meses. Quando for provável 
que a realização ocorra em período superior a doze meses são classificados como 
não circulantes. c) Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações contábeis 
são apresentadas em R$ (reais), sendo esta a moeda funcional e de apresentação da 
Companhia. d) Apuração de resultado: As receitas e despesas são apropriadas de 
acordo com o regime de competência. As receitas são apresentadas líquidas dos 
impostos incidentes, conforme nota explicativa nº 22. A Companhia reconhece as 
receitas quando os seus valores podem ser mensurados com segurança, na 
extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados e fluirão.  
e) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem aos montantes de caixa, numerários em 
espécie, fundos disponíveis em contas bancárias de livre movimentação e aplicações 
financeiras de curto prazo de alta liquidez. Equivalentes de caixa consistem em 
aplicações financeiras com vencimento em até 90 dias, ou com compromissos de 
recompra, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de 
mudança de valor. Os títulos e valores mobiliários são representados por aplicações 
financeiras automáticas e fundo de renda fixa, registrados ao custo e acrescido dos 
rendimentos até a data do balanço. f) Contas a receber de clientes:  As contas a 
receber de clientes são registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos 
decorrentes das vendas de serviços, portanto, apresentadas a valores de realização 
e ajustadas a valor presente quando aplicável. Estão também incluídos os valores 
ainda não faturados até a data do balanço em decorrência dos contratos de 
construção, cujos valores são determinados pela progressão física dos projetos. Com 
base na análise de cada conta a receber de clientes, a Administração avaliou não ser 
necessária a constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa.  
g) Estoques: São compostos por materiais destinados à aplicação nas atividades 
operacionais e estão avaliados pelo custo médio de aquisição, os quais são inferiores 
aos valores de realização e não superam os valores de mercado, líquidos dos 
impostos compensáveis, quando aplicáveis. h) Impostos e contribuições a recuperar: 
Referem-se a valores de impostos e contribuições federais e municipais, os quais a 
Companhia já vem tomando medidas administrativas para compensá-los com outros 
tributos de mesma natureza, de acordo com o que preceitua a respectiva legislação 
vigente. i) Partes relacionadas: São recebíveis e obrigações a pagar de bens e 
serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo reconhecidos 
inicialmente ao valor justo e, posteriormente, mensurados pelo custo amortizado. As 
transações com partes relacionadas efetuadas pela Companhia são baseadas em 
preços, prazos e premissas, em termos acordados entre as partes. j) Participação em 
consórcio:  De acordo com o CPC 19 (R2) - Negócios em Conjunto, a participação em 
consórcio é classificada como operação em conjunto e, consequentemente, têm seus 
ativos, passivos, receitas e despesas reconhecidas linha a linha nas contas do 
balanço patrimonial e da demonstração do resultado, na proporção do percentual de 
participação em cada consórcio, remanescendo saldos de movimentação de aportes 
e valores recebidos (conta-corrente). k) Outras contas a receber: O saldo desta 
rubrica está composto por valores relativos à adiantamentos a fornecedores 
referindo-se a desembolsos efetivos pagos a fornecedores. Despesas antecipadas 
provenientes de valores pagos antecipadamente referente prêmio de seguro, crédito 
proveniente da recuperação de custo referente ação judicial em curso, e demais 
créditos. l) Depósito Judicial: Estão representados por valores depositados ou 
bloqueios por ordem judicial para fazer frente a questões que estão em tramitação da 
justiça. Os depósitos judiciais estão restritos a quantias depositadas e bloqueadas, e 
as mesmas seguem mantidas em juízo até a solução dos litígios a que estão 
relacionadas. m) Investimentos: Os investimentos em controladas nos quais a 
Companhia possua influência significativa são registrados com base no método de 
equivalência patrimonial. Conforme o método de equivalência patrimonial, o 

Balanços Patrimoniais 2020 2019
Ativo Circulante Nota 382.623.038 285.131.114
Caixa e equivalentes de caixa 4 70.567.892 11.933.886
Contas a receber de clientes 5 223.277.404 229.238.750
Estoques 6 1.333.881 675.640
Impostos e contribuições a recuperar 7 5.100.227 3.765.874
Partes relacionadas 8 – 3.159.038
Participação em consórcio 9 49.976.636 17.652.263
Outras contas a receber 10 32.366.998 18.705.663
Não Circulante 38.588.735 47.130.664
Realizável a longo prazo 15.610.012 19.999.660
Depósito judicial 11 978.578 1.670.761
Partes relacionadas 8 6.790.873 17.435.899
Outras contas a receber 10 7.840.561 893.000
Investimentos 12 16.036.826 21.701.285
Imobilizado 13 6.135.010 4.800.245
Intangível 14 806.887 629.474
Total do Ativo 421.211.773 332.261.778

Balanços Patrimoniais 2020 2019
Passivo Circulante Nota 107.853.675 80.575.358
Fornecedores 15 41.568.072 8.464.911
Empréstimos e financiamentos 16 7.043.489 9.699.079
Obrigações trabalhistas 17 8.609.680 8.515.883
Obrigações tributárias 18 40.631.296 26.149.403
Partes relacionadas 8 – 21.020.009
Outras contas a pagar 19 10.001.138 6.726.073
Não Circulante 52.238.670 53.622.891
Empréstimos e financiamentos 16 32.373.008 37.131.244
Obrigações trabalhistas 17 569.590 830.772
Obrigações tributárias 18 19.063.884 15.660.875
Outras contas a pagar 19 232.188 –
Patrimônio Líquido 261.119.428 198.063.529
Capital social 21.a 45.252.000 45.252.000
Reservas de capital 21.b 82.091.470 44.522.186
Reservas de lucros 21.c 133.775.958 108.289.343
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 421.211.773 332.261.778

Demonstrações do Resultado Nota 2020 2019
Receita Líquida 22 392.448.128 276.884.762
Custos das Vendas 23 (340.366.206) (221.902.186)
Resultado Bruto 52.081.922 54.982.576
Receitas (Despesas) Operacionais (18.634.539) (18.272.838)
Despesas com vendas 23 (1.251.815) (1.827.124)
Despesas gerais e administrativas 23 (9.475.536) (5.374.042)
Despesas tributárias 23 (389.620) (1.090.243)
Despesas com o pessoal 23 (8.255.154) (10.878.410)
Outras receitas (despesas) 
  operacionais, líquidas 24 737.586 896.981
Resultado de equivalência patrimonial 12.c (1.259.907) 2.095.496
Resultado antes do resultado
  financeiro e dos tributos 32.187.476 38.805.234
Resultado Financeiro (5.287.530) (6.119.743)
Receitas financeiras 25 1.374.429 822.059
Despesas financeiras 26 (6.661.959) (6.941.802)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro 26.899.946 32.685.491
Imposto de renda e contribuição social (1.413.331) –
Corrente 27 (1.413.331) –
Resultado líquido do exercício 25.486.615 32.685.491
Por ação do capital social final 0,56322 0,72230
Demonstrações do Resultado Abrangente 2020 2019

Resultado Líquido do Exercício 25.486.615 32.685.491
Resultado Abrangente Total do Exercício 25.486.615 32.685.491

Reservas de Lucros Total 
Patrimônio 

LíquidoContas
Capital 
Social

Reservas 
de Capital

Reserva 
legal

Reserva 
estatutária 

Resultados
Acumulados 

Saldos em 01 de Janeiro de 2019 45.252.000 36.772.186 4.253.872 – 71.349.980 157.628.038
Resultado líquido do exercício – – – – 32.685.491 32.685.491
Aporte para aumento de capital – 7.750.000 – – – 7.750.000
Transferência para lucros do exercício à disposição da Assembléia – – – 32.685.491 (32.685.491) –
Transferência lucros do exercícios anteriores à disposição  da Assembléia – – – 71.349.980 (71.349.980) –
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 45.252.000 44.522.186 4.253.872 104.035.471 – 198.063.529
Resultado líquido do exercício – – – – 25.486.615 25.486.615
Aporte para aumento de capital – 37.569.284 – – – 37.569.284
Transferência lucros do exercício à disposição da Assembléia – – – 25.486.615 (25.486.615) –
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 45.252.000 82.091.470 4.253.872 129.522.086 – 261.119.428

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto
1. Atividades Operacionais 2020 2019
Resultado líquido do exercício 25.486.615 32.685.491
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa
  gerado pelas atividades operacionais - despesas (receitas)
   que não afetaram o caixa e equivalentes de caixa:
Depreciação e amortização 482.506 551.616
Baixa no imobilizado 192.548 173.826
Baixa no intangível – 86.445
Baixa no investimento 4.404.552 395.013
Equivalência patrimonial 1.259.907 (2.095.496)
Variação nas contas de ativos e passivos
Contas a receber de clientes e outros 5.961.346 (36.823.395)
Estoques (658.241) 4.230.224
Impostos e contribuições a recuperar (1.334.353) 145.701
Participação em consórcio (32.324.373) 2.419.713
Outras contas a receber (20.608.896) 8.780.394
Depósito judicial 692.183 (705.656)
Fornecedores 33.103.161 (1.158.607)
Obrigações trabalhistas (167.385) (2.756.506)
Obrigações tributárias 17.884.902 15.139.861
Outras contas a pagar 3.507.253 (20.920.542)
Caixa Proveniente das Atividades Operacionais 37.881.725 148.082
2. Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado (1.958.419) (1.734.503)
Aquisição de intangível (228.813) (264.419)
Aquisição nos investimentos – (3.446.777)
Recebimento de dividendos de controladas – 1.360.197
Partes relacionadas 13.804.064 (2.869.906)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos 11.616.832 (6.955.408)
3. Atividades de Financiamentos
Empréstimos e financiamentos, líquidos (7.413.826) (6.122.193)
Partes relacionadas (21.020.009) 16.632.836
Aporte de capital dos acionistas 37.569.284 7.750.000
Caixa Gerado (utilizado) nas Atividades
  de Financiamentos 9.135.449 18.260.643 
Variação em Caixa e Equivalentes de Caixa 58.634.006 11.453.317
Saldos iniciais de caixa e equivalentes de caixa 11.933.886 480.569
Saldos finais de caixa e equivalentes de caixa 70.567.892 11.933.886

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis

7. Impostos e Contribuições a Recuperar: Em 31 de Dezembro o saldo de tributos
a recuperar está dividido como segue: 2020 2019
ISS (Imposto sobre Serviços) 472.147 490.145
IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) 2.104.015 1.029.975
CSRF (Contribuições Sociais Retidas na Fonte) 1.079.675 681.780
IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) – 1.147.728
CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) 1.444.390 416.246
Total 5.100.227 3.765.874
8. Partes Relacionadas:

Partes  relacionadas

Ativo Passivo
Circulante Não Circulante Circulante

2020 2019 2020 2019 2020 2019
MGM Locações – 3.159.038 – 10.645.026 – –
Elske Participações Ltda. – – – – – 5.332.443
Gemelli Participações
  Ltda. – – – – – 5.351.007
Fish Participações Ltda. – – – – – 5.379.861
All Market 
  Participações Eireli – – – – – 4.956.698
Turita Participações
   Ltda. – – 6.790.873 6.790.873 – –
Total – 3.159.038 6.790.873 17.435.899 – 21.020.009
9. Participação em Consórcio: Em 31 de Dezembro, o saldo líquido das 
participações em consórcios lançados linha a linha nas demonstrações contábeis da 
Companhia, estão assim representados:
Consórcio 2020 2019
Conta corrente consórcios 21.130.026 –
DP Barros / FBS 8.775.925 7.618.295
FBS - Villanova 12.829.994 10.014.260
FBS - Tardelli (2.127.751) 1.172.355
DP Barros - FBS CE - 522 2.390.116 1.454.478
Pavnorte 1.211.114 444.402
FBS - Soebe - Hidrostúdio 10.424.356 1.413.219
Correpav 631.323 1.521.609
Bacia do São Francisco 4.085.173 785.743
FBS - Etama (5.274.951) 307.167
FBS - Coveg (23.103.777) (1.150.311)
Central (10.210.960) 593.230
Baqui (3.718.924) (216.740)
Malha Viária (257.443) (428.901)
FBS - HTB (14.242.226) (5.192.525)
Desenvolvimento Urbano do Jaguaribe 1.309.224 2.706.430
Etama - FBS - DP Barros (5.803.045) (3.171.000)
DP Barros - FBS - Freitas 5.720.485 (28.160)
DP Barros - FBS 18.659.738 (20.287)
MIX 15.109.489 (171.001)
Jeriva 590.790 –
Restaurapav 3.645.767 –
Ferrovia 584.500 –
Águas espraiadas 5.477.199 –
Córrego CA 2.140.494 –
Total 49.976.636 17.652.263
10. Outras Contas a Receber: Em 31 de Dezembro os saldos desta rubrica estão 
representados pelos seguintes valores: 2020 2019
Adiantamentos a fornecedores 31.924.679 17.531.052
Despesas antecipadas 351.851 148.060
Créditos de mútuo – 120.598
Nota de débito – 468.911
Ação judicial – 893.000
Demais créditos 7.931.029 437.042 
Total 40.207.559 19.598.663 
Circulante 32.366.998 18.705.663
Não Circulante 7.840.561 893.000
Total 40.207.559 19.598.663
11. Depósito Judicial: Os valores depositados e bloqueados judicialmente referem-
se a processos judiciais em andamento, cujo acompanhamento é realizado por 
assessores jurídicos externos contratados. Em 31/12/2020 apresenta o saldo de R$ 
978.578 (R$ 1.670.761, em 31/12/2019). 12. Investimentos: Os investimentos da 
Companhia estão demonstrados como a seguir: 

2020 2019
Participação em outras sociedades 7.666.552 6.558.487
Sociedades por conta de participação 8.370.274 15.142.798
Total 16.036.826 21.701.285

investimento é inicialmente registrado pelo valor de custo de aquisição ou 
constituição, e em seguida ajustado para fins de reconhecimento da participação da 
Companhia no lucro ou prejuízo e outros resultados abrangentes da investida. Os 
ganhos e perdas por participação societária nos resultados da investida são 
apresentados na demonstração do resultado da Companhia como resultado de 
equivalência patrimonial. Após a aplicação do método da equivalência patrimonial, a 
Companhia determina se é necessário reconhecer perda adicional do valor 
recuperável sobre o investimento da Companhia. A Companhia determina, em cada 
data de fechamento do balanço patrimonial, se há evidência objetiva de que o 
investimento na controlada sofreu perda por redução ao valor recuperável. Se assim 
for, a Companhia calcula o montante da perda por redução ao valor recuperável como 
a diferença entre o valor recuperável da controlada e o valor contábil e reconhece o 
montante na demonstração do resultado. Quando ocorrer perda de controle sobre 
uma controlada, a Companhia avalia e reconhece o investimento neste momento a 
valor justo, sendo a diferença reconhecida no resultado do exercício. n) Imobilizado: 
Os itens do ativo imobilizado são apresentados ao custo de aquisição ou construção, 
deduzido dos impostos compensáveis, quando aplicável, e da depreciação 
acumulada, calculada pelo método linear, com base no tempo estimado de vida útil 
dos bens, conforme nota explicativa n.º 13. Os valores residuais, a vida útil e os 
métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, caso necessário, 
quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data do 
balanço. Os ganhos e as perdas decorrentes em alienações são determinados pela 
comparação do valor de venda com o valor contábil e são reconhecidos no resultado 
como outras receitas (despesas) operacionais. o) Intangível: Refere-se ao direito de 
uso de softwares, apresentado ao custo de aquisição, deduzido da amortização 
acumulada, calculada pelo método linear, com base no tempo estimado de vida útil 
dos bens. A Companhia utiliza o método de amortização linear definida com base na 
avaliação da vida útil estimada do bem intangível, determinada com base na 
expectativa de geração de benefícios econômicos futuros. A avaliação da vida útil 
estimada do bem é revisada anualmente. A taxa de amortização do ativo está 
demonstrada na nota explicativa n.º 14. Um item do intangível é baixado após 
alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso 
contínuo do bem. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do 
intangível são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o 
valor contábil residual do ativo, e são reconhecidos no resultado como outras receitas 
(despesas) operacionais. p) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): O 
Pronunciamento Técnico CPC n.º 01 (R1) requer que os ativos não financeiros 
sujeitos à depreciação ou amortização sejam revisados anualmente para verificação 
do valor recuperável e, quando houver indício de perda do valor recuperável 
(Impairment), o valor contábil do ativo deve ser testado. Se verificada a perda, a 
mesma deve ser reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo 
ultrapassa seu valor recuperável. A Administração da Companhia efetuou a avaliação 
para os bens integrantes do ativo imobilizado e entendeu que não deve haver 
impactos decorrentes da aplicação da redução ao valor recuperável de ativos.  
q) Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas 
pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso 
do método de taxa de juros efetiva. r) Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos 
e financiamentos são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação (ou seja, 
pelo valor recebido das instituições financeiras, incluindo os custos da transação) e 
subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado. As despesas com juros são 
reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva ao longo do prazo dos 
empréstimos e financiamentos, de tal forma que na data do vencimento o saldo 
contábil corresponde ao valor devido. Os juros são incluídos em despesas 
financeiras. s) Provisões:  As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem 
uma obrigação presente, legal ou implícita, como resultado de eventos passados ou 
expectativa de eventos futuros, sendo provável que haja saída de recursos para 
liquidar determinada obrigação, mensurada com base numa estimativa confiável do 
valor provisionado. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na 
demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso. t) Imposto de renda e 
contribuição social sobre o lucro: O imposto de renda é computado sobre o lucro 
tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que 
excederem R$ 240 mil no período de 12 meses, enquanto que a contribuição social é 
computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de 
competência, portanto, as inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamente 
não dedutíveis ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, 
consideradas para apuração do lucro tributável corrente geram créditos ou débitos 
tributários diferidos. Sobre os valores de créditos e débitos temporários diferidos, não 
é realizada provisão para pagamento em regime de competência. u) Julgamentos, 
estimativas e premissas contábeis: Na preparação das demonstrações contábeis 
foram utilizados julgamentos, estimativas e premissas contábeis para a 
contabilização de certos ativos e passivos, outras transações, e receitas e despesas 
dos períodos. A definição de julgamentos, estimativas e premissas contábeis 
adotados pela administração foi elaborada com a utilização das melhores 
informações disponíveis nas referidas demonstrações, envolvendo experiência de 
eventos passados, previsão de eventos futuros, além do auxílio de especialistas, 
quando aplicável. Como o julgamento da administração envolve a determinação de 
estimativas relacionadas à probabilidade de eventos e a projeção de ambiente de 
negócios futuros, os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Os itens 
sujeitos a estimativas são: determinação da vida útil de bens do imobilizado para fins 
de depreciação, provisão para créditos de liquidação duvidosa, entre outros.  
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas, em períodos 
subsequentes, poderá resultar em valores divergentes dos registrados nessas 
informações devido às imprecisões inerentes ao processo de estimativa, bem como 
a eventuais novos fatos que venham a ocorrer. A Companhia revisa suas estimativas 
e premissas pelo menos anualmente. v) Ajuste a valor presente: O ajuste a valor 
presente de ativos e passivos é calculado, e somente registrado, se considerado 
relevante em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Para fins de 
registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando 
em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos 
casos, implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas 
e na melhor estimativa da administração, a Companhia concluiu que o ajuste a valor 
presente de ativos e passivos monetários é irrelevante em relação às demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto, não registrando ajustes desta natureza.  
w) Demonstrações dos fluxos de caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram 
preparadas e estão apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC n.º 
03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo método indireto, aprovado em 
22/11/2016, aprovado pela Resolução do CFC nº 2016/NBCTG03(R3) e, revisada em 
06/11/2018 e 13/12/2019 pelas Resoluções do CFC n.º 2018/REVISÃONBC01 e 019/
REVISÃONBC04. 4. Caixa e Equivalentes de Caixa: A composição dos fundos 
disponíveis da empresa, em 31 de Dezembro, é a seguinte:

2020 2019
Recursos em caixa e em bancos 41.789.882 11.011.365
Aplicações financeiras 28.778.010 922.521
Total 70.567.892 11.933.886
As aplicações financeiras são representadas por valores de liquidez imediata, 
registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, 
remuneradas às taxas médias de mercado, podendo ser resgatadas a qualquer 
momento, sem modificação substancial de seus valores. 5. Contas a Receber de 
Clientes: Em 31 de Dezembro a composição desta rubrica é como segue:

2020 2019
Contas a receber 217.777.023 223.593.219
Retenções contratuais 5.500.381 5.645.531
Total 223.277.404 229.238.750
A seguir, as contas a receber são apresentadas por idade de vencimento:

2020 2019
A faturar 189.833.185 172.666.829
A vencer 16.152.845 33.848.799
Vencidos até 30 dias 69.549 1.056.393
Vencidos até 60 dias 47.486 2.958.129
Vencidos até 90 dias 56.914 814.444
Vencidos acima de 90 dias 17.117.425 17.894.156
Total 223.277.404 229.238.750
6. Estoques: O saldo desta rubrica em 31 de Dezembro está assim representado:

2020 2019
Materiais de uso e consumo 398.559 433.524
Materiais de escritório 35.575 41.470
Materiais de copa e cozinha 18.625 13.620
Estoques de obras 881.122 187.026
Total 1.333.881 675.640

des são
apresentadas a seguir. 2020

Investidas

Capital 
social

 (Quotas/
Ações)

Participa-
ção (R$)

Capital 
social (R$) %

MGM Locações Ltda. 4.539.800 800 4.539.800 0,02
Viapav Construções SPE Ltda. 1.000.000 280.000 1.000.000 28,00
BRT Sorocaba Concessionária
  de Serviços Públicos SPE S/A. 2.000.000 110.475 22.095.000 0,50
Via Brasil MT320 Concessionária
   de Rodovias S/A. 3.056.250 3.056.250 45.000.000 6,79
Via Brasil MT100 Concessionária
   de Rodovias S/A. 18.000.000 1.620.000 18.000.000 9,00
Consórcio Habita Brasil S/A. 28.795.851 28.795.851 115.183.407 25,00

Saldos em 
31/12/2019

2020

Investidas Aporte Baixas

Equiva-
lência 

patrimonial
Saldos em 
31/12/2020

MGM Locações Ltda. 800 – – – 800
Viapav Construções
  SPE Ltda. 2.228.153 – (99.001) (715.377) 1.413.775
BRT Sorocaba
   Concessionária de 
     Serviços Públicos
      SPE S/A. 10.028 – – 74.619 84.647
Via Brasil MT320
  Concessionária
   de Rodovias S/A. 2.442.219 – (79.719) (333.486) 2.029.014
Via Brasil MT100
  Concessionária
   de Rodovias S/A. 1.877.287 – (257.287) (135.622) 1.484.378
Consórcio 
   Habita Brasil Ltda – 2.880.250 (103) (226.209) 2.653.938
Total 6.558.487 2.880.250 (436.110) (1.336.075) 7.666.552

sociedades por conta de participação são apresentadas a seguir.

Sociedade  
  por conta 
   de parti-
    cipação

Tipo 
de sócia %

Saldos
 em 31/

12/2019

2020

Baixas

Equiva-
lência-

patri-
monial

Saldos
 em 31/

12/2020
Consbem Participante 50,00 340.288 (340.288) – –
Valladares Participante 50,00 768.630 (768.630) – –
Desassorea-
  mento Tietê Participante 33,30 104.287 (104.287) – –
Panamby
  Paulista Participante 6,16 9.455.416 (5.360.260) (1.376) 4.093.780
Construbase Participante 6,16 4.198.950 – 77.544 4.276.494
Poá Ostensiva 50,00 275.227 (275.227) – –
Total 15.142.798 (6.848.692) 76.168 8.370.274
c.) Resumo da equivalência patrimonial
Equivalência patrimonial 2020 2019
Viapav Construções SPE Ltda. (715.377) 1.948.153
BRT Sorocaba Concessionária de
  Serviços Públicos SPE S/A. 74.619 –
Via Brasil MT320 Concessionária de Rodovias S/A. (333.486) –
Via Brasil MT100 Concessionária de Rodovias S/A. (135.622) –
Consórcio Habita Brasil Ltda. (226.209) –
Panamby Paulista (1.376) (1.547)
Construbase 77.544 148.890
Total (1.259.907) 2.095.496

13. Imobilizado: A composição do ativo imobilizado é como segue:
2019 2020

Baixas

Imobilizado Custo
Depreciação 

acumulada %
Saldos em 
31/12/2019 Aquisições Custo

Depreciação 
acumulada

Depreciação
 anual %

Depreciação 
acumulada

Saldos em 
31/12/2020

Máquinas e equipamentos 3.406.408 (1.927.530) 10 1.478.878 411.803 (240.994) 69.398 (189.345) 10 (2.047.477) 1.529.740
Móveis e utensílios 864.236 (623.151) 10 241.085 106.787 (623) 623 (80.648) 10 (703.176) 267.224
Veículos 2.392 (2.392) 20 – 62.409 – – (6.480) 20 (8.872) 55.929
Computadores e periféricos 2.066.141 (1.658.879) 20 407.262 350.014 (21.825) 873 (140.685) 20 (1.798.691) 595.639
Instalações 122.784 (80.218) 10 42.566 4.072 – – (9.202) 10 (89.420) 37.436
Terrenos 2.287.644 – – 2.287.644 – – – – – – 2.287.644
Ferramentas 28.287 (17.943) 10 10.344 – – – (4.746) 10 (22.689) 5.598
Benfeitorias em imóveis
   de terceiros 634.910 (302.444) – 332.466 – – – – – (302.444) 332.466
Imobilização em andamento – – – – 1.023.334 – – – – – 1.023.334
Total 9.412.802 (4.612.557) 4.800.245 1.958.419 (263.442) 70.894 (431.106) (4.972.769) 6.135.010
14. Intangível: 2019 2020

Intangível Custo
Amortização 

acumulada %
Saldos em 
31/12/2019 Aquisições

Amortização
 anual %

Amortização 
acumulada

Saldos em 
31/12/2020

Licença de software 1.492.472 (862.998) 20 629.474 228.813 (51.400) 20 (914.398) 806.887
Total 1.492.472 (862.998) 20 629.474 228.813 (51.400) 20 (914.398) 806.887
15. Fornecedores: O saldo a pagar com fornecedores nacionais em 31/12/2020 é de 
R$ 41.568.072 (R$ 8.464.911, em 31/12/2019). 16. Empréstimos e Financiamentos

Instituição financeira
Encargos 

ao mês Vencimento 31/12/2020 31/12/2019
Banco Bradesco S/A. 0,28 + CDI 27/01/2023 1.785.078 2.069.923
Banco Bradesco S/A. 0,28 + CDI 27/01/2023 13.290.997 15.001.164
Banco Bradesco S/A. 0,28 + CDI 27/01/2023 2.631.533 3.462.523
Banco Safra S/A. 0,40 + CDI 05/09/2022 1.711.260 2.139.298
Banco do Brasil S/A. 0,27 + CDI 27/01/2023 19.112.984 22.272.119
Banco Safra S/A. 0,40 + CDI 17/12/2021 884.645 1.305.053
Paraná Banco S/A. – 580.243
Total 39.416.497 46.830.323
Circulante 7.043.489 9.699.079
Não Circulante 32.373.008 37.131.244
Total 39.416.497 46.830.323
17. Obrigações Trabalhistas: Em 31 de Dezembro os saldos desta rubrica estão 
representados pelos seguintes valores: 2020 2019
Salários e ordenados 961.976 1.972.157
INSS (Instituto Nacional de Seguridade Nacional) 1.995.749 2.321.350
FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) 214.431 596.759
Provisão de férias e encargos 4.930.305 3.535.230
FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)
rescisório a recolher 44.229 80.024
Parcelamentos trabalhistas 569.590 830.772
Demais obrigações 462.990 10.363
Total 9.179.270 9.346.655
Circulante 8.609.680 8.515.883
Não Circulante 569.590 830.772
Total 9.179.270 9.346.655

18. Obrigações Tributárias: Estão representadas por obrigações com o fisco
federal e municipal conforme demonstrado a seguir: 2020 2019
ISS (Imposto sobre Serviços) 2.250.392 4.942.960
PIS (Programa de Integração Social) 2.518.041 2.233.552
COFINS (Contribuição para o Financiamento da
  Seguridade social) 11.301.775 10.167.228
IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) 6.579.648 5.908.517
Retenções de INSS (Instituto Nacional de 
  Seguridade Social) 192.145 2.164.599
Parcelamentos 25.311.743 15.660.875
Demais Obrigações 11.541.436 732.547
Total 59.695.180 41.810.278

Circulante 40.631.296 26.149.403
Não Circulante 19.063.884 15.660.875
Total 59.695.180 41.810.278
19. Outras Contas a Pagar 2020 2019
Créditos de clientes – 630.288
Adiantamento de clientes 2.564.625 952.308
Mútuo a pagar – 1.874.394
Outras contas a pagar 7.668.701 3.269.083
Total 10.233.326 6.726.073
Circulante 10.001.138 6.726.073
Não Circulante 232.188 –
Total 10.233.326 6.726.073
20. Provisão Para Demandas Judiciais: A Companhia é parte envolvida em 
processos cíveis, trabalhistas e tributários, e está discutindo essas questões tanto na 
esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas 
por depósitos judiciais. Por opção da Administração da Companhia, não foi efetuada 
a provisão para demandas judiciais. 21. Patrimônio Líquido: a) Capital social: O 
capital social, totalmente subscrito e integralizado, é dividido em 45.252.000 
(quarenta e cinco milhões e duzentos e cinquenta e dois mil) ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal, correspondente a R$ 45.252.000 (quarenta e cinco 
milhões e duzentos e cinquenta e dois mil reais).
Acionistas Ações % R$
Turita Participações Ltda. 44.872.000 99,16 44.872.000
MGM Locações Ltda. 380.000 0,84 380.000
Total 45.252.000 100,00 45.252.000
b) Reservas de Capital: O saldo de reservas de capital foi constituído por aporte de 
capital por parte de seus acionistas para futuro aumento do capital social e, em 
31/12/2020 o montante é de R$ 82.091.470 (R$ 44.522.186, em 31/12/2019). 
c) Reservas de lucros: As reservas de lucros são constituídas pela parcela do lucro 
líquido do exercício após as destinações legais e estatutárias e, são apresentadas a 
seguir. c.1) Reserva legal: A reserva legal foi constituída em períodos anteriores com 
destinação de 5,00% do lucro líquido do exercício, deixando de constituir novas 
reservas a partir do exercício de 2019 em decorrência do limite do § 1º do artigo nº 193 
da Lei nº 6.404/1976, e em 31/12/2020 apresenta o montante de R$ 4.253.872  
(R$ 4.253.872, em 31/12/2019). c.2) Reserva estatutária: O resultado acumulado 
está composto conforme abaixo:

R$
Saldos em 01 de Janeiro de 2019 –
Lucro do exercício 32.685.491
Lucros de exercícios anteriores 71.349.980
Saldos 31 de Dezembro de 2019 104.035.471
Lucro do exercício 25.486.615
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 129.522.086
22. Receita Líquida: A composição da receita líquida das operações está
representada pelos seguintes valores:

2020 2019
Prestação de serviços 421.273.113 296.324.220
Deduções (28.824.985) (19.439.458)
Total 392.448.128 276.884.762
23. Custos e Despesas das Vendas e Serviços: 2020 2019
Por Função: Custo dos produtos vendidos 340.366.206 221.902.186
Despesas com vendas 1.251.815 1.827.124
Despesas gerais e administrativas 9.475.536 5.374.042
Despesas tributárias 389.620 1.090.243
Despesas com pessoal 8.255.154 10.878.410
Total 359.738.331 241.072.005
Por Natureza: Materiais aplicados 142.773.531 66.403.577
Gastos diretos dos serviços prestados 42.657.841 30.855.954
Mão de obra direta 67.075.871 51.638.184
Mão de obra indireta 8.307.857 8.832.954
Serviços de terceiros 68.018.622 66.661.240
Viagens, hospedagens e locomoção 557.201 845.925
Transporte 11.540.047 1.087.322
Aluguéis e condomínios 928.180 1.012.543
Depreciação e amortização 482.506 551.616
Por Natureza: Contas e materiais de consumo 6.699.145 2.349.742
Manutenção 2.364.429 3.081.553
Seguros e indenizações 695.755 1.264.285
Outras despesas administrativas 7.637.346 6.487.110
Total 359.738.331 241.072.005
24. Outras Receitas (Despesas) Operacionais, Líquidas:

2020 2019
Outras Receitas
Ganhos monetários 704.354 835.292
Resultado alienação de imobilizado 1.247.652 57.779
Outras receitas operacionais 34.686 6.106
Total 1.986.692 899.177
Outras Despesas
Outras despesas operacionais (192.201) (2.196)
Perdas em itens monetários (1.056.905) –
Total (1.249.106) (2.196)
Total de outras receitas (despesas) líquidas 737.586 896.981
25. Receitas Financeiras: 2020 2019
Descontos obtidos 438.464 137.814
Juros ativos 915.433 683.974
Outros 20.532 271
Total 1.374.429 822.059
26. Despesas Financeiras: 2020 2019
Encargos financeiros 3.277.593 4.968.282
Juros passivos 2.847.972 1.282.615
Descontos concedidos 157.471 59.014
Multa por atraso de pagamento 88.942 49.903
Demais despesas 289.981 581.988
Total 6.661.959 6.941.802
27. Imposto de Renda e Contribuição Social, Corrente: 2020 2019
IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) 1.032.861 –
CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) 380.470 –
Total 1.413.331 –
28. instrumentos financeiros: A Companhia mantém operações com instrumentos
financeiros para atender às necessidades operacionais dos seus negócios e está
exposta a vários riscos que são inerentes às suas atividades. A forma de identificação
e condução desses riscos é de suma importância para obtenção de lucratividade. Os
riscos mais significativos são: Risco de liquidez: O risco de liquidez representa a
possibilidade de descasamento entre os vencimentos de seus ativos e passivos, o
que pode resultar incapacidade de cumprir com suas obrigações nos prazos
estabelecidos. A Companhia mantém níveis de liquidez adequados para garantir que
possa cumprir com suas obrigações presentes e futuras, e aproveitar oportunidades
comerciais à medida que surgirem. Risco de taxa de juros:  O risco de taxa de juros
que a Companhia está exposta é em função de sua dívida de longo prazo e, em menor
escala, de curto prazo. Atualmente, as dívidas de taxas de juros são prefixadas.
Instrumentos financeiros por categoria: A Companhia deve divulgar os instrumentos
financeiros por categoria, permitindo que o usuário da demonstração financeira avalie
a significância dos instrumentos financeiros para sua posição patrimonial e financeira
para análise de desempenho.

2020 2019

Ativo financeiro

Ativo a valor 
justo com 
(ganhos / 

perdas) reco-
nhecimento

no resultado

Emprésti-
mos e 

recebíveis

Ativo a valor 
justo com 
(ganhos / 

perdas) reco-
nhecimento

no resultado

Emprésti-
mos e 

recebíveis
Caixa e equivalentes 
  de caixa 70.567.892 – 11.933.886 –
Contas a receber
  de clientes – 223.277.404 – 229.238.750
Partes relacionadas – 6.790.873 – 20.594.937
Participação em
  consórcio – 49.976.636 – 17.652.263
Outras contas a receber – 40.207.559 – 19.598.663
Total 70.567.892 320.252.472 11.933.886 287.084.613
Passivo financeiro
Fornecedores – 41.568.072 – 8.464.911
Empréstimos e 
  financiamentos – 39.416.497 – 46.830.323
Partes relacionadas – – – 21.020.009
Outras contas a pagar – 10.233.326 – 6.726.073
Total – 91.217.89 – 83.041.316
Mensuração do valor justo: O valor justo como a quantia pela qual um ativo poderia
ser trocado ou um passivo liquidado, entre as partes conhecedoras e dispostas a isso,
em transação sem favorecidos. Determina-se uma hierarquia de três níveis para um
valor justo, descrevendo os três níveis de informações que devem ser utilizados na
mensuração ao valor justo:  - Preços cotados (não ajustados em mercados
ativos para ativos e passivos idênticos);  - Imputs diferentes dos preços
negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1, que são observáveis para o
ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos
preços); - Imputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis
observáveis de mercado (imputs não observáveis). Instrumentos financeiros
derivativos: A Companhia não mantinha operações com instrumentos financeiros
derivativos em 31/12/2020. 29. Cobertura de Seguros: Em 31/12/2020 a Companhia
adota uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração de
riscos e sua relevância, contratados em montantes considerados suficientes pela
administração, levando em conta a natureza de suas atividades e a orientação de
seus consultores de seguros. Item: Responsabilidade civi: Tipo de cobertura: Obras
civis em construção ou execução, instalações e montagem, fornecimento de
materiais ou prestação de serviços. Valor Segurado (R$) 194.906.593; Item: Seguro
empresarial: Tipo de cobertura: Operações, incluindo objeto pessoais de
empregados, clientes e visitantes - clube associações recreativas - fornecimento de
comestíveis e bebidas - ações de pessoal de brigada de incêndio - ações do pessoal
de segurança, vigilância, limpeza e manutenção dos locais do segurado - eventos
programados pelo segurado sem cobrança de prêmio para convidados, competições
e jogos esportivos - risco contingente, transporte habitual de empregados - despesas
de defesa em juízo civil - perdas financeiras e /ou lucros cessantes. Danos morais.
Empregador, incluindo extensão ao exterior - poluição súbita. Obras civis e/ou
instalação e montagem - extensão da cobertura em operações. Poluição súbita.
Prestação de serviços em locais de terceiros. Circulação de veículos terrestre e
motorizado. Erro de projeto. Fundações. Responsabilidade civil cruzada. Valor
Segurado (R$) 2.140.000. 30. Evento Subsequente: A Companhia monitora os
efeitos desta pandemia que podem afetar adversamente seus resultados. Desde o
princípio do surto da COVID- 19 no Brasil, foi estruturado o Comitê de Gestão de
Crise, por meio de sua controladora, que adotou uma série de medidas de proteção e
suporte para seus colaboradores, clientes, parceiros comerciais e fornecedores, que
em alguns casos incluem o uso do trabalho remoto e o estímulo ao uso de canais
digitais, possibilitando a continuidade de suas operações, além de acompanhar a
evolução da propagação da pandemia e de seus possíveis impactos nas suas
operações, e das ações governamentais para mitiga-los.

Emanuel Fagner dos Santos Silva - Administrador  

 CPF/MF nº 043.086.174-56

 Marcelo Pessoa de Araujo - Contador

CRC 1SP 236.577/O-0 

CPF/MF nº 147.356.478-64

EDITAL  DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROC. Nº 1046859-97.2013.8.26.0100O(A) MM. Dr(a).
Marcos Roberto de Souza Bernicchi, Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da
Capital/SP. FAZ SABER aos correqueridos COMPANHIA SÃO PAULO DE HOTÉIS E IMÓVEIS (qualificação
ignorada) e LABORATÓRIO PAULISTA DE BIOLOGIA S/A (qualificação ignorada) na pessoa de seus
representantes legais, que CLARICE VERALDI DE TOLEDO, ajuizou uma AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA, PELO PROCEDIMENTO COMUM, também contra MAXIMUS COMERCIAL E
ADMINISTRADORA S/A, objetivando que seja a presente ação julgada procedente, valendo a sentença
como título para transcrição do imóvel designado como: loja nº 26 do passeio paris 2ª sobreloja do centro
metropolitano de compras ou 5º pavimento de todo o prédio, localizada na Praça Dom José Gaspar, Centro,
São Paulo/SP. Contribuinte nº 006.007.0603-6. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos correqueridos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias supra,
apresentem respostas. Não sendo contestada a ação, os correqueridos serão considerados revéis, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

21 e 24/04

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel
Serpentino, na forma da Lei, etc. PROCESSO Nº 1034113-95.2016.8.26.0100 FAZ SABER a(o) Aureliano
Pinto Ribeiro Neto Me e Aureliano Pinto Ribeiro Neto, CNPJ: 04.442.872/0001-60, CPF: 598.207.994-49, que
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Pan S.a, CNPJ: 59.285.411/
0001-13, objetivando o recebimento da quantia de R$196.242,05 (abril/2016), representado pelas 12 (doze)
parcelas vencidas e não pagas, todas decorrentes do contrato de instrumento particular de confissão de dívida
nº 75629, firmado entre as partes em 25/05/2015. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague(m) o débito atualizado, acrescida(s) dos
honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do
débito, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue(m) ou
reconheça(m) o crédito do(a)(s) exequente(s), comprovando-se o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora e avaliação de bens.
Decorridos os prazos acima consignados, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  21 e 24/04
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1ª VARA CÍVEL DO FORO DE MOGI DAS CRUZES-SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007128-84.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CLAUDIA DE MOURA OLIVEIRA 
QUERIDO, na forma da Lei, etc.. FAZ SABER a CARLOS ALBERTO MARCELLO MARQUES, Brasileiro, CPF 
009.677.878- 40, residente e domiciliado a Major Pinheiro Franco, 275, apto. 94, Centro, Mogi das Cruzes, Cep. 08710-
220, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança pelo Procedimento Comum Cível por parte de CAIXA BENEFICENTE 
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO-CABESP, objetivando a cobrança de R$ 7.447,56 
(24/01/2019), devidamente atualizado, referente ao inadimplemento das mensalidades do Plano de Saúde Cabesp-Família 
dos meses de maio e junho de 2018. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Mogi das Cruzes, aos 05 de abril de 2021. 
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BAUMER S.A.
CNPJ nº 61.374.161/0001-30

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO  
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nota 1. Informações sobre a Companhia. A Baumer S.A. (“companhia”) e 
suas controladas atuam no desenvolvimento, industrialização, comércio, 
produção, importação, exportação e assistência técnica em equipamentos 
médico-hospitalares, de saúde em geral, científica, hoteleira, operando no 
país e no exterior. A Companhia está domiciliada no Brasil e sua sede está 
localizada no estado de São Paulo. Desde sua fundação em Julho de 1952 
a Baumer nunca parou. Cresceu e se desenvolveu em ritmo acelerado. In-
corporou tecnologias, empresas, produtos, conceitos e idéias. Tudo para 
garantir a precisão na linha de produção e manter a liderança no mercado 
de implantes ortopédicos do Brasil, além de uma posição de destaque em 
outros segmentos do mercado em que atua como esterilização, lavanderia, 
centro cirúrgico, tratamento de água e tratamento de resíduos sólidos de 
saúde. COVID-19: Desde o início do surto da COVID-19, a Companhia vêm 
adotando medidas para proteger a saúde de seus funcionários, assegurar 
a continuidade das operações e contribuir com o funcionamento da econo-
mia. Até o momento, a Companhia teve impacto limitado em suas opera-
ções e em nenhum momento paralisou suas operações. A companhia  
realizou alterações na sua operação, de forma a reduzir fluxo, contato e 
aglomerações de funcionários, bem como fornecendo instruções sobre cui-
dados que devem ser tomados, reforçando medidas de limpeza e disponibi-
lizando material de higiene, medição de temperatura, uso obrigatório de 
mascaras e direcionando algumas atividades para trabalhar em regime 
home office. Nota 2. Base de Preparação e Principais Politicas Contá-
beis. As demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, foram pre-
paradas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das de-
monstrações financeiras. As principais políticas contábeis aplicadas na pre-
paração dessas demonstrações financeiras estão definidas a seguir. Essas 
políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresenta-
dos, salvo disposição em contrário. As demonstrações financeiras, individu-
al e consolidado, foram preparadas considerando o custo histórico, como 
base de valor, que geralmente é baseado no valor justo das contrapresta-
ções pagas em troca de ativos. A preparação de demonstrações financeiras 
requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício 
de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de 
aplicação de suas políticas contábeis. Não há alterações ou interpretações 
em vigor para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2020 que tenham im-
pacto relevante nas demonstrações financeiras da Companhia. 2.1. Base 
de consolidação: As demonstrações financeiras consolidadas são elabo-
radas em conjunto com as da controladora, utilizando políticas contábeis 
consistentes, e compostas pelas demonstrações financeiras das controla-
das diretas e indiretas. São eliminados todos os saldos, receitas, despesas, 
ganhos e perdas não realizados, oriundos de transações entre as empresas 
do Grupo incluídas na consolidação. 2.2. Moeda funcional e moeda de 
apresentação: As demonstrações financeiras consolidadas são apresenta-
das em Reais (R$), que é a moeda funcional da controladora e de suas con-
troladas localizadas no Brasil. A moeda funcional das controladas no exte-
rior é determinada com base no ambiente econômico principal em que ela 
opera, sendo que quando a moeda for diferente da moeda de apresentação 
das demonstrações financeiras, essas são convertidas para o Real (R$) na 
data das demonstrações financeiras. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: 
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, contas bancárias e investi-
mentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento original de 90 
dias ou menos e com baixo risco de variação no valor de mercado,  
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. (Nota 4).  
2.4. Contas a receber de clientes: Correspondem aos valores a receber 
de clientes pela venda de mercadorias ou prestação de serviços no decurso 
normal das atividades, demonstrados a valores presente e de realização.  
A estimativa de perdas de clientes é calculada com base em análise de ris-
co dos créditos, que considera o percentual de duplicatas a vencer e venci-
das, a liquidez de mercado e o nível de crédito, sendo suficiente para cobrir 
perdas sobre os valores a receber. (Nota 5). 2.5. Estoques: Os estoques 
são avaliados e estão demonstrados ao custo médio de produção ou aqui-
sição considerando o valor presente, quando aplicável. A Companhia e 
suas controladas custeiam seus estoques por absorção, utilizando a média 
móvel ponderada. As provisões de estoques para: (i) realização; (ii) baixa 
rotatividade; e (iii) estoques obsoletos, são constituídas de acordo com as 
políticas da Companhia. As importações em andamento são demonstradas 
ao custo acumulado de cada importação. (Nota 6). 2.6. Investimentos: São 
contabilizados pelo método de equivalência patrimonial a partir da data da 
aquisição do controle acionário e/ou em cuja participação a Companhia te-
nha influência nas decisões de sua investida. Desta forma a participação da 
Companhia nos lucros ou prejuízos de sua controlada, após a aquisição, é 
reconhecida na demonstração do resultado tendo como contrapartida o 
custo do investimento. As movimentações acumuladas pós-aquisição são 
ajustadas contra o custo do investimento. Ganhos não realizados em tran-
sações entre a Companhia e sua controlada são eliminados na participação 
da Companhia. As perdas não realizadas são também eliminadas, exceto 
quando a transação evidencie perda do valor recuperável do ativo transferi-
do. Os dividendos recebidos de controladas são registrados como uma re-
dução do valor dos investimentos. 2.7. Imobilizado: Itens do imobilizado 
são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido 
de depreciação acumulada e de perdas de redução ao valor recuperável 
(impairment) acumulada, quando necessária. (Nota 8). A depreciação é re-
conhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear. 
A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são 
revisados no fim de cada exercício, e o efeito de quaisquer mudanças nas 
estimativas é contabilizado prospectivamente. Em atendimento à Delibera-
ção CVM nº 527 de 01 de novembro de 2007, que aprova o pronunciamen-
to Técnico CPC 01, o imobilizado e outros ativos não circulantes e os ativos 
intangíveis, são revistos anualmente para se identificar evidências de per-
das não recuperáveis. 2.8. Intangíveis: Referem-se a licenças adquiridas 
de programas de computador que são amortizados linearmente ao longo de 
sua vida útil estimada. Gastos em atividades de pesquisa, desenvolvimen-
tos e inovação realizados com a possibilidade de ganho de conhecimento, 
entendimento científico ou tecnológico e em atendimento a projetos de pro-
dutos customizados, são reconhecidos no resultado conforme incorridos.  
2.9. Empréstimos e financiamentos: São reconhecidos pelo valor justo no 
recebimento dos recursos, líquido dos custos da transação e acrescidos 
dos encargos, juros e variação monetária, conforme previsto contratual-
mente e incorridos até as datas dos balanços (vide nota explicativa 10). 
Qualquer diferença entre os valores captados e o valor de liquidação é re-
conhecida no resultado do exercício durante o período em que o emprésti-
mo esteja em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Dessa 
forma, o saldo a pagar de empréstimos na data do balanço está próximo ao 
valor justo. 2.10. Provisões: As provisões são reconhecidas quando a 
Companhia e as suas controladas têm a obrigação presente como resulta-
do de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com se-
gurança. As provisões são revisadas periodicamente observadas as suas 
naturezas e fundamentadas por opinião de assessores legais. 2.11. Impos-
to de renda e contribuição social: Os encargos de imposto de renda so-
bre o lucro real e de contribuição social foram apurados em conformidade 
com a legislação vigente. 2.12. Benefícios a empregados: Os benefícios a 
empregados incluem benefícios de curto prazo, tais como salários, e contri-
buições para previdência social, participações nos lucros e gratificações e 
benefícios não monetários, os quais respeitam o regime de competência 
em sua contabilização. 2.13. Participação nos resultados: A Companhia e 
suas controladas provisionam a participação nos resultados para os cola-
boradores e administradores com base em programas que estabelecem 
metas operacionais anualmente, e é aprovada pelo Conselho de 

 Administração. O montante da participação é reconhecido no resultado do 
período de acordo com o atingimento das metas. 2.14. Julgamentos, esti-
mativas e premissas contábeis significativas: Na elaboração das de-
monstrações contábeis foram utilizados julgamentos, estimativas e premis-
sas contábeis para a contabilização de certos ativos e passivos e outras 
transações, nos registros das receitas e despesas dos períodos. A definição 
dos julgamentos, estimativas e premissas contábeis adotadas pela admi-
nistração foi elaborada com a utilização das melhores informações disponí-
veis na data das referidas demonstrações contábeis, envolvendo experiên-
cia em previsão de evento futuros, além do auxílio de especialistas, quando 
aplicáveis. 2.15. Distribuição de dividendos e juros sobre capital pró-
prio: A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os acio-
nistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas demonstrações 
financeiras ao final de cada exercício, com base no estatuto social da Com-
panhia. 2.16. Apuração do resultado e critério de reconhecimento de 
receita de vendas: A receita de vendas é apresentada líquida dos impos-
tos e dos descontos incidentes sobre esta. As receitas de venda são atual-
mente reconhecidas quando os produtos são entregues ao cliente e a obri-
gação de desempenho é cumprida. 2.17. Instrumentos financeiros: Ativos 
Financeiros: No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado 
como mensurado: a custo amortizado, a valor justo por meio do resultado 
ou a valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Os ativos finan-
ceiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento ini-
cial, a não ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a gestão 
de ativos financeiros. A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do 
modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido em carteira por-
que isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido. a) Ativos fi-
nanceiros a custo amortizado: Estes ativos são mensurados de forma sub-
sequente ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O cus-
to amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, ga-
nhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos diretamente no 
resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido 
no resultado. b) Ativos financeiros mensurados a valor justo por meio do re-
sultado: Esses ativos são subsequentemente mensurados ao valor justo. O 
resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido diretamente no resultado. 
c) Ativos financeiros mensurados a valor justo por meio de outros resulta-
dos abrangentes: Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao 
valor justo. Os rendimentos de juros calculados utilizando o método de juro 
efetivo, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resul-
tado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em outros resultados 
abrangentes. No desreconhecimento, o resultado acumulado em outros re-
sultados abrangentes é reclassificado para o resultado. d) Redução ao valor 
recuperável dos ativos financeiros: A Companhia mensura as perdas pela 
não recuperabilidade de ativos financeiros em um montante igual a perda 
de crédito esperada para a vida inteira. Ao determinar se o risco de crédito 
de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o reconhecimen-
to inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia consi-
dera informações razoáveis e suportáveis que são relevantes e disponíveis 
sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quanti-
tativas e qualitativas, com base na experiência histórica da Companhia, na 
avaliação de crédito e considerando informações prospectivas. As perdas 
pela não recuperabilidade de ativos financeiros foram calculadas com base 
na análise de riscos dos créditos, que contempla o histórico de perdas, a 
situação individual dos clientes, a situação do grupo econômico ao qual 
pertencem, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos consultores 
jurídicos, e é considerada suficiente para cobrir eventuais perdas sobre os 
valores a receber, além de uma avaliação prospectiva que leva em conside-
ração a mudança ou expectativa de mudança em fatores econômicos que 
afetam as perdas esperadas de crédito, as quais serão determinadas com 
base em probabilidades ponderadas. e) Desreconhecimento: A Companhia 
desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos 
de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos 
contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo 
financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e 
benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a 
Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e 
benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o contro-
le sobre o ativo financeiro. - Passivos financeiros: Os passivos financeiros 
são classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo 
por meio do resultado. Um passivo financeiro é classificado como mensura-
do ao valor justo por meio do resultado caso for classificado como mantido 
para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no reconheci-
mento inicial. Passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o resul-
tado são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é 
reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequente-
mente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efe-
tivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no 
resultado. 2.18. Demonstração do valor adicionado: A Companhia e suas 
controladas elaboram as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), con-
forme requerido pela legislação brasileira, como parte de suas demonstra-
ções contábeis individuais e como informação suplementar às demonstra-
ções contábeis consolidadas. 2.19. Arrendamentos: Os arrendatários de-
vem reconhecer separadamente as despesas com juros sobre o passivo de 
arrendamento e a despesa de depreciação do ativo de direito de uso. A 
Companhia não teve impactos significativos com a nova norma do CPC 06 
(IFRS 16), em virtude de não ter arrendamentos que possuem tal caracte-
rística. 2.20. Normas com adoção inicial em 2020 não descritas nos 
itens anteriores: Emendas do CPC 26 e CPC 23: Definição de Materialida-
de: As emendas do CPC 26 e do CPCP 23, esclarecem a definição de ma-
terialidade e alinham a definição usada na estrutura conceitual e nas de-
mais normas contábeis. Essas emendas entraram em vigência em 1º de 
janeiro de 2020. A Administração entende que estas emendas não apresen-
tam impactos significativos nas demonstrações financeiras da Companhia, 
pois aplica a orientação técnica OCPC 7 e com isso divulgando somente 
informações relevantes. 2.21. Demais ativos circulantes e não circulan-
tes: São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e por valores 
conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos corresponden-
tes encargos e variações monetárias incorridos (passivos). Nota 3. Estima-
tivas Contábeis. As demonstrações financeiras incluem a utilização de es-
timativas que levaram em consideração avaliações e julgamentos da Admi-
nistração, experiências de eventos passados e correntes, pressupostos re-
lativos a eventos futuros, além de outros fatores objetivos e subjetivos. Os 
itens significativos sujeitos a essas estimativas são: a) análise do risco de 
crédito para determinação da provisão para créditos de liquidação duvido-
sa; b) revisão da vida útil econômica do ativo imobilizado e de sua recupe-
ração nas operações; c) análise da recuperabilidade de ativos intangíveis; 
d) mensuração do valor justo de instrumentos financeiros; e) compromissos 
com plano de benefícios de colaboradores; f) imposto de renda e 

BALANÇO PATRIMONIAL
Controladora Consolidado

Ativo Notas 2020 2019 2020 2019
Circulante
 Disponibilidade 4 16.453 5.020 16.866 5.661
 Aplicações financeiras 4 10.150 5.463 14.765 7.754
 Contas a receber de clientes, 
  líquido 5 34.012 30.377 33.062 30.886
 Estoques 6 34.291 40.690 49.693 54.552
 Impostos a recuperar 9.237 8.528 9.759 9.114
 Outras contas a receber 3.852 1.979 4.027 2.269
 Dividendos a receber 1.243 959 548 33
 Despesas antecipadas 966 1.459 1.233 1.598
Total do circulante 110.204 94.475 129.953 111.867
Não circulante
Realizável a longo prazo 43.431 41.662 49.317 43.916
 Empresas relacionadas 14 18.009 12.967 21.964 13.003
 Outros créditos 25.422 28.695 27.353 30.913
Ativo permanente 42.573 36.435 35.261 34.804
 Investimentos, líquido 7 18.498 11.103 3.436 3.436
 Imobilizado, líquido 8 22.651 23.647 30.396 29.673
 Intangível , líquido 8 1.424 1.685 1.429 1.695
Total não circulante 86.004 78.097 84.578 78.720
Total do ativo 196.208 172.572 214.531 190.587

Controladora Consolidado
Passivo Notas 2020 2019 2020 2019
Circulante
 Empréstimos e  financiamentos 10 5.296 13.303 6.378 15.843
 Fornecedores 9 8.596 9.440 9.562 6.590
 Impostos e contribuições sociais 2.608 576 2.817 809
 Salários e encargos sociais 1.862 1.721 2.175 2.137
 Empresas relacionadas 406 1.848 1.861 7.318
 Dividendos e juros sobre capital próprio 4.825 1.710 6.307 2.484
 Contas a pagar e outras provisões 30.343 21.758 33.444 23.873
 Imposto de renda e contribuições sociais 647 – 928 314
Total do circulante 54.583 50.356 63.472 59.368
Não circulante
Passivo exigível a longo prazo 29.403 22.000 29.808 23.092
 Empréstimos e  financiamentos 10 12.227 14.758 12.331 15.048
 Impostos e contribuições
  sociais diferidos 1.867 1.867 1.868 1.868
 Provisão para riscos fiscais
  e trabalhistas 14.401 4.402 14.701 5.203
Outras contas a pagar 24 908 973 908 973
Total do não circulante 29.403 22.000 29.808 23.092
Patrimônio líquido
 Capital social 11 41.000 15.000 41.000 15.000
 Reserva de capital 212 212 212 212
 Reservas de lucros 12 67.314 81.308 68.171 81.615
 Ajuste de avaliação patrimonial 3.696 3.696 3.696 3.696
 Patrimônio liquido atribuível 
  aos controladores 112.222 100.216 113.079 100.523
 Participação dos acionistas 
  não controladores – – 8.172 7.604
Total do patrimônio líquido 112.222 100.216 121.251 108.127
Total do passivo 196.208 172.572 214.531 190.587

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - EM MILHARES DE REAIS
RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: Submetemos à 
apreciação dos Senhores Acionistas, Clientes, Fornecedores, Mercado de 
Capitais e à Sociedade em Geral, o Relatório da Administração e as De-
monstrações Financeiras da Baumer S.A., referentes ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhado do Relatório dos Audi-
tores Independentes. a. O lucro operacional foi de R$ 13,9 milhões, repre-
sentando 8,85% do faturamento bruto e 13,93% sobre o patrimônio inicial 
de R$ 100,2 milhões. O resultado da equivalência patrimonial positiva foi 

de R$ 3.356 mil, totalizando R$ 17,3 milhões de lucro total. b. O lucro líqui-
do por lote de 1.000 (MIL) ações foi de R$ 1.424,77. c. Foram feitos inves-
timentos da ordem de R$ 3,1 milhões na aquisição de máquinas e equi-
pamentos industriais. d. O engajamento dos funcionários é fator relevante 
para a manutenção do bom desempenho do nosso modelo de negócio.  
Entendemos que quanto mais os funcionários estiverem aderentes e ali-
nhados à cultura e às diretrizes da companhia, mais qualificadas serão as 
entregas e, consequentemente, mais consistentes serão os resultados. e. 

A Baumer continua implementando medidas com o objetivo de tornar sua 
estrutura mais leve e sua forma de planejar e produzir ainda mais ágil, para 
responder rapidamente as necessidades/demanda dos clientes interno e 
externo. f. Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento alcançaram 
R$ 4,4 milhões que corresponde a 3,2% da nossa receita liquida, eviden-
ciando a preocupação constante com a inovação e desenvolvimento de 
novos produtos. g. A Baumer S.A. preza por seu compromisso na adoção 
de uma postura e ações éticas que contribuem para o desenvolvimento 

 econômico de forma consoante com a qualidade de vida de seus clientes  
interno e externos, criando novos produtos, inovando em suas ações e 
sempre priorizando a qualidade e o respeito ao meio ambiente como va-
lores essências de sua marca. h. Atendendo ao disposto na Instrução C.
V.M. nº 381 informamos que a Baumer S.A. e empresas controladas, não 
incorreram em outros gastos com Holder Auditores Independentes S/S - 
EPP, além dos serviços de auditoria para exame das demonstrações con-
tábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. i. Por fim, 

a  Companhia quer registrar seus agradecimentos aos clientes, fornece-
dores, representantes, acionistas, instituições financeiras e demais partes 
interessadas pelo apoio recebido, bem como a dedicação, o comprometi-
mento e o esforço de nossas equipes pela dedicação e profissionalismo 
em superar as metas e desafios estabelecidos.

Mogi Mirim, 30 de março de 2021.

A Diretoria
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES 

NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Contas/Especificações

Capital  
realizado  

atualizado

Reservas de lucros Ajuste de  
avaliação  

patrimonial
Reservas  
de capital Legal

Retenção  
de lucros

Lucros a  
realizar

Resultados  
acumulados Total

Saldos em 31/12/2018 15.000 212 3.249 68.450 4.496 3.695 – 95.102
Lucro líquido do exercício – – – – – – 6.483 6.483
Realização de reservas – – – – – – – –
Destinações do lucro liquido – – 325 4.789 – – (6.483) (1.369)
Reserva legal – – 325 – – – (325) –
Constituição reservas – – – 6.158 – – (6.158) –
Reserva de lucros a realizar – – – – – – – –
Dividendos propostos exercícios anteriores – – – (468) – – – (468)
Dividendos propostos – – – (901) – – – (901)
Saldos em 31/12/2019 15.000 212 3.574 73.239 4.496 3.695 – 100.216
Transações de capital com os sócios 26.000 – – (26.000) – – – –
Aumento de capital 26.000 – – (26.000) – – – –
Lucro líquido do exercício – – – – – – 17.318 17.318
Realização de reservas – – – – – – – –
Destinações do lucro líquido – – 867 11.139 – – (17.318) (5.312)
Reserva legal – – 867 – – – (867) –
Constituição reservas – – – 16.452 – – (16.451) 1
Reserva de lucros a realizar – – – – – – – –
Mutações do patrimônio líquido – – – – – – – –
Dividendos propostos exercícios anteriores – – – (1.643) – – – (1.643)
Dividendos propostos – – – (3.670) – – – (3.670)
Saldos em 31/12/2020 41.000 212 4.441 58.378 4.496 3.695 – 112.222

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Controladora Consolidado

Notas 2020 2019 2020 2019
Receita operacional bruta
 Vendas e serviços 20 157.801 139.241 186.537 168.039
 Impostos incidentes
  sobre vendas (21.857) (16.710) (23.564) (18.729)
Receita operacional
 líquida 16 135.944 122.531 162.973 149.310
 Custos dos produtos
  e serviços vendidos (71.764) (61.412) (81.435) (72.024)
Lucro bruto 64.180 61.119 81.538 77.286
Receitas (despesas) operacionais
 Comerciais 19 (24.779) (25.191) (32.373) (36.554)
 Administrativas 19 (18.672) (18.374) (25.628) (23.598)
 Pesquisa e
  desenvolvimento 19 (4.386) (4.756) (4.386) (4.756)
 Tributária 19 – (1.070) (58) (1.081)
 Resultado de participação
  societária 3.356 (1.219) 210 (988)
 Outras receitas(despesas)
  operacionais, líquidas 19 (1.938) (1.303) (2.033) (2.126)
Total das despesas operacionais(46.419) (51.913) (64.268) (69.103)
Receitas (despesas) financeiras
 Receitas financeiras 17 16.851 7.513 17.173 7.940
 Despesas financeiras 17 (13.624) (6.287) (13.865) (6.586)
 Despesas de variação cambial – – 648 (109)
Total das despesas financeiras 3.227 1.226 3.956 1.245
Lucro operacional 20.988 10.432 21.226 9.428
 Imposto de renda e 
  contribuição social (3.670) (3.949) (4.795) (5.234)
Lucro líquido antes 
 das participações 17.318 6.483 16.431 4.194
 Lucro atribuído aos acionistas 
  não controladores – – – –
Lucro líquido
 do exercício 13 17.318 6.483 16.431 4.194
 Lucro líquido atribuível 
  às ações preferenciais 8.659 3.242 8.216 2.097
 Lucro líquido atribuível 
  às ações ordinárias 8.659 3.242 8.216 2.097
Lucro por ações
 Preferenciais 1,77 0,66 1,68 0,43
 Ordinárias 1,77 0,66 1,68 0,43
Quantidade de ações (mil)
 Preferenciais 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000
 Ordinárias 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA INDIRETO
Fluxo de caixa das atividades
 operacionais

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Lucro líquido do exercício 17.318 6.483 16.431 4.194
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:
 Depreciações e amortizações 2.200 2.050 3.320 2.875
 Resultado das participações societárias (3.976) 1.219 (775) 988
 Baixa de imobilizado 621 190 621 194
 Baixa de Investimentos (41) 30
 Provisão para créditos
  de liquidação duvidosa 3.446 605 3.523 765
 Juros e variações cambiais
  e monetárias, líquidos – – 488 17
 Reversão de provisão para créditos
  de liquidação duvidosa (520) (73) (520) (73)
 Reversão (constituição de provisão
  para contingências fiscais 1.055 373 1.053 1.174
 Ajuste devedores de exercícios anteriores – – – 906
Variação nos ativos operacionais
 Contas a receber de clientes (6.561) 2.542 (8.657) 7.316
 Contas a receber de partes relacionadas (6.484) 229 (6.595) 245
 Estoques 6.400 1.843 5.091 233
 Imposto a recuperar (710) (1.568) (646) (1.508)
 Outras contas a receber 1.893 248 2.167 (149)
Variação nos passivos operacionais
 Fornecedores (844) 2.359 (1.373) 1.712
 Contas a pagar de partes relacionadas – (4.227) – (1.579)
 Salários e encargos sociais 141 306 40 139
 Impostos e contribuições a recolher 2.927 38 2.869 (1.989)
 Adiantamento de clientes 3.105 1.350 3.078 1.316
 Outras contas a pagar 5.169 (1.551) 6.180 (2.249)
Caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais 25.139 12.416 26.325 14.527
Fluxo de caixa das atividades de Investimento
 Dividendos e juros sobre o capital
  próprio recebido de controlada 46 435 46 435
 Adições em investimentos (4.370) (1.541) (4.370) (1.541)
 Adições ao imobilizado (3.314) (5.879) (5.552) (7.464)
 Venda de imobilizado 2.411 139 2.418 195
Caixa líquido usado nas
 atividades de investimento (5.227) (6.846) (7.458) (8.375)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Ingressos de financiamentos 8.453 6.677 9.198 6.741
 Pagamento de financiamentos (9.475) (8.489) (6.970) (9.110)
 Recebimento por empréstimos
  a longo prazo (572) 397 (572) 2.542
 Dividendos e juros sobre
  capital próprio pagos (2.198) (1.304) (2.307) (2.201)
Caixa líquido usado nas
 atividades de financiamento (3.792) (2.719) (651) (2.028)
Fluxo de caixa líquido 16.120 2.851 18.216 4.124
Disponibilidades e aplicações
 financeiras - inicio do período 10.483 7.632 13.415 9.291
Disponibilidades e aplicações
 financeiras - fim do período 26.603 10.483 31.631 13.415
 Informações adicionais
 Pagamento de impostos de renda
  e contribuição social 647 2.604 928 3.177

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

1 - Receitas 155.057 139.961 183.811 168.308
1.1 - Vendas de mercadorias,
 produtos e serviços 157.801 139.241 186.537 168.039
1.2 - Outras receitas 1.222 1.018 1.317 728
1.3 - Provisão para devedores
 duvidosos - reversão/constituição (3.966) (298) (4.043) (459)
2 - Custos/despesas 99.125 84.948 113.711 101.936
2.1 - Matérias primas consumidas 52.533 41.207 62.069 51.316
2.2 - Materiais, energia, serviço
 de terceiros e outros 21.754 18.699 22.410 20.019
2.3 - Perdas/recuperação
 de valores ativos 2.119 2.364 2.310 2.896
2.4 - Serviços técnicos 6.644 6.549 8.105 8.506
2.5 - Comissão sobre vendas 10.787 9.985 11.565 10.528
2.6 - Transportes e viagens 4.045 4.569 5.361 6.504
2.7 - Comunicação, propaganda,
 publicidade e publicações 1.243 1.575 1.891 2.167
2.8 - Outras(especificar)
3 - Valor adicionado bruto (1 - 2) 55.932 55.013 70.100 66.372
4 - Retenções 2.199 2.050 2.978 2.864
4.1 - Depreciações 2.199 2.050 2.978 2.864
5 - Valor adicionado liquido (3 -4) 53.733 52.963 67.122 63.508
6 - Valor adicionado recebido
 em transferência 20.207 6.294 17.328 6.952
6.1 - Receitas financeiras 16.851 7.513 17.173 7.940
6.2 - Resultado de equivalência
 patrimonial 3.356 (1.219) 155 (988)
7 - Valor adicionado total (5 + 6) 73.940 59.257 84.450 70.460
8 - Distribuição do valor adicionado 73.940 59.257 84.450 70.460
8.1 - Pessoal e encargos 27.452 31.353 35.180 39.536
8.1.1 - Remuneração direta 21.927 25.142 28.508 31.840
8.1.2 - Benefícios 4.052 4.603 4.958 5.734
8.1.3 - FGTS 1.473 1.608 1.714 1.962
8.2 - Impostos, taxas
 e contribuições 14.557 14.255 18.366 18.850
8.2.1 - Federais 9.825 12.187 12.409 15.234
8.2.2 - Estaduais 4.483 1.860 5.487 3.114
8.2.3 - Municipal 249 208 470 502
8.3 - Remuneração de
 capitais de terceiros 14.613 7.166 14.474 7.880
8.3.1 - Juros 13.623 6.287 13.217 6.695
8.3.2 - Alugueis 822 746 1.038 993
8.3.3 - Outros 168 133 219 192
8.4 - Remuneração de
 capitais próprios 17.318 6.483 16.430 4.194
8.4.1 - Juros sobre o capital próprio – – – –
8.4.2 - Dividendos 3.669 – 3.669 –
8.4.3 - Lucros retidos/prejuízo
 do exercício 13.649 6.483 14.565 6.252
8.4.4 - Participação dos
 não controladores nos lucros retidos – – (1.804) (2.058)

 contribuição social diferidos; e g) provisões para contingências. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido às im-
precisões inerentes ao processo de estimativa. Essas estimativas são revi-
sadas  periodicamente. Nota 4. Caixa e Equivalência de Caixa - em R$ Mil:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Caixa e bancos 16.453 5.019 16.866 5.660
Aplicações moeda nacional 10.150 5.463 14.765 7.754
Total 26.603 10.483 31.631 13.414
Essas aplicações financeiras possuem rentabilidade substancialmente 
atrelada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI.
Nota 5. Contas a Receber de Clientes - em R$ Mil:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Nacional 25.181 22.176 31.957 22.567
Estrangeiros 12.634 9.740 4.973 9.911
Total 37.815 31.916 36.930 32.478
PCLD (3.803) (1.539) (3.868) (1.592)
Contas a Receber de Clientes, líquido 34.012 30.377 33.062 30.886
Vencidas 24.332 17.685 19.386 14.949
0 a 30 dias 2.634 4.510 3.633 489
31 a 60 dias 865 2.775 1.371 3.103
61 a 90 dias 920 1.490 1.289 1.694
91 a 120 dias 382 862 535 998
121 a 150 dias 373 504 399 595
151 a 180 dias 1.913 522 2.054 563
Acima de 181 dias 17.245 7.022 10.105 7.507
A vencer 13.483 14.231 17.544 17.529
Total 37.815 31.916 36.930 32.478
Movimentação da PECLD Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Saldo Inicial (1.539) (1.165) (1.592) (1.165)
Constituição de perdas - (a) (10.649) (502) (10.666) (555)
Reversão - (b) 8.385 128 8.389 128
Saldo Final (3.803) (1.539) (3.869) (1.592)
O risco de crédito de contas a receber advém da possibilidade da Compa-
nhia não receber valores decorrentes de operações de vendas. Para atenu-
ar esse risco, a Empresa adota como prática a análise detalhada da situa-
ção patrimonial e financeira de seus clientes, estabelecendo um limite de 
crédito e acompanhando permanentemente o seu saldo devedor. A estima-
tiva para risco de crédito foi calculada com base na análise de riscos de cré-
ditos, que contempla o histórico de perdas, a situação individual dos clien-
tes, a situação do grupo econômico ao qual pertencem. A controladora e as 
controladas não adquiriram em 2020 e 2019 ativos financeiros ou não finan-
ceiros por meio de posse de garantias.
Nota 7. Investimentos - em R$ Mil:

Investimentos País
Patrimônio  

Liquido
Resultado do  

exercício
Participação no  

capital social
Resultado de  

participação societária
Valor patrimonial  

dos investimentos
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19

Comercial Importadora Erecta Ltda. Brasil 7.009 1.941 41,85 41,85 940 (392) 2.875 2.264
Hospitalar Sul Ltda. 4.434 – 95,00 95,00 – (3) 4.213 (156)
Sterium - Serviço de Esterilização Ltda. 2.973 (924) 65,00 65,00 (83) (1.478) 1.932 2.016
Medixx Comércio e Serviço para Saúde Ltda. 6.846 3.571 88,00 88,00 3.119 1.208 6.001 2.881
Waldsea Investments S.A. Uruguai 4.490 – 100,00 100,00 – – 4.490 4.490
A. m. Internacional S.A. Chile 2.062 (1.989) 7,75 7,75 (621) (554) (1.013) (393)
Total 3.355 (1.219) 18.498 11.102
(*) Equivalência Patrimonial ajustada pelos lucros não realizados em transações entre partes relacionadas.
Nota 8. Imobilizado - em R$ Mil: Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Terrenos 3.227 3.227 3.227 3.227
Edifícios/instalações 12.110 13.438 14.339 15.672
Máquinas, aparelhos e equipamentos – – – –
Industriais 18.475 18.264 23.450 22.297
Veículos 2.259 2.479 3.301 3.480
Intangíveis 3.050 2.187 3.207 2.211
Outras Imobilizações 6.576 6.127 10.365 8.598
(–) Depreciação acumulada (21.622) (20.390) (26.064) (24.117)
Total 24.075 25.332 31.368 31.368

Controladora

12/2019
Adi- 
ção

Bai- 
xa

Trans- 
ferên- 

cia

Deprecia- 
ção do  

período 12/2020
Terreno 3.227 – – – – 3.227
Edifício/Instalações 12.526 – – – (416) 12.110
Máquinas e
 equipamentos 19.298 1.975 (2.369) 730 (1.159) 18.475
Móveis e utensílios 2.793 219 (1) – (143) 2.868
Computadores 2.093 45 (1) – (147) 1.990
Moldes, matrizes
 e protótipo 1.199 75 – – (48) 1.226
Veículos 2.270 191 – – (202) 2.259
Intangíveis 2.222 803 1 108 (84) 3.050
Outras Imobilizações 1.326 4 – (838) – 492
(–) Depreciação
 acumulada (21.622) – – – – (21.622)
Total Imobilizado 25.332 3.312 (2.370) – (2.199) 24.075

Consolidado

12/2018
Adi- 
ção

Bai- 
xa

Trans- 
ferên- 

cia

Deprecia- 
ção do  

período 12/2019
Terreno 3.227 – – – – 3.227
Edifício/Instalações 14.843 – – – (504) 14.339
Máquinas e
 equipamentos 23.597 3.095 (2.442) 730 (1.530) 23.450
Móveis e utensílios 5.302 1.704 – – (690) 6.316
Computadores 2.358 155 (2) – (180) 2.331
Moldes, matrizes
 e protótipo 1.199 75 – – (48) 1.226
Veículos 3.330 231 6 – (266) 3.301
Intangíveis 2.250 958 (7) 108 (102) 3.207
Outras Imobilizações 1.326 4 – (838) – 492
(–) Depreciação
 acumulada (26.064) – – – – (26.064)
Total Imobilizado 31.368 6.222 (2.445) – (3.320) 31.825
Nota 9. Fornecedores - em R$ Mil:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Mercado Interno 8.043 7.892 9.008 5.024
Mercado Externo 553 1.548 554 1.566
Total 8.596 9.440 9.562 6.590
Nota 10. Passivo não Circulante - em R$ Mil: a) impostos e contribui-
ções sociais: São demonstrados pelos valores atuais, acrescidos dos cor-
respondentes encargos e variações monetárias incorridas.

b) Financiamentos: Controladora
Instituição Financeira Modalidade Garantia Vencimento 31/12/20 31/12/19 Condições
Banco Santos Capital de giro Aval/Recebíveis 31/12/19 – 8.944 Juros anual 20,933%
BNDS - PSI Inovação 2012 Capital de giro Aval/Recebíveis 15/06/22 1.024 1.024 Juros anual 4,0%
Banco Brasil (GROB) Ativo Imobilizado Aval/Recebíveis 15/01/24 182 182 Juros anual 3,5%
Banco BNDS Capital de giro Aval/Recebíveis 15/08/24 3.826 2.766 Juros anual 3,5%
Leasing Bradesco Ativo Imobilizado Aval/Recebíveis 15/05/19 – – Juros anual 20,9192%
Leasing Santander Ativo Imobilizado Aval/Recebíveis 15/02/22 264 387 Juros anual 20,9192%

Total Circulante 5.296 13.303
BNDS - PSI Inovação 2012 Capital de giro Aval/Recebíveis 15/06/22 512 1.539 Juros anual 4,0%
Banco Brasil (GROB) Ativo Imobilizado Aval/Recebíveis 15/01/24 379 596 Juros anual 3,5%
Banco BNDS Capital de giro Aval/Recebíveis 15/08/24 10.579 10.671 Juros anual 5,5%+TJLP
Mútuos Ativo Imobilizado Aval/Recebíveis 15/08/18 720 1.700 Juros anual 8,09%
Leasing Bradesco Ativo Imobilizado Aval/Recebíveis 15/02/22 32 174 Juros anual 14,843%
Leasing Santander Ativo Imobilizado Aval/Recebíveis 15/02/22 5 78 Juros anual 20,9192%

Total Não Circulante 12.227 14.758
Total Geral 17.523 28.061

Consolidado
Instituição Financeira Modalidade Garantia Vencimento 31/12/20 31/12/19 Condições
Banco Santos Capital de giro Aval/Recebíveis 31/12/19 – 10.944 Juros anual 20,933%
BNDS - PSI Inovação 2012 Capital de giro Aval/Recebíveis 15/06/22 1.024 1.024 Juros anual 4,0%
Banco Brasil (GROB) Ativo Imobilizado Aval/Recebíveis 15/01/24 182 182 Juros anual 3,5%
Banco BNDS Capital de giro Aval/Recebíveis 15/08/24 3.826 2.766 Juros anual 3,5%
Banco de Chile Capital de giro Aval/Recebíveis 28/05/20 822 77 Juros anual 3,48%
Finame Santander Ativo Imobilizado Aval/Recebíveis 15/05/19 – – Juros anual 20,9192%
Leasing Santander Ativo Imobilizado Aval/Recebíveis 15/02/22 524 850 Juros anual 20,9192%

Total Circulante 6.378 15.843
BNDS - PSI Inovação 2012 Capital de giro Aval/Recebíveis 15/06/22 512 1.539 Juros anual 4,0%
Banco Brasil (GROB) Ativo Imobilizado Aval/Recebíveis 15/01/24 379 596 Juros anual 3,5%
Banco BNDS Capital de giro Aval/Recebíveis 15/08/24 10.579 10.671 Juros anual 5,5%+TJLP
Mútuos Ativo Imobilizado Aval/Recebíveis 15/08/18 720 1.700 Juros anual 9,5%
Finame Santander Ativo Imobilizado Aval/Recebíveis 15/05/19 16 125 Juros anual 9,5%
Leasing Bradesco Ativo Imobilizado Aval/Recebíveis 15/02/22 32 243 Juros anual 14,843%
Leasing Santander Ativo Imobilizado Aval/Recebíveis 15/02/22 93 174 Juros anual 20,9192%

Total Não Circulante 12.331 15.048
Total Geral 18.709 30.891

eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. A suficiência 
da cobertura de seguros é determinada pela Administração da Companhia, 
que a considera suficiente para cobrir eventuais sinistros.
Nota 16. Receita Líquida - em R$ Mil:
Receita Operacional
 Bruta de Vendas

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Receita de vendas de produtos
Mercado Interno 131.156 131.685 155.927 158.844
Mercado Externo 29.594 10.654 31.852 12.869
Máquinas e equipamentos 160.750 142.339 187.779 171.713
Deduções de vendas
Devoluções de vendas (2.949) (3.099) (2.949) (3.674)
Impostos sobre as vendas (21.857) (16.709) (21.857) (18.729)

(24.806) (19.808) (24.806) (22.403)
Receita operacional líquida 135.944 122.531 162.973 149.310
Nota 17. Despesa por Natureza - em R$ Mil:

Controladora Consolidado
Classificação por natureza 2020 2019 2020 2019
Despesas com pessoal (30.656) (34.552) (39.170) (43.861)
Depreciação (2.199) (2.050) (2.978) (2.864)
Serviços com pessoa jurídica (17.431) (16.525) (19.670) (19.026)
Materia-prima e material
 de uso e consumo (55.722) (44.496) (65.656) (55.487)
Fretes e carretos (2.005) (2.062) (2.309) (2.261)
Viagens e estadias (1.781) (2.166) (2.793) (3.902)
Outras despesas (11.742) (10.252) (13.337) (12.736)
Total despesas (121.536) (112.103) (145.913) (140.137)

Controladora Consolidado
Classificação por função 2020 2019 2020 2019
Custo dos produtos
 e serviços vendidos (71.763) (61.412) (81.435) (72.024)
Despesas comerciais (24.779) (25.191) (32.373) (36.554)
Despesas administrativas (16.914) (16.103) (23.871) (21.328)
Honorários dos administradores (1.757) (2.269) (1.757) (2.269)
Despesas com pesquisa
 e desenvolvimento (4.386) (4.756) (4.386) (4.756)
Despesas tributárias – (1.070) (58) (1.081)
Outras receitas e
 despesas operacionais (1.937) (1.302) (2.033) (2.125)
Total despesas (121.536) (112.103) (145.913) (140.137)
Nota 18. Resultado Financeiro Líquido - em R$ Mil:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Variações monetárias ativas 13.857 6.346 14.562 6.349
Juros Recebidos 218 262 234 281
Receitas de aplicações financeiras 5 19 27 99
Outras receitas financeiras 2.771 886 3.017 1.211
Total das receitas financeiras 16.851 7.513 17.840 7.940

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Juros Incorridos sobre empréstimos (672) (919) (739) (1.178)
Juros de Mora (194) (26) (231) (27)
Variações monetárias passivas (12.493) (4.884) (12.559) (4.893)
Despesas bancárias (122) (164) (184) (208)
Outras despesas financeiras (143) (294) (171) (389)
Total das despesas financeiras (13.624) (6.287) (13.884) (6.695)
Resultado financeiro líquido 3.227 1.226 3.956 1.245
Nota 19. Instrumentos Financeiros e Riscos Operacionais. A Compa-
nhia participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, os quais 
se encontram integralmente registrados em contas patrimoniais. Essas 
operações destinam-se a atender às necessidades quanto à maximização 
da rentabilidade dos recursos líquidos de caixa e à captação de recursos 
necessários para a manutenção do capital de giro e o suprimento do seu 
plano de investimentos. Valor de mercado dos instrumentos financeiros: 
O valor de mercado das disponibilidades (caixa, bancos e aplicações finan-
ceiras), do saldo a receber de clientes e do passivo circulante aproxima-se 
do saldo contábil em razão de o vencimento ocorrer em data próxima à do 
balanço. O saldo dos financiamentos é atualizado monetariamente com 
base em taxas de juros variáveis, em virtude das condições de mercado e, 
portanto, o saldo devedor existente na data do balanço está próximo ao va-
lor de mercado. Gerenciamento de risco: A Companhia possui procedi-
mentos de controles preventivos e detectivos que monitoram sua exposição 
aos riscos de crédito, riscos de liquidez, riscos de mercado e riscos relacio-
nados à Companhia e suas operações. Gerenciamento dos riscos de cré-
dito: A exposição aos riscos de crédito pode fazer a Companhia incorrer em 
perdas resultantes da dificuldade de recebimento de valores faturados a 
seus clientes. A mitigação desses riscos ocorre com a aplicação de proce-
dimentos analíticos de monitoramento das contas a receber de clientes, 
ações de cobrança e corte no fornecimento de novos produtos. Em caso de 
perdas com créditos de liquidação duvidosa, são constituídas provisões em 
montantes considerados suficientes pela Administração para a cobertura 
de eventuais perdas com a realização. A Companhia não divulga os crono-
gramas para instrumentos financeiros derivativos passivos por não ter esse 
tipo de instrumento reconhecido nas demonstrações financeiras. Nota 20. 
Benefícios a Empregados. A sociedade concede aos empregados  
benefícios que envolvem seguro de vida, assistência médica, participação 
nos lucros e outros benefícios, os quais respeitam o regime de competência 
em sua contabilização, podendo a qualquer momento fazer a suspensão  
ou descontinuidade permanente de suas contribuições, por decisão única e 
exclusiva da própria Companhia. Remuneração dos Administradores:  
A remuneração do pessoal-chave da administração, que contempla a  
Diretoria e Conselho de administração, inclui salários, honorários e  
benefícios variáveis. 

Descrição
Saldos em  

31/12/18
Saldos em  

31/12/19
Saldos em  

31/12/20
Benefícios de curto prazo a
 empregados e administradores
> Honorários 2.144.408,18 2.470.868,44 2.073.074,15
> Previdência privada 114.472,55 300.126,40 57.900,00
> Assistência médica 208.803,44 229.278,55 257.610,84
Benefícios pós emprego – – –
Outros benefícios de longo prazo – – –
Benefícios de rescisão de
 contratos de trabalho – – –
Remuneração baseado em ações – – –
Total 2.467.684,17 3.000.273,39 2.388.584,99
Quantidade de pessoas 7 6 6
Nota 21. Segmentos Operacionais - em R$ Mil: A Companhia procedeu à 
segmentação de sua estrutura operacional levando em consideração o mo-
delo de gestão adotado pela Administração para gerenciamento do negó-
cio. As informações por segmentos operacionais são apresentadas de 
modo consistente com o relatório interno fornecido para o principal tomador 
de decisões operacionais. Unidade Ortopedia produz e comercializa im-
plantes e instrumentais ortopédicos. Unidade Hospitalar é voltada para a 
produção e comercialização de equipamentos para hospitais, indústrias far-
macêuticas, químicas, de cosméticos e de alimentos. Unidade Genius é li-
gada a área de biomateriais. Unidade Castanho é voltada para a produção 
e comercialização de equipamentos para lavanderia hospitalar, industrial e 
hoteleira.

Controladora
Segmentação Ano 2020 AV Ano 2019 AV AH
Ortopedia 27.936 18% 39.409 28% -41,07%
Hospitalar 120.466 76% 85.918 62% 28,68%
Genius 7.470 5% 9.976 7% -33,55%
Castanho 1.929 1% 3.938 3% -104,15%
Total 157.801 100% 139.241 100% 11,76%
Nota 22. Deliberação CVM nº 550. Determina que a Companhia divulgue 
todos os seus instrumentos financeiros derivativos reconhecidos ou não, 
como ativo ou passivo, em seu balanço patrimonial. A Companhia não pos-
sui operações alavancadas com derivativos de câmbios ou taxa de juros, 
inclusive operações com “duplo indexador” ou “target forward”, ou que de 
outra forma possam significar posições especulativas. Nota 23. Eventos 
Subsequentes. Até a data da apresentação das referidas demonstrações 
financeiras, a Companhia não possui quaisquer eventos subsequentes que 
mereçam destaque em nota explicativa ou ajuste em seus balanços patri-
moniais. Nota 24. Aprovação das Demonstrações Contábeis. As de-
monstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho e administração e 
autorizadas para emissão em 30 de março de 2021.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Administradores e Acionistas da Baumer S.A. - Mogi Mirim - SP. Opi-
nião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolida-
das, da Baumer S.A. (a “Companhia”), identificadas como controladora e 
consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra-
ções financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e conso-
lidada, da Baumer S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho indivi-
dual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas con-
troladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsa-
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi-
nião. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria 
(PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais 
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos fo-
ram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião 
sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, por-
tanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. De-
terminamos que os assuntos descritos abaixo são os principais assuntos de 
auditoria a serem comunicados em nosso relatório. Para cada assunto abai-
xo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quais-

quer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apre-
sentado no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
a) Empréstimos e Financiamentos: Os contratos de empréstimos e financia-
mentos são garantidos por avais de diretores da Companhia e representam 
um passivo de 22% das dívidas a curto e longo prazo na controladora e 
consolidado respectivamente. Esse assunto foi considerado como um dos 
principais assuntos de auditoria por sua representatividade no total do pas-
sivo circulante e passivo não circulante e pela necessidade de manutenção 
de adequados controles dos registros contábeis devido a possibilidades de 
erro na apuração dos saldos. Basicamente está representado por emprésti-
mos contraídos junto ao BNDES e instituições privadas. Nossos procedi-
mentos de auditoria para confirmar o adequado registro e controle desse 
passivo incluíram, entre outros: (i) a correta apropriação dos encargos fi-
nanceiros em contas de resultado e realização de exame da documentação 
suporte, incluindo a inspeção de contratos, (ii) a obtenção junto ao departa-
mento financeiro de registros dos valores ali existentes e (iii) a solicitação 
de confirmação de saldo junto às instituições credoras. Adicionalmente, 
avaliamos a adequação da divulgação efetuada pela Companhia sobre 
esse assunto, incluída na nota explicativa nº 10 das demonstrações contá-
beis. Demonstração do valor adicionado: As demonstrações individual e 
consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração 
da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de 
IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em con-
junto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia e sua 
controlada. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demons-
trações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros 
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo 
com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstra-
ção do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor 
adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos rele-
vantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são 
consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do 

auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras in-
formações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião 
sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abran-
ge o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa respon-
sabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar 
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas ou com nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distor-
ção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comuni-
car esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidade 
da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas: A administração da Companhia é responsá-
vel pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras individuais e consolidadas livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Compa-
nhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a 
não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encer-
ramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia 
e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em con-

junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes exis-
tentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consi-
deradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam in-
fluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como, obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi-
ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distor-
ção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos en-
tendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar-
mos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles in-
ternos da Companhia e suas controladas. - Avaliamos a adequação das po-
líticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levan-
tar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacio-
nal da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe uma in-
certeza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais 
ou consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidên-

cias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais 
se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, 
a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divul-
gações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas re-
presentam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. - Obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das 
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião 
sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos res-
ponsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria da Compa-
nhia e suas controladas e, consequentemente, pela opinião de auditoria.  
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das consta-
tações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signifi-
cativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que 
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos apli-
cáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relaciona-
mentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa inde-
pendência, incluindo, quando aplicável as respectivas salvaguardas. Dos 
assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela go-
vernança, determinamos aqueles que foram considerados como mais signi-
ficativos na auditoria das demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais 
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de 
auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação públi-
ca do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determi-
narmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque 
as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma 
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o  interesse 
público. São Paulo, 31 de Março de 2021. Holder Auditores Independen-
tes SS - EPP - CRC 2SP 034.257/O-4; Marcos Barbosa Henriques - CRC 
1SP 258.019/O-6; Marcos Barbosa Henriques - CRC 1SP 258.019/O-6.

Nota 6. Estoques - em R$ Mil:
Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Produtos acabados 11.987 16.489 27.320 16.489
Produtos em processo 12.761 15.628 12.761 15.628
Mercadorias/materiais/componentes 9.543 8.573 9.612 8.573
Total 34.291 40.690 49.693 40.690
Os saldos de estoques, controladora e consolidada, em 31 de dezembro de 
2020, estão líquidos da provisão para perdas em estoque relativo a esto-
ques obsoletos.

No ano de 2020 a Baumer efetuou o pagamento de R$ 9,5 milhões para li-
quidação de empréstimo junto as instituições bancárias. Banco Santos:  
Em decorrência da natureza do processo do Banco Santos, a administra-
ção transferiu a dívida para contingências cíveis. A administração da Com-
panhia está permanentemente empenhada na busca por fontes competiti-
vas para o financiamento de suas operações. c) Provisão para contingên-
cias e obrigações legais: A Companhia e suas controladas são partes em 
ações administrativas e judiciais de natureza tributária, trabalhista e cível, 
decorrentes das atividades normais de seus negócios. As respectivas pro-
visões foram constituídas para os processos cuja possibilidade de perda foi 
avaliada como “provável” tendo por base a estimativa de valor em risco de-
terminada pelos assessores jurídicos da Companhia. A Administração da 
Companhia estima que as provisões para contingências constituídas são 
suficientes para cobrir eventuais perdas com os processos em andamento.

Controladora Consolidado
Natureza da Contingência 2020 2019 2020 2019
Trabalhista (i) 1.625 1.392 1.625 1.693
Fiscal (ii) 1.557 1.349 1.557 1.849
Civil (iii) 11.219 1.661 11.219 1.661
Total 14.401 4.402 14.401 5.203
(ii) Refere-se a uma provisão decorrente auto de infração do ICMS onde o 
Estado alega que a Companhia se creditou indevidamente de algumas mer-
cadorias. O processo ainda está na esfera administrativa e sendo analisado 
pelas partes. (iii) Ações indenizatórias cíveis. Banco Santos em decorrência 
da natureza do processo do Banco Santos, a administração transferiu a dí-
vida para contingências cíveis. As causas cuja estimativa estão como pos-
síveis não foram provisionadas nas demonstrações contábeis e são de na-
tureza cível relacionadas às indenizações a terceiros. Atualmente a Admi-
nistração não consegue informar de forma segura o cronograma de paga-
mento das provisões reconhecidas e divulgadas nas demonstrações finan-
ceiras. A limitação se deve aos processos serem relativamente recentes e 
ainda estarem em discussão nas esferas administrativas e/ou judiciais. 
Nota 11. Capital Social. O capital social está composto por 9.800.000 
ações, sendo 4.900.000 ações ordinárias e 4.900.000 ações preferenciais, 
sem valor nominal. As ações têm direito ao dividendo mínimo obrigatório de 
25% para as ordinárias e 30% para as preferenciais sobre o lucro líquido, 
ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações, não podendo ser in-
ferior ao dividendo prioritário de 6% do capital para as ações preferenciais. 
Nota 12. Reserva de Lucros. O montante de reservas de lucros, será utili-
zado para suprir a necessidade de capital de giro e possibilitar investimen-
tos destinados ao aumento e à modernização da capacidade produtiva, à 
introdução de novos produtos, o investimento em controladas ou ainda, se 

necessário, para absorver o prejuízo do exercício. Nota 13. Destinação 
dos Lucros Acumulados - em R$ Mil: a) Em cumprimento às disposições 
do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), a Diretoria 
propõe a constituição da reserva de Retenção de Lucros, considerando os 
seguintes valores obtidos da Legislação Societária:
Destinação dos Resultados 2020 2019
Lucro do Exercício 17.318 6.483
 (–) Reserva legal (866) (324)
 (–) Proposta de distribuição de dividendos (3.669) (902)
Saldo destinado as Reservas de lucros 12.783 5.257
Nota 14. Transações entre Partes Relacionadas. a) Os principais saldos 
de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2019 e 2020, assim como as 
transações que influenciaram o resultado do exercício, relativas às opera-
ções com partes relacionadas, decorrem de transações com a Companhia 
e suas controladas, os quais foram realizados em condições normais de 
mercado para os respectivos tipos de operações.

Controladas (*) - em R$ Mil
Saldo em  
31/12/19 Adição Baixas

Saldo em  
31/12/20

Hospitalar Sul Ltda. 12.741 159 4.378 8.522
Comércio e Importação Erecta Ltda. 57 424 448 33
Sterium - Serviços de Esterilização Ltda. – 861 232 629
Condustil Consultoria S.A. – 12.921 4.109 8.812
Medixx Comércio e Serviços
 para Saúde Ltda. 156 516 672 –
A M Internacional S.A. 13 – – 13
Total 12.967 14.881 9.839 18.009
* Representam contratos de mútuos com a controladora Baumer S/A.

Controladas (*) - em R$ Mil
Saldo em  
31/12/19 Adição Baixas

Saldo em  
31/12/20

Condustil Participações 826 – 669 157
Condustil Consultoria Industrial S.A. 773 – 773 –
Comércio e Importação Erecta Ltda. 249 – – 249
Total 1.848 – 1.442 406
b) A Remuneração da Administração deve ser fixada pelos acionistas em 
Assembleia Geral Ordinária - AGO de acordo com a legislação societária 
brasileira e o estatuto social da companhia. Desta forma, foi liberado na 
AGO realizada em 31 de julho de 2020 o montante de até 5% (cinco por 
cento) do faturamento líquido do exercício para os honorários anuais dos 
órgãos da administração, cabendo ao Presidente do Conselho proceder à 
distribuição. Nota 15. Cobertura de Seguro. A Companhia adota a política 
de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos para cobrir 



FNDE estabelece diretrizes para o
Programa Caminho da Escola

PÁGINA 12 Nacional
Jornal O DIA SP

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2021

O Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação
(FNDE) tornou públicas as no-
vas regras do Programa Caminho
da Escola. Criado em 2007, a
iniciativa permite que estados,
municípios e o Distrito Federal
solicitem assistência técnica e
financeira federal para a compra
de ônibus, lanchas e bicicletas
destinadas ao transporte de es-
tudantes de escolas públicas de
ensino básico de áreas rurais e
ribeirinhas.

Publicada no Diário Oficial
da União de sexta-feira (23), a
Resolução nº 1 estabelece as
diretrizes e orientações para os
gestores da rede pública de en-
sino interessados. De acordo

com a resolução, a norma leva em
conta as necessidades de melho-
ria das condições de acesso dos
estudantes às escolas e de reno-
vação da frota de veículos de
transporte escolar em todo o país,
bem como de regras de seguran-
ça para o uso dos veículos e para
a assistência financeira.

Por meio do Programa Ca-
minho da Escola, estados, mu-
nicípios e o Distrito Federal
também podem aderir à ata de
registros de preços realizada
pelo FNDE para, com seus pró-
prios recursos, adquirirem ou
utilizarem veículos novos para
transportar os estudantes do en-
sino básico público. Também é
possível acessar a linha de cré-

dito disponibilizada pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES),
exceto para a aquisição de bici-
cletas.

Os valores e as especificida-
des técnicas dos meios de trans-
porte são estabelecidos em con-
formidade com orientações do
FNDE, padronizando-os. Podem
ser adquiridos ônibus, micro-
ônibus, barcos e lanchas com
capacidade mínima para 10 a 29
passageiros, mais o tripulante,
além de bicicletas (que devem
vir acompanhadas de capacetes
adequados à faixa etária).

Além de recursos orçamen-
tários do próprio FNDE e do
MEC, o programa também está

apto a receber verbas de emen-
das parlamentares. A distribuição
dos veículos leva em conta o nú-
mero de alunos matriculados no
ensino básico público, conforme
censo do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep).

Além de consultar a resolu-
ção, interessados podem aces-
sar, no site do FNDE, o Guia
Prático sobre os Programas de
Manutenção Escolar para saber
mais sobre o Caminho da Esco-
la e sobre outras iniciativas,
como o Programa Nacional de
Apoio ao Transporte do Escolar
(Pnate) e o Programa Dinheiro
Direto na Escola (PDDE).
(Agencia Brasil)

Fiocruz aponta alta de casos e óbitos
por covid-19 em pacientes jovens

O Boletim do Observatório
Fiocruz Covid-19 referente às
semanas epidemiológicas 14 e
15, período de 4 a 17 de abril,
constata que a doença tem infec-
tado cada vez mais pessoas jo-
vens, processo chamado pela
Fiocruz de rejuvenescimento da
pandemia.

A análise divulgada  na sex-
ta-feira (23) aponta que a faixa
etária dos mais jovens, de 20 a
29 anos, foi a que registrou mai-
or aumento no número de mor-
tes por covid-19: 1.081,82%. Já
nas idades de 40 a 49 anos, hou-
ve o maior crescimento do nú-
mero de casos: 1.173,75%.

Nas semanas epidemiológi-
cas 14 e 15, a quase totalidade
dos estados apresentou estabili-
dade dos indicadores, com ex-
ceção de Roraima, onde foi ve-
rificada nova alta tanto no núme-
ro de casos quanto de óbitos. No
Amapá, houve pequena redução
no número de casos.

Rio de Janeiro (8,3%), Pa-
raná (6,2%), Distrito Federal
(5,3%), Goiás (5,2%) e São Pau-
lo (5,1%) apresentaram as mai-
ores taxas de letalidade. De acor-
do com os pesquisadores, os va-
lores elevados de letalidade re-
velam graves falhas no sistema
de atenção e vigilância em saú-
de nesses estados, como a insu-
ficiência de testes de diagnósti-
co, identificação de grupos vul-
neráveis e encaminhamento de
doentes graves.

Taxas de mortalidade eleva-
das também foram verificadas
nos estados de Rondônia, Espí-
rito Santo, Rio Grande do Sul e
Mato Grosso do Sul. Esse pa-
drão mantém essas regiões
como críticas para as próximas
semanas, o que pode ser agrava-
do pela saturação do sistema de
saúde nesses estados.

As maiores taxas de incidên-
cia de covid-19 foram observa-
das nos estados de Rondônia,

Amapá, Tocantins, Ceará, Minas
Gerais, Espírito Santo, Mato
Grosso do Sul e Mato Grosso, e
no Distrito Federal.

UTI
Segundo a Fiocruz, as taxas

de ocupação de leitos de unida-
des de Terapia Intensiva (UTIs)
no SUS por pacientes adultos
com covid-19 em diversos es-
tados se mantêm, em geral, em
níveis muito elevados. Dados de
19 de abril, em comparação aos
do último dia 12, indicam a saí-
da do Amapá de zona de alerta
crítico para zona de alerta inter-
mediário, na qual já se encontra-
vam Amazonas, Maranhão e Pa-
raíba. Exceto por Roraima, fora
de zona de alerta, os demais es-
tados e o Distrito Federal per-
maneceram em zona de alerta
crítico.

Catorze estados e o Distrito
Federal encontram-se com taxas
de ocupação superiores a 90%:

Rondônia (94%), Acre (94%),
Tocantins (93%), Piauí (94%),
Ceará (98%), Rio Grande do
Norte (93%), Pernambuco
(97%), Sergipe (97%), Espírito
Santo (91%), Paraná (94%),
Santa Catarina (97%), Mato
Grosso do Sul (100%), Mato
Grosso (96%), Goiás (90%) e
Distrito Federal (98%).

SRAG
A análise constata que as in-

cidências de Síndromes Respi-
ratórias Agudas Graves (SRAG),
outro indicador estratégico, se
encontram em níveis de estabi-
lidade em muitos estados ou em
redução. No entanto, ainda estão
em níveis muito altos. Cerca de
90% dos casos de SRAG são
devido a infecções por Sars-
CoV-2. De acordo com o estu-
do, os estados com níveis altos
e estáveis de SRAG são princi-
palmente das regiões Sul e Nor-
deste. (Agencia Brasil)

Afetadas pelo agravamento
da pandemia de covid-19, as
empresas de turismo poderão
recorrer a uma linha de crédi-
to para financiar o capital de
giro. A Caixa Econômica Fede-
ral e o Fundo Geral de Turis-
mo, administrado pelo Minis-
tério do Turismo, ofereceram
R$ 1,2 bilhão em empréstimo
para o setor.

Diferentemente da ajuda
anterior para o turismo, que era
restrita às médias e grandes
empresas, a nova linha está
aberta a micro e pequenas em-
presas, que faturam até R$ 4,8
milhões por ano. A Caixa tam-
bém flexibilizou as garantias,
bens que podem ser tomados
em caso de inadimplência a
serem apresentadas pelos to-
madores.

Com juros de 5% ao ano,
mais a taxa Selic (juros bási-
cos da economia, atualmente

Caixa e Ministério
do Turismo oferecem

R$ 1,2 bi em crédito para setor
em 2,75% ao ano), a linha de
crédito pode ser paga em até
60 meses (cinco anos). O em-
presário começará a pagar a
primeira parcela depois de 12
meses de carência.

Para ter acesso às condi-
ções especiais da linha de cré-
dito, as empresas devem ter
mais de 12 meses de constitui-
ção e terem o certificado do
Cadastur, cadastro de prestado-
res de serviço pelo Ministério
do Turismo que garante aces-
so a financiamentos oficiais e
apoio em eventos e feiras tu-
rísticas. O cadastro pode ser
feito no endereço https://
cadastur.turismo.gov.br

De posse do certificado, a
empresa de turismo pode con-
tratar a linha de crédito numa
agência da Caixa ou entrar em
contato com o banco por meio
da página Caixa com Sua
Empresa.(Agencia Brasil)

Os países-membros do Mer-
cosul precisam de mais liberda-
de para negociarem acordos bi-
laterais, defendeu  na sexta-fei-
ra (23) o ministro da Economia,
Paulo Guedes. Em sessão temá-
tica do Senado sobre o aniver-
sário de 30 anos do bloco, ele
declarou que a flexibilidade para
cada país negociar acordos indi-
viduais aumenta a integração in-
ternacional, respeitando o ritmo
de cada sócio.

“Deixa um dos nossos mem-
bros fazer um acordo lá fora di-
ferente. Se estiver bom, o con-
junto, o grupo, avança naquela
direção. Se não for bom, não
avançamos”, disse o ministro.

O bloco é composto por Bra-
sil, Argentina, Paraguai e Uru-
guai. A Venezuela está suspensa.

Na avaliação de Guedes, a
negociação de acordos comer-
ciais individuais por um dos
membros pioneiros não signifi-
ca a rejeição do bloco. “A gente
quer avançar no sentido de mo-
dernização e de integração in-
ternacional”, justificou. Se-
gundo o ministro, o Mercosul
deveria ser flexibilizado para
permitir que cada sócio avan-
ce em velocidade distinta em
direção à liberalização do co-
mércio internacional.

Atualmente, cada membro
do Mercosul pode negociar
acordos comerciais isolada-
mente, desde que as discus-
sões não englobem a prática de
tarifas distintas das de outro
país do bloco. Em 2018, o Bra-
sil assinou um acordo nesses
moldes com o Chile.

Ao alegar que quer cumprir

Guedes pede flexibilidade do
Mercosul para negociar

acordos bilaterais
o programa de governo, Gue-
des disse que o Brasil quer
avançar em duas frentes. A
primeira consiste na liberda-
de de negociação comercial.
A segunda é a redução da Ta-
rifa Externa Comum (TEC),
que enfrenta a resistência da
Argentina.

“Entendemos a situação de
membros que podem ter dificul-
dade de baixá-la no momento,
mas para o Brasil é importante.
Temos que mostrar que estamos
indo na direção de abertura”,
destacou Guedes.

Recentemente, o Brasil re-
duziu as tarifas de importação de
bens de capital e de informáti-
ca, que não estão sujeitas à TEC.
Alguns produtos tiveram a alí-
quota zerada. Na ocasião, o go-
verno brasileiro alegou que a re-
dução de custos para os empre-
sários decorrente das reformas
da Previdência e trabalhista de-
veriam ser repassadas para o co-
mércio exterior.

Segundo Guedes, o Merco-
sul teve sucesso nos primeiros
dez anos, mas o fluxo de comér-
cio diminuiu nos anos seguintes
por causa da falta de integração
internacional do bloco. “Uma
grande ferramenta que foi cria-
da como uma avenida em dire-
ção à globalização e à integra-
ção acabou virando uma bolha
que nos isolou dos grandes flu-
xos de comércio e investimen-
to”, criticou.

O ministro destacou que, nas
últimas décadas, 3,7 bilhões de
europeus e asiáticos saíram da
miséria por meio do livre co-
mércio global. (Agencia Brasil)

O Brasil chegou a 386.416
mortes em decorrência da co-
vid-19 desde o início da pan-
demia. Segundo a atualização
diária do Ministério da Saúde,
divulgada na sexta-feira (23),
foram notificados 2.914 óbi-
tos em 24h, desde o boletim de
quinta-feira (22).

O número de infecções ul-
trapassa os 14,2 milhões de ca-
sos, sendo 69.105 notifica-
ções ocorridas entre quinta e
sexta-feira.

O número de pessoas recu-
peradas está em 12.711.103. Já
a quantidade de pacientes com
casos ativos, em acompanha-

 Brasil tem 12.711.103
pessoas recuperadas da covid19

e 69.105 casos em 24h
mento por equipes de saúde, fi-
cou em 1.139.559.

Ainda há 3.595 mortes em
investigação por equipes de saú-
de. Isso porque há casos em que
o diagnóstico sobre a causa só
sai após o óbito do paciente.

O ranking de estados com
mais mortes pela covid-19 é li-
derado por São Paulo (91.673),
Rio de Janeiro (42.634), Minas
Gerais (31.494), Rio Grande do
Sul (23.975) e Paraná (21.199).
Já as Unidades da Federação com
menos óbitos são Acre (1.465),
Roraima (1.472), Amapá
(1.502), Tocantins (2.440) e Ala-
goas (4.074). (Agencia Brasil)

Bolsonaro responsabiliza prefeitos e
governadores por desemprego

O presidente Jair Bolsonaro
voltou a responsabilizar gesto-
res municipais e estaduais pelo
aumento do desemprego no
país. Ele participou, na tarde da
sexta-feira (23), em Belém, de
uma cerimônia para a entrega
de 468 mil cestas de alimen-
tos a famílias em situação de
vulnerabilidade no Pará. Em
discurso, ele afirmou que o
governo federal não tomou ne-
nhuma medida para forçar o
isolamento social e criticou
quem adotou esse tipo de ini-
ciativa.

“Lamentavelmente, como
efeito colateral da política de
destruição de empregos, fique

em casa, lockdowns, toque de
recolher, entre outras coisas,
cresceu a massa de pessoas que
nada mais têm ou quase nada
mais têm, e precisa do Estado
num momento difícil como
esse”, disse Bolsonaro.

O isolamento social é con-
siderado pelos cientistas uma
das medidas mais eficazes para
conter a disseminação da covid-
19, além da própria vacinação em
massa. Em um recado a gover-
nadores, ele afirmou que falta
assistência social à população
mais pobre.

“Essa passagem por aqui,
como tivemos há pouco em Ma-
naus também, visa colaborar

com aqueles mais necessitados,
através de vários ministros que
integram o nosso governo. É um
momento de humanidade para
com essas pessoas, onde infeliz-
mente a gente vê que aqueles que
retiraram os empregos não fa-
zem quase nada por aqueles que
foram desempregados nos seus
estados”. Bolsonaro estava
acompanhado de ministros e par-
lamentares.

Manaus
Pela manhã, o presidente

cumpriu agenda em Manaus,
onde participou da inauguração
da segunda etapa do Centro de
Convenções do Amazonas Vas-

co Vasques, que contou com
aporte de recursos federais.

Ao todo, serão distribuídas
468 mil cestas de alimentos
para 178 mil famílias de co-
munidades tradicionais no
Pará. Os alimentos foram ad-
quiridos pelo Ministério da
Cidadania, por meio do pro-
grama Brasil Fraterno, que
atende famílias vulneráveis
nos municípios mais afetados
pela pandemia do novo corona-
vírus.

Cada cesta reúne produtos
que incluem: arroz, feijão, óleo
vegetal, macarrão, flocos de mi-
lho, farinha de mandioca, açúcar
e leite em pó. (Agencia Brasil)

Estado de SP registra alta de estupros
e queda em homicídios dolosos

O estado de São Paulo teve
82 casos de estupro a mais em
março deste ano na comparação
com o mesmo mês do ano pas-
sado, o que representa aumento
de 8,6%. Foram 953 ocorrênci-
as em março de 2020 e 1.035
no mês passado. As estatísticas
criminais foram divulgadas na
tarde de sexta-feira (23) pela
Secretaria de Segurança Públi-
ca do estado de São Paulo (SSP-
SP). Já os homicídios dolosos
– aqueles com intenção de ma-
tar – tiveram queda de 17,1% nos
casos e de 16,2% nas vítimas -
os totais passaram de 286 para
237 e de 297 para 249, respec-
tivamente, no mesmo período.

No indicador de vítimas de mor-
tes intencionais, o resultado é o
menor da série histórica do pe-
ríodo, iniciada em 2001, segun-
do a secretaria.

Com as variações, as taxas
dos últimos 12 meses (de abril
de 2020 a março de 2021) fi-
caram em 6,42 casos e 6,75 ví-
timas de morte intencional para
cada grupo de 100 mil habitan-
tes.

Crimes contra o patrimônio
Os números de casos e de

vítimas de latrocínio – roubos
seguidos de morte – caíram
igualmente de 18 para 16 no pe-
ríodo. Nos roubos em geral a

redução foi de 15,3%, passando
de 20.530 para 17.396, e nos
roubos de veículos a queda foi
de 19,6%, passando de 3.181
para 2.556. As quantidades atin-
gidas nesses dois indicadores de
roubo são as menores da série
histórica.

O indicador de extorsão me-
diante sequestro ficou zerado
em março, pela primeira vez
para este mês desde o começo
da série histórica em 2001.

Com diferença de cinco
ocorrências, os roubos de car-
gas passaram de 580 para 575 –
recuo de 0,9%. Já os roubos a
banco passaram de quatro bole-
tins de ocorrência contabiliza-

dos no terceiro mês do ano pas-
sado, contra dois em março de
2021.

Já os furtos de veículos su-
biram de 5.792 para 6.280 ca-
sos, enquanto os furtos em ge-
ral apresentaram diminuição de
41 ocorrências - foram 33.057
registros no mês passado e
33.098 em março de 2020 (-
0,1%). A soma é a menor da aná-
lise histórica do período.

As polícias paulistas em
todo o Estado realizaram, em
março, 12.865 prisões e apreen-
deram 1.048 armas de fogo ile-
gais. Também foram registrados
3.625 flagrantes por tráfico de
entorpecentes. (Agencia Brasil)

Anvisa concede três autorizações para
fabricação de oxigênio medicinal

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) infor-
mou  na sexta-feira (23) que con-
cedeu três autorizações de fun-
cionamento para empresas fabri-
cantes de oxigênio medicinal.
Segundo a agência, a medida re-

força o fornecimento do produ-
to para hospitais durante a pan-
demia de covid-19.

A Anvisa autorizou as operações
das empresas Oxi-Borges Comér-
cio de Gases Industriais e Medici-
nais, Oeste Comércio de Gases

Derivados do Ar e Oxigênio Cariri.
O órgão também informou

que toda empresa que realiza a
fabricação e o envase de gases
medicinais deve possuir uma
autorização de funcionamento,
que é concedida após o cumpri-

mento de requisitos técnicos e
administrativos.

Segundo a agência, atualmen-
te, não há nenhum pedido de au-
torização para fabricação de oxi-
gênio pendente de análise.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos


