
Como preservar 
pequenas e médias 
empresas durante 

a crise?

Estão circulando em 
grupos de whatsapp 
e emails, dezenas 
de cartilhas para as 
empresas lidarem 
com a crise

As dicas são pratica-
mente as mesmas 
em todas as ver-

sões: proteja o caixa, revise 
os custos e prepare-se para 
o pior. Acredito que estes 
conselhos fazem todo sen-
tido em um ambiente in-
certo como o que vivemos 
hoje. Entretanto, é preciso 
lembrar que existem vários 
tipos de empresas e que 
elas são impactadas de 
formas diferentes. 

A maioria das peque-
nas e médias empresas 
brasileiras não possuem 
reserva de caixa para su-
portar mais do que um mês 
sem faturamento, cenário 
semelhante aos EUA. Ao 
mesmo tempo, estas or-
ganizações empregam boa 
parte das pessoas no Brasil 
e correspondem a uma 
fatia muito relevante do 
PIB. As startups também 
são impactadas de forma 
grave. 

Além de utilizarem di-
versos insumos atrelados 
ao dólar (nuvem, outras 
soluções SaaS), também 
possuem poucas reservas 
para se manter sem fatu-
ramento. Os investidores 
entram na mesma espiral 
de pânico do restante 
do mercado e deixam de 
investir durante a crise, 
afetando estratégias de 
captação. 

Ao receberem a cartilha, 
os executivos das grandes 
companhias também abra-
çam as mesmas medidas: 
estabelecem uma meta de 
cortes e as derivam nas 
demais estruturas corpo-
rativas. As equipes saem 
cortando indiscriminada-
mente. 

Infelizmente, o percen-
tual estabelecido não leva 
em conta o impacto do 
outro lado da mesa. En-

quanto a maioria das gran-
des corporações possui 
reservas e linhas de crédito 
para sobreviver à crise, o 
mesmo não acontece com 
os milhares de varejistas, 
empresas de serviço, pe-
quenas indústrias e star-
tups pelo Brasil. 

A reação em cadeia que 
este tipo de decisão cau-
sa é brutal, ocasionando 
desemprego, quebradeira 
generalizada e muito mais 
tempo para retomarmos o 
crescimento do Brasil após 
a crise passar. 

Como proteger as peque-
nas empresas?

Gostaria de fazer um 
apelo aos empresários 
e tomadores de decisão 
corporativos: conversem 
com seus times e peçam 
que ajudem seus pequenos 
fornecedores. Muitas ve-
zes impactam pouquíssimo 
na estratégia de cortes e 
podem ter um significado 
enorme na vida de milhares 
de pessoas. 

Entendam o lado huma-
no da situação e não ape-
nas a questão da eficiência. 
Espero que novas versões 
da cartilha de como se 
portar em tempos de crise 
levem em consideração o 
ambiente no qual estamos 
inseridos, não apenas o 
nosso próprio umbigo. 
Este não é um problema 
individual e sim um pro-
blema sistêmico. 

As intervenções tra-
balhistas, as ações de 
crédito do BNDEs e ou-
tros bancos de fomento, 
além de diversas outras 
atividades do governo 
podem aliviar um pouco 
o problema, mas a ação 
consciente dos executi-
vos de grandes corpora-
ções pode ter um impacto 
muito maior. 

Vamos cuidar de quem 
faz nossa economia gerar 
e emprega os brasileiros. 

(*) - É CEO e fundador da ACE, 
empresa de inovação que investe em 

startups e desenvolve projetos de 
consultoria para grandes empresas 

(https://acestartups.com.br/).

Pedro Waengertner (*)
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1127057-19. 2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 21ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Albert Relógios e Boné, CNPJ sob nº ignorado, que Adidas AG e Outros 
ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, 
no valor de R$ 20.000,00, pois o requerido esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para 
assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. 
E, estando em termos, foi deferida a citação dos requeridos por edital, para que Contestem a 
presente ação no prazo supra, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos na inicial,, 
sendo nomeado curador especial Será este edital afixado e publicado na forma da lei. Nadaa Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de abril de 2020. 

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1126360-95. 2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Lúcia Caninéo Campanhã, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber aos córreus Antônio de Almeida Ramos, CPF ignorado, Helton de Lima Pereira 
Modas ME, CPF ignorado, Amir Cell Comércio de Aparelhos e Periféricos Eireli – EPP, Cnpj nº 
18.195.010/0001-95 (fls. 341/342), Cleinho Vidal do Nascimento ME, CNPJ nº 11.861.433/0001-58 
e a Antônio Carlos dos Santos, CPF ignorado, que Adidas AG e Outros ajuizaram-lhes Ação 
Ordinária c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, sob a alegação de que os 
requeridos estavam reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos 
falsificados, ensejando indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. Dá-se à causa o 
valor de R$ 20.000,00 (novembro/2016). Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se 
Edital para que, no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, Contestem a ação, sob pena de 
serem aceitos verdadeiros os fatos narrados pela autora, nomeando-se curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1024327-62. 2018.8.26.0001 O MM. Juiz de 
Direito da 3ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr. Anderson Suzuki, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Assegur Vigilância e Segurança Ltda., CNPJ 02.785.308/0001-15, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento 
S.A., alegando em síntese que Requerida contratou os serviços da Requerente, para que seus 
veículos obtivessem passagem pelas praças de pedágio sem que fosse necessária sua parada. A 
Requerida honrou por diversos meses com o previamente contratado, no entanto, não liquidou todas 
as faturas. Por não haver o devido pagamento até o momento, não restou alternativa à requerente, a 
não ser procurar o Judiciário para receber os valores representados pela fatura de cobrança, bem 
como extrato de movimentação nas praças de pedágio. 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 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
efetue o pagamento da quantia especificada devidamente atualizada e efetue o pagamento de 
honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao 
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. 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. São Paulo, 20 de abril de 2020 

Edital de Citação  Prazo de 30 dias. Processo Nº 0034998-16.2018.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª VC, do Foro de Campinas, Estado de SP, Dr(a). Renato Siqueira De Pretto, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Margarida Silva, RG 332138586, CPF 223.146.548-54, que foi 
instaurado o incidente de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica proposto por 
parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente ao cumprimento de 
sentença nº 0037606-21,2017.8.26.0114. 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 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente manifestação, 
nos moldes do artigo 135 do CPC, ficando o processo suspenso até a decisão final, ex vi do art. 
134, § 3º, do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
Mais. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 20 de maio de 2020. 

Edital de Citação Prazo 20 dias  Proc. 1000363-02.2015. 8.26. 0080. A Dr(a). Christiano Rodrigo 
Gomes de Freitas, Juíz de Direito da Vara única do Foro de Cabreúva/SP. Faz Saber a Marcos Elias 
Dal Bello - ME, CNPJ Nº 14.867.497/0001-54 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por 
CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de 
R$ 12.171,09, Referente a fatura de nº 101494026 com vencimento em 10/01/2013, e Fatura de Nº 
104514510, com vencimento em 13/02/2013, vencidas e não pagas. Considerando que o 
requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para 
os termos e atos da ação proposta ficando Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a 
quantia reclamada ou oferecer embargos. 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 Cabreuva, aos 15/05/2020.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1038254-65. 2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 30ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Faz Manutenção e Serviços Ltda., CNPJ 05.550.030/0001-95, 
representados pelos seus sócios Jocelino Carneiro da Silva, CPF Nº 027.466.158-60, e Fernando 
Altro de Siqueira que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
Linear Mult Comercio Ltda, para cobrança de R$ 438.763,45 (11/05/2020), referente à Venda de 
Produtos descritos e individualizados nas Notas Fiscais de nºs 2841, 2843, 2844, 2892, 2948 e 
2950, negociados entre as partes, conforme documentos descritos e anexos aos autos. Fica o 
Executado citado por meio deste edital para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a 
Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens bastem para satisfação da divida, nos termos 
do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. No caso integral do pagamento de (03) dias, a verba 
honorária será reduzida pela metade (art. 828 do CPC), No prazo para embargos, o executado, 
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 
em execução, inclusive custas e honorários de Advogado, poderá requerer seja-lhe admitido pagar o 
restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por 
cento) ao mês (art.916. do CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1043734-60. 2019.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª VC, do Foro de Sorocaba, Estado de SP, Dr(a). Mário Gaiara Neto, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber LS Negocios Imobiliarios Ltda-ME, pessoa jurídica de direito privado, CPF/MF Nº 
19.835.675/0001-89, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de 
Cobrança no valor de R$ 5.468,13. referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 
``22´´, da Quadra BY, do Loteamento Ninho Verde - Gleba I (atualmente denominado Ninho Verde I 
Eco Residence). Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0012578-59.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Christopher Alexander Roisin, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Terezinha Maria de Jesus, Brasileiro, RG 2.657.255, CPF 192.286.276-
20, encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação, por Edital, 
da Penhora realizada sobre o imóvel um lote de terreno sob o nº 10 da Quadra “CV”, do loteamento 
Terras de Santa Cristina Gleba V, situado no município de Paranapanema, matriculado sob o nº 
41.226 no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Avaré/ SP, por intermédio do 
qual fica intimada de seu inteiro teor para, se o caso, oferecer Embargos, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 02/03/2020.  

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0035257-56. 2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto 
Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Murilo Jerônimo de Almeida, RG 8967696, CPF 013. 
577.498-56, que na ação de Cumprimento de Sentença movida por Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, foi procedida a penhora do Imóvel um Lote de Terrreno, sob o nº 05 (cinco) da 
quadra (BC) do loteamento denominado Terras de Santa Cristina Gleba IV, situado na zona urbana 
do distrito e município de Arandú, comarca de Avaré, no estado de SP, medindo 13,00m (treze metr 
os) de frente para a rua 05; 13,00m nos fundos, onde confronta com o lote nº 22; 30,00m da frente 
aos fundos do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel onde confronta com o lote de nº 04 
e do lado direito mede 30,00m (treze metros) e confronta com o lote nº 06; encerrando a área de 
390,00m² (trezentos e noventa metros quadrados). Matrícula nº 33.291 CRI de Avaré -SP, 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação, por Edital, a 
cerca da Penhora  acima relatada, bem como do prazo de 15 dias para, eventual, impugnação. Não 
sendo impugnada a penhora, 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.  

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0009099-21.2019.8.26.0004.  O Dr. Carlos Bortoletto 
Schmitt Corrêa, Juiz de Direito da 2ºVC do Foro da Lapa – S/P. Faz Saber a  Erick Oliveira 
Zambrotti CPF Nº 222.360.460-19, RG Nº 33.190.520-6, que União Social Camiliana, alegando em 
síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
6.917,51. (Julho/2019). Nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma 
do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 
(quinze) dias." 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 Código de Processo 
Civil). 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 30 dias. Processo Nº 1000300-87. 2018.8.26.0268 A MM. Juiza de 
Direito da 1ª Vara, do Foro de Itapecerica da Serra, Estado de SP, Dra. Ana Rita de Figueiredo Nery, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Melissa dias dos Santos, Brasileiro, RG 30851082-3, CPF 
219.032.918-36, com endereço à Rua Nossa Senhora de Lourdes, 145, Maria Auxiliadora, CEP 
06843-230, Embu das Artes - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União 
Social Camiliana, alegando em síntese: contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, e 
não cumprido, uma vez que é devedora da quantia de R$ 10.773,69 referente mensalidades do 
período de fevereiro à dezembro/2013. Encontrando-se a ré 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 

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em reais)

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis dos Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

Demonstração do Resultado do Período em 31.12.2019 e 2018
(Valores expressos em R$)

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em reais)
ATIVO Notas Explicativas 2019 2018
Circulante 
Caixa  20,66  20,66
Bancos - Rec. Sem Restrições  173.252,48  186.305,10
Bancos - Rec. Com Restrições  179.090,10  122.608,61
Caixa e Equivalentes de Caixa 3.A  352.363,24  308.934,37
Direitos Realiz. a Curto Prazo
Termos de Parcerias 3.b 238.983,46  235.482,44
Projetos Sociais  3.c -  20.524,00
Adto. Funcionários  110.243,56  102.737,27
Outros Créditos  24.037,24  17.387,58
Total do Realizável C.P  373.264,26  376.131,29
Total do Circulante  725.627,50  685.065,66
Imobilizado 4.a
Bens de Uso - Assist. Social  2.890.511,31  2.874.617,44
Bens de Terceiros - Educação  145.523,68  141.045,68
Bens de Terceiros - Fumcad  138.124,88  133.903,88
Emenda Parlamentar- Seads-1007/2009  1.104,51  2.704,95
(-) Depreciações e Amortizações 4.b (887.929,77) (712.738,49)
Total Imobilizado  2.287.334,61  2.439.533,46
Total do não Circulante  2.287.334,61  2.439.533,46
Total do Ativo  3.012.962,11  3.124.599,12

PASSIVO + P.L Notas Explicativas 2019 2018
Circulante  5.
Obrigações Fiscais  125,33  87,45
Obrigações Sociais  2.177,31  1.809,46
Obrigações Trabalhistas  139.285,96  128.122,98
Contas a Pagar  4.712,49  3.868,88
Total  146.301,09  133.888,77
Termos de Parcerias a Realizar 3.B
Assistência Social  238.111,33  235.458,28
Educação  -  16.949,56
Projetos Sociais em Execução 3.c -  22.845,00
Receitas Financeiras  36.344,08  26.116,53
Total  274.455,41  301.369,37
Total do Circulante  420.756,50  435.258,14
Total
Patrimônio Líquido 6.
Patrimônio Social  2.689.340,98  2.015.947,59
Défi cit/Superávit do Período 7. (97.135,37) 673.393,39
Total do Patrimônio Social  2.592.205,61  2.689.340,98
Total do Passivo + P.L  3.012.962,11  3.124.599,12

 Notas Explicativas 2019 2018
Recursos com Restrições
Assistencia Social 8.1
(+) Parcerias com Entidades
 Governamentais - Smads   468.311,91  445.868,83
(+) Parcerias Internacionais  986.660,00  1.025.644,86
(-) Recursos Aplicados em Asist. Social. 8.2 (1.459.831,45) (1.473.853,12)
(+) Fundação Salvador Arena  22.845,00  59.254,00
(-) Recursos Aplicados   (21.245,00) (60.854,00)
Superávit/Défi cit da Atividade Social  (3.259,54) (3.939,43)
Educação - SME
(+) Parcerias com Entidades
 Governamentais - SME 9.3 1.422.293,05  1.251.881,38
(-) Recursos Aplicados em Assist.
 Educacional - SME 9.3 (1.423.384,10) (1.272.117,15)
Superávit/Défi cit
 da Atividade Educacional  (1.091,05) (20.235,77)
Gratuidades 11
(+) Trabalho Voluntário   13.680,00  9.000,00
(+) Outras Gratuidades Recebidas   47.053,34  60.010,12
(-) Recursos Aplicados  (60.733,34) (69.010,12)
Superávit\Défi cit dos
 Recursos com Restrições  (4.350,59) (24.175,20)
Recursos sem Restrições 8.4 254.913,96  869.898,84
(+) Doações de Associados  5.399,58  6.839,20
(+) Doações do Exterior 10. -  720.353,50
(+) Doações Pessoas Jurídicas 10. 240.122,10  132.940,02
(+) Doações Pessoas Físicas  9.392,28  9.766,12
Outras Despesas Ordinárias Vinculadas  (352.239,55) (171.177,32)
(-) Despesas Administrativas  (168.235,55) -
(-) Depreciações e Amortizações 4.b (176.791,72) (157.058,72)
(-) Impostos taxas e Contribuições  (7.212,28) (14.118,60)
Superávit/Défi cit Outras
 Rec. e Desp.Ordinárias  (97.325,59) 698.721,52
Receitas (Despesas) Financeiras
(+) Receita Financeira  6.320,60  6.642,92
(+) Descontos Obtidos  -  814,09
(-) Despesas Financeiras  (13.915,22) (13.801,79)
Resultado Financeiro Líquido  (7.594,62) (6.344,78)
Outras Receitas e Despesas
(+) Nota Fiscal Paulista 3.e 10.335,43  5.186,61
(+) Outras Receitas  1.800,00  5,24
Outras Receitas  12.135,43  5.191,85
Défi cit/Superávit do Período 7. (97.135,37) 673.393,39

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Método Indireto 2019  2018
Superávit do Período (97.135,37) 673.393,39
Ajustes do resultado
 às disponibilidades geradas
Depreciações e amortizações 176.791,72  157.058,72
Défi cit/Superávit Líquido Ajustado 79.656,35  830.452,11
Variações nos ativos circulantes
Parceria com entidades governamentais (3.501,02) (9.055,34)
Projetos Sociais 20.524,00  (20.524,00)
Adto. a funcionários (7.506,29) (10.829,68)
Outros Créditos (6.649,66) (5.138,88)
Variações nos passivos circulantes
Obrigações fi scais 37,88  (4.861,40)
Termos de Parceria a realizar (26.913,96) 55.965,12
Obrigações sociais 367,85  -
Obrigações trabalhistas 11.162,98  10.534,83
Contas a pagar 843,61  (4.424,29)
(1) Caixa líquido das atividades operacionais 68.021,74  842.118,47
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Assistência Social (20.114,87) (685.695,11)
Educação (4.478,00) -
(2) Caixa líquido aplicado
 das atividades de investimentos (24.592,87) (685.695,11)
(3) Caixa líquido aplicado
 das atividades de fi nanciamentos -  -
(1+2+3) Aumento (Redução)
 de caixa e equivalentes de caixa 43.428,87  156.423,36
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 308.934,37  152.511,01
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 352.363,24  308.934,37
Aumento (Redução) do
 Caixa e Equivalentes de Caixa 43.428,87  156.423,36

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos
nos Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

 2019 2018 N.Explc. (3 e)
ORIGENS
Das Operações
• Superávit do Período (97.135,37) 673.393,39
• (+) Ajuste de Depreciações  176.791,72  157.058,72
 79.656,35  830.452,11
Outras
Total das Origens 79.656,35  830.452,11
Aplicação dos Recursos
• Défi cit do Período
• Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado 24.592,87  685.695,11
• Aumento do Capital Circulante  55.063,48  144.757,00
Total das Aplicações  79.656,35  830.452,11
Demonstração do CCL (Capital Circ. Líquido) 
  Balanço  Variação
 Período Período
C.C.L Anterior atual Monetária Percentual
Ativo Circulante  685.065,66  725.627,50  40.561,84  5,92
Passivo Circulante  435.258,14  420.756,50  (14.501,64) (3,33)
Capital Circulante Líquido  249.807,52  304.871,00  55.063,48  22,04

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  Superávit/
 Patrimônio  Défi cit do 
 Social Exercício Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 2.193.831,68  (177.884,09) 2.015.947,59
Défi cit do Período Anterior
 Incorporado ao Patrimônio (177.884,09) 177.884,09 -
Superávit do Período  - 673.393,39  673.393,39
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 2.015.947,59  673.393,39  2.689.340,98
Défi cit do Período Anterior
 Incorporado ao Patrimônio 673.393,39  (673.393,39) -
Défi cit do Período  - (97.135,37) (97.135,37)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 2.689.340,98  (97.135,37) 2.592.205,61 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em reais)

Associação Casa dos Curumins
CNPJ. 07.883.701/0001-65

1. Contexto Operacional: Constituída em 23 de janeiro de 2006, a Associação Casa dos 
Curumins é uma associação civil de direito privado, sem fi ns lucrativos e duração por tem-
po indeterminado, de acordo com o Artigo 2º da Lei 12.101/2009, regulamentada pelo De-
creto 8.242 de 23 de maio de 2014, a Associação obedece ao Princípio da Universalidade 
do Atendimento, e tem como objetivo principal o desenvolvimento integral de crianças, 
adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, promovendo, em função de-
las, também suas famílias e a comunidade, sem distinção de raça, cor, credo religioso ou 
político, profi ssão, nacionalidade ou sexo, e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação 
aplicável. A Instituição no atendimento aos seus objetivos estatutários tem como atividade 
preponderante a Assistência Social e presta estes serviços de forma gratuita, continuada e 
planejada para os usuários que dela necessitar, sem qualquer discriminação de acordo com 
a Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009 e posteriores alterações. Os valores e as apli-
cações em assistência social estão registrados por seu valor original e de acordo com a sua 
competência conforme demonstrado na Nota 8. O atendimento aos seus objetivos se dá 
mediante Programas e Projetos de Assistência Social, Educação, Esporte, Meio Ambiente 
e Cultura defi nidos pela Diretoria. A Associação Casa dos Curumins, por ser entidade de in-
teresse social, possui os seguintes registros e certifi cados: • CEBAS – Entidade Benefi cen-
te de Assistência Social – Portaria MDS 92/2019, DOU 08.05.2019 com validade até 02 de 
setembro de 2021; • Utilidade Pública Municipal - Título de reconhecimento recebido em 
2013; • Registro no Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS – nº 461/2012; 
• Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – nº 
1206/2006; • Registro na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social – 
SEADS/PS – 6618/2008; • Certifi cado de Regularidade Cadastral de Entidades CRCE 
0363/2013 – Governo de São Paulo. De acordo com o Art. 14 do Código Tributário Na-
cional, a Entidade: I - Não remunera a Diretoria e nem distribui qualquer parcela de seu 
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; II - Aplica integralmente, no País, os seus 
recursos na manutenção de seus objetivos institucionais; III - Mantém a escrituração de 
suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades exigidas pela lei, capazes 
de assegurar sua exatidão. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: a) De-
claração de Conformidade: as demonstrações fi nanceiras da organização para os exer-
cícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 foram elaboradas e 
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às entidades 
sem fi nalidade de lucros, considerando a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral, 
(NBC) TG 1000 - CTG 1000 - adoção plena, suas interpretações Técnicas e Comunicados 
Técnicos, em especial à ITG-2002 (R1) (Resolução CFC 1409/2012) que estabelece cri-
térios e procedimentos específi cos de avaliação, de registro das transações e variações pa-
trimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a se-
rem divulgadas em notas explicativas das entidades sem fi nalidade de lucros seguindo as 
práticas contábeis descritas na Nota 3. a) As demonstrações fi nanceiras inerentes aos 
exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 estão sendo apresentadas em Reais 
(R$). b) Formalidade da Escrituração Contábil: a Resolução CFC nº 1.330/11 (NBC ITG 
2000). A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos ad-
ministrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contem o número de 
identifi cação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa 
ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática 
de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, ela-
boradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas na Escrituração Contábil Di-
gital – ECD. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, 
livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil. A 
documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas es-
senciais, defi nidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. 
A entidade manter em boa ordem a documentação contábil. c) Estimativas Contábeis: 
na elaboração das demonstrações contábeis, é necessário utilizar estimativas para conta-
bilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações contábeis da entida-
de incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado 
e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estima-
tivas. d) Prazos: os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exer-
cício seguinte são classifi cados como circulante. e) Em dezembro de 2011 foi publicada a 
Portaria 353 do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome que estabelece 
em seu Artigo 12 que as entidades com atuação preponderante em Assistência Social de-
vem incluir em suas demonstrações a Demonstração das Origens e Aplicações dos Recur-
sos – DOAR. 3. Sumário das Principais Práticas Contábeis: Em consonância com a 
NBC ITG 2002 (R1), os registros contábeis das receitas e despesas são Reconhecida men-
salmente respeitando o princípio de competência, ou seja, as receitas e despesas são re-
conhecidas no resultado no período em que elas ocorrem, simultaneamente quando se re-
lacionarem, independente do efetivo recebimento ou pagamento. a) Caixa e equivalen-
tes de caixa: as aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento ori-
ginal em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimen-
tos, com vencimento superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em 
investimentos a curto prazo. b) Parceria com entidades governamentais - São prove-
nientes de parcerias fi rmadas com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistên-
cia Social – SMADS, Secretaria Municipal da Educação - SME e Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania (FUMCAD), e tem como objetivo principal operacionalizar 
projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o 
fl uxo fi nanceiro e operacional aos órgãos competentes, fi cando também toda documenta-
ção a disposição para qualquer fi scalização. De acordo com a administração o saldo em 
31.12.2019 é 100% recebível. c) Projeto Salvador Arena: Ofi cinas de artes, com con-
teúdos estruturados, com o intuito de formação cidadã, cultural e profi ssional para um gru-
po de 40 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, moradores do Dis-
trito da Pedreira, zona sul de São Paulo. Trouxe aos atendidos o conhecimento sobre a arte 
e a cultura e ofereceu os instrumentos necessários para início de uma atividade própria 
como forma de geração de renda. Com caráter de inclusão social e profi ssionalização atra-
vés da arte e da cultura, teve o intuito de formar jovens em arte e cultura, setor em que os 
jovens da periferia não têm nenhum acesso, aumentando desta forma o leque de oportuni-
dades de empregabilidade para os mesmos, através de produções independentes ou tra-
balhos em ONGs e escolas do bairro. O projeto trouxe novos universos e horizontes para a 
população da periferia, a qual é excluída da participação à criação do belo na cidade de São 
Paulo. d) As doações e contribuições espontâneas são registradas quando recebidas, 
sendo que quando destinadas ao custeio são contabilizadas como receita. (e) Programa 
Nota Fiscal Paulista - Os valores recebidos em 2019 e 2018 foram de R$ 10.335,43 e 
5.186,61, respectivamente, aplicados para complementar as atividades desenvolvidas e 
em custos operacionais da área. (f) A Entidade para a contabilização das parcerias gover-
namentais, atendeu a NBCT TG 07 (R2) que em seu texto item 12 relata que uma subven-
ção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada 
com as despesas que pretende compensar, em base sistemática. 4. Ativo não Circulan-
te - Imobilizado: (a) É registrado ao custo de aquisição. A Entidade contabilizou as depre-
ciações do ativo imobilizado calculando-as pelo método linear mediante aplicação de taxas 
que levam em conta o tempo de vida útil econômica do bem. (b) A depreciação é reconhe-
cida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear
 Taxa   Depreciação Imobilizado Imobilizado
Assistência Social % Custo Acumulada  Líquido  Líquido
   2019  2018
Prédios Assistenciais 4% 2.158.523,38 (332.683,32) 1.825.840,06 1.912.172,38
Material Pedagógico 10% 45.018,73 (13.446,70) 31.572,03 23.808,31
Móveis Utensílios  10% 224.831,69 (135.065,19) 89.766,50 108.948,03
Veículos 20% 147.707,00 (134.274,12) 13.432,88 19.633,04
Computadores 20% 133.615,68 (98.652,91) 34.962,77 34.311,23
Maq. e Equipamentos 10% 41.930,33 (14.673,00) 27.257,33 31.450,01
Instalações 10% 93.284,50 (47.692,47) 45.592,03 54.919,99
Benfeitorias em
 Imóveis de Terceiros 10% 45.600,00 (5.167,32) 40.432,68 42.256,44
Bens de Terceiros-Educação          
Móveis Utensílios  10% 85.993,09 (32.145,53) 53.847,56 57.968,40
Benf. Bens de Terceiros  4% 31.350,00 (4.284,09) 27.065,91 28.319,79
Computadores  20% 19.763,79 (16.536,65) 3.227,14 7.179,94
Equip. Educacionais  10% 8.416,80 (3.446,55) 4.970,25 5.811,81
Bens de Terceiros-FUMCAD         
Instrumentos Musicais  10% 132.649,88 (48.036,72) 84.613,16 105.851,78
Móveis Utensílios  10% 5.475,00 (1.825,20) 3.649,80 4.197,36
Outros Imobilizados          
Conv.356/2009 20% 31.900,00 (31.900,00) - -
Conv.10072009 10% 16.006,00 (14.901,49) 1.104,51 2.704,95
Total   3.222.065,87 (934.731,26) 2.287.334,61 2.439.533,46
Em 2018 foi adquirido um imóvel situado a Rua das Moreias, 434 – Balneário São Francis-

co – São Paulo - SP à ser utilizado para ofi cinas de artes dos Projetos Assistenciais. 5. Pas-
sivo Circulante e não Circulante: São reconhecidas quando a Entidade tem uma obri-
gação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é prová-
vel que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa 
confi ável do valor possa ser feita.
Circulante
Obrigações Fiscais 125,33 87,45
Obrigações Sociais 2.177,31 1.809,46
Obrigações Trabalhistas 139.285,96 128.122,98
Contas a Pagar 4.712,49 3.868,88
Total 146.301,09 133.888,77
Termos de Parcerias a Realizar
Assistência Social  238.111,33 235.458,28
Educação  - 16.949,56
Projetos Sociais em Execução 3.c - 22.845,00
Receitas Financeiras  36.344,08 26.116,53
Total  274.455,41 301.369,37
Total do Circulante  420.756,50 435.258,14
6. Patrimônio Social: O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e com-
preende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício (superávit ou défi cit) ocor-
ridos. 7. Do Resultado de Exercício - Item 15 ITG-2002 (R1): O valor do superávit ou dé-
fi cit deve ser incorporado ao Patrimônio Social. O superávit, ou parte de que tenha restrição 
para aplicação, deve ser reconhecido em conta específi ca do Patrimônio Líquido. 8. Contri-
buições Sociais – Isenção Lei 12.101/2009): Em atendimento art. 29 da Lei 
12.101/2009, ao Decreto nºs 8.242/2014 e a norma contábil, ITG 2002 (R1), item 27, letra 
“c” são demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções previdenciárias, como se 
devido fosse, gozadas durante o exercício de 2019 e 2018.

Isenções Usufruídas
Descrições Assist. Social Educação Total Total
DATA 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Cota Patronal 98.619,28 92.325,99 175.216,82 172.646,54 273.836,10 264.972,53
Rat  9.713,97 9.232,60 17.434,90 17.264,65 27.148,87 26.497,25
Terceiros 21.856,42 20.773,35 39.228,52 38.845,47 61.084,84 59.618,82
Autônomos 1.479,63 0,00 867,85 256,41 2.347,48 256,41
Total 131.669,30 122.331,94 232.748,09 229.013,07 364.417,39 351.345,01
8.1. Assistência Social: Demonstração do Cumprimento da Aplicação e Atendi-
mentos Sociais: As aplicações em gratuidades por meio dos Programas de Assistência 
Social foram observados os preceitos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada 
pela Lei Nº 12.435, de 6 de julho de 2011, em consonância Resolução nº 109, de 11 de no-
vembro de 2009 que aprovou a Tipifi cação Nacional de Serviços Sócio assistenciais, den-
tro desses parâmetros os programas instituídos estão caracterizados como de Proteção So-
cial Básica. 8.2. Nos exercícios de 2019 e 2018 foram recebidos e aplicados os seguintes 
montantes:
 2019 2018
(+) Parcerias com Entidades Governamentais  468.311,91 445.868,83
(+) Entidades Internacionais 966.660,00 1.025.644,86
(+) FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA 22.845,00 61.575,00
(-) Recursos Aplicados (1.481.076,45) (1.533.088,69)
8.3. Descrição dos Programas de Assistência Social: Centro para Crianças e 
Adolescentes: é um espaço de referência para o desenvolvimento de ações socioeduca-
tivas com crianças e adolescentes, buscando assegurar o fortalecimento de vínculos fami-
liares e o convívio grupal, comunitário e social, através de atividades com crianças e ado-
lescentes. Em 2019 foram atendidas 150 crianças e adolescentes e prestada assistência às 
suas famílias, e em 2018 foram atendidas 143 crianças e adolescentes e prestada assistên-
cia às suas famílias. Projeto Salvador Arena: Objetiva a inclusão social de 40 crianças e 
adolescentes em situação de risco social através da arte, assegurando espaços de referên-
cia e de participação, de relações de afetividade, de respeito e de autoridade que garantam 
a ampliação de seu universo de trocas culturais, o acesso à novos conhecimentos e a ex-
perimentação da participação na vida pública. Com caráter de inclusão social e profi ssiona-
lização através da arte e da cultura, teve o intuito de formar jovens em arte e cultura, setor 
em que os jovens da periferia não têm nenhum acesso, aumentando desta forma o leque 
de oportunidades de empregabilidade para os mesmos, através de produções independen-
tes ou trabalhos em ONGs e escolas do bairro. O projeto trouxe novos universos e horizon-
tes para a população da periferia, a qual é excluída da participação à criação do belo na ci-
dade de São Paulo. 9. Descrição dos Programas em Assistência Educacional: Cen-
tro de Educação Infantil Parque Doroteia: Objetiva manter espaços coletivos privile-
giados de vivência da infância, de modo a contribuir na construção da identidade social e 
cultural da criança, objetivando proporcionar condições adequadas para promover educa-
ção, proteção, segurança, alimentação, cultura, saúde e lazer, com vistas à inserção, pre-
venção, promoção e proteção à infância. 9.1 Ensino Básico: A Assistência Educacional 
está vinculada ao atendimento por meio do Centro de Educação Infantil, conforme as dire-
trizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Paulo e de acor-
do com o Plano de Trabalho aprovado pela Coordenadoria de Educação. O serviço é inte-
gralmente gratuito, os atendimentos são para crianças na faixa etária de 4 meses a 3 (três) 
anos e onze meses. Foram cumpridas as exigências estabelecidas pela Lei 12.101/2009 e 
todos os alunos matriculados são gratuitos, atendendo assim a proporcionalidade de uma 
bolsa integral para cada cinco alunos pagantes, conforme segue:
 Quantidade de Bolsas exigidas p/Lei 12.101/2009 Total de Bolsas
Exercício Alunos Proporcionalidade 5 x 1 Concedidas
2018 158 35 158
2019 158 35 158
9.2. Critérios de Acesso à Bolsa de Estudo: Os critérios de acesso à bolsa de estudos 
são defi nidos pela Secretaria de Educação do Município do São Paulo e os alunos são en-
caminhados pela própria Secretaria da Educação. Realiza-se um cadastro e mediante a dis-
ponibilidade de vaga a criança é encaminhada para uma Unidade Educacional mais próxi-
ma a de seu endereço residencial. A idade deverá estar compatível com o nível e modali-
dade de ensino e residir próximo ao estabelecimento de Educação. De acordo com levan-
tamento feito pela Associação consta que: Foram concedidas para o exercício 2019 bolsas 
para crianças provenientes de famílias inscritas no Cadastro Único conforme demostrado 
no quadro acima. Os alunos são avaliados pela Instituição em conformidade com a legisla-
ção vigente, atendendo ao perfi l socioeconômico de acordo com o parágrafo 7º do art. 13 
da Lei 12.101/2013. A Instituição prepara um formulário detalhado para a aferição do per-
fi l sócio econômico do aluno, que é preenchido no momento da matrícula. São realizadas 
visitas por Assistente Social à residência dos alunos. 9.3. Dos recursos recebidos e sua 
aplicação: Os recursos são provenientes de convênios fi rmados com a Secretaria Munici-
pal da Educação - SME, e tem como objetivo principal executar projetos e atividades pré-
determinadas. Os recursos próprios são de entidades parceiras e de doações de pessoas fí-
sicas com o objetivo proporcionar situações educativas, ampliando o repertório de habilida-
des das crianças, possibilitando seu desenvolvimento integral e das capacidades de ordem 
física, cognitiva, ética, complementando a ação da família e da comunidade. Os valores re-
cebidos de convênios são aplicados em sua totalidade nas fi nalidades estatutárias e em 
conformidade com os termos estipulados pelo convênio público. Periodicamente, a Institui-
ção presta conta de todo o fl uxo fi nanceiro e operacional aos órgãos competentes, fi cando 
também toda documentação a disposição para qualquer fi scalização. Nos exercícios de 
2019 e 2018 foram recebidos e aplicados os seguintes montantes:
Descrição 2019 2018
(-) Custos da aplicação da Assistência Educacional 1.423.384,10 1.272.117,15
(+) Entrada de recursos de
 Entidades Governamentais /SME 1.422.293,05 1.251.881,38
10. As doações e contribuições espontâneas são registradas quando recebidas, sendo que 
quando destinadas ao custeio são contabilizadas como receita. Em 2018 a Casa dos Curu-
mins recebeu da empresa Poly-Clip uma doação no valor de R$ 78.600,00 que foram apli-
cados integralmente em suas atividades institucionais.
 2019 2018
Doações de Associados 5.399,58 6.839,20
Doações do Exterior (p/ compra do imóvel) - 720.353,50
Doações de Pessoas Jurídica 240.122,10 132.940,02
Doações de Pessoas Físicas 9.392,28 9.766,12
11. Serviços Voluntários: A Casa dos Curumins contou com o apoio de voluntários, no 
decorrer do ano, cujos serviços prestados proporcionaram a redução de R$ 13.680,00 (tre-
ze mil seiscentos e oitenta reais). Conforme estabelecido no item 19 ITG-2002 (R1), os 
custos da prestação de serviços foram reconhecidos pelo valor justo, como se tivesse ocor-
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Associação Filantrópica Assistencial

A  s  s  o  c  i  a  ç  ã  o
SRS. ASSOCIADOS E COLABORADORES: Submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018. A Diretoria permanece à disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.

rido o desembolso fi nanceiro. 12. Instrumentos Financeiros: (a) Identifi cação e va-
lorização dos instrumentos fi nanceiros. A Entidade avaliou seus ativos e passivos em 
relação aos valores de mercado, por meio de informações disponíveis e metodologias 
de avaliação estabelecidas pela administração. Os principais instrumentos fi nanceiros 
ativos e passivos da Entidade em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 estão descritos 
a seguir, bem como os critérios para sua avaliação: (b) Caixa e equivalentes de caixa, 
subvenções a receber, outros ativos circulantes e contas a pagar. Os valores contabi-
lizados aproximam-se dos de realização.
 2019 2018
Caixa 20,66  20,66
Bancos - Rec. sem Restrições 173.252,48  186.305,10
Bancos - Rec. com Restrições 179.090,10  122.608,61
Caixa e Equivalentes de Caixa 3.A  352.363,24  308.934,37
(c) Derivativos: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Entidade não possuía opera-
ções envolvendo instrumentos fi nanceiros derivativos. 13. Cobertura de Seguros: 
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a cobertura de seguros é considerada sufi ciente 
pela administração para cobrir eventuais sinistros. 14. Eventos Subsequentes: Não 
ocorreram até a presente data quaisquer outros eventos que pudessem alterar de sig-
nifi cativa as demonstrações contábeis, bem como as operações da Entidade. 15. Con-
tingências: A Entidade não possui ações trabalhistas, cíveis ou tributárias envolven-
do risco de perda classifi cado como provável ou possível. 16. Recursos da Entidade: 
Todos os recursos obtidos pela entidade foram aplicados em suas fi nalidades institu-
cionais de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas 
e Investimentos Patrimoniais. São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

AGRUS AGROPECUÁRIA S/A 
CNPJ n° 17.783.175/0001-15 - NIRE n° 3530045151-1 

Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinaria Realizada em 14/02/2020.
Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 192.079/20-7 em 
29/05/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMPANHIA BRASILEIRA DE FIAÇÃO - CNPJ/MF. nº 
61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001408-1 -  Convocação - As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 06.07.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Companhia Brasileira 
de Fiação a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 
06 de julho de 2020, às 10:00hs, na sede social na Rua Cesário 
Alvim, 498, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a se-
guinte ordem do dia:- 1.- Relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31.12.19; 2.- Eleição da 
Diretoria para o triênio 2020/2023; 3.-Fixação dos honorários da 
Diretoria; 4.- Outros assuntos de interesse social. Acham-se à 
disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os 
documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São 
Paulo (SP.), 04 de junho de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi, Diretor Presidente.

CIA. NATAL - Empreendimentos, Participações, Indústria e Co-
mércio - CNPJ/MF. nº 61.339.917/0001-00 - NIRE 35.300.053.061 
- Convocação - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada 
em 06.07.20. Ficam convocados os senhores acionistas da Cia. 
Natal - Empreendimentos, Participações, Indústria e Comércio 
a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 06 de julho 
de 2020, às 13:00hs, na sede social na avenida Guilherme Giorgi, 
1091, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte or-
dem do dia:- 1.- Relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para o 
triênio 2020/2023; 3.- Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- Ou-
tros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos acio-
nistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se 
refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 04 de junho 
de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

METALÚRGICA ARICANDUVA S.A. CNPJ/MF. nº 
61.340.071/0001-28 - NIRE 353.0001775-7 - Convocação - As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 06.07.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Metalúrgica Aricanduva 
S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 06 de 
julho de 2020, às 15:00hs, na sede social na avenida Paulista, 
352, 11º andar, sala 115, nesta Capital, para discutir e deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relatório da administração, 
balanço e contas do exercício social findo em 31.12.19; 2.- Elei-
ção da Diretoria para o triênio 2020/2023; 3.- Fixação dos ho-
norários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no ende-
reço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 04 de junho de 2020. (a) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.
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