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Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

Relatório da Diretoria

Circulante 597.301,27 117.707,06
Disponibilidades 29.239,40 12.660,75
Bancos conta movimento 17.107,87 530,05
Aplicações fi nanceiras 12.131,53 12.130,70
Estoques 452.377,48 60.661,47
Estoques 452.377,48 60.661,47
Adiantamentos 105.494,97 34.195,42
Adiantamentos 105.494,97 34.195,42
Impostos e contribuições a recuperar 10.189,42 10.189,42
Impostos e contribuições a recuperar 10.189,42 10.189,42
Não Circulante 21.517.447,95 22.332.197,54
Realizável a longo prazo 4.887.613,30 2.176.578,51
Empresas coligadas/sócios/diretores 4.639.095,53 1.928.060,74
Empresas coligadas - com empréstimos 4.639.095,53 1.928.060,74
Outros valores e caução de garantia 137.167,08 137.167,08
Depósito judicial 137.167,08 137.167,08
Bens de terceiros em comodato 111.350,69 111.350,69
Bens de terceiros em comodato 111.350,69 111.350,69
Imobilizado 31.767.707,04 30.706.929,13
Terrenos 209.709,46 209.709,46
Edifícios 31.194,30 31.194,30
Veículos de transporte de passageiros 30.687.453,26 29.637.453,26
Veículos de suporte operacional 30.800,00 30.800,00
Máquinas/equipamentos/ferramentas - 
 apoio manutenção 69.586,09 61.088,18
Móveis e utensílios 7.360,54 7.360,54
Equipamentos de comunicação 2.280,00 0,00
Equipamentos de informática 29.036,23 29.036,23
Equipamentos do tráfego 700.287,16 700.287,16
(-) Depreciação acumulada (15.281.597,42) (10.695.035,13)
Veículos de transporte de passageiros (15.260.901,35) (10.674.339,06)
Veículos de suporte operacional (1.539,99) (1.539,99)
Máquinas/equipamentos/ferramentas - 
 apoio manutenção (1.263,90) (1.263,90)
Equipamentos de informática (384,99) (384,99)
Equipamentos do tráfego (17.507,19) (17.507,19)
Intangível 144.059,92 144.059,92
Programas (software) 144.059,92 144.059,92
(-) Amortização acumulada (334,89) (334,89)
Programas (software) a amortizar (334,89) (334,89)
Total do Ativo 22.114.749,22 22.449.904,60

ULTRA S.A. TRANSPORTES INTERURBANOS
CNPJ/MF nº 61.084.000/0001-01  –  Companhia de Capital Fechado

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, colocando-nos 
à disposição para os esclarecimentos que se fi zerem necessários. São Paulo, 31 de dezembro de 2019.   A Diretoria

Diretoria
João Vaz Gomes - Diretor Presidente

Ricardo Louzas Fernandes - Contador - CRC-1SP044.049/O-8

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto para os 
Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

1. Contexto Operacional: A Ultra S.A. Transportes Interurbanos é uma 
sociedade por ações de capital fechado, com sede na cidade de São 
Paulo, à Rua Conception Arenal, 164 - bairro do Jabaquara, fundada em 
26/03/1954 como sociedade limitada e transformada em sociedade por 
ações em 18/01/1968 e com prazo de duração indeterminado. A socieda-
de tem por objetivo social os transportes rodoviários coletivos de passa-
geiros, com itinerário fi xo, intermunicipal, exceto em região metropolitana, 
tendo também o fretamento e, a partir de 2017, o transporte de cargas 
e encomendas. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As 
Demonstrações Financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com adoção 
da Lei nº 11.638/2007 e da Lei nº 11.941/2009, que alteraram, revogaram 
e introduziram novos dispositivos à Lei nº 6.404/76, em aspectos relativos 
a elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, anteriormente 
em processo de convergência às normas internacionais de contabilida-
de. Estão apresentadas, ainda, em conformidade com a Resolução CFC 
nº 1.255/09 que aprovou a NBC T 19.41 - Contabilidade para Pequenas 
e Médias Empresas, ora renomeada para NBC TG 1000. Deixamos de 
apresentar a Demonstração de Resultado Abrangente conforme nos é fa-
cultado pelos itens 3.18 e 3.19 da seção 3, da referida Norma Técnica. 
Outros temas abordados pelas referidas leis não produziram efeitos rele-
vantes ou não são aplicáveis à empresa. 3. Principais Práticas Contá-
beis: a) Ativo Circulante/Disponibilidades: representado pelas contas de 
Banco e Aplicações Financeiras, demonstradas pelo valor de realização 
existente na data do balanço; b) Ativo Circulante/Direitos Realizáveis: re-
presentado pelas contas de Estoques, Adiantamentos e de Impostos a Re-
cuperar; c) Ativo Não Circulante/Realizável a Longo Prazo: representado 
pelas contas de Depósitos Trabalhistas e Bens em Comodato; d) Ativo Não 
Circulante/Permanente: representado pelas contas do Ativo Imobilizado e 
Ativo Intangível, havendo depreciação no exercício, na rubrica de veícu-
los de transporte, tendo em vista o teste de “impairment” demonstrar que 
os valores lançados estavam superiores aos do mercado, havendo então 

o referido ajuste como depreciação no exercício; e) Passivo Circulante/
Exigibilidades Operacionais: representado pelas contas de Fornecedores, 
Encargos Tributários, Remuneração e Encargos Previdenciários e Outras 
Contas a Pagar; f) Passivo Não Circulante/Exigível a Longo Prazo: repre-
sentado pelas contas de Empresas Coligadas, Bens em Comodato e de 
Receitas Diferidas, estas apuradas no exercício; g) Despesas e Receitas: 
estão registradas pelo regime de competência e pelos valores originais. 
4. Aspectos Tributários: A empresa optou para os exercícios de 2019 e 
2018 pela apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da Pessoa Jurídica com base 
no lucro real, conforme previsto na legislação tributária vigente. 5. Finan-
ciamentos: A empresa não possui fi nanciamentos bancários de qualquer 
ordem. 6. Capital Social: O capital social subscrito e integralizado é de 
R$ 8.800.000,00, representado por 8.800.000 ações ordinárias nomina-
tivas, com valor nominal de R$ 1,00 cada ação, sendo 100% represen-
tado por acionistas residentes no país. 7. Patrimônio Líquido/AFAC: Os 
acionistas, em anos anteriores, aportaram R$ 3.375.000,00 para Futuro 
Aumento de Capital, cuja capitalização será proposta. 8. Patrimônio Lí-
quido/Reservas: A conta de Reserva de Lucros possui saldo devedor 
de R$ 55.233,65, e a conta de Reserva de Capital tem o saldo credor 
de R$ 106.652,89, para futura destinação pela AGO/AGE. 9. Patrimônio 
Líquido/Resultado do Exercício: De conformidade com as demonstra-
ções fi nanceiras apresentadas, foi apurado um Lucro de R$ 6.650,49 (seis 
mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos), para futura 
destinação pela AGO/AGE. 10. Eventos Subsequentes e Outras Infor-
mações Relevantes: A empresa possui uma política sólida e conservado-
ra de gestão de recursos, com fi rme propósito de preservar a liquidez, a 
solidez e garantir recursos fi nanceiros para o desenvolvimento sustentável 
de seus negócios. Está ora suspensa no Estado de São Paulo, onde a em-
presa opera, uma licitação para os transportes públicos intermunicipais de 
passageiros, que abrangerá a empresa, mas que pelos estudos já feitos, 
não lhe trará nada em contrário, e sim, possível melhoria.

Circulante 2.372.056,75 1.744.478,32
Exigibilidades operacionais 2.359.308,50 1.737.045,26
Fornecedores 335.013,45 724.124,57
Encargos tributários 856.698,72 664.858,45
Remuneração e encargos 1.167.596,33 348.062,24
Contas a pagar 12.748,25 7.433,06
Outras contas a pagar 12.748,25 7.433,06
Não Circulante 7.509.622,74 8.479.007,04
Exigível a longo prazo 7.509.622,74 8.479.007,04
Bens de terceiros em comodato a 
 devolver 111.350,69 111.350,69
Bens de terceiros em comodato a devolver 111.350,69 111.350,69
Empresas coligadas/sócios/diretores 7.398.001,08 8.367.520,39
Empresas coligadas - com empréstimos 7.398.001,08 8.367.520,39
Receitas diferidas de operações 
 diversas 270,97 135,96
Receitas diferidas - aplicações fi nanceiras 270,97 135,96
Patrimônio Líquido 12.233.069,73 12.226.419,24
Capital social 8.800.000,00 8.800.000,00
Reserva de capital 3.413.986,18 3.413.986,18
Reserva de reavaliação de ativos 
 próprios 67.666,71 67.666,71
Reserva de lucros e prejuízos 
 acumulados (55.233,65) 10.556,55
Resultado do exercício 6.650,49 (65.790,20)
Total do Passivo 22.114.749,22 22.449.904,60

Demonstração dos Resultados para os Exercícios fi ndos 
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

Contas 2019 2018    
Receita bruta 33.460.783,99 30.706.539,17
Receitas de serviços operacionais 33.460.783,99 30.706.539,17
Deduções da receita bruta (8.751.819,34) (8.300.861,65)
Impostos e contribuições (8.751.819,34) (8.300.861,65)
Receita operacional líquida 24.708.964,65 22.405.677,52
Custos operacionais (21.257.095,65) (19.657.257,69)
Custos de operação (13.172.971,32) (9.360.357,66)
Custos de manutenção (4.070.354,37) (3.653.277,78)
Custos de comercialização (2.021.943,64) (1.728.709,09)
Rateio de custos (1.991.826,32) (4.914.913,16)
Lucro (Prejuízo) bruto 3.451.869,00 2.748.419,83

 líquidas (3.412.029,28) (2.814.208,17)
Despesas administrativas (3.407.200,19) (2.666.240,06)
Despesas fi nanceiras (4.829,09) (147.968,11)
Outras despesas operacionais - -
Outras despesas - -
Outras despesas não operacionais - (1,88)
Outras despesas não operacionais - (1,88)
Outras receitas operacionais 368,22 -
Receitas fi nanceiras 368,22 -
Outras receitas não operacionais 0,42 0,02
Outras receitas não operacionais 0,42 0,02
Lucro (Prejuízo) operacional líquido 40.208,36 (65.790,20)
Lucro (Prejuízo) antes da CSSL 40.208,36 (65.790,20)
Contribuição social sobre lucro (10.471,20) -
Lucro (Prejuízo) antes da provisão do 
 IRPJ 29.737,16 (65.790,20)
IRPJ sobre lucro (23.086,67) -
Resultado líquido do exercício 6.650,49 (65.790,20)
Lucro (Prejuízo) líquido por ação de
 R$ 1,00 0,00076 (0,00748)

Ativo 2019 2018    Passivo 2019 2018    

Fluxo de caixa das atividades 2019 2018    
 operacionais:
Lucro líquido antes do imposto de renda 
 e contribuição social 40.208,36 -
(-) Prejuízo do exercício - (65.790,20)
Ajustado por:
Encargos de depreciação 4.586.562,29 -
Itens que não afetam o caixa 4.626.770,65 (65.790,20)
Variações no ativo circulante e 
 não circulante
Adiantamentos (71.299,55) (17.943,55)
Estoque (391.716,01) 1.840.351,15
Contas a receber - -
Impostos e contribuições a recuperar - -
Empresas coligadas e controladas/
 sócios/diretor (2.711.034,79) (1.928.060,74)
Depósitos trabalhistas - (16.958,46)
Bens de terceiros em comodato - (130.108,97)
 (3.174.050,35) (252.720,57)
Variações no passivo circulante e 
 não circulante
Fornecedores a pagar (389.111,12) 495.682,65
Encargos tributários 158.282,40 83.538,27
Remuneração e encargos previdenciários 819.534,09 (112.958,77)
Provisões tributárias 33.557,87 (9.836,08)
Contas a pagar 5.315,19 863,62
Empresas coligadas e controladas/
 sócios/diretor (969.519,31) 1.559.269,39
Bens de terceiros em comodato a devolver - 16.958,46
Receitas diferidas 135,01 135,96
 (341.805,87) 2.033.653,50
Caixa proveniente das operações 1.110.914,43 1.715.142,73
Contribuição social sobre o lucro líquido (10.471,20) -
IRPJ sobre o lucro líquido (23.086,67) -
Caixa líquido das atividades 
 operacionais 1.077.356,56 1.715.142,73
Fluxo de caixa das atividades de 
 investimento:
Aquisição de ativo imobilizado (1.060.777,91) (1.704.369,89)
Aquisição de ativo intangível - (15.000,00)
Aplicações fi nanceiras - 12.186,04
Caixa líquido das atividades de 
 investimentos (1.060.777,91) (1.707.183,85)
Fluxo de caixa das atividades de 
 fi nanciamento:
Diminuição de créditos de instituições 
 fi nanceiras - -
Aumento de capital - -
Absorção dos prejuízos - -
Caixa líquido das atividades de 
 fi nanciamento - -
Diminuição líquida de caixa e 
 equivalente de caixa 16.578,65 7.958,88
Caixa e equivalentes de caixa no início 
 do período 12.660,75 4.701,87
Variação líquida de caixa e equivalentes 
 de caixa 16.578,65 7.958,88
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal 
 do período 29.239,40 12.660,75

   Reserva Reserva AFAC - Reserva de Lucros/ 
 Capital Reservas correção aporte futuros reavaliação - prejuízos Patrimônio 
 subscrito de capital monetária aumento de capital ativo próprio acumulados líquido              
Saldos em 31/12/2017 8.800.000,00 36.988,11 1.998,07 3.375.000,00 67.666,71 10.556,55 12.292.209,44
Lucro do exercício - - - - - (65.790,20) (65.790,20)
Saldos em 31/12/2018 8.800.000,00 36.988,11 1.998,07 3.375.000,00 67.666,71 (55.233,65) 12.226.419,24
Lucro do exercício - - - - - 6.650,49 6.650,49
Saldos em 31/12/2019 8.800.000,00 36.988,11 1.998,07 3.375.000,00 67.666,71 (48.583,16) 12.233.069,73

Receitas (Despesas) operacionais  2019 2018    

DOESP - 3COL X 26CM - Pefran000

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

Relatório da Diretoria

Circulante 63.898,98 65.708,93
Disponibilidades 4.700,79 791,35
Bancos conta movimento 784,63 784,63
Aplicações fi nanceiras 3.916,16 6,72
Estoques 55.277,94 41.742,79
Estoques 55.277,94 41.742,79
Adiantamentos 3.920,25 23.174,79
Adiantamentos 3.920,25 23.174,79
Não Circulante 15.969.690,17 13.205.841,70
Realizável a longo prazo 199.283,51 110.576,35
Outros valores realizáveis 199.283,51 110.576,35
Empresas coligadas/sócios/diretores 7.111.516,70 5.136.375,39
Empresas coligadas - com empréstimos 7.111.516,70 5.136.375,39
Imobilizado 15.189.520,36 14.489.520,36
Veículos de transportes de passageiros 15.114.636,23 14.414.636,23
Veículos de suportes operacional 42.754,66 42.754,66
Máquinas e equipamentos - apoio 
 operacional 32.129,47 32.129,47
(-) Depreciação acumulada (6.555.213,73) (6.555.213,73)
Veículos de transporte de passageiros (6.543.609,13) (6.543.609,13)
Veículos de suporte operacional (8.550,96) (8.550,96)
Máquinas e equipamentos - apoio 
 operacional (3.053,64) (3.053,64)
Intangível 25.000,00 25.000,00
Programas (software) a amortizar 25.000,00 25.000,00
(-) Amortização acumulada (416,67) (416,67)
Programas (software) (416,67) (416,67)
Total do Ativo 16.033.589,15 13.271.550,63

VIAÇÃO RÁPIDO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 61.541.405/0001-21  –  Companhia de Capital Fechado

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, colocando-nos 
à disposição para os esclarecimentos que se fi zerem necessários. São Paulo, 31 de dezembro de 2019.  A Diretoria

Diretoria
Amandio Almeida Pires - Diretor Presidente

Ricardo Louzas Fernandes - Contador - CRC-1SP044.049/O-8

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

Demonstração dos Resultados para os Exercícios fi ndos 
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa para os Exercícios fi ndos 
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

1. Contexto Operacional: A Viação Rápido Brasil S.A. é uma sociedade 
por ações de capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, à Rua 
Conception Arenal, 164 - bairro do Jabaquara, fundada em 12/02/1958 e 
com prazo de duração indeterminado. A sociedade tem por objetivo so-
cial os transportes rodoviários coletivos de passageiros, com itinerário 
fi xo, intermunicipal, exceto em região metropolitana e contempla também, 
o fretamento e o transporte de cargas e encomendas, este a partir de 
2017. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As Demons-
trações Financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em confor-
midade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com adoção da 
Lei nº 11.638/2007 e da Lei nº 11.941/2009, que alteraram, revogaram e 
introduziram novos dispositivos à Lei nº 6.404/76, em aspectos relativos 
a elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, anteriormente 
em processo de convergência às normas internacionais de contabilida-
de. Estão apresentadas, ainda, em conformidade com a Resolução CFC 
nº 1.255/09 que aprovou a NBC T 19.41 - Contabilidade para Pequenas 
e Médias Empresas, ora renomeada para NBC TG 1000. Deixamos de 
apresentar a Demonstração de Resultado Abrangente conforme nos é fa-
cultado pelos itens 3.18 e 3.19 da seção 3, da referida Norma Técnica. 
Outros temas abordados pelas referidas leis não produziram efeitos rele-
vantes ou não são aplicáveis à empresa. 3. Principais Práticas Contá-

beis: a) Ativo Circulante/Disponibilidades: representado pelas contas de 
Bancos e Aplicações Financeiras demonstradas pelo valor de realização 
existente na data do balanço; b) Ativo Circulante/Direitos Realizáveis: re-
presentado pelas contas de Estoques e de Adiantamentos; c) Ativo Não 
Circulante/Direitos Realizáveis a Longo Prazo: representado pelas contas 
de Empresas Coligadas, de Acionistas e Diretores, Depósitos Judiciais e 
Depósitos Trabalhistas; d) Ativo Não Circulante/Permanente: representado 
pelas contas do Ativo Imobilizado e do Ativo Intangível, não depreciados 
no exercício, tendo em vista o teste de “impairment” demonstrar que os va-
lores lançados são inferiores aos do mercado, não havendo necessidade 
de ajuste; e) Passivo Circulante/Exigibilidades Operacionais: representa-
do pelas contas de Fornecedores, Encargos Tributários, Remuneração e 
Encargos Previdenciários e Contas a Pagar; f) Passivo Não Circulante/
Exigibilidades Operacionais a Longo Prazo: representado pelas contas de 
Empresas Coligadas, de Acionistas e de Diretores e de Receitas Diferidas; 
g) Despesas e Receitas: estão registradas pelo regime de competência e 
pelos valores originais. 4. Aspectos Tributários: A empresa optou para os 
exercícios de 2019 e 2018 pela apuração do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da Pessoa 
Jurídica com base no lucro real, conforme previsto na legislação tributária 
vigente. 5. Financiamentos: A empresa não possui fi nanciamentos ban-

Circulante 734.503,30 748.103,10
Exigibilidades operacionais 733.251,83 746.949,57
Fornecedores 110.642,45 297.505,96
Encargos tributários 314.199,06 235.884,37
Remuneração e encargos 308.410,32 213.559,24
Contas a pagar
Outras contas a pagar 1.251,47 1.153,53
 1.251,47 1.153,53
Não Circulante 8.312.720,85 5.558.468,93
Exigível a longo prazo 8.312.720,85 5.558.468,93
Empresas coligadas/sócios/diretores 8.312.706,48 5.558.460,24
Empresas coligadas - com empréstimos 8.312.706,48 5.558.460,24
Receitas diferidas de operações diversas 14,37 8,69
Receitas diferidas - aplicações fi nanceiras 14,37 8,69
Patrimônio Líquido 6.986.365,00 6.964.978,60
Capital social 7.000.000,00 7.000.000,00
Reserva de capital 4.424,08 4.424,08
Reserva de reavaliação de ativos próprios 49.666,70 49.666,70
Reserva de lucros e prejuízos acumulados (89.112,18) (89.112,18)
Resultado do exercício 21.386,40 -
Total do Passivo 16.033.589,15 13.271.550,63

Contas 2019 2018    
Receita bruta 10.996.493,61 10.136.024,10
Receitas de serviços operacionais 10.996.493,61 10.136.024,10
Deduções da receita bruta (3.278.448,41) (3.495.473,21)
Impostos e contribuições (3.278.448,41) (3.495.473,21)
Receita operacional líquida 7.718.045,20 6.640.550,89
Custos operacionais (6.225.836,41) (4.846.985,70)
Custos de operação (4.511.327,54) (5.995.442,79)
Custos de manutenção (2.259.401,02) (2.526.626,01)
Custos de comercialização (1.432.033,09) (1.138.306,88)
Rateio de custos 1.922.712,79 4.813.389,98

Fluxo de caixa das atividades  2019 2018    
 operacionais:
Lucro líquido antes do imposto de renda 
 e contribuição social 30.153,10 -
(-) Prejuízo do exercício - (102.265,64)
Ajustado por:
Encargos de depreciação - -
Itens que não afetam o caixa 30.153,10 (102.265,64)
Variações no ativo circulante e 
 não circulante
Adiantamentos (13.535,15) (23.174,79)
Estoque 19.254,54 2.381.113,99
Contas a receber - -
Empresas coligadas/sócios/diretores (1.975.141,31) (5.136.375,39)
Depósitos trabalhistas (88.707,16) (27.130,93)
 (2.058.129,08) (2.805.567,12)
Variações no passivo circulante e 
 não circulante
Fornecedores a pagar (186.863,51) 223.715,15
Encargos tributários 69.547,99 (976,44)
Remuneração e encargos previdenciários 94.851,08 (27.539,76)
Provisões tributárias 8.766,70 (6.899,82)
Empresas coligadas/sócios/diretores 2.754.246,24 3.389.366,63
Contas a pagar 97,94 (3.724,96)
Receitas diferidas 5,68 8,69
 2.740.652,12 3.573.949,49
Caixa proveniente das operações 712.676,14 666.116,73
Contribuição social sobre o lucro líquido (3.287,51) -
IRPJ sobre o lucro líquido (5.479,19) -
Caixa líquido das atividades operacionais 703.909,44 666.116,73
Fluxo de caixa das atividades de 
 investimento:
Aquisição de ativo imobilizado (700.000,00) (675.000,00)
Aquisição de ativo intangível - -
Aplicações fi nanceiras - 8.889,99
Caixa líquido das atividades de 
 investimentos (700.000,00) (666.110,01)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento:
Diminuição de créditos de instituições fi nanceiras - -
Dividendos pagos - -
Absorção dos prejuízos - -
Caixa líquido das atividades de fi nanciamento - -
Acréscimo líquido de caixa e equivalentes
 de caixa 3.909,44 6,72
Caixa e equivalentes de caixa no início 
 do período 791,35 784,63
Variação líquida de caixa e equivalentes 
 de caixa 3.909,44 6,72
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal 
 do período 4.700,79 791,35

 Capital Reservas Reserva Reserva de reava- Lucros/prejuízos Patrimônio
 subscrito de capital legal liação - ativo próprio acumulados líquido            
Saldos em 31/12/2017 7.000.000,00 3.158,92 1.265,16 49.666,70 13.153,46 7.067.244,24
Lucro do exercício - - - - (102.265,64) (102.265,64)
Saldos em 31/12/2018 7.000.000,00 3.158,92 1.265,16 49.666,70 (89.112,18) 6.964.978,60
Lucro do exercício - - - - 21.386,40 21.386,40
Saldos em 31/12/2019 7.000.000,00 3.158,92 1.265,16 49.666,70 (67.725,78) 6.986.365,00

Lucro (Prejuízo) bruto 1.492.208,79 1.793.565,19
Receitas (Despesas) operacionais (1.462.055,69) (1.893.897,76)
Despesas administrativas (1.455.519,95) (1.889.109,17)
Despesas fi nanceiras (6.535,74) (4.788,59)
Outras despesas operacionais - (0,32)
Outras despesas - (0,32)
Outras despesas não operacionais - (12.511,56)
Outras despesas não operacionais - (12.511,56)
Outras receitas operacionais - 1.067,25
Receitas fi nanceiras - 1.067,25
Outras receitas não operacionais - -
Outras receitas não operacionais - -
Lucro (Prejuízo) operacional líquido 30.153,10 (102.265,64)
Lucro (Prejuízo) antes da CSSL 30.153,10 (102.265,64)
Contribuição social sobre lucro (3.287,51) -
Lucro (Prejuízo) antes da provisão do IRPJ 26.865,59 (102.265,64)
IRPJ sobre lucro (5.479,19) -
Resultado líquido do exercício 21.386,40 (102.265,64)
Lucro (Prejuízo) líquido por ação de R$ 1,00 0,003055 (0,014609)

cários de qualquer ordem. 6. Capital Social: O capital social subscrito e 
integralizado é de R$ 7.000.000,00, representado por 7.000.000 de ações 
ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 cada ação, sendo 
100% representado por acionistas residentes no país. 7. Patrimônio Lí-
quido/Reservas: A conta de Reserva de Lucros tem saldo devedor de 
R$ 89.112,18 e as de Reserva de Capital o saldo credor de R$ 54.090,78, 
para futura destinação pela AGO/AGE. 8. Patrimônio Líquido/Resultado 
do Exercício: De conformidade com as Demonstrações Financeiras apre-
sentadas, foi apurado um Lucro no exercício de R$ 21.386,40 (vinte e um 
mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), para futura desti-
nação pela AGO/AGE. 9. Eventos Subsequentes e Outras Informações 
Relevantes: A empresa possui uma política sólida e conservadora de 
gestão de recursos, com fi rme propósito de preservar a liquidez, a soli-
dez e garantir recursos fi nanceiros para o desenvolvimento sustentável 
de seus negócios. Está ora suspensa no Estado de São Paulo, onde a 
empresa opera, uma licitação para transportes públicos intermunicipais de 
passageiros, que abrangerá a empresa, mas que pelos estudos já feitos 
não lhe trará nada em contrário, e sim, possível melhoria.

Passivo 2019 2018    Ativo 2019 2018    
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Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0000544-66.2020.8.26.0008. O Dr. Luis Fernando Nardelli, Juiz 
de Direito da 3ºVC do Foro Regional da Tatuapé  S/P, Faz Saber a Magali Rosa Rieira CPF Nº 
049.462.578-37, que lhe foi proposta uma ação de cobrança por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, que se encontra em fase de cumprimento de sentença. 
Foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
19.654,47, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo 
de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % 
(art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no mesmo prazo. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 31 de Janeiro de 2020. 

BELVEDERE CAPITAL PARTNERS LIMITADA
CNPJ Nº 20.422.889/0001-02  -  NIRE 35228474093

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - A Sócia BELVEDERE PARTICIPAÇÕES 
LIMITADA, neste ato devidamente representada, na qualidade de sócia detentora de 99,84% (noventa e nove 
virgula oitenta e quatro por cento) do capital social da BELVEDERE CAPITAL PARTNERS LIMITADA, 
sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ nº 20.422.889/0001-02 e NIRE 35228474093, convoca, com ful-
cro na cláusula 5.2 do Contrato Social da Sociedade, os Srs. Sócios para se reunirem em Reunião de Sócios, a ser 
realizada, na sede da sociedade, na Rua Joaquim Floriano n.º 1.120, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, a reali-
zar-se, em primeira e segunda convocações, no dia 08 de maio de 2020, às 10h30 (dez horas e trinta minutos) e às 
10h45 (dez horas e quarenta e cinco minutos), respectivamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) 
destituição do administrador sócio; e (ii) eleição de novo administrador não sócio. Belo Horizonte/MG, 27 de abril 
de 2020. BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LIMITADA Marcello Augusto Lima Vieira de Mello – Procurador 

BELVEDERE FX CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LIMITADA
CNPJ Nº 27.620.262/0001-05 - NIRE 35601870521

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - A Sócia BELVEDERE PARTICIPAÇÕES 
LIMITADA, neste ato devidamente representada, na qualidade de sócia detentora de 99% (noventa e nove por 
cento) do capital social da BELVEDERE FX CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LIMITADA, 
sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ nº 27.620.262/0001-05 e NIRE 35601870521, convoca, com ful-
cro na cláusula Sétima, Parágrafo Primeiro, do Contrato Social da Sociedade, os Srs. Sócios para se reunirem em 
Reunião de Sócios, a ser realizada na sede da companhia, na Rua Joaquim Floriano n.º 1.120, 2º andar, Itaim Bibi, 
CEP 04534-004, a realizar-se, em primeira e segunda convocações, no dia 08 de maio de 2020, às 11h (onze horas) 
e às 11h15 (onze horas e quinze minutos), respectivamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) des-
tituição do administrador não sócio; e (ii) eleição de novo administrador não sócio. Belo Horizonte/MG, 27 de abril 
de 2020. BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LIMITADA - Marcello Augusto Lima Vieira de Mello – Procurador 

BELVEDERE EQUITIES HOLDINGS LTDA
CNPJ Nº 16.842.017/0001-26 - NIRE 35228435772

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - A Sócia BELVEDERE PARTICIPAÇÕES 
LIMITADA, neste ato devidamente representada, na qualidade de sócia detentora de 99,99% (noventa e nove 
vírgula noventa e nove por cento) do capital social da BELVEDERE EQUITIES HOLDINGS LTDA., socie-
dade empresária limitada inscrita no CNPJ nº 16.842.017/0001-26 e NIRE 35228435713, convoca, com fulcro na 
cláusula décima quinta do Contrato Social da Sociedade, os Srs. Sócios para se reunirem em Reunião de Sócios, a 
ser realizada na sede da companhia, na Rua Joaquim Floriano n.º 1.120, 2º andar, sala 23, Itaim Bibi, CEP 04534-
004, a realizar-se, em primeira e segunda convocações, no dia 08 de maio de 2020, às 12h (doze horas) e às 12h15 
(doze horas e quinze minutos), respectivamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) destituição 
do administrador não sócio; e (ii) eleição de novo administrador não sócio. Belo Horizonte/MG, 27 de abril de 
2020. BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LIMITADA - Marcello Augusto Lima Vieira de Mello – Procurador 

BELVEDERE INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LIMITADA
CNPJ Nº 10.259.929/0001-93 - NIRE 35228435772

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - A Sócia BELVEDERE PARTICIPAÇÕES 
LIMITADA, neste ato devidamente representada, na qualidade de sócia detentora de 99% (noventa e nove por cento) 
do capital social da BELVEDERE INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LIMITADA, sociedade empresária 
limitada inscrita no CNPJ nº 10.259.929/0001-93 e NIRE 35228435772, convoca, com fulcro na cláusula Nona, 
Parágrafo Primeiro, do Contrato Social da Sociedade, os Srs. Sócios para se reunirem em Reunião de Sócios, a ser 
realizada na sede da companhia, na Rua Joaquim Floriano n.º 1.120, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, a realizar-
-se, em primeira e segunda convocações, no dia 08 de maio de 2020, às 11h30 (onze horas e trinta minutos) e às 11h45 
(onze horas e quarenta e cinco minutos), respectivamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) desti-
tuição do administrador não sócio; e (ii) eleição de novo administrador não sócio. Belo Horizonte/MG, 27 de abril 
de 2020. BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LIMITADA - Marcello Augusto Lima Vieira de Mello – Procurador 

BELVEDERE ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LIMITADA
CNPJ Nº 10.307.354/0001-37 - NIRE 35.227.816.039

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - A Sócia BELVEDERE PARTICIPAÇÕES 
LIMITADA, neste ato devidamente representada, na qualidade de sócia detentora de 89,90% (oitenta e nove vir-
gula nove por cento) do capital social da BELVEDERE ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
LIMITADA, sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ nº 10.307.354/0001-37 e NIRE 35.227.816.039, 
convoca, com fulcro no art. 5.2 do Contrato Social da Sociedade, os Srs. Sócios para se reunirem em Reunião 
de Sócios, a ser realizada na sede da companhia, na Rua Joaquim Floriano n.º 1.120, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 
04534-004, a realizar-se, em primeira e segunda convocações, no dia 08 de maio de 2020, às 10h (dez horas) e 
às 10h15 (dez horas e quinze minutos), respectivamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) desti-
tuição do administrador sócio; e (ii) eleição de novo administrador não sócio. Belo Horizonte/MG, 27 de abril de 
2020. BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LIMITADA - Marcello Augusto Lima Vieira de Mello – Procurador 

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confiança, ou ligue para Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br

De acordo com o 
provimento CG nº. 
12/2020 editado pela 
Corregedoria Geral 
da Justiça de São 
Paulo, no intuito de 
facilitar os registros 
notariais no período 
de quarentena pela 
pandemia da Covid-19, 
desde o último dia 29 
de abril já é possível 
fazer escrituras a 
distância no estado de 
São Paulo, com uso de 
certificado digital

A medida já estava pro-
gramada para aconte-
cer em breve, sendo 

impulsionada sua edição pela 
atual situação de isolamento 
social. Vale salientar que no 
estado do Rio de Janeiro, por 
exemplo, isso já é possível em 
cartórios vinculados a redes 
certificadas.

A identificação e a qualifica-
ção das pessoas que assinarão 
a escritura ocorrem mediante 
uso de certificado digital ou 
apresentação dos documentos 
originais e vias escaneadas, que 
serão certificadas pelo tabelião 
e arquivadas digitalmente.

Com o provimento edi-
tado, a apresentação dos 
documentos poderá ser feita 
remotamente através de 
videoconferência ou outro 
recurso tecnológico de trans-
missão de sons e imagens. 
O tabelião poderá consultar 
os cartões de assinatura no 
seu cartório ou em outros 
cartórios. E os cartões de 
firma e documentos das 

partes poderão ser enviados 
via e-mail.

A videoconferência para 
registro da manifestação de 
vontade das partes poderá ser 
realizada em qualquer dia e 
horário, de acordo com a dis-
ponibilidade do tabelião, sendo 
imprescindível a presença de 
todas as partes. A escritura 
será remetida pelo tabelião 
em formato PDF, contendo o 
inteiro teor do ato notarial a ser 
realizado. As partes deverão 
manifestar sua aceitação por 
meio da videoconferência, 
acompanhada da assinatura 
por todas, mediante certificado 
digital – ICP Brasil.

Conforme dispõe o provi-
mento, a videoconferência será 
conduzida pelo tabelião, que 
deverá, na abertura, indicar: a) 
a data e a hora do seu início; 
b) o respectivo livro e folha; 
e c) o nome por inteiro dos 
participantes, cuja qualificação 
completa constará da escritu-
ra. Em seguida, providenciará 
a verificação da identidade das 
partes, promoverá a leitura da 
escritura e dirimirá eventuais 
dúvidas e questionamentos 
eventualmente realizados. Por 
fim, colherá a manifestação das 
partes mediante aceitação da 
escritura de forma clara e ine-
quívoca por via oral e por meio 
eletrônico seguro, com lança-
mento das suas assinaturas.

Por fim, esclarece-se que 
as atas notariais que seguem 
procedimentos semelhantes 
ao da escritura seguem pro-
cedimentos específicos.

Eduardo Moisés

Escrituras a 
distância no Estado 

de São Paulo

A pandemia do novo Coro-
navírus tem como principal 
prejuízo a perda de vidas hu-
manas. Hospitais pelo mundo 
estão sobrecarregados e, nesse 
contexto, o isolamento social é 
maior ferramenta da sociedade 
contra a disseminação da do-
ença. Outra preocupação que 
afeta a população no Brasil e 
no mundo é a Economia. 

Mas segundo Mauro Rodri-
gues, economista do Por quê?, 
plataforma da BEI Educação, as 
duas questões estão atreladas. “A 
quarentena é a resposta neces-
sária para evitar o desastre em 
termos de saúde pública, mas 
se ela não ocorresse, teríamos 
repercussões ainda mais nega-
tivas sobre a economia”, afirma. 

A Bei Educação desenvolve 
projetos pedagógicos de educa-
ção financeira para crianças e 
jovens e Rodrigues afirma que 
a introdução a essa área desde 
cedo faz toda a diferença. “Um 
comportamento responsável 
nesse sentido garante uma 
condição mais estável à pessoa, 
incluindo uma proteção a cho-
ques de renda negativos, como 
o que estamos vivenciando”. 

O especialista também res-
salta a importância das pessoas 
tentarem poupar, mesmo que 
o emprego e a renda estejam 
estáveis. “É importante ten-
tar economizar, pois a pessoa 
pode ter uma perda de renda 
no futuro próximo. Sei que 
é difícil, mas na medida do 
possível é importante para se 
preparar, já que a possibilida-
de de um choque negativo é 
alta”, diz Rodrigues. Para que 
os prejuízos sejam menores e 
seja possível equilibrar a vida 
financeira, existem algumas 
dicas fundamentais que podem 

ser adotadas. Confira:
	 •	Nada	de	pânico	-	Evite	o	“pâ-

nico”	ao	fazer	compras.	Não	
saia comprando de tudo, 
sem planejamento, apenas 
porque as outras pessoas 
estão fazendo isso. É crucial 
planejar antes de sair de 
casa, pois do contrário você 
corre o risco de comprar 
itens que não precisa.

	 •	Evite	 gastos	 desnecessá-
rios -. Independentemente 
de ter sofrido uma perda 
significativa da sua renda, 
é importante poupar e evi-
tar gastos supérfluos. São 
recursos que podem fazer 
a diferença depois.

	 •	Organização	 -	 Fazer	 uma	
lista de compras antes de ir 
ao supermercado e saber os 
itens que realmente precisa 
consumir, reduz as chances 
de você adquirir um produto 
que não fará diferença nesse 
momento ou que é desne-
cessário no seu dia a dia.

	 •	Prioridades	-	Planeje	com-
pras de acordo com as ne-
cessidades mais urgentes. E 
não se esqueça de atentar-se 
ao espaço disponível na sua 
casa, principalmente na sua 
geladeira. Sem esse cuidado, 
existe a possibilidade de 
você perder produtos e, con-
sequentemente, dinheiro.

	 •	Cuidados	 extras	 -	 Como	
as compras precisam ser 
pouco frequentes, é im-
portante pensar a longo 
prazo e organizar o que 
será de fato consumido. 
Além disso, fique atento 
aos produtos perecíveis e 
fuja de desperdícios.

Fonte e mais informações: 
(www.bei.com.br).

Dicas para não cair no prejuízo 
financeiro durante a quarentena
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