
Em tempos de 
pandemia, falar bem 

pode fazer a diferença 
Falar é natural 
do ser humano. 
A comunicação está 
presente em todos os 
momentos de nossas 
vidas

Desde crianças, so-
mos estimulados 
a falar (fala, “ma-

mãe”) e a nos comunicar 
por gestos (“dá tchau 
pra vovó”) e expressões 
corporais (“dança pro 
vovô ver”). Fazemos 
teatro na escola, e va-
mos ser francos, não são 
peças da Broadway, mas 
nos divertimos muito. 
Escrevemos redações, 
que dificilmente virarão 
Best-sellers, mas nos 
orgulhamos delas.

Crescemos e vamos 
ao mercado de trabalho 
onde precisamos nos 
comunicar com nossos 
pares, clientes, forne-
cedores, concorrentes 
e todos os stakeholders 
relacionados à nossa pro-
fissão e à nossa empresa. 
Valorizamos o olho no 
olho, isso gera confiança. 
Mas, e quando isso não é 
mais possível?

Passamos por um mo-
mento delicado da nossa 
sociedade mundial, a or-
dem agora é home office, 
e falar de oratória parece 
desnecessário, mas isso 
é um ledo engano. Nesse 
momento de pandemia e 
isolamento social, mais 
do que nunca, precisamos 
saber nos comunicar de 
forma objetiva e assertiva.

Lojas precisam vender, 
clientes precisam com-
prar, professores pre-
cisam dar aulas, alunos 
precisam estudar, advo-
gados precisam participar 
de audiências, o mundo 
precisa continuar girando 
suas economias da me-
lhor forma possível, mas 
sem afetar ou por em risco 
a saúde de todos. E isso 

tudo está acontecendo 
via web.

Estamos usando as 
mídias sociais todo o 
tempo e muito mais do 
que usávamos nos dias 
“normais”. O mundo está 
conectado 24h por dia. 
A informação circula em 
velocidade estonteante. 
Com o isolamento social 
as pessoas querem ver 
e ser vistas pelos canais 
disponíveis, tais como, 
Youtube, Instagram, Fa-
cebook, Linkedin, Twitter 
e todos os canais virtuais 
que possam gerar algum 
tipo de integração e inte-
ração social.

Por isso, saber expres-
sar-se, falar com proprie-
dade sobre algum tema, 
dar uma boa aula, vender 
o seu produto ou serviço, 
atingir o seu público, en-
cantar e prender a aten-
ção dos seus ouvintes é 
importante e gratificante 
quando se consegue. Isso 
é colocar a oratória em 
ação. A concorrência che-
ga pelo seu computador 
e não pede licença.

Agora, para falar bem, 
uma coisa é imprescin-
dível: LER.

Sem conteúdo não há 
o que falar, ou só se fala 
bobagens. Sem conheci-
mento os debates se tor-
nam rasos. As opiniões 
são baseadas em “achis-
mos”. As apresentações 
não convencem e a cre-
dibilidade desmorona. 
Quero deixar uma única 
dica para quem quer se 
tornar um bom orador: 
LEIA. Leia muito. Leia 
de tudo. Leia o que não 
gosta. Leia o que não 
entende. Leia o que 
você tem paixão. Leia 
até bula de remédio, 
mas LEIA.
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Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro 2018.
Agradecemos aos nossos colaboradores, clientes, fornecedores e a todos que, direta ou indiretamente, nos deram apoio e confiança. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. São Paulo, 30 de Junho de 2020.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em R$ 1)
Ativo 2019 2018
Circulante 127.707.530 77.720.009
Caixa e Equivalentes de Caixa 11.527.265 2.183.985
Clientes 27.916.860 26.914.785
Estoques (Nota 7) 33.999.310 20.524.277
Veículos em Trânsito (Nota 4) 33.283.190 19.650.451
Adiantamento a Fornecedores Volkswagem 6.360.120 3.557.913
Adiantamentos (Nota 5) 8.372.875 352.904
Fundo de Capitalização Volkswagem 199.127 1.160.026
Impostos a Recuperar (Nota 6) 5.693.284 1.630.516
Outros Créditos 355.499 1.745.152
Não Circulante 2.058.311 9.440.150
Realizável a Longo Prazo 938.934 7.988.104
Depósitos Judiciais 133.740 56.279
Créditos com partes relacionadas (Nota 8) - 7.126.422
Impostos a Recuperar 741.327 741.327
Encargos a Apropriar 63.867 64.076
Imobilizado (Nota 9) 1.102.852 1.411.365
Intangível (Nota 10) 16.525 40.681
Total 129.765.841 87.160.159

Passivo e Patrimônio Líquido 2019 2018
Circulante 89.763.205 57.290.706
Empréstimos e Financiamentos 753 4.062
Fornecedores 39.365.414 29.168.776
Fornecedores - Veículos em Trânsito (Nota 4) 33.283.190 19.650.451
Salários e Obrigações Sociais 4.068.066 2.457.597
Impostos à Recolher (Nota 11) 5.075.251 897.956
Outras Obrigações (Nota 12) 7.970.531 5.111.864
Não Circulante - 1.131
Exigível a Longo Prazo - 1.131
Leasing Informatica - 1.131
Patrimônio Líquido 40.002.636 29.868.322
Capital Social (Nota 14.1) 26.680.000 26.680.000
Reserva de Lucros (Nota 14.2) 13.322.636 3.188.322

Total 129.765.841 87.160.159

Demonstrações dos Resultados para os Exercícios Findos
Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em R$ 1)

2019 2018
Receita Operacional Bruta 451.951.617 248.237.833
Impostos e Deduções da Receita Bruta (45.328.682) (26.710.765)
Receita Operacional Líquida 406.622.935 221.527.068
Custo de Vendas e Serviços (368.194.889) (193.349.637)
Lucro Bruto 38.428.046 28.177.431
( Despesas ) Receitas Operacionais (23.987.555) (28.431.284)
Despesas com Vendas (15.397.800) (9.525.825)
Despesas Administrativas e Gerais (29.342.745) (30.283.998)
Despesas Financeiras (2.030.862) (2.157.697)
Receitas Financeiras 22.725.150 13.361.305
Outras Receitas 58.702 174.931
Lucro (Prejuizo) Operacional 14.440.491 (253.853)
Outras Receitas e Despesas 220.678 411.720
Lucro (Prejuizo) Antes dos Impostos 14.661.169 157.867
Imposto de Renda e Contribuição Social (4.526.855) (149.703)
Lucro (Prejuizo) Líquido do Exercício 10.134.314 8.164
Lucro (Prejuizo) Líquido por Ação ( Em Reais ) 10.134,31 8,16

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos
Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em R$ 1)

2019 2018
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais:
Lucro (Prejuizo) Líquido do Exercício 10.134.314 8.164
Despesas (Receitas) que não afetaram o caixa
Depreciação e Amortização 358.406 481.644
Baixas do Imobilizado 72.000 795.254
Lucro (Prejuízo) Operacional Bruto
Antes das Mudanças Capital de Giro 10.564.720 1.285.062

Variações nos Ativos e Passivos
Circulantes e não Circulantes

Clientes (1.002.075) (8.047.471)
Estoques (13.475.033) (3.553.745)
Veículos em Trânsito (13.632.739) (15.836.992)
Adiantamento A Fornecedores Volkswagem (2.802.207) 7.554.263
Adiantamentos (8.019.971) (251.390)
Fundo de Capitalização Volkswagem 960.899 (297.812)
Impostos a Recuperar (4.062.768) (1.406.914)
Outros Créditos 1.389.654 (972.677)
Empréstimos e Financiamentos (3.309) (458)
Fornecedores 10.196.638 7.650.533
Fornecedores - Veículos em Trânsito 13.632.739 15.836.992
Salários e Obrigações Sociais 1.610.469 340.190
Impostos a Recolher 4.177.296 221.904
Outras Obrigações 2.858.667 1.934.828
Total da Variação nos Ativos e
Passivos Circulantes e Não Circulantes (8.171.740) (3.171.251)

Caixa Líquido Gerado (Absorvido) nas
Atividades Operacionais 2.392.980 4.456.313

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizado (97.737) (1.004.856)
Aquisição de Intangível - (2.167)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (97.737) (1.007.023)
Depósitos Judiciais (77.461) 35.633
Crédito com partes Relacionadas 7.126.421 (7.126.422)
Outros Créditos - 4.611.695
Encargos a Apropriar 208 833
Débitos com partes Relacionadas - (1.241.581)
Leasing Informatica (1.131) (4.520)
Caixa Líquido das Atividades
de Financiamentos 7.048.037 (3.724.362)

Aumento (Redução) Líquido de Caixa e
Equivalentes de Caixa 9.343.280 (275.072)

Caixa e Equivalentes de Caixa
- No Início do Exercício 2.183.985 2.459.057

Caixa e Equivalentes de Caixa
- No Final do Exercício 11.527.265 2.183.985

Aumento (Redução) Líquido de
Caixa e Equivalentes de Caixa 9.343.280 (275.072)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em
31 de Dezembro de 2019 e 2018.

1. Contexto Operacional: A Tietê Veículos S.A., tem por objeto: distribui-
ção, compra, venda, locação, representação, exportação e importação de
veículos automotores em geral, o comércio de peças e acessórios em geral
e a exploração do ramo de oficinas mecânicas de conserto de veículos e
partes.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações
Contábeis foram elaboradas com observância dos critérios contábeis cons-
tantes na Lei das S/A, com a nova redação dada pelas Leis nº 11.638/07 e
11.941/09 (Artigos 37 e 38), atendem plenamente os Pronunciamentos Téc-
nicos CPC 26, item 16 e basearam-se nos fatos econômicos identificados na
documentação e informações da Administração da Empresa.
3. Principais Práticas Contábeis: a) Apuração do Resultado: As receitas
e despesas são registradas de acordo com o regime de competência do
exercício. b) Aplicações Financeiras: Estão demonstradas pelo custo de
aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a
data do Balanço. c) Clientes: São apresentados de acordo com valores de
realização. Os valores apurados com devedores duvidosos são baixados
para perdas, atentando-se para as regras da legislação vigente. Informamos
que os saldos de clientes, não diferem de seus valores justos dados a natu-
reza de curto prazo. d) Estoques: Os estoques estão avaliados ao custo
médio de aquisição, que não excede o valor de mercado. e) Imobilizado: É
demonstrado pelo custo de aquisição deduzido da respectiva depreciação,
corrigido monetariamente até 31 de Dezembro de 1995. A depreciação é
calculada pelo método linear, considerando a vida útil estimada dos bens. f)
Intangível: Inclui os direitos que tenham por objeto, os bens incorpóreos
destinados à manutenção da Sociedade. A amortização é calculada pelo
método linear, com base no prazo que o benefício é gerado. g) Fornecedo-
res: O valor justo não difere significativamente dos saldos nos registros con-
tábeis. h) Provisão para Férias: Constituída com base nos direitos adquiri-
dos pelos empregados até a data do balanço, acrescida dos respectivos en-
cargos sociais. i) Outros Ativos e Passivos: Os ativos estão demonstrados
pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, en-
cargos e as variações monetárias correspondentes. Os passivos estão de-
monstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando apli-
cável, os encargos e as variações monetárias correspondentes.
4. Veículos em Trânsito (Ativo e Passivo): Refere-se aos veículos
faturados pela montadora e registrados como direitos no ativo circulante,
tendo como contrapartida o passivo circulante na conta de fornecedores, os
quais integrarão posteriormente o estoque da Empresa. Em 2019 tivemos
um aumento considerável no saldo dessa conta em virtude do aumento da
demanda e também por estratégia comercial da empresa, visando
bonificações e descontos nas compras.
5. Adiantamento a Fornecedores: Essa conta contém operações de ante-
cipações a fornecedores aguardando a chegada da documentação para en-
trada ao Estoque e baixa do adiantamento.
6. Impostos A Recuperar: Está assim composto:
Descrição 2019 2018
ICMS a Recuperar 1.188.414 186.407
Antecipação CSLL 1.214.992 371.802
Antecipação IRPJ 3.133.755 854.544
Outros 156.123 217.763
Total 5.693.284 1.630.516
7. Estoque: Houve um aumento de R$ 13 milhões no saldo do estoque em
31/12/2019 em comparação ao ano anterior. Esse acréscimo tem como
justificativa o aumento significativo nas vendas em 2019, além disso, por
estratégia da empresa, o estoque de ônibus foi aumentando em mais de
100% do ano anterior. Os estoques estão compostos conforme quadro
abaixo:
Descrição 2019 2018
Veículos Pesados 18.157.020 7.227.358
Peças e Acessórios 15.842.290 13.296.919
Total 33.999.310 20.524.277

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em R$ 1)
Capital Social Reserva Legal Reserva de Lucros Lucros Acumulados Total

Saldo em 31/12/2017 26.680.000 3.180.158 - - 29.860.158
Lucro do Exercício - - - 8.164 8.164
Destinações do Lucro:
Reserva Legal - 408 - (408) -
Reserva de Investimento e Capital de Giro - - 7.756 (7.756) -
Saldo em 31/12/2018 26.680.000 3.180.566 7.756 - 29.868.322
Lucro do Exercício - - - 10.134.314 10.134.314
Destinações do Lucro:
Reserva Legal - 506.716 - (506.716) -
Reserva de Investimento e Capital de Giro - - 9.627.598 (9.627.598) -
Saldo em 31/12/2019 26.680.000 3.687.282 9.635.354 - 40.002.636

8. Transações com partes Relacionadas: Corresponde ao saldo de direito
com operações de mútuo entre as empresas do grupo.
9. Imobilizado: Está assim composto:

2019 2018
Taxas de Depre-

Depre- ciação
Descrição ciação (%) Custo Acumulada Líquido Líquido
Instalações 10 555.753 (506.378) 49.375 62.300
Veículos 20 1.352.773 (956.676) 396.097 593.125
Móveis e Utensílios 10 1.153.853 (925.681) 228.172 256.824
Equipamentos de
Informática 20 1.365.120 (1.274.288) 90.832 96.562

Máquinas,
Equipamentos
e Ferramentas 10 1.323.606 (993.173) 330.433 392.430

Equipamentos
Comunicação e Tel 20 183.520 (181.455) 2.065 1.634

Leasing Informática 20 13.060 (7.182) 5.878 8.490
Total Geral 5.947.685 (4.844.833) 1.102.852 1.411.365
9.1 Movimentação do Custo e Depreciação Acumulada

2018 2019
Regula-
rização

Saldo Lança- Saldo
Descrição Inicial Adições Baixas mento Final
Instalações 555.753 - - - 555.753
Veículos 1.472.773 - (120.000) - 1.352.773
Móveis e Utensílios 1.117.118 37.676 (1.739) 798 1.153.853
Equipamentos
de Informática 1.409.506 36.371 (80.757) - 1.365.120

Máquinas,
Equipamentos
e Ferramentas 1.301.345 22.261 - - 1.323.606

Equipamentos de
Comunicação e Tel 182.649 1.430 (559) - 183.520

Leasing Informática 13.060 - - 13.060
Total 6.052.204 97.738 (203.055) 798 5.947.685
(-) Depreciação
Acumulada (4.640.839) (332.307) 128.313 - (4.844.833)

Total Líquido 1.411.365 (234.569) (74.742) 798 1.102.852
10. Intangível: Está assim composto:
Descrição 2019 2018
Fundo de Comércio 3.402.327 3.402.327
Licença de Uso Software 975.970 975.970
Marcas, Direitos e Patentes 2.236 2.236
Total 4.380.533 4.380.533
(-) Amortização Acumulada (4.364.008) (4.339.852)
Total 16.525 40.681
11. Impostos a Recolher: Está assim composto:
Descrição 2019 2018
Pis 53.321 56.501
Imposto de Renda Retido na Fonte 73.820 313.185
Cofins 250.245 265.247
Imposto de Renda Pessoa Jurídica 3.252.070 103.072
Contribuição Social 1.277.226 46.630
ICMS ST 59.917 52.929
ISS 93.228 53.590
Outros 15.424 6.802
Total 5.075.251 897.956
12. Outras Obrigações: Está assim composto:
Descrição 2019 2018
Aluguéis a Pagar - 316.410
Depósitos a Identificar 1.594.369 1.996.297
Juros sobre Capital Próprio - 1.706.247
Banco Volkswagen S/A 6.131.950 -
Outros 244.212 1.092.910
Total 7.970.531 5.111.864

13. Contingências Passivas: A Sociedade é parte envolvida em ações ju-
diciais e, quando aplicável, essas demandas são amparadas por depósitos
judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses pro-
cessos são estimadas e atualizadas pela Administração, amparada pela
opinião dos consultores legais. Os processos de prognóstico “perda prová-
vel” no montante de R$ 55.047,15 na opinião de nossos assessores jurídi-
cos, não estão provisionados por serem considerados de valores não rele-
vantes. Os processos de prognóstico “perda possível”, na opinião dos con-
sultores atingem em 31 de dezembro de 2019 o montante estimado de R$
1.472.909,85.
14. Patrimônio Líquido: 14.1 Capital Social: O Capital Social totalmente in-
tegralizado está representado por 1.000 ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal. 14.2 Reserva de Lucros: Constituída consoante a Lei das So-
ciedades por Ações e o Estatuto, como segue:
Descrição 2019 2018
Reserva Legal 3.687.282 3.180.566
Reserva Investimento e Capital de Giro 9.635.354 7.756
Total 13.322.636 3.188.322
15. Cobertura de Seguro: É política da Sociedade, manter a cobertura de
seguros para os bens do ativo imobilizado e dos estoques sujeitos a risco,
por montantes julgados suficientes para cobrir eventuais sinistros, de acor-
do com a natureza das atividades e a orientação dos consultores de segu-
ros.
16. Eventos Subsequentes: Estamos por vivenciar um período cuja perspec-
tiva de faturamento se reduz, independentemente da sazonalidade de merca-
dos, em virtude da pandemia do Coronavírus (Covid-19), inúmeros setores
produtivos e comerciais estão paralisando ou reduzindo suas operações, es-
tabelecendo um cenário de incertezas na economia mundial. Aguarda-se do
governo, medidas que possam conter os impactos econômicos e financeiros,
que visem assegurar a sustentabilidade das empresas e a continuidade das
suas operações.

Á Diretoria                                                                                       Carla Graziane da Silva (Contadora) CRC 1SP 335665/O-3
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contá-
beis - Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas da Tietê Veículos S.A. São Paulo -
(SP). Opinião:Examinamos as demonstrações contábeis da Tietê Veículos
S.A. (“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de de-
zembro de 2019, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das prin-
cipais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da Tietê Veículos S.A. em 31 de dezembro de
2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação à Tietê Veículos S.A., de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Con-
tador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Ênfases: Eventos Subsequentes -
Conforme descrito na Nota Explicativa nº 16 às Demonstrações Contábeis,
ratifica-se que o COVID-19 apresenta potencial impacto futuro, como evento
subsequente, ora não requerendo ajuste, em atendimento à NBC TA 560 (R1),
Pronunciamento 24 do CPC-Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Nossa
opinião não contém ressalva, pois não foi requerido ajuste nas Demonstra-
ções Contábeis ora auditadas. Contingências Passivas: Conforme descrito
na Nota Explicativa nº 13 a Sociedade é parte envolvida em ações judiciais e,
quando aplicável, as demandas são amparadas por depósitos judiciais. Os

processos que, na opinião dos assessores jurídicos da Sociedade, são consi-
derados como perda provável não estão provisionados. Nossa opinião não
contém ressalva com relação a esse assunto. Responsabilidades da admi-
nistração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administra-
ção é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administra-
ção é responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a
Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-
lista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela gover-
nança da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos
são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas
em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, den-
tro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários toma-
das com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da audito-
ria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao

longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em res-
posta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimen-
tos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade. •
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, de-
vemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se
manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos. São Paulo, 26 de Junho de 2020.
Coutinho & Associados Auditores Independentes S/S. - 2SP021776/O-0

Paulo Coutinho Lima - Contador - 1SP101691/O-9

EDITAL DE INTIMAÇÃO DOS CREDORES DAS EMPRESAS IBERKRAFT INDUSTRIA DE
PAPEL E CELULOSE LTDA, IBERSUL INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE LTDA e
IBERTRANS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA – todas “em Recuperação Judicial”. O Dr.
Ricardo Alexandre Spessato de Alvarenga Campos, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Guarapuava - Estado do Paraná. Faz Saber, a todos que deste tiver conhecimento e quem possa inte-
ressar, nos termos da decisão de seq. 727.1, dos autos sob nº 0018970-07.2018.8.16.0031 de RECU-
PERAÇÃO JUDICIAL, movida por IBERKRAFT INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE LTDA
IBERSUL INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE LTDA IBERTRANS TRANSPORTES RODOVI-
ÁRIOS LTDA - “Em Recuperação Judicial” ficam CONVOCADOS e INTIMADOS todos os credo-
res habilitados e sujeitos à recuperação judicial de IBERKRAFT INDUSTRIA DE PAPEL E CELU-
LOSE LTDA, IBERSUL INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE LTDA, IBERTRANS TRANSPOR-
TES RODOVIÁRIOS LTDA “em recuperação judicial” para participarem da ASSEMBLEIA GERAL
DE CREDORES a ser realizada pela plataforma virtual Assemblex, em 1ª convocação, no dia 27/08/2020,
com início da assembleia às 14h00, ocasião em que se realizará a assembleia com a presença dos
credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor e, caso não
haja quórum nesta ocasião ficam desde já convocados os credores para a realização, em 2ª convo-
cação desta Assembleia Geral, para o dia 10/09/2020, com início da assembleia às 14h00, a ser reali-
zada em ambiente VIRTUAL, por meio da plataforma digital Assemblex, com o início do
CREDENCIAMENTO a partir das 13h00min de ambas as datas. A assembleia ora convocada tem
como objeto a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação, rejeição ou
modificação do plano de Recuperação Judicial apresentado na sequência 164 do processo; b) delibe-
ração sobre a constituição do comitê de credores e escolha dos seus membros; c) qualquer outra ma-
téria que possa afetar os interesses dos credores. A Assembleia será presidida pelo representante da
Administradora Judicial nomeada por este Juízo, a Valor Consultores Associados Ltda. Os credores
legitimados a votar que desejarem se fazer representar por procurador, conforme disposto no art. 37,
§4º, da Lei 11.101/05, deverão encaminhar, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do
início da Assembleia, à Administradora Judicial, preferencialmente via endereço eletrônico:
credenciamentoiberkraft@valorconsultores.com.br, documento hábil que comprove seus poderes ou a
indicação do movimento dos autos do processo de Recuperação Judicial em que se encontrem tais docu-
mentos. Para acesso à Assembleia Geral de Credores, cada participante deverá realizar PRÉ-CADAS-
TRO, encaminhando um e-mail ao endereço eletrônico: credenciamentoiberkraft@valorconsultores.com.br,
no período compreendido entre a data da publicação do presente edital e até 24 horas de antecedência
ao início da sessão virtual, ou seja, até às 14 horas do dia 27 de agosto de 2020 ou 09 de setembro de
2020, nos termos do art. 37, §4º, da Lei 11.101/2005 indicando 01 (um) endereço eletrônico válido (e-mail)
por credor e apontando o nome de seus patronos e/ou representantes, seus respectivos e-mails e telefo-
nes celulares, identificando na oportunidade quem será o representante principal e acompanhante(s). O
credor pessoa jurídica deverá anexar ao e-mail: o contrato social e alterações, procuração com poderes
específicos para ser representada na assembleia por terceiro e substabelecimento (quando houver). O
credor pessoa física deverá anexar ao e-mail: documentos pessoais (RG e CPF ou CNH) e procuração
com poderes específicos se representado por terceiro na assembleia. Com o recebimento do e-mail, a
Administradora Judicial irá respondê-lo validando o PRÉ-CADASTRO e remetendo as instruções neces-
sárias para participação da assembleia virtual. Os credores poderão obter as instruções para o acesso e
utilização da plataforma digital pela qual se realizará a AGC na página eletrônica da Administradora Judi-
cial nomeada, através do endereço eletrônico https://bit.ly/MANUALAGC, assim como a cópia do Plano
de Recuperação Judicial a ser submetido à deliberação da Assembleia, ou ainda, solicitando-os pelo e-
mail credenciamentoiberkraft@valorconsultores.com.br. A presente Convocação será publicada no
DJPR-ELETRÔNICO, afixada no fórum de Guarapuava-PR, no local de costume, jornal de grande circu-
lação e nas sedes e filiais das Recuperandas, na forma de lei (art. 36 da lei 11.101/2005). Nada mais.
Guarapuava, 22 de julho de 2020

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) nº 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13.05.2020
Data, Hora e Local: No dia 13 de maio de 2020, às 10h00, a Companhia com sede na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 854, 12º andar, Bela Vista, realiza a Assembleia Geral Extraordi-
nária de modo digital, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 121 da Lei das Sociedades Anônimas, incluído 
pela Medida Provisória nº 931 de 2020, de acordo com a regulamentação da Instrução Normativa do Drei 
nº 79, de 14 de abril de 2020 (“IN DREI 79/2020”). Convocação e Presença: Dispensada a publicação dos 
Editais de convocação e aviso aos acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, e do artigo 133, pará-
grafo 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A”), em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade 
do Capital Social, conforme se verifica pelos boletins de voto a distância válidos recebidos diretamente pela 
Companhia, nos termos da regulamentação da IN DREI 79/2020, anexos a presente Ata. Composição 
da Mesa: Presidente - Sr. Naonori Ishii, Diretor Vice Presidente da Companhia - Secretário - Sr. Tatsuya 
Taguchi, Diretor da Companhia. Ordem do dia: Deliberar sobre a distribuição de parte do lucro da conta de 
Reserva de Retenção de Lucros, no valor de R$ 9.071.288,73 (nove milhões, setenta e um mil, duzentos e 
oitenta e oito reais e setenta e três centavos), de forma proporcional às respectivas participações dos acionis-
tas. Deliberações: Tomadas pela unanimidade dos Acionistas presentes, restou aprovado, sem ressalvas, a 
distribuição aos acionistas de parte do lucro verificado na conta de Reserva de Retenção de Lucros, no valor 
de R$ 9.071.288,73 (nove milhões, setenta e um mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta e três centa-
vos), na proporção de suas respectivas participações na Companhia, sendo pago o valor de R$ 0,1141 por 
ação, cabendo a cada acionista os montantes abaixo: a. R$ 9.069.540,68 (nove milhões, sessenta e nove mil, 
quinhentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos) à acionista Marubeni Corporation; e, b. R$ 1.748,05 
(um mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinco centavos) ao acionista Tadaaki Kurakake. A administração 
da Companhia ficou incumbida e autorizada a tomar as providências necessárias ao pagamento do referido 
valor aos acionistas, conforme deliberado. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os 
trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual foi lida, aprovada, e 
assinada por todos os presentes. Mesa: Naonori Ishii - Presidente; Tatsuya Taguchi - Secretário. Acionis-
tas: Marubeni Corporation - Participação por meio de boletim de voto a distância; presença certificada pelo 
Presidente e Secretário da mesa. Tadaaki Kurakake - Participação por meio de boletim de voto a distância; 
presença certificada pelo Presidente e Secretário da mesa.  JUCESP sob nº 192.904/20-6 em 01/06/2020.

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) nº 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 08.04.2020
Local, Data e Hora - Na sede da Companhia, na Avenida Paulista, 854, 12º andar, Bela Vista, São Paulo 
- SP, em 08 de abril de 2020, às 15h00min. Presenças - Acionistas representando a totalidade do Capital 
Social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Convocação - Dispensada a 
publicação dos Editais de convocação e aviso aos acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, e do 
artigo 133, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). Composição da Mesa - Presidente - Sr. Tadaaki 
Kurakake, Diretor Presidente da Companhia - Secretário - Sr. Tatsuya Taguchi. Ordem do dia: Deliberar 
sobre as seguintes matérias: 1) o relatório da Diretoria, o balanço patrimonial e as demonstrações financei-
ras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2) a destinação do lucro líquido 
do referido exercício; 3) a fixação da remuneração global da Diretoria; e 4) a análise dos pedidos de renúncia 
de diretores. Deliberações: Tomadas pela unanimidade dos Acionistas presentes, restou aprovado, sem 
ressalvas: 1) o relatório da diretoria, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras, referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, devidamente publicados no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo, na edição de 07 de abril de 2020, página 30, e no Jornal Empresas & Negócios, na edição 
de 07 de abril de 2020, página 05; 2) do lucro líquido verificado no exercício findo em 31 de dezembro de 
2019, no montante total de R$ 14.899.000,00 (quatorze milhões oitocentos e noventa e nove mil reais): 
2.1. a ratificação do pagamento aos Acionistas dos Juros sobre o Capital Próprio, no montante total de 
R$ 5.061.266,94 (cinco milhões, sessenta e um mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro 
centavos), reconhecidos no exercício de 2019, conforme previamente autorizado por meio da Assembleia 
Geral Extraordinária realizada em 16 de dezembro de 2019, ressaltando-se que referidos valores foram 
imputados ao valor dos dividendos mínimos obrigatórios, conforme previsto no §3º do artigo 347 do Decreto 
nº 3.000 de 26 de março de 1999; 2.2. a destinação do montante de R$ 744.932,48 (setecentos e quarenta 
e quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) à conta de reserva legal; 2.3. a 
destinação do saldo do referido lucro, no montante de R$ 9.092.450,20 (nove milhões, noventa e dois mil, 
quatrocentos e cinquenta reais e vinte centavos) à conta de Reserva para a Retenção de Lucros da Com-
panhia; 3) a fixação, para o exercício do ano de 2020, da remuneração dos Diretores no valor global de R$ 
1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) mensais, que será distribuída entre os seus membros, con-
forme a responsabilidade de cada um perante a Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia; 
e 4) acatar as renúncias dos diretores, Yuta Mori e Yoshinori Fukui que se desligaram respectivamente em 
03/04/2019 e 29/03/2019. Encerramento - Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo 
tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada por todos 
os presentes. Mesa: Tadaaki Kurakake - Presidente; Tatsuya Taguchi - Secretário. Acionistas: Marubeni 
Corporation - p/p Tadaaki Kurakake, Tadaaki Kurakake. JUCESP sob nº 256.120/20-1 em 16/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
 UASG 987231

Aviso de ALTERAÇÃO do Edital - Pregão Eletrônico n.º 038/2020. Objeto: Fornecimento 
de Medidor de Velocidade Estático, tipo pistola com bateria acoplada (resolução 
CONTRAN nº. 483/2014) – conforme Plano de Trabalho do Termo de Convênio 102/2019 
– Processo DETRAN-SP nº. 2523302/2019. O Município de Vargem Grande do Sul torna 
público que retificou o TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo I do Edital do PE nº 038/2020 
e alterou também a data de abertura para o dia 05/08/2020 às 09:00 horas no site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. Entrega das Propostas: a partir de 24/07/2020 
às 08h00 horas no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. Edital disponível no site 
supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br. Informações 
pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br. Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF nº 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954  |  Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 24/05/20

Data, hora e local: Aos 24/05/20, às 14hs, na sede social em SP/SP, Avenida das Nações Unidas, 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e
1103, Brooklin Novo, SP/SP, CEP: 04794-000. Convocação e presença: Dispensada a convocação prévia face à presença da totalidade 
dos membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo sido convidada Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek para secretariar
os trabalhos. Ordem do dia: Deliberações e Comentários acerca: (1) Aprovação da assinatura do Aditivo nº 1 ao Contrato de Financiamento 
mediante abertura de crédito nº 16.2.0243.1 de 27/06/16, celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -
BNDES e a Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.; (2) Aprovação da assinatura do Aditivo nº 1 ao Contrato de Financiamento mediante
abertura de crédito nº 17.2.0111.11 de 02/05/17, celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e 
a Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. Deliberações e comentários: As matérias a seguir foram aprovadas por votação unânime 
dos membros: (1) a assinatura do Aditivo nº 1 ao Contrato de Financiamento mediante abertura de crédito nº 16.2.0243.1 de 27/06/16,
celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e a Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A., bem
como a assinatura dos documentos necessários pertinentes a formalização deste Aditivo, incluindo a concessão de eventuais garantias, 
se aplicável; (2) a assinatura do Aditivo nº 1 ao Contrato de Financiamento mediante abertura de crédito nº 17.2.0111.11 de 02/05/17,
celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e a Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A., bem
como a assinatura dos documentos necessários pertinentes a formalização deste Aditivo, incluindo a concessão de eventuais garantias, 
se aplicável. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos até a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos,
foi a presente ata lida e aprovada por todos os presentes. São Paulo, 24/05/20. Assinaturas: Presidente da mesa, Sho Hirai, Secretária da
mesa, Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Presentes: Yukinobu Nakano, Tadaharu Shiroyama; Taira Nozaki e Katsutake Shiraishi. Cópia
transcrita do livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. Confere com o original. São Paulo, 24/05/20. Sho Hirai - Presidente;
Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek - Secretária. JUCESP nº 230.901/20-7 em 2/07/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Extraordinária de Rerratificação da Assembleia Geral
Extraordinária Realizada em 10 de Julho de 2020. - Convocação

Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A para
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se às 14:00 horas do dia
05 de agosto de 2020, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960,
19º andar, Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “Ordem do Dia”:
rerratificação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de julho de 2020, a fim
de tornar sem e efeito o termo de posse dos diretores eleitos, na própria assembleia.
São Paulo, 23 de julho de 2020. André Kissajikian - Diretor Executivo.    (24, 25 e 28)

Diretor: Caetano Alberto Pessina 
Diretor: José Carlos O’Farrill Vannini Hausknecht

Contador: Nitelson Ferreira da Silva - CRC 1SP 159.636/O-1

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro - (Em Reais) Demonstração do Resultado dos Exercícios - (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em Reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Demonstração do Fluxo de Caixa - (Em Reais)

Agrus Agropecuária S.A
CNPJ. Nº. 17.783.175/0001-15

Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em Reais)

Ativo            2019           2018
Circulante  9.054.500   10.055.880 
Caixa, bancos e equivalentes  
(aplicações financeiras)  6.427.562   7.250.815 
Impostos a recuperar  633.871   865.278 
Adiantamentos diversos  106.010   257.730 
Operações com pessoas ligadas  1.887.057   1.682.057 
Não Circulante  8.817.750   8.018.608   
Realizável a longo prazo  799.142   8.018.608 
Imobilizado  8.018.608  -
Total do ativo  17.872.250   18.074.488 

Passivo            2019           2018
Circulante  18.275   43.279 
Dividendos a pagar  -     40.079 
Obrigações tributárias  15.075   3.200 
Outras contas a pagar  3.200  -
Não circulante  4.274   36.517 
Operações com pessoas ligadas  4.274   36.517 
Patrimônio líquido  17.849.701   17.994.692 
Capital  19.623.105   19.623.105 
Prejuízos acumulados  (1.773.404)  (1.628.413)
Total do passivo  17.872.250   18.074.488 

           2019          2018
(Despesas) / Receitas operacionais  (625.599)  (414.477)
Resultado da equivalência patrimonial  -     8.968 
Despesas administrativas e gerais,  (625.599)  (423.445)
Prejuízo antes do resultado financeiro  (625.599)  (414.477)
Receitas Financeiras Líquidas  480.608   229.571 
Prejuízo antes do IR e da Contribuição Social  (144.991)  (184.906)
Prejuízo do exercício  (144.991)  (184.906)
Prejuízo por ação  (0,01)  (0,01)

  Prejuízos 
Histórico         Capital         acumulados            Total
Saldo em 31.12.17  10.700.285   (1.443.507)  9.256.778 
Incorporação da controlada  8.922.820   -     8.922.820 
Prejuízo do exercício  -     (184.906)  (184.906)
Saldo em 31.12.18  19.623.105   (1.628.413)  17.994.692 
Prejuízo do exercício  -     (144.991)  (144.991)
Saldo em 31.12.19  19.623.105   (1.773.404)  17.849.701 

1. Contexto Operacional: A principal atividade da Agrus Agropecuária 
S/A, é a criação de bovinos para corte. 2. Apresentação das Demons-
trações Financeiras: Foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 

Fluxo de caixa das atividades operacionais            2019           2018
Prejuízo do exercício  (144.991)  (184.906)
Aumento nos ativos operacionais 
Impostos recuperar  231.407   (865.278)
Adiantamentos diversos  151.720   (257.730)
Operações com pessoas ligadas   (1.004.142)  (1.682.057)
  (621.015)  (2.805.065)
Diminuição/Aumento nos passivos operacionais 
Obrigações tributárias  (25.005)  40.079 
Operações com pessoas ligadas  (32.243)  36.517 
Outras contas a pagar  -     3.200 
  (57.248)  79.796 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos 
Baixa de investimentos - Incorporação  -  9.255.778 
Imobilizado - Incorporação  -  (8.018.608)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos  -     1.237.170 
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 
Integralização do capital - incorporação  -     8.922.820 
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos  -     8.922.820 
Diminuição/Aumento no caixa e
equivalentes de caixa  (823.254)  7.249.815 
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  7.250.815   1.000 
Caixa e equivalentes de caixa no final do período  6.427.561   7.250.815 
  (823.254)  7.249.815 

acordo com a Lei 6404/76 e com as alterações promovidas pelas Leis 
nº 11638/07 e nº 11941/09, aplicáveis no encerramento do exercício. 3. 
Resumo das Principais Práticas Contábeis: 3.1) Caixa e equivalente 
de caixa - o saldo de caixa, bancos e aplicações financeiras estão apre-
sentados a valor de realização (mercado) que equivale a seu valor contá-
bil; 3.2) Capital Social - O capital social da empresa é R$19.623.104,63, 
representado por 10.700.285 ações ordinárias e 8.922.819 ações prefe-
renciais, sem valor nominal, totalmente integralizado.
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