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Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A.
CNPJ/MF Nº 26.173.513/0001-98 - NIRE 35300509412

Edital de Convocação
Convidamos os senhores acionistas para a reunião de assembléia geral ordinária e extraordinária,
que se realizará no dia 31 de julho de 2020, às 11hs, na Avenida Ordem e Progresso, 157, 9º andar,
sala 908, Barra Funda, na cidade de São Paulo - SP, com a seguinte Ordem do Dia: a) examinar, dis-
cutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2019; b) tomar as contas da Administração
referente ao exercício social de 2019; c) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos; d) deliberar sobre a remuneração anual global dos administradores;
e) outros assuntos de interesse geral. Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os
documentos exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76, ou por meio eletrônico (whatsapp) de empresa.
Giuliano Campolim Gabliotti - Diretor-Presidente.                                                                 (18, 21 e 22)

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0014100-53. 2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio da Costa 
Leite, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Francisco Mello Sardinha, RG Nº 07903991, CPF Nº 
098.060.168-15, que Momentum  Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi 
deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 18.596,87, que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, 
(art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % 
(art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 09/06/2020.  

Orient Relógios do Brasil S.A.
CNPJ (MF) 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875

Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas, a se reunirem em A.G.O.E no dia 29/07/2020, às 11 hs, na Sede So-
cial, Avenida das Nações Unidas, 10.989, 7º. Andar, Conjunto 71, Sala 1 - Brooklin Paulista, SP/SP, CEP 
04578-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I) AGO: 1) Tomar as contas dos admi-
nistradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encer-
rado em 31/12/2019; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e 3) Eleição de Dire-
toria; II) AGE: 1) Alteração da política de representação da Companhia com a consequente alteração do 
Estatuto Social; 2) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 21/07/2020. A Diretoria.(21, 22 e 23/07/2020)

Whitehouse Holding S/A
CNPJ nº 17.551.737/0001-03

Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras (Em milhares de reais)

Demonstração das mutações Capital Reservas Resultado Ações
do patrimônio líquido social de Lucros do em Reserva Reserva

integralizado Retidos Exercício Tesouraria Legal Estatutária Total
Saldo em 31/12/2018  7.534,38  10.972,87  10.548,86  (4.990,00)  1.506,88  33.710,94  59.283,92
Lucro líquido do período  -  -  1.796,91  -  -  -  1.796,91
Constituições de Reservas  -  -  (10.021,41)  -  -  10.021,41  -
Constituição de Reserva Estatutária do exercício

de 2017 conforme AGO de 29/06/2018  -  (2.246,94)  -  -  -  2.246,94  -
Lucros Distribuidos  -  (1.972,56)  (527,44)  -  -  -  (2.500,00)
Saldo em 31/12/2019  7.534,38  6.753,37  1.796,91  (4.990,00)  1.506,88  45.979,29  58.580,83

Balanço Patrimonial/Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante  54,49  3.099,93
 Disponível  54,49  3.099,93
Não-circulante  58.526,74  56.224,74
 Créditos com pessoas ligadas  2.931,42  2.893,60
 Investimentos  55.595,33  53.331,13

Total do ativo  58.581,23  59.324,66

Balanço patrimonial/Passivo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante  0,40  0,04
 Impostos e contribuições a recolher 0,40  0,04
Não-circulante  -  40,70
 Débitos com pessoas ligadas  -  40,70
Patrimônio líquido 58.580,83  59.283,91
 Capital social  7.534,38  7.534,38
 Reservas  49.249,53  41.200,67
 Resultado do Exercício  1.796,91  10.548,86
Total do passivo  58.581,23  59.324,66

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras, referente ao exercício findo em 31.12.2019. Informamos que encontram-se na Sede da
Administração cópias das respectivas demonstrações devidamente assinadas por toda à Diretoria com Notas Explicativas. A  Administração encontra-se à disposição para prestar
quaisquer esclarecimentos julgados necessários. São Paulo, 20 de julho de 2020.

Demonstração do fluxo de caixa 31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido antes das provisões

tributárias  1.796,91  10.548,86
(+/-) Ajustes p/ conciliar o resultado
com o valor das disponibilidades
(-)Ganho na equivalência patrimonial (2.264,19) (10.567,36)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
 Aumento / (Redução) nas contas a pagar 0,35  0,04
(+) Lucros Recebidos  -  4.169,65
(-) Lucros Distribuidos  (2.500,00)  (2.847,75)
(=) Caixa líquido das atividades

operacionais  (2.966,93)  1.303,43
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Créditos com pessoas ligadas  (37,81)  2.840,93
Débitos com pessoas ligadas  (40,70)  (1.047,75)
(=) Caixa líquido das atividadesde

financiamentos  (78,51)  1.793,18
(=) Aumento / redução líquido de

caixa  (3.045,44)  3.096,61
Caixa no início do período  3.099,93  3,32
Caixa no final do período  54,49  3.099,93
(=) Aumento / redução líquido de

caixa  (3.045,44)  3.096,61
Sylvio Wagih Abdalla Junior - Diretor Presidente

Roner Felipe do Rosario - Contador CRC 1SP133.455/O-1

Demonstração do resultado do exercício
31/12/2019 31/12/2018

(+) Receitas Operacionais  2.484,91  10.598,40
Receitas financeiras  60,60  0,07
Recebimento de Dividendos  160,11  30,98
Resultado da equivalência patrimonial  2.264,19  10.567,36

(-) Despesas Operacionais  (673,45)  (49,53)
Despesas gerais e administrativas  (672,40)  (48,55)
Despesas financeiras  (1,04)  (0,98)
(=) Resultado Bruto  1.811,46  10.548,87
Imposto de Renda/Contribuição Social  (14,54)  (0,01)
(=) Resultado líquido do exercício  1.796,91  10.548,86

Declaração de IRRPF 
entregue e processada

Agora é hora de pensar 
no planejamento fis-
cal e tributário para 

sua declaração do ano que 
vem, afinal de contas, um 
ano bem pensado evitará os 
riscos da malha fina e outras 
complicações com o “leão”. 
Você pode programar a 
renda financeira necessária 
para justificar suas aqui-
sições ou investimentos, 
programando a retirada de 
lucros isentos; melhorando 
a retirada do pró-labore, 
recolhendo mensalmente 
o carnê leão sobre recebi-
mentos de pessoas físicas. 
A renda também poderá 
ser proveniente de emprés-
timos ou recebimento de 
doações ou heranças.

Caso o contribuinte rece-
ba valores mensalmente de 
pessoas físicas, como: alu-
gueis, serviços profissionais 
prestados a particulares ou 
mesmo no recebimento de 
pensão, em montante que 
atinja o limite da Tabela 
Progressiva do Imposto de 
Renda (R$ 1.903,98 para 
este ano), fica obrigado a re-
colher o imposto incidente, 
até o final do mês seguinte 
ao do recebimento, através 
do “carnê-leão”. Caso não 
proceda o referido reco-
lhimento,  ficará sujeito a 
multas.

Se houve no ano corren-
te  venda de bens como 
imóveis, veículos, ações 
ou quotas, o contribuinte 
deve apurar se obteve ga-
nho/lucro na venda. Caso 
haja ganho de capital, 
deverá recolher o imposto 
apurado, com vencimento 
no mês seguinte ao do re-
cebimento.

O contribuinte que rece-
ber doação em espécie ou 
em bens em valor superior 
a  2.500 UFESP no ano (R$ 
66.325,00 em 2019), tam-
bém deverá pagar imposto, 
denominado ITCMD. A 
alíquota é de 4% no estado 
de São Paulo e o imposto 
deverá ser recolhido no 
mesmo dia em que ocorrer 
a doação.

Quando emprestar ou ob-
ter empréstimos de tercei-
ros, que não de instituições 

financeiras, o contribuinte 
deverá elaborar contrato 
de mútuo assinado entre as 
partes com firma reconheci-
da e guardar a transferência 
do valor via instituição 
financeira TED ou DOC, 
ou ainda cópia do cheque 
nominal com o registro do 
débito/crédito no extrato.

Profissionais autônomos 
que prestem serviços a 
pessoas físicas, além do 
recolhimento mensal de 
IR denominado carnê leão, 
devem fazer o recolhimen-
to do INSS mensalmente 
(limitado ao teto atual de, 
R$ 6.101, 60 (20% sob esse 
valor).

Em relação aos pagamen-
tos de Despesas Dedutíveis, 
nos gastos com a saúde, 
exigir o comprovante de 
pagamento do gasto (nota 
fiscal, recibo médico, etc.) 
em seu nome ou de seu 
dependente legal, inclusive 
com a anotação do seu CPF 
e o do profissional que lhe 
prestou o serviço.  Separar 
os valores dos gastos com 
plano de saúde de cada 
beneficiário. 

Ensino também é despesa 
dedutível. Solicitar às Insti-
tuições de Ensino (Escolas 
/ Ensino Superior / Gradu-
ação / Pós / Curso Técnico) 
– um resumo do que fora 
pago a título de mensalidade 
no referido ano.

Atualmente, a Receita Fe-
deral  possui vários meios de 
cruzamento de dados, além 
de convênios de comparti-
lhamento informações com 
outros entes governamen-
tais. Cada vez mais difícil 
omitir informações, sendo 
imprescindível o planeja-
mento, organização e con-
trole para evitar problemas, 
recolhendo os impostos 
por ventura devidos ao 
longo do ano, guardando os 
comprovantes necessários. 
Agindo com tal cautela, sua 
declaração ao fisco será a 
reprodução fidedigna de 
como foi seu ano no âmbito 
fiscal e tributário. Em caso 
de duvidas, consulte seu 
contador.

Eduardo Moisés

Planejamento fiscal 
e tributário

É a hora do profissional se reinventar 
e se apresentar para o mercado.
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É importante que o tra-
balhador agora reveja 
todas as realizações e 

trace um novo plano para con-
tinuar. Sabe-se que após uma 
demissão, o desempregado 
passa por três fases:
 1) Choque – Por que eu? 

O que eu fiz? Onde er-
rei? Me dediquei tanto 
é agora é isso? Como 
assim?

 2) Aceitação - Estou fora 
então devo procurar me 
preparar para este novo 
cenário.

 3) Ação – Vou me prepa-
rar e traçar uma nova 
estratégia.

Para Madalena Feliciano, 
gestora de carreira, “Perder 
o emprego não é um bicho 
de sete cabeças como muitos 
pensam. Esses momentos 
são necessários para que o 
trabalhador repense suas 

Confira como agir diante uma 
demissão neste momento

Mercado Eletrônico S.A.
CNPJ nº 00.117.351/0001-87

Demonstrações Financeiras  Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Balanço patrimonial                      Individual                   Consolidado
Ativo           2019          2018           2019           2018
Circulante 23.595.210 28.086.953 33.076.763 36.235.779
Caixa e equivalentes
  de caixa 416.760 684.961 1.837.745 1.028.896
Aplicação Financeira 15.015.589 20.817.219 21.397.578 25.947.185
Contas a receber
  de clientes 11.553.210 12.364.581 15.317.698 14.643.198
(-) Provisão para
  Devedores Duvidosos (6.453.858) (6.390.139) (6.817.845) (6.686.605)
Adiantamentos 503.948 167.901 532.358 496.236
Impostos e contribuições
  a recuperar 382.079 1.039 734.414 336.471
Empréstimos
  a Funcionários 30.308 - 30.308 -
Mutuos a Receber de
  Partes Relacionadas 2.127.500 - -
Despesas pagas
  antecipadamente 19.674 441.391 44.507 470.398
Não circulante
Realizável a longo prazo 478.389 448.599 506.299 461.796
Deposito caução-Aluguel 340.211 332.494 340.211 332.494
Depósito Judicial
  - Trabalhista 138.178 116.105 138.178 116.105
Outras contas a receber - - 27.910 13.197
Permanente 22.414.048 14.275.978 15.020.056 7.188.863
Investimentos 8.062.873 7.239.489 - -
Imobilizado 8.192.885 3.097.844 8.318.804 3.219.294
Imobilizado 13.298.852 6.797.940 15.709.984 9.147.004
Depreciações
  acumuladas (5.105.967) (3.700.096) (7.391.180) (5.927.710)
Intangível 6.158.290 3.938.645 6.701.252 3.969.569
Intangível 22.243.565 18.025.591 71.361.387 65.715.236
Amortizações
  acumuladas (16.085.275)(14.086.946) (64.660.135) (61.745.667)
Total do ativo 46.487.647 42.811.530 48.603.118 43.886.438

Demonstrações dos fluxos de caixa Individual               Consolidado
Atividades operacionais         2019         2018         2019         2018
Lucro/Prejuízo
  líquido do exercício 228.439 626.136 228.439 626.136
Ajustes ao Prejuízo líquido 4.133.065 3.906.793 4.622.527 3.798.562
Provisão para
  devedores duvidosos 515.467 1.931.634 574.722 1.913.422
Depreciações e
  amortizações 3.404.200 2.487.079 3.478.199 2.554.668
Equivalência patrimonial (356.443) (71.931) - -
Baixa de imobilizados
  e intangíveis 67.701 246.745 67.701 246.745
Provisões (101.081) 195.773 (101.316) (33.766)
Juros de Arrendamento Operacional
  pela aplicação CPC 06 R2 247.129 247.129
Ajustes de exercícios
  anteriores 356.092 (882.507) 356.092 (882.507)
Variação em ativos operacionais
  - (Aumento)/diminuição 5.805.785 (8.664.007) 3.395.022 (9.644.975)
Aplicação financeira 5.801.630 (9.045.387) 4.549.607 (9.453.092)
Clientes 359.623 (3.189.944) (1.080.199) (3.471.485)
Adiantamentos (336.047) (17.037) (29.352) (319.953)
Impostos e contribuições
  a recuperar (381.040) 3.736.029 (396.986) 3.743.247
Despesas pagas
  antecipadamente 421.717 (176.744) 426.491 (172.687)
Depósito caução de aluguel (7.717) 47.474 (7.717) 47.474
Depósito judicial (22.073) (18.398) (22.073) (18.398)
Outros Créditos (30.308) - (44.749) (81)
Variação em passivos operacionais
  - Aumento/(diminuição) (2.745.769) 5.132.042 (1.682.611) 5.661.451

Demonstrações dos              Individual          Consolidado
  resultados abrangentes      2019      2018      2019      2018
Lucro líquido do exercício 228.439 626.136 228.439 626.136
Variação Cambial 61.507 210.805 61.507 210.805
Total do resultado abrangente 61.507 210.805 61.507 210.805
Total do resultado abrangente do período atribuível
  aos acionistas da Companhia 289.946 836.941 289.946 836.941

Balanço patrimonial                     Individual                  Consolidado
Passivo          2019          2018          2019          2018
Circulante 10.158.677 11.753.072 12.274.148 12.827.980
Financiamentos obtidos 479.903 593.163 435.741 593.163
Fornecedores 897.019 714.209 1.025.189 786.375
Comissões a pagar 2.989.084 3.760.761 2.989.084 3.760.761
Obrigações sociais 411.640 2.071.995 428.452 2.072.642
Obrigações fiscais 1.052.006 997.811 1.847.943 1.283.470
Arrendamento a Pagar 714.542 - 714.542 -
Obrigações diversas 1.195.429 1.145.946 1.735.193 1.566.409
Provisões 1.787.900 1.838.033 1.790.762 1.841.131
Dividendos a pagar 631.154 631.154 631.154 631.154
Outras obrigações - - 676.088 292.875
Não circulante 10.738.004 6.113.530 10.738.004 6.113.530
Arrendamento a Pagar 4.878.359 - 4.878.359 -
Provisão para
  Contigências 1.676.421 1.727.369 1.676.421 1.727.369
Projetos em Andamento - 137.588 - 137.588
Receitas Futuras 3.064.653 2.570.932 3.064.653 2.570.932
Financiamentos obtidos 1.118.571 1.677.641 1.118.571 1.677.641
Patrimônio líquido 25.590.966 24.944.928 25.590.966 24.944.928
Capital realizado 25.232.336 25.232.336 25.232.336 25.232.336
Reserva legal 492.170 492.170 492.170 492.170
Prejuízos Acumulados (1.691.584) (1.393.608) (1.691.584) (1.393.608)
Ajuste na aplicação inicial do CPC 47IFRS 15,
   líquido de impostos - (882.507) - (882.507)
Ajustes de avaliação
  patrimonial 1.558.044 1.496.537 1.558.044 1.496.537
Total do passivo e
  patrimônio líquido 46.487.647 42.811.530 48.603.118 43.886.438

Demonstrações do                     Individual                  Consolidado
 resultado dos exercícios 2019           2018           2019           2018
Receita líquida 47.450.090 45.673.006 53.785.038 49.708.396
Custo dos
  serviços prestados (22.889.237)(18.059.340)(25.663.306) (19.909.560)
Custo dos serviços (22.889.237)(18.059.340)(25.663.306) (19.909.560)
Lucro bruto 24.560.853 27.613.666 28.121.732 29.798.836
Receitas (despesas)
  operacionais (24.702.857)(24.009.603)(27.793.049) (26.036.055)
Provisão para
  devedores duvidosos (515.467) (1.931.634) (574.722) (1.913.422)
Comerciais (8.591.696) (7.999.895) (8.669.249) (7.999.895)
Gerais e administrativas (16.513.187)(14.362.164)(19.422.357) (16.690.436)
Financeiras líquidas 583.348 548.674 874.919 845.840
Despesas tributárias (475.214) (345.674) (812.527) (361.233)
Outras receitas
  operacionais 809.359 81.090 810.887 83.091
Lucro operacional (142.004) 3.604.063 328.683 3.762.781
Receitas (despesas)
  não operacionais 14.000 - 14.000 -

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Reserva Reserva Variação Lucros/prejuízos
      Capital       legal   de lucros cambial líquida        acumulados            Total

Saldo em 31 de dezembro de 2017 25.232.336 492.170 - 1.285.732 (2.019.744) 24.990.494
Ajuste na aplicação inicial do CPC 47IFRS 15, líquido de impostos - - - - (882.507) (882.507)
Saldo em 01 de janeiro de 2018 25.232.336 492.170 - 1.285.732 (2.902.251) 24.107.987
Resultado do exercício - - - - 626.136 626.136
Outros resultados abrangentes do exercício - - - 210.805 - 210.805
Saldo em 31 de dezembro de 2018 25.232.336 492.170 - 1.496.537 (2.276.115) 24.944.928
Resultado do exercício - - - - 228.439 228.439
Outros resultados abrangentes do exercício - - - 61.507 - 61.507
Ajuste de Exercícios Anteriores - - - - 356.092 356.092
Saldo em 31 de dezembro de 2019 25.232.336 492.170 - 1.558.044 (1.691.584) 25.590.966

Resultado de participações
  em controladas 356.443 71.931 - -
Lucro antes dos impostos
  e participações 228.439 3.675.994 342.683 3.762.781
Imposto de renda - (981.844) (84.755) (1.042.615)
Contribuição social - (370.994) (28.772) (396.540)
Participações  no resultado - (1.697.020) (717) (1.697.490)
Lucro / prejuízo
  líquido do exercício 228.439 626.136 228.439 626.136
Lucro/Prejuízo
  líquido por ação 0,035 0,096 0,035 0,096

Fornecedores e
  Comissões a pagar (588.867) 1.481.475 (534.352) 1.490.915
Obrigações sociais (1.660.355) 1.528.426 (1.644.191) 1.758.562
Obrigações fiscais 54.195 397.310 558.706 420.538
Obrigações diversas 49.484 (12.563) 160.277 400.004
Arrendamento a Pagar
  pela Aplicação CPC 06 R2 (956.359) - (956.359) -
Outras obrigações - (3.000) 377.175 (148.962)
Projetos em Andamento (137.588) (207.456) (137.588) (207.456)
Receitas Futuras 493.721 1.947.850 493.721 1.947.850
Caixa proveniente das
  atividades operacionais 3.060.016 (3.531.965) 1.712.411 (3.983.524)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Empréstimo a
  partes relacionadas (2.127.500) - -
Aquisição de controlada (405.435) - - -
Aquisição de imobilizado (266.482) (466.552) (286.254) (471.349)
Aplicação no intangível (4.217.974) (1.294.065) (4.758.313) (1.306.391)
Caixa aplicado nas atividades
  de investimentos (7.017.391) (1.760.617) (5.044.567) (1.777.740)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Financiamentos Obtidos (672.330) (530.502) (716.491) (530.502)
Caixa aplicado nas atividades
  de financiamento (672.330) (530.502) (716.491) (530.502)
Aumento/(redução) do caixa
  e equivalentes de caixa (268.201) (1.290.155) 802.319 (1.867.068)
Início do exercício 684.961 1.975.116 1.028.896 2.810.896
Efeito da variação cambial sobre
  o caixa e equivalentes de caixa - - 6.530 85.068
Fim do exercício 416.760 684.961 1.837.745 1.028.896
Aumento/(redução) do caixa
  e equivalentes de caixa (268.201) (1.290.155) 802.319 (1.867.068)

Eduardo Aziz Nader - Diretor Presidente
Júlio Rossi - Contador - CRC: 1SP 272998/O-9

O relatório dos auditores independentes e as notas explicativas, encontram-se na íntegra a disposição dos senhores acionistas na sede social da empresa.

KPMG Auditores Independentes - CRC 2SP014428/O-6
Mark Suda Yamashita - Contador CRC SP-271754/O-9

muita coisa acontecendo no 
mundo agora, mas não pode-
mos ficar parados, a pessoa 
que foi desligada deve montar 
uma nova rotina e um plane-
jamento elaborado, para que 
ela não se perca no dia a dia”. 
Depois de um tempo que o 
empregado trabalha em um 
negócio, ele acaba entrando 
em uma zona de conforto e 
é dessa zona que ele precisa 
sair agora. 

É necessário que ele se 
atualize, replaneje, direcione 
suas habilidades, saiba o que 
precisa melhorar, no que in-
vestir neste momento, bem 
como, traçar metas objetivas e 
claras, que auxiliem no futuro. 
Com a adoção do home office 
nas empresas, muitas pessoas 
estão precisando se adaptar 
a este novo modelo também. 

As entrevistas de emprego 
agora são por reuniões online, 
bem como os encontros em-
presariais e a compra e venda 
de produtos, por isso é impor-
tante que o profissional esteja 
em dia com as tecnologias. 
Saber lidar com este modelo 
hoje pode garantir uma nova 
contratação.

A gestora finaliza, “Se o 
trabalhador tiver todo um 
planejamento, ele não sairá 
prejudicado dessa. Sair da 
zona de conforto, aprender 
sobre as novas tecnologias, 
novos ofícios e até quem sabe 
montar o seu próprio negócio 
são estratégias a seguir nes-
te momento”. Fonte e mais 
informações: (www.madale-
nafeliciano.com.br). 

estratégias, melhore suas 
habilidades e busque novas 
oportunidades”. A maior difi-
culdade que o profissional que 
foi desligado enfrentará agora, 
será a nova recolocação.

Afinal, muitas empresas 
estão retomando no ritmo 
permitido e de acordo com as 

regulamentações, entretanto 
esse desafio não será eterno e 
agora é a hora do profissional 
se reinventar e se apresentar 
para o mercado, fazer ne-
twork, mapear novas empre-
sas e negócios, afinal procurar 
emprego é um trabalho.

Madalena explica, “Tem 

Neste momento delicado de pandemia, muitas empresas tiveram que reduzir custos ou até fechar as 
portas, consequentemente muitos perderam seus empregos

LUCIO BRAZIL REAL ESTATE S/A
CNPJ/MF nº 08.529.061/0001-52

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Apresentamos as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, acompanhados do relatório dos auditores independentes.

E N G E N H A R I A
LUCIO www.lucioengenharia.com.br

Balanços patrimoniais fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de Reais)
ATIVO Controladora Consolidado
Ativo circulante 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
 Caixa e equivalentes de caixa 775  1.192  14.750  27.406 
 Contas a receber -  -  182  7.856 
 Imóveis a comercializar -  -  931  798 
 Creditos diversos 140  1.002  659  383 
 Dividendos antecipados -  16.000  - - 
Total do ativo circulante 916  18.194  16.521  36.443 
Ativo não circulante
 Contas a receber -  -  32  - 
 Partes relacionadas 1.245  -  -  780 
 Depositos judiciais -  -  866  1.881 
 Investimentos 14.589  19.885  -  - 
 Imobilizado -  -  -  - 
Total do ativo não circulante 15.834  19.885  898  2.661 
Total do ativo 16.750  38.079  17.419  39.104

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Controladora  Consolidado
Passivo circulante 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
 Fornecedores 3  3  7  25 
 Obrigações trabalhistas e tributárias -  -  66  28 
 Contas a pagar -  -  706  658 
 Impostos e contribuições diferidos -  -  90  324 
 Outros créditos -  983  2  - 
 Provisão para perda em investimentos 1.401  -  -  - 
 Dividendos a pagar -  13.000  -  13.000 
Total do passivo circulante 1.404  13.986  870  14.035 
Passivo não circulante
 Provisão para garantia -  -  -  922 
 Provisão para demandas judiciais 21  20  1.223  20 
 Impostos e contribuições diferidos -  -  1  35 
Total do passivo não circulante 21  20  1.224  977 
Patrimônio líquido
 Capital social 17.000  20.000  17.000  20.000 
 Reserva de capital -  4.000  -  4.000 
 Reserva de lucros (1.676) 73  (1.675) 73 
 15.324  24.073  15.325  24.073 
 Partes relacionadas - - 1  19 
Total do passivo
 e patrimônio líquido 16.750  38.079  17.419  39.104

Demonstrações do resultado para os exercícios fi ndos em 31.12.2019 
e de 2018 (Em milhares de Reais, exceto quando expressamente indicado)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os 
exercícios fi ndos em 31.12.2019 e de 2018 (Em milhares de Reais)

 Controladora Consolidado
 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Receita operacional líquida -  -  1.919  3.776 
Custos operacionais
 Com venda de imóveis - -  (2.987) (1.636)
 - -  (2.987) (1.636)
Lucro bruto -  -  (1.068) 2.140 
Receitas/(despesas) operacionais:
 Despesas gerais e administrativas (76) (63) (3.226) (1.852)
 Despesas comerciais (1) (6) (2) (109)
 Despesas tributárias (2) -  (157) - 
 Despesas fi nanceiras (1) (4) (73) (195)
 Receitas fi nanceiras 47  75  1.523  2.937 
 Resultado com
  equivalência patrimonial (5.715) 1.720  -  - 
 Outras receitas/(despesas)  (1) 1.073  (2.781) (51)
 (5.749) 2.795  (4.717) 730 
Resultado operacional (5.749) 2.795  (5.786) 2.870 
Resultado antes do imposto de renda
 e contribuição social sobre o lucro (5.749) 2.795  (5.786) 2.870 
Imposto de renda e
 contribuição social sobre o lucro
 Corrente - 16  6  18 
 Diferido - -  12  - 
Resultado antes da participação
 de minoritários em controladas (5.749) 2.811  (5.768) 2.888 
Participação de
 minoritários em controladas - -  18  (77)
Lucro líquido do exercício (5.749) 2.811  (5.749) 2.811 
Lucro líquido do
 exercício, por ação - em R$ (575) 281  (575) 281

   Reserva de Lucros
 Capital Reserva retenção acumu-
Saldos em 31 de social legal de lucros lados Total
 dezembro de 2017  20.000  4.000  10.263  -  34.263 
Ajustes exercicios anteriores -  -  -  -  - 
Aumento de
 capital e reservas -  -  -  -  - 
Lucro líquido do exercício -  -  2.811  -  2.811 
Dividendos propostos -  -  (13.000) -  - 
Destinação dos
 lucros acumulados -  -  -  -  - 
Saldos em 31 de
 dezembro de 2018  20.000  4.000  74  -  24.074 
Ajustes exercícios anteriores -  -  -  -  - 
Aumento/Redução
 de capital e reservas (3.000) -  4.000  -  1.000 
Lucro líquido do exercício -  -  (5.749) -  (5.749)
Dividendos propostos -  (4.000) -  -  - 
Destinação dos
 lucros acumulados -  -  -  -  - 
Saldos em 31 de
 dezembro de 2019  17.000  -  (1.675) -  15.325

A DIRETORIA
Ramon Antonio Costa de Andrade - Contador CRC - 1SP124.348/O-2

 Controladora Consolidado
 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Das atividades operacionais
Lucro antes da provisão para imposto
 de renda e contribuição social (5.749) 2.811  (5.749) 2.811 
Ajustes para reconciliar o lucro líquido
 do exercício às disponibilidades geradas
  pelas atividades operacionais
Resultado de equivalência patrimonial 5.715  -  -  - 
Provisão para garantia -  -  280  922 
Provisão/(reversão de
 provisão) para contingências (1) (1.073) -  (1.234)
Provisões sociais -  -  -  - 
(Aumento)/redução nos ativos operacionais:
Imóveis a comercializar -  -  (133) 4.709 
Adiantamentos a fornecedores -  -  -  - 
Contas a receber 16.000  -  7.642  (1.115)
Outros créditos (17) (16.912) 1.520  (462)
Aumento/(redução)
 nos passivos operacionais:
Fornecedores -  (7) (17) (10)
Obrigações trabalhistas e tributárias 1  -  38  37 
Impostos e contribuições diferidos -  -  (33) (51)
Outros débitos (13.000) 982  (186) (275)
Imposto de renda
 e contribuição social pagos - - - -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
 nas) atividades operacionais 2.949  (14.199) 3.362  5.332 
Das atividades de investimentos
Lucros e dividendos recebidos -  -  - -
Decréscimo (acréscimo) de investimentos -  13.698  (13.000) - 
Decréscimo/(acréscimo) de imobilizado (3.000) -  -  -
Participações de acionistas minoritários -  -  (18) - 
Caixa líquido aplicado/(gerado)
 nas atividades de investimentos (3.000) 13.698  (13.018) - 
Das atividades de
 fi nanciamentos com acionistas
Partes relacionadas (366) 510  - (780)
Redução de capital -  -  (3.000) - 
Caixa líquido proveniente
 das atividades com acionistas (366) 510  (3.000) (780)
Aumento/(redução) de
 caixa e equivalentes de caixa (417) 9  (12.656) 4.552 
Saldos de caixa
 e equivalentes de caixa
No início do exercício 1.192  1.183  27.406  22.854 
No fi nal do exercício 775  1.192  14.750  27.406 
Aumento/(redução) de
 caixa e equivalentes de caixa (417) 9  (12.656) 4.552

Demonstrações dos fl uxos de caixa para os exercícios fi ndos 
em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de Reais)
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