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COINVEST COMPANHIA DE INVESTIMENTOS INTERLAGOS
CNPJ nº 61.460.762/0001-65

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (Em Milhares de Reais) DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

(Em milhares de reais, exceto o lucro (prejuízo) por ação)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia (antiga INDÚSTRIAS VILLARES S.A.) está sem atividades 
operacionais desde junho de 2000, tendo fechado seu capital junto à 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM em 27 de novembro de 2003.
Em 31 de dezembro de 2013 a controladora tomou a decisão de encerrar 
as atividades da mesma a partir do momento que as suas pendências, 
obrigações e responsabilidades trabalhistas, societárias, cíveis, tributárias 
venham a estar integralmente resolvidas e quitadas. A partir daquela data, 
a sociedade não desenvolveu qualquer atividade, a menos que a mesma 
esteja relacionada com o seu encerramento.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e estão consistentes com aquelas 
apresentadas no último exercício social.
As principais práticas adotadas na elaboração das demonstrações 
fi nanceiras são como segue:
a) Ativos e passivos sujeitos à indexação
São atualizados aplicando-se os índices correspondentes. As variações 
monetárias são reconhecidas no resultado do exercício.
b) Investimentos
Os investimentos estão registrados pelo custo de aquisição que são 
inferiores ao valor de mercado.
c) Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. 
A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em 
consideração o tempo de vida útil estimada dos bens.
d) Lucro (Prejuízo) por ação
Calculado com base nas ações em circulação na data de encerramento 
dos exercícios.

3. IMPOSTOS A RECUPERAR
Os saldos classifi cados no ativo circulante referem-se ao imposto de 
renda retido sobre os rendimentos de aplicações fi nanceiras e créditos de 
impostos. Os valores provenientes de exercícios anteriores são atualizados 
monetariamente de acordo com a legislação vigente.
4. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
O valor de Contas a Receber incluído nesta rubrica referem-se a créditos 
diversos, incluindo créditos com empresas coligadas.
5. IMPOSTOS E RETENÇÕES A PAGAR
A composição de impostos e retenções a pagar é como segue:
Descrição 2019 2018     
PIS, Cofi ns e CSLL retidos de terceiros 1 6
Outros impostos 12 29    
Total a pagar 13 35    
6. CONTINGÊNCIAS
As contingências representam processos judiciais e administrativos e 
outras pendências conhecidas até 31 de dezembro de 2019, decorrentes 
do curso normal dos negócios que a Companhia desenvolvia até junho 
de 2000, envolvendo questões cíveis, fi scais, trabalhistas e ambientais. 
Importante destacar que além das contingências que advieram dos seus 
próprios negócios, a sociedade também fi cou responsável e arca com os 
custos e prejuízos das contingências daquelas sociedades que lhe foram 
incorporadas. Dentre estas empresas incorporadas e que tiveram suas 
atividades encerradas citam-se Villares Mecânica S.A. - Vimec em 1996 e 
Villares Control - VIC em 1997.
O valor da provisão está de acordo com as avaliações dos profi ssionais 
responsáveis pelos processos tendo sido decrescido durante o exercício 
de 2019 em R$ 341 e atingindo em 31 de dezembro de 2019 o montante 
de R$ 13.551. No julgamento da Administração da Companhia, o valor da 
provisão é sufi ciente para cobrir as eventuais perdas com os processos 
em andamento.

 Capital social  Lucros (Prejuízos)
 realizado Reserva de capital acumulados Total        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 130 117 (1.788) (1.541)        
Lucro do exercício - - 365 365        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 130 117 (1.423) (1.176)        
Prejuízo do exercício - - (333) (333)        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 130 117 (1.756) (1.509)        

RECEITAS (DESPESAS) 2019 2018    
Despesas gerais e administrativas (1.666) (2.723)
Receitas/Despesas fi nanceiras, líquidas (38) (9)
Receitas/Despesas não operacionais, líquidas 
 (vide nota explicativa 8) 1.371 3.226    
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 
 E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (333) 494    
Imposto de renda e contribuição social - (128)    
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (333) 365    
LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO - R$ (3,33) 3,65    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

ATIVO 2019 2018    
CIRCULANTE
Disponível 5 5
Impostos a recuperar (vide nota explicativa 3) 247 239
Adiantamentos 65 65    
Total do circulante 317 309    
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósitos judiciais (vide nota explicativa 6) 291 399
Contas a receber (vide nota explicativa 4) 11.279 12.120    
Total do realizável a longo prazo 11.570 12.519    
PERMANENTE
Investimento 165 165
Imobilizado 34 37    
Total do Permanente 199 202    
TOTAL DO ATIVO 12.086 13.030    

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2019 2018    
CIRCULANTE
Impostos e retenções a pagar (vide nota explicativa 5) 13 35
Contas e serviços a pagar 9 253
Provisões de férias 22 26    
Total do circulante 44 314    
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Provisão para contingências (vide nota explicativa 6) 13.551 13.892    
Total do exigível a longo prazo 13.551 13.892    
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social (vide nota explicativa 7) 130 130
Reserva de capital 117 117
Prejuízos acumulados/reservas de lucros (1.423) (1.788)
Lucro (Prejuízo) do exercício (333) 365    
Total do patrimônio líquido (1.509) (1.176)    
TOTAL DO PASSIVO 12.086 13.030    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

A Diretoria nas suas atribuições e em atendimento às exigências legais vem apresentar os demonstrativos fi nanceiros da sociedade, do exercício fi ndo em 2019. São Paulo, 30 de junho de 2020.   A Administração

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (Em milhares de reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS 2019 2018    
Lucro (Prejuízo) do exercício (333) 365
Depreciações 4 -    
 (329) 365    
Variação dos ativos operacionais fi nanceiros
Tributos a compensar (8) (238)
Contas a receber e outros créditos - (6)    
 (8) (244)    
Variação dos passivos operacionais fi nanceiros
Tributos (22) (2.772)
Outros passivos (248) (10)    
 (270) (2.782)    
Recursos provenientes das atividades 
 operacionais (607) (2.662)    
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Diminuição do realizável a longo prazo 949 2.686
Aumento do ativo imobilizado (1) (1)
Diminuição do exigível a longo prazo (341) (25)    
Recursos das atividades de fi nanciamento 607 2.661    
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES 
 DE CAIXA - (1)    
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 5 6
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 5 5    
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES 
 DE CAIXA - (1)    

DIRETORIA
 Presidente - Paulo Diederichsen Villares
 Diretor - Pedro Cruz Villares
 Valdenez Silva - Contador - CRC 1SP142819/O-6

Os depósitos administrativos e judiciais, no valor de R$ 291 em 31 de 
dezembro de 2019, correspondem aos valores efetivamente depositados 
dos processos que se encontram em andamento e saldos remanescentes 
de processos já encerrados e ainda não levantados.
7. CAPITAL SOCIAL
O capital social em 31 de dezembro de 2019 é dividido em 100.000 ações 
ordinárias sem valor nominal, no valor total de R$ 130.
8. RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS, LÍQUIDAS
As Receitas não operacionais são advindas a) de recuperações de valores 
fi scais; b) de levantamento de depósitos em processos judiciais; e c) de 
indenizações e reembolsos de apólices de seguros em processos em 
que a sociedade era a parte demandada. As Despesas não operacionais 
incluem a atualização da provisão para contingências descritas na Nota 
Explicativa 6.

HORÁRIO MÁXIMO PARA APROVAÇÃO FINAL: DOESP 15H DO DIA ANTERIOR À PUBLICAÇÃODOESP – 3COL X 21CM

Todas as medidas intro-
duzidas nos últimos 
meses trouxeram um 

pequeno alívio ao caixa das 
empresas, mas com efeito 
bem menor do que o espe-
rado pelos empresários. 

A maioria das ações do 
Fisco acarretaram na pror-
rogação de vencimentos de 
suas obrigações tributárias, 
mas não desoneraram o 
contribuinte, e pelo visto, 
com a futura necessidade 
de caixa pelo governo para 
tentar reduzir os impactos 
da crise, não teremos um 
alívio na carga tributária 
tão cedo. “O planejamento 
tributário passa de neces-
sário para indispensável”, 
afirma o advogado Horácio 
Villen Neto, sócio da Villen 
Advocacia Tributária. 

Nesse momento é fun-
damental um excelente 

O planejamento tributário 
passa de necessário para indispensável.
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Exportação global 
de café atinge 
84 mi de sacas 

As exportações de café, em nível mundial, no acumu-
lado de oito meses seguidos, no período de outubro de 
2019 a maio de 2020, totalizaram 83,81 milhões de sacas 
60kg, volume físico que representa uma ligeira queda 
de 4,7%, se comparado com o mesmo período anterior, 
cujo volume exportado foi de 87,96 milhões de sacas. 

No mesmo período objeto deste comparativo, também 
em nível mundial, de outubro de 2019 a maio de 2020, 
vale destacar que as exportações dos cafés do tipo Suaves 
Colombianos atingiram 9,33 milhões de sacas, número 
que representou uma queda de 7,9%, e, ainda, que os 
cafés classificados como Outros Suaves diminuíram 7,4% 
ao somarem 16,58 milhões de sacas. Quanto aos cafés 
do tipo Naturais Brasileiros, cujo volume exportado foi 
de 26,23 milhões de sacas, tal venda representou uma 
redução de 9,6%.

Dessa forma, as exportações mundiais dos cafés do tipo 
arábica totalizaram 52,14 milhões de sacas, volume que 
representa 62,34% desse total e, em  contrapartida, os 
cafés do tipo Robusta, que registraram aumento de 2,5% 
nas exportações, com 31,67 milhões de sacas, atingiram 
37,7% do volume total vendido aos países importadores 
no período citado, de outubro de 2019 a maio de 2020 
(AI/Embrapa Café).

Vera Carvalho Assumpção – Caravana – O 
personagem Alyrio Cobra, detetive particular 
paulista criado pela autora, é chamado para um 
tremendo desafio. Irmão de uma professora de uma 
escola, na periferia de Sampa, que foi assassinada 

por dois alunos menores de idade, não acredita nas versões 
apresentadas no decorrer do processo investigativo, parti-
cularmente após o sinistro suicídio de um deles, numa cela 
superlotada. Alyrio vai juntando pontas soltas, num nebuloso 
cipoal social, protagonizando um desfecho sensacional. O leitor 
fica “preso” até o finalzinho. Entretenimento garantido! Pronto 
para cinematografia!!

Paisagens Noturnas

Mariangela Blois – Matrix – Autora psico oncolo-
gista vale-se de todo seu cabedal cientifico e prático 
para “levantar o tapete” das variadas situações às 
quais deparam-se pacientes acometidos por câncer, 

suas agruras e de seus familiares, bem como êxitos atingidos. 
Suas linhas denotam uma afeição e respeito incondicional ao 
paciente. A relevante importância do diagnóstico correto e 
precoce. O luto também é encarado de forma inquestionável. 
A verdade sempre deverá ser o início de tratamento, que ob-
viamente variará . Enfatiza o valor da clareza das informações 
para que o paciente entenda a situação e reaja positivamente. 
Em suma, uma obra brilhante!

Câncer Sem Papas na Língua

Fernando Jorge – Novo Século – O veterano, 
sempre exemplar e polemico jornalista viveu um 
dos períodos mais terríveis da história desta nação. 
Sua trajetória na imprensa paulista o credencia 
devidamente. Não contente em ser “surrado”, es-

cancara, mediante farta e crível documentação, desmandos e 
atrocidades praticadas contra jornalistas e consequentemente à 
nação. Deve ser lido por estudantes e professores de humanas, 
políticos, empresários e por amantes da liberdade verdadeira 
com responsabilidade, para que tais atos jamais aconteçam! 
Uma verdadeira ode à liberdade de expressão, hoje absurda-
mente golpeada.

Cale a Boca Jornalista: 
O ódio e a fúria dos mandões 
contra a imprensa brasileira

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 034/2020 - 
Objeto: Execução de serviços de recapeamento asfáltico em vias públicas 
do Jardim Fortaleza - Contrato de Repasse nº. 885272/2019 - Ministério 
do Desenvolvimento Regional/CAIXA. Entrega das Propostas: a partir de 
13/07/2020 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. 
Abertura das Propostas: 23/07/2020 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/. Edital disponível no site supra e na 
página do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br. Informações 
pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br. Aviso de ABERTURA de Licitação 
– Pregão Eletrônico nº. 035/2020 - Objeto: Execução de serviços de 
recapeamento asfáltico em vias públicas do Jardim Primavera - Contrato 
de Repasse nº. 885283/2019 - Ministério do Desenvolvimento Regional/
CAIXA. Entrega das Propostas: a partir de 13/07/2020 às 08h00 no site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. Abertura das Propostas: 
23/07/2020 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. 
Edital disponível no site supra e na página do município: https://www.
licitacao.vgsul.sp.gov.br. Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br. 
Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações

SAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
 E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL

Aviso de ABERTURA de Licitação – Tomada de Preços nº. 001/2020 - 
Objeto: Execução de serviço de engenharia para reconstrução da rede de 
distribuição de água do Bairro Vila Santana, no município de Vargem Grande 
do Sul. Abertura: 28/07/2020 às 09:00 horas. Local: Departamento de 
Licitações e Compras, Praça Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande 
do Sul - SP. O edital estará disponível na página eletrônica http://licitacao.
vgsul.sp.gov.br, podendo ainda ser solicitado através do e-mail licitacao@
vgsul.sp.gov.br. Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras

Contadores relatam 
que estar atualizado é 
difícil neste momento

Mudanças reforçam a necessidade 
de planejamento tributário

O Coronavírus trouxe uma avalanche de mudanças no sistema tributário brasileiro, desde redução de 
alíquotas à prorrogação de vencimentos de contribuições e impostos

butário, Villen Neto adiciona 
que existem possibilidades 
fiscais que podem ser ado-
tadas, dentre elas: 
 a) Revisão Tributária 

- Com o escopo de 
identificar eventuais 
créditos decorrentes 
de pagamentos inde-
vidos pelas empre-
sas nos últimos cinco 
anos e que possam ser 
abatidos dos tributos 
correntes; 

 b) Medidas judic ia is 
pleiteando a redução 
de carga tributária, 
com fundamento na 
ilegalidade e/ou in-
constitucionalidade 
de cobrança. Como 
exemplo, podemos ci-
tar a exclusão do ISS da 
base de cálculo do PIS 
e da Cofins (AI/Grupo 
Alliance).

planejamento tributário, 
com o escopo de manter 
as atividades da empresa e 
prepará-la para a retomada 
da economia. “Muitas em-
presas estão simplesmente 
deixando de pagar suas 
obrigações tributárias na 
expectativa da promulgação 

de um novo Refis, algo que 
reputo como temerário, até 
pela necessidade de caixa do 
governo após a retomada da 
economia para regularizar 
suas contas”, complementa 
Villen Neto. 

Além de um amplo e 
irrestrito planejamento tri-

A ao³, empresa de gestão na 
nuvem, fez um estudo sobre 
a nova rotina dos contadores 
nesses tempos de pandemia. 
De acordo com a IOB, marca 
da ao³ especializada em legis-
lação nas áreas trabalhista, 
tributária, fiscal, contábil e 
previdenciária, desde o iní-
cio da crise ocorreram 2.848 
mudanças na legislação até 
agora, que afetaram direta-
mente a rotina das empresas. 
Desse total, 435 foram no 
âmbito federal e 2.413 na 
esfera estadual.

Se estar em dia com a 
contabilidade não era uma 
tarefa simples no Brasil, com 
o Coronavírus, esse desafio 
se intensificou. As princi-
pais dificuldades relatadas 
pelo contador na pandemia 
são: manter-se atualizado 
(29,8%), receber os docu-
mentos do cliente no prazo 
(21,7%), segurar a carteira 
de clientes (13,6%) e reduzir 
despesas (12%). 

Outro ponto interessante 
é que 70,2% continuam ope-
rando normalmente, mesmo 
com a pandemia, porque têm 
uma infraestrutura na nuvem 
(26,4% operam parcialmente 
e 3,4% estão fechados porque 

contam somente com estru-
tura física). A pesquisa tam-
bém quis saber o que mudará 
no negócio do contador após 
o final do isolamento. Para a 
maioria, o home office será 
uma prática mais comum e 
o investimento em tecnologia 
para ter um escritório mais 
digital será ampliado.   

Veja outros resultados:
	 •	62%	são	donos	do	próprio	

escritório;
	 •	51,6%	possuem	uma	mi-

croempresa e 28,7% são 
MEI;

	 •	69%	se	sentem	valoriza-
dos pelo cliente e 31% não 
se sentem valorizados; 

	 •	37,6%	tiveram	queda	de	
30% na receita e 24% 
reduziram em de 50% as 
receitas; 

	 •	39%	 estão	 conseguindo	
manter a mesma carga 
de trabalho, mas 30,6% 
aumentaram em mais de 
duas horas o expediente; 

	 •	62,4%	 possuem	 cliente	
com mais de 10 anos no 
escritório. 

A pesquisa ouviu 258 con-
tadores clientes da ao³, em 
junho. Fonte e mais informa-
ções: (www.ao3.io).

Freepik
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