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São Paulo, terça-feira, 18 de maio de 2021

Desde o início da pandemia, o Turismo é um dos segmentos que mais tem sido atingido pela crise que
afetou diretamente milhões de vidas e a economia global

O

Com a pandemia do coronavírus, o turismo nacional precisará se reinventar.

check-out digitais, identificação digital, pagamento
por aproximação, internet
das coisas, realidade virtual
e inteligência artificial. “No
período pré-Covid, o turismo
representava 3% do PIB do
Estado do Rio de Janeiro e
era o destino preferido de
40% do total de turistas do
país.
Para fugir da crise, o empreendedor precisa encontrar as melhores estratégias
que façam a diferença no seu
negócio. A aproximação com
o cliente; a diversificação do
portfólio; adoção de mecanismos que assegurem ao
cliente segurança sanitária;
utilização de tecnologias que
possibilitem o Low Touch
(pouco contato); a implantação de serviços de tendências e uma organização para
lidar com necessidade de
adiamentos, cancelamentos
de reservas são caminhos

que o empresário deve
seguir.
Para acompanhar essas
mudanças, os empreendedores podem contar com
o nosso apoio. Elaboramos
um conjunto de soluções e
conteúdos para ajudá-los a
passar por esse momento”,
reforça o diretor-superintendente do Sebrae Rio, Antonio
Alvarenga.
O levantamento do Sebrae
também aponta o turismo de
luxo com uma forte demanda
e indica caminhos para que
as empresas possam atingir
esse nicho. Dentre as dicas
da instituição, estão o turismo gastronômico, prestação
de serviços exclusivos de
bem-estar, aluguel de suítes
para microcelebrações ou de
espaços inteiros e a oferta de
passeios personalizados. O
Turismo de Charme também
é uma boa oportunidade para
atrair turistas.

O estudo revela que os
empreendedores que investirem no turismo de proximidade e ecoturismo poderão
se beneficiar dessa retomada
das atividades com maior
agilidade. De acordo com o
levantamento, os turistas desejam conhecer cidades do
interior, viajar de carro ou em
voos com até 3h de duração
e estão atentos às medidas
de proteção adotadas pelas
empresas.
“Com a pandemia do Coronavírus, o turismo nacional
precisará se reinventar. As
pessoas têm procurado viajar para lugares mais próximos e que ofereçam recursos
naturais, como praias, cachoeiras, reservas e parques.
Além disso, a execução de
ações de impacto social pode
ser um diferencial para atrair
novos turistas”, pontua o
presidente do Sebrae (AI/
Sebrae-Rio).
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Entre as múltiplas
consequências da
pandemia, uma
passou um pouco
despercebida: o
freio no avanço da
igualdade de gênero
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e acordo com pesquisa feita pelo Sebrae
sobre os impactos da
vacinação na retomada das
atividades dos pequenos negócios, esse segmento deve
voltar ao patamar de faturamento anterior à pandemia
somente em 2022, mesmo
que 100% da população
já tenha sido vacinada até
dezembro desse ano.
Além do setor depender da
vacinação em massa da população, os empreendedores
desse segmento deverão se
adaptar aos novos desejos
e necessidades dos clientes. Para entender melhor
esse contexto e mapear as
oportunidades que surgem
nesse novo normal, o Sebrae
elaborou estudo que mostra
pontualmente as principais
tendências do Turismo para
o Brasil e também revela os
desejos e anseios do público
fluminense quando pensa
em turismo.
“Esse material orienta as
empresas do trade turístico
e ajuda na elaboração de
políticas públicas que permitam que o turismo volte a
ser uma das principais fontes
de recursos e de geração de
empregos, tanto no Rio de
Janeiro quanto no resto do
país”, ressalta o presidente
do Sebrae, Carlos Melles. De
acordo com o estudo, para
que as empresas do setor
voltem a faturar, elas terão
que adotar os protocolos de
segurança e aderir às novas
tecnologias com o intuito de
garantir aos clientes mais
confiança no empreendimento.
Como inovações sugeridas
pelo estudo do Sebrae, estão
a inclusão de check-in e

Fintechs: oportunidade
de criar uma economia
mais diversificada

CNPJ nº 55.323.455/0001-30
Relatório da Diretoria
O ano de 2020 foi atípico e surpreendente. Em plena pandemia, os lotes em estoque desde 2017 foram vendidos e o resultado comparativo entre 2019 e 2020 demonstra este resultado. O novo loteamento, lançado em São Carlos
no final de 2019, também não sofreu interrupção nas vendas, contribuindo com o bom resultado deste exercício. Em paralelo, as aprovações de projetos de vulto, como Jardim Imperador e Guaianases, avançaram e seu lançamento
deve se concretizar em curto e médio prazo. Concluímos o processo de regularização de área de nossa propriedade situada em Atibaia para utilização em licenciamentos ambientais, o que nos beneficiará tanto técnica quanto
financeiramente. Em face das novas demandas de mercado, redefinimos os produtos de Piracicaba e Itaquaquecetuba para serem aprovados neste primeiro semestre. As adaptações técnicas, administrativas e financeiras, aliadas
ao comprometimento da equipe e dos sócios, influenciaram na qualidade dos resultados de 2020 e o ano de 2021 promete manter este ritmo de evolução.
A diretoria.
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020 e 2019 - (Em R$)
Demonstração do Resultado dos Exercícios 31/12/2020 31/12/2019
Ativo
31/12/2020 31/12/2019 Passivo
31/12/2020 31/12/2019 Serviços Vendidos
0,00 121.737,64
3.877.512,21 2.230.570,07 Imóveis e participações Imobiliárias
721.861,31 790.725,60
Ativo Circulante
7.621.306,78 3.962.681,20 Passivo Circulante
488.000,00 601.580,47 Receita Operacional Bruta
721.861,31 912.463,24
Caixa equivalente de caixa
3.377.114,93
40.106,34 Empréstimos de pessoas ligadas
1.500.000,00
0,00 Impostos e Devoluções
-25.681,62 -32.973,77
Caixa e Bancos
105.850,95
33.283,71 Empréstimos Bancários
1.920,11
39.668,87 Receita Operacional Liquida
696.179,69 879.489,47
Aplicações Financeiras
3.271.263,98
6.822,63 Fornecedores
213.795,90 217.309,72 Custo dos Serviços e Imóveis Vendidos
-77.879,84 -31.108,26
Clientes
1.695.576,61 1.472.850,47 Salários e Encargos Trabalhistas
492.165,14 298.336,82 Lucro Bruto
618.299,85 848.381,21
Adiantamentos a funcionários
11.075,48
6.989,24 Encargos Tributários
Dividendos
a
Pagar
528.689,89
456.327,81
Despesas
Operacionais
Estoque (nota 3)
2.536.702,55 2.436.771,51
642.643,85 612.797,95 Despesas Gerais e Administrativas
-1.950.812,79 -2.358.993,65
Outros valores a receber
837,21
5.963,64 Outras contas a pagar
10.297,32
4.548,43 Despesas Tributarias
-27.063,78 -52.168,21
Ativo Não Circulante
10.745.792,50 11.524.923,55 Imposto Renda e Contribuição Social
-8.887,39 -12.076,97
Passivo Não Circulante
801.253,69 694.995,07 Depreciação e Amortização
Realizável a Longo Prazo
-18.965,43 -43.376,19
Receitas diferidas
801.253,69 694.995,07 Financeiras Líquidas
Investimentos (nota 4)
10.713.611,45 11.489.4 84,52
2.784.440,81 863.786,27
Patrimônio Liquido
13.688.333,38 12.562.039,61 Resultado nas participações societárias
Imobilizado (nota 5)
891.484,00 885.791,95 Capital Social
1.397.011,27 -754.447,54
7.000.000,00 7.000.000,00 Resultado Operacional
(-) Depreciação/Amortização
1.397.011,27 -754.447,54
Reserva Legal
1.220.694,44 1.151.879,75 Lucro Antes do IR
Acumulada (nota 5)
-859.302,95 -850.352,92 Reservas de lucros a disposição da AGO 5.467.638,94 4.410.159,86 Provisão para IR e CSLL
-20.717,50 -27.088,43
Total Ativo
18.367.099,28 15.487.604,75 Total Passivo
1.376.293,77 -781.535,97
18.367.099,28 15.487.604,75 Lucro Liquido
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Demonstração do Fluxo de Caixa
31/12/2020 31/12/2019
1.358.045,96 -468.785,57
Mutações
Capital Social Reserva Legal Reserva de Lucros
Total Atividades Operacionais
1.376.293,77 -781.535,97
Saldos em 31/12/2018
7.000.000,00
1.151.879,75
5.541.695,83 13.693.575,58 Prejuízo/Lucro Líquido Contábil
Distribuição de Lucros
(350.000,00) (350.000,00) Ajustes
8.950,03 12.076,97
Lucro Líquido do Exercício
(781.535,97) (781.535,97) Depreciação e Amortização
Saldos em 31/12/2019
7.000.000,00
1.151.879,75
4.410.159,86 12.562.039,61 Variações nos Circulantes
Distribuição de Lucros
(250.000,00) (250.000,00) Aumento/Diminuição Nas Contas a Receber -222.726,14 25.755,05
Lucro Líquido do Exercício
68.814,69
1.307.479,08 1.376.293,77 Aumento/Diminuição Nos Estoques
-98.890,85 -13.160,10
Saldos em 31/12/2020
7.000.000,00
1.220.694,44
5.467.638,94 13.688.333,38 e nas Despesas
SCP Jardim Imperador
84.963,23 84.963,23 Aumento/Diminuição Nas Contas
Notas Explicativas - (Em R$)
a
Pagar
e
Provisões
188.160,53
282.369,84
Nota 1. Contexto Operacional: A sociedade tem por objetivo social: a) SCP Itapetininga
37.208,71 37.208,71
106.258,62
5.708,64
Compra, Venda e Locação de imóveis; b) Loteamento, Desmembramento SCP São Carlos
988.762,50 988.762,50 Aumento/Diminuição Nas Contas Diferidas
Atividades
de
Financiamentos
1.208.781,61
294.517,64
ou Desdobro de terrenos por conta própria e de terceiros; c) Incorporação SCP Montemor
193.940,00 155.491,00
Empréstimos
1.386.419,53
422.880,47
imobiliária; d) Prestação de serviços técnicos e de administração a tercei- Equivalências Patrimoniais SCP’S
Pagamento de Dividendos
-177.637,92 -128.362,83
ros. Nota 2. Sumário das Práticas Contábeis: As demonstrações contá- SCP Pontal de Guaratuba
- (134.978,17) Atividades de Investimentos
770.181,02 204.950,70
beis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no SCP Bragança E Bragança IV
570.419,87 774.140,34 Aquisições de Imobilizado
-5.692,05
-4.057,00
Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e a NBC TG 1.000. a)
Reserva/ Morada do Engenho
481.859,79 1.433.916,15 Investimentos em Outras Empresas
775.873,07 209.007,70
As receitas são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com
SCP Itaguaré/Bertioga
- (8.185,31) Resultado de Fluxo de Caixa
3.337.008,59 30.682,77
as medições físicas de cada contrato, e baseado nos custos incorridos e
(68.247,04) (67.260,54) Equivalentes de caixa no início do exercício
40.106,34
9.423,57
apropriados até a data, pelo mesmo critério. b) As depreciações são calcu- SCP Ribeirão Preto/Conquista
1.078.030,96 337.821,70 Equivalentes de caixa no final do exercício 3.377.114,93 40.106,34
ladas pelo método linear, considerando o tempo de vida útil econômica dos Guarulhos/Itaquaquecetuba
2020
2019 Depreciação
(156.625,53) (204.798,91) Nota 5. Imobilizado: Imobilizado
bens, de acordo com a legislação. c) A Provisão para imposto de renda e SCP Jardim Imperador
15.025,03 15.025,03
4,00%
(2.135,35) (2.135,35) Equipamentos Telefônicos
contribuição social são constituídas com base nos livros fiscais apurados de SCP Itapetininga
309.721,58 308.571,58
10,00%
1.620.678,79 765.887,17 Máquinas e Equipamentos
acordo com a legislação em vigor. d) O histórico e as projeções do contas a SCP São Carlos
169.624,58 165.082,53
10,00%
- (10.220,41) Móveis e utensílios
receber indicaram ser desnecessária a constituição de Provisão para Deve- SCP AK 18 Empreendimento e Partipações Ltda.
20,00%
dores Duvidosos. Nota 3. Estoques:
2020
2019 SCP AK 18 Empreendimento e Partipações Ltda.
- 10.220,41 Equipamentos de Informática 292.354,22 292.354,22
Veículos
98.465,00
98.465,00
20,00%
Imóveis para comercialização
696.134,93 766.420,82 SCP Montemor
(1.076,72) (149.407,72)
6.293,59 6.293,59
10,00%
Loteam/incorporação imoblizado em andamento1.840.567,62 1.670.350,69 Total
5.115.244,41 5.889.633,66 Instalações
891.484,00 885.791,95
2.536.702,55 2.436.771,51 Estes investimentos são avaliados pelo método de equivalência patrimo- Total do custo
(-)
Depreciação
Acumulada
(859.302,95)
(850.352,92)
Os estoques estão contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos nial, cujos efeitos estão reconhecidos com base nos balanços apresentaTotal
32.181,05 35.439,03
custos com benfeitorias, e compreendem os imóveis destinados a venda.
dos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 e referem-se a sociedades em
Nota 6. Capital Social: O Capital Social de R$ 7.000.000,00 encontra-se
Nota 4. Investimentos: a) Investimentos
2020
2019
conta de participação. c) Outras Participações:
2020
2019 totalmente subscrito e integralizado, sendo representado por 7.000.000
Incentivos Fiscais
13.073,58 13.073,58
ações no valor de R$ 1,00 Nota 7. Receitas Diferidas: Estão contabilizaTotal
13.073,58 13.073,58 Campos de Atibaia Empreendimentos
Imobiliários Ltda
508.513,45 537.513,45 das as receitas e custos não realizados, decorrentes da venda de imóveis.
B) Sociedades em Conta de Participação:
Equivalência
Patrimonial
5.076.780,01
5.049.263,83
Nota 8. Seguros: Os seguros contratados são suficientes para a cobertura
SCP Pontal de Guaratuba
- 134.978,17
5.585.293,46 5.586.777,28 de eventuais perdas. Nota 9. Contingências: Não são conhecidas eventuSCP Reserva/Morada do Engenho
45.600,00 45.600,00 Total
SCP Itaguaré/Bertioga
8.185,31 Este investimento é avaliado pelo método de equivalência patrimonial, cujos ais contingências que possam afetar o resultado.
SCP Ribeirão Preto /Conquista
179.659,25 178.909,25 efeitos estão reconhecidos com base nos balanços apresentados em 31 de
Ceci Soares Krahenbuhl Piccina - Diretora Presidente
SCP Guarulhos/Itaquaquecetuba
62.205,95 1.510.536,13 dezembro de 2020 e 2019 e refere-se a participação direta no capital social.
Lazaro Venâncio da Silva - CRC TC 1 SP 195828/0-7

Construtora Augusto Velloso S.A.

CNPJ n° 60.853.934/0001-06 0 - NIRE 35300045661
Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 12/03/2021.
Data, Local e Hora: 12/03/2021, na sede social à Rua Major Quedinho, 111 - 17º andar, nesta Capital, às 9hs. Convocação: Dispensada. Presença:Totalidade. Ordem do Dia: Ordinária a) Leitura, discussão e votação do relatório
da diretoria, balanço patrimonial e demonstrações financeiras, referente ao exercício findo em 31/12/2020; b) destinação
do lucro e c) Eleição da diretoria para o exercício de 2021/2023 e fixação de seus honorários. Mesa Diretora: Presidente:
Augusto Ferreira Velloso Neto, Secretário: Ricardo Machado Ferreira Velloso. Deliberações por unanimidade dos
presentes: Foram aprovados os documentos do item “a” da ordem do dia, os quais já eram de conhecimento de todos, por
terem sido publicados em 05/03/2021 no DOESP. e Jornal “Empresas & Negócios”. “b” os presentes deliberaram reunirem-se
em outra oportunidade para determinarem sobre a destinação da conta “lucros acumulados”, findo em 31/12/2020. “c” foram reeleitos para o mandato de 01/05/2021 a 30/04/2024, os seguintes membros: Diretor Presidente Ricardo Machado Ferreira
Velloso, RG. nº 5.416.311 SSP/SP e CPF nº 694.425.338-00; para Diretor Superintendente; Augusto Ferreira Velloso
Neto, RG. nº 4.405.981-4 SSP/SP e CPF nº 606.318.308-63, permanecendo vago o cargo de Diretor Técnico. Os Diretores ora
eleitos, que se acham presentes, declaram desde já, sob as penas da lei, sem prejuízo da declaração em documento próprio,
que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos, como previsto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, estando, portanto, livres e desimpedidos para
o exercício das funções referentes aos respectivos cargos para os quais foram eleitos, comprometendo-se, desde já, a
cumprir as determinações legais e estatutárias aplicáveis. Foi fixada a verba de até R$ 134.000,00, como remuneração mensal
global da diretoria, a ser dividida de comum acordo entre seus membros. No mês de dezembro, será paga uma gratificação
de valor idêntico à remuneração mensal. Nada mais, lavrou-se a ata, que após lida e aprovada por todos vai assinada. A
presente é cópia fiel lavrada em livro próprio a) Presidente: Augusto Ferreira Velloso Neto; Secretário: Ricardo
Machado Ferreira Velloso. JUCESP n° 200.046/21-4 em 03/05/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

E.L.E.N.A. EMPREENDIMENTOS DA LIVRE EMPRESA NACIONAL S/A

CNPJ/MF n° 60.714.755/0001-80 - NIRE n° 35.300.017.501
Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam os Senhores acionistas convidados a se reunirem em AGO, a realizar-se no dia 28 de maio de
2021, às 10:00 horas, na sede social à Avenida 9 de Julho, nº 3228, sala 1209, 12º andar, São Paulo/SP,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria,
Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020;
b) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 18 de maio de 2021. A Diretoria. (18, 19 e 20/05/2021)

Fórum Econômico
Mundial divulgou um
relatório afirmando
que a lacuna global de gênero
aumentou em uma geração
e que levará cerca de 276
anos para ser fechada. Isso
se deve basicamente ao fato
das mulheres ocuparem os
setores mais afetados pelos
fechamentos e medidas de
restrição e que, embora
existam profissionais mais
qualificados, há ainda, um
desequilíbrio em cargos de
chefia.
Em termos de gênero, o
documento mostra um crescimento muito lento em alguns
mercados. Um exemplo claro
é o da tecnologia, no qual as
mulheres constituem apenas
14% da força de trabalho. A
tecnologia já é uma pedra angular em diferentes indústrias
e setores e pode se tornar um
aliado muito valioso no esforço de resolver o problema da
disparidade de gênero.
“Se queremos uma economia futura dinâmica, é vital
que as mulheres estejam representadas nos empregos de
amanhã”, disse Sadia Saahiri,
diretora-geral do Fórum
Econômico Mundial, quando
o relatório foi apresentado. O
caminho para a incorporação
das mulheres no setor tem
seus desafios. Na Argentina,
por exemplo, uma das poucas
indústrias que gera empregos
genuínos é a da Tecnologia da
Informação e Comunicação:
de fato, faltam talentos para
atender a demanda.
O problema é que entre os
perfis profissionais, apenas
23% são de mulheres, de
acordo com especialistas
no programa Equal ICT da
Huawei. No Brasil, somente
26% das vagas no setor são
ocupadas por elas, segundo
levantamento feito pelo InfoJobs. De todas as mulheres
que trabalham com tecnologia, apenas 2% estão em
cargos de diretoria - a maior
parte, 66%, não ultrapassa o
cargo de analista.
A oportunidade perdida
para nós pode ser agravada
se levarmos em conta que,
segundo a International Data
Corporation, que 65% do PIB
mundial será digitalizado em
2022 e que a indústria de TIC
crescerá 7,7% em dólares

na América Latina durante
2021. Por isso é fundamental
buscar alternativas, e uma
luz de esperança surge com
as Fintechs, empresas do
setor financeiro que usam a
tecnologia para inovar.
Na América Latina, de
acordo com um estudo da
Finnovista e do BID, as mulheres que lideram ou fazem
parte da equipe de gestão
representam 35%. Número
que ganha relevância se o
compararmos com a média
global, que indica que apenas
7% dos empresários financeiros são mulheres.
Dados da Fintech Deep
Dive, em parceria com a ABFintechs, corroboram com
essa realidade e apontam
que apenas 7% das fintechs
brasileiras foram fundadas
por mulheres, sendo que 93%
dessas novas empresas de
tecnologia e serviços financeiros estão nas regiões sul
e sudeste do país.
Isso, sem dúvida, reforça
que é uma das indústrias de
tecnologia com maior potencial na região para promover
a igualdade de gênero no âmbito profissional. Não apenas
para o presente, mas para a
projeção: as empresas fintech
se tornaram um boom diante
das restrições de mobilidade
e estão ansiosas por recrutar
talentos. Por sua vez, essas
tecnologias financeiras geram
externalidades positivas para
as mulheres.
Segundo o Banco Mundial,
51% deles têm conta em
banco, apenas 12% economizam e 20% têm crédito.
Na Argentina, o número é
mais chocante: apenas 5%
economizam e 2,9% acessam microcréditos. A partir
daí, ter ferramentas ágeis e
acessíveis de independência
financeira e inclusão passa a
ser fundamental. Em um contexto de tantas incertezas,
em que a pandemia atinge
as indústrias, a tecnologia
se apresenta como uma das
poucas certezas.
E pode ser a maneira de
diminuir alguns dos outros
danos transcendentais que
a Covid-19 nos trouxe, como
o freio no processo rumo
à igualdade de gênero. As
fintechs revelam números
que projetam um futuro encorajador, desde que sejam
levadas ao próximo nível.
Dessa forma, podem ser
uma alternativa para uma
economia mais diversificada
e inclusiva.
(*) - É licenciada em Administração
de Empresas pela Universidade
de San Andrés e mestre em
Economia pela Eseade.

LABN Empreendimentos Ltda.
CNPJ/MF nº 39.314.553/0001-54 - NIRE 35.232.260.507
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Com sede na Cidade de São Paulo, SP, na Avenida Dr. Chucri Zaidan nº 296, Conjunto 231 e 51, VG,
Setor Escritório Torre Z, Novo Centro de SP, CEP 04583-110, com seu Contrato Social devidamente
arquivado perante a JUCESP sob o NIRE 35.232.260.507, vem a público divulgar que, em 17/05/2021,
foi aprovada por sua única sócia, com fundamento nos artigos 1.082, II, e 1.084 do Código Civil
Brasileiro, a redução parcial do capital social R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), com
o cancelamento de 280.000.000 (duzentos e oitenta milhões) de quotas e restituição da totalidade à
única sócia. São Paulo, 17 de maio de 2021.
Caroline Perez Mathey Rinco - Diretora

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1046000-13.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 23ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Simone Ferreira Bazar ME , CNPJ: 13.503.036/0001-30, que Adidas AG e
Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e
Morais, pois a requerida está reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos
falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. E, estando a
requerida em lugar incerto e não sabido, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a
fluir dos 30 dias supra, ofereça resposta, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos na
inicial. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

INSTITUTO DO CÂNCER ARNALDO VIEIRA DE CAR
VALHO
CARV
Ativo

CNPJ 60.945.854/0001-72
Demonstrações Contábeis
Balanço Patrimonial Encerrados em 31/12/2020 e 31/12/2019 - (valores expressos em reais)
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2019 Passivo
(Reclassificado)

Circulante
Caixa e equivalentes de Caixa
Contas a Receber
Subvenções a Receber
Outros Créditos
Estoques
Total do Circulante
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Investimentos
Imobilizado
Imobilizado sem restrição
Imobilizado com Restrição
Total Não Circulante
Total do Ativo

17.418.177
5.712.162
4.174.613
1.223.412
1.609.898
30.138.262

10.474.194
4.634.082
4.454.613
1.103.078
900.836
21.566.803

667.809
667.809
35.288.050
31.443.485
3.844.564
35.955.859
66.094.121

150.000
150.000
34.744.695
31.231.921
3.512.774
34.894.695
56.461.498

Antônio Martins da Silva Neto
Presidente
David Vieira da Costa
1º Tesoureiro
Janaina de Andrade Santos
Contadora CRC - 1SP323767/O-0

Circulante
Fornecedores
3.958.083
Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo 2.225.286
Parcelamento de Tributos Curto Prazo
1.453.108
Impostos e Contribuições
5.155.743
Obrigações Trabalhistas
12.889.848
Contas a pagar
3.439.341
Repasse SUS
7.772.455
Subvenções a Realizar
11.646.827
Total Circulante
48.540.690
Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos
Longo Prazo
12.308.638
Parcelamento de Tributos Longo Prazo
4.398.182
Receitas Diferidas
3.844.564
Provisão para Contingência
6.240.713
Total Não Circulante
26.792.098
Patrimônio Líquido/Passivo a Descoberto
Patrimônio Social
(11.599.527)
Reserva de Reavaliação
60.765
Déficit/Superávit do Exercício
2.300.095
Total Patrimônio Líquido/
Passivo a Descoberto
(9.238.667)
Total Passivo + Patrimônio Líquido/
Passivo a Descoberto
66.094.121

Demonstração dos Resultados para os Exercícios Findos
em 31/12/2020 e 31/12/2019 - (valores expressos em reais)
31/12/2020
31/12/2019
(Reclassificado)
Receitas:
Dr.
Arnaldo
67.914.128
59.281.198
4.128.984
29.760.941
24.663.949
3.837.801 Secretaria de Estado da Saúde
97.675.069
83.945.148
Total
1.453.108
(Despesas): Recursos Humanos
(32.246.922)
(36.440.584)
4.184.433
Honorários Médicos
(25.709.114)
(21.342.783)
12.469.864
Medicamentos e Materiais
(18.244.840)
(13.702.359)
2.851.065 Despesas Administrativas e Gerais
(9.474.425)
(10.818.775)
8.502.648 Despesas Tributárias
(343.366)
(250.197)
7.791.089 Unidades Avançadas de Atendimento
(22.976.169)
(17.508.758)
45.218.992 Depreciação
(990.763)
(894.575)
Resultado Financeiro
(2.523.700)
(622.012)
Receitas com Trabalho Voluntário
327.445
220.880
6.063.626
6.176.316
7.328.864 Isenções Usufruídas
(106.118.229)
(95.182.847)
Total
5.670.310
3.512.755 Receitas com Subvenções e Doações
722.656
40.912 Fundo Nacional da Saúde - Ministério da Saúde 730.735
3.715.906
300.000
16.552.840 Secretaria Municipal da Saúde
Secretaria Estadual da Saúde
2.066.380
5.691.039
3.529.358
2.763.231
Receitas com Campanhas e Doações
(4.467.099)
10.042.379
9.476.926
Total
155.993 Outras Receitas: Desconto de Fornecedores
8.205
17.721
(999.229) Notas Fiscais Paulistas
236.660
399.222
Pesquisa Clínica
322.978
94.921
(5.310.335) Receitas Diversas
133.034
249.681
Total
700.876
761.545
56.461.498 Superávit/(Déficit) do Exercício
2.300.095
(999.229)

31/12/2019
(Reclassificado)

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C0A3-7FD3-D221-2DAF.

Turismo deve voltar aos índices
pré-pandemia apenas em 2022
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