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São Paulo, quinta-feira, 17 de junho de 2021

CNPJ. 07.883.701/0001-65

Associação Filantrópica Assistencial

RELATÓRIO DA DIRETORIA
A s s o c i a ç ã o
SRS. ASSOCIADOS E COLABORADORES: Submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. A Diretoria permanece à disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.
Demonstração do Resultado do Período em 31.12.2020 e 2019
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em reais)
(Valores expressos em R$)
PASSIVO + P.L
Notas Explicativas
2020
2019
ATIVO
Notas Explicativas
2020
2019
Circulante
Notas Explicativas
2020
2019
Circulante
5.
Caixa
531,09
20,66
Recursos
com
Restrições
Obrigações Fiscais
84,15
125,33
Bancos - Rec. Sem Restrições
57.851,54
173.252,48
Assistência
Social
9.
Obrigações Sociais
1.922,38
2.177,31
Bancos - Rec. Com Restrições
249.185,41
179.090,10
(+) Parcerias com Entidades
Obrigações Trabalhistas
148.478,11
139.285,96
Caixa e Equivalentes de Caixa
3.a
307.568,04
352.363,24
Governamentais - Smads
420.696,42
468.311,91
Contas a Pagar
3.075,11
4.712,49
Direitos Realiz. a Curto Prazo
(+) Parcerias Internacionais
960.020,00
986.660,00
Termos de Parcerias
3.b
238.983,46
Total
153.559,75
146.301,09
(-) Recursos Aplicados em Assist. Social.
9. (1.383.624,36) (1.459.831,45)
Projetos Sociais
3.c
(+) Fundação Salvador Arena
3.c
35.312,16
22.845,00
Termos de Parcerias a Realizar
3.b
Adto. Funcionários
117.927,42
110.243,56
(-) Recursos Aplicados
(35.200,54)
(21.245,00)
Assistência Social
52.184,84
238.111,33
Outros Créditos
24.164,91
24.037,24
Superávit/Déficit da Atividade Social
(2.796,32)
(3.259,54)
Educação
117.664,74
Total do Realizável C.P
142.092,33
373.264,26
Educação - SME
Receitas
Financeiras
41.521,80
36.344,08
Total do Circulante
449.660,37
725.627,50
(+) Parcerias com Entidades
Total
211.371,38
274.455,41
Imobilizado
4.a
Governamentais - SME
10.3 1.127.368,17 1.422.293,05
Bens de Uso - Assist. Social
3.118.074,96 2.890.511,31
(-) Recursos Aplicados em Assist.
Total do Circulante
364.931,13
420.756,50
Bens de Terceiros - Educação
197.918,35
145.523,68
Educacional
SME
10.3 (1.129.373,52) (1.423.384,10)
Total
Bens de Terceiros - Fumcad
138.124,88
138.124,88
Superávit/Déficit da
Patrimônio Líquido
6.
Emenda Parlamentar- Seads-1007/2009
1.104,51
Atividade Educacional
(2.005,35)
(1.091,05)
2.592.205,61 2.689.340,98
(-) Depreciações e Amortizações
4.b (1.064.815,44) (887.929,77) Patrimônio Social
Gratuidades
11
Déficit/Superávit do Período
7.
(118.173,62)
(97.135,37) (+) Trabalho Voluntário
Total Imobilizado
2.389.302,75 2.287.334,61
30.000,00
13.680,00
Total do Patrimônio Social
2.474.031,99 2.592.205,61
Total do não Circulante
2.389.302,75 2.287.334,61
(+) Outras Gratuidades Recebidas
44.808,82
47.053,34
Total do Ativo
2.838.963,12 3.012.962,11
(-) Recursos Aplicados
(74.808,82)
(60.733,34)
Total do Passivo + P.L
2.838.963,12 3.012.962,11
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Superávit\Déficit dos
Recursos com Restrições
(4.801,67)
(4.350,59)
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)
11.
502.299,33
254.913,96
1. Contexto Operacional: Constituída em 23 de janeiro de 2006, a Associação Casa dos 5. Passivo Circulante e não Circulante: São reconhecidas quando a Entidade tem uma Recursos sem Restrições
8.939,35
5.399,58
Curumins é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e duração por tempo obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é pro- (+) Doações de Associados
411.772,86
240.122,10
indeterminado, de acordo com o Artigo 2º da Lei 12.101/2009, regulamentada pelo Decreto vável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimati- (+) Doações Pessoas Jurídicas
(+)
Doações
Pessoas
Físicas
81.587,12
9.392,28
8.242 de 23 de maio de 2014, a Associação obedece ao Princípio da Universalidade do Aten- va confiável do valor possa ser feita.
Outras Despesas Ordinárias Vinculadas
(617.763,66) (352.239,55)
dimento, e tem como objetivo principal o desenvolvimento integral de crianças, adolescen- Circulante
(-)
Despesas
Administrativas
(434.076,14)
(168.235,55)
tes e jovens em situação de vulnerabilidade social, promovendo, em função delas, também Obrigações Fiscais
84,15
125,33
(-) Depreciações e Amortizações
4.b
(178.309,98) (176.791,72)
suas famílias e a comunidade, sem distinção de raça, cor, credo religioso ou político, profis- Obrigações Sociais
1.922,38
2.177,31
(-) Impostos taxas e Contribuições
(5.377,54)
(7.212,28)
são, nacionalidade ou sexo, e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável. A Ins- Obrigações Trabalhistas
148.478,11
139.285,96
Superávit/Défi
cit
Outras
tituição no atendimento aos seus objetivos estatutários tem como atividade preponderante Contas a Pagar
3.075,11
4.712,49
Rec. e Desp. Ordinárias
(115.464,33)
(97.325,59)
a Assistência Social e presta estes serviços de forma gratuita, continuada e planejada para Total
153.559,75
146.301,09
Receitas (Despesas) Financeiras
os usuários que dela necessitar, sem qualquer discriminação de acordo com a Lei nº 12.101 Termos de Parcerias a Realizar
(+) Receita Financeira
4.264,72
6.320,60
de 27 de novembro de 2009 e posteriores alterações. Os valores e as aplicações em assis- Assistência Social
52.184,84
238.111,33
(+) Descontos Obtidos
5.688,17
tência social estão registrados por seu valor original e de acordo com a sua competência Educação
117.664,74
(-)
Despesas
Financeiras
(14.158,43)
(13.915,22)
conforme demonstrado na Nota 8. O atendimento aos seus objetivos se dá mediante Pro- Receitas Financeiras
41.521,80
36.344,08
Resultado Financeiro Líquido
(4.205,54)
(7.594,62)
gramas e Projetos de Assistência Social, Educação, Esporte, Meio Ambiente e Cultura defi- Total
211.371,38
274.455,41
Outras Receitas e Despesas
nidos pela Diretoria. A Associação Casa dos Curumins, por ser entidade de interesse social, Total do Circulante
364.931,13
420.756,50
(+)
Nota
Fiscal
Paulista
3.e
3.821,62
10.335,43
possui os seguintes registros e certiﬁcados: • CEBAS – Entidade Beneﬁcente de Assistên- 6. Patrimônio Social: O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e com2.476,30
1.800,00
cia Social – Portaria MDS 92/2019, DOU 08.05.2019 com validade até 02 de setembro de preende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício (superávit ou déficit) ocor- (+) Outras Receitas
6.297,92
12.135,43
2021; • Utilidade Pública Municipal - Título de reconhecimento recebido em 2013; • Regis- ridos. 7. Do Resultado de Exercício - Item 15 ITG-2002 (R1): O valor do superávit ou dé- Outras Receitas
7.
(118.173,62)
(97.135,37)
tro no Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS – nº 461/2012; • Registro no Con- ficit deve ser incorporado ao Patrimônio Social. O superávit, ou parte de que tenha restrição Déficit do Período
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – nº 1206/2006; • Registro na Se- para aplicação, deve ser reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido. 8. ContriDemonstração das Origens e Aplicações dos Recursos
cretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social – SEADS/PS – 6618/2008; • Cer- buições Sociais – Isenção (Lei 12.101/2009): Em atendimento art. 29 da Lei 12.101/2009,
nos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
tiﬁcado de Regularidade Cadastral de Entidades CRCE 0363/2013 – Governo de São Paulo. ao Decreto nºs 8.242/2014 e a norma contábil, ITG 2002 (R1), item 27, letra “c” são de• Certiﬁcado de Credenciamento Educacional, Secretaria da Educação de São Paulo, Porta- monstrados a seguir, os valores relativos às isenções previdenciárias, como se devido fos2020
2019 N.Explc. (2 e)
ria Nº 139 /21/10/2014. De acordo com o Art. 14 do Código Tributário Nacional, a Enti- se, gozadas durante o exercício de 2020 e 2019.
ORIGENS
dade: I - Não remunera a Diretoria e nem distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de
Isenções Usufruídas
Das Operações
suas rendas, a qualquer título; II - Aplica integralmente, no País, os seus recursos na manu- Descrições
Assist. Social
Educação
Total
Total • Superávit do Período
tenção de seus objetivos institucionais; III - Mantém a escrituração de suas receitas e des- DATA
2020
2019
2020
2019
2020
2019 • (+) Ajuste de Depreciações
178.309,98
176.791,72
pesas em livros revestidos das formalidades exigidas pela lei, capazes de assegurar sua exa- Cota Patronal
82.363,16 98.619,28 139.460,84 175.216,82 221.824,00 273.836,10
178.309,98
176.791,72
tidão. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: a)Declaração de Conformi- Rat
8.236,32
9.713,97 13.946,08 17.434,90 22.182,40 27.148,87 Outras
dade: as demonstrações financeiras da organização para os exercícios findos em 31 de de- Terceiros
18.531,71 21.856,42 31.378,69 39.228,52 49.910,40 61.084,84 Total das Origens
178.309,98
176.791,72
zembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 foram elaboradas e estão sendo apresentadas Autônomos
1.479,63
867,85
- 2.347,48 Aplicação dos Recursos
de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, con- Cofins
- 91.858,41 95.333,03
• Déﬁcit do Período
118.173,62
97.135,37
siderando a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral, (NBC) TG 1000 - CTG 1000 - Total
109.131,19 131.669,30 184.785,61 232.748,09 385.775,21 364.417,39
24.592,87
adoção plena, suas interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos, em especial à ITG- 9. Assistência Social: Demonstração do Cumprimento da Aplicação e Atendimen- • Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado 280.278,12
220.141,76
55.063,48
2002 (R1) (Resolução CFC 1409/2012) que estabelece critérios e procedimentos específi- tos Sociais: As aplicações em gratuidades por meio dos Programas de Assistência Social • Aumento do Capital Circulante
178.309,98
176.791,72
cos de avaliação, de registro das transações e variações patrimoniais, de estruturação das foram observadas os preceitos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada pela Lei Total das Aplicações
demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explica- Nº 12.435, de 6 de julho de 2011, em consonância Resolução nº 109, de 11 de novembro de Demonstração do CCL (Capital Circ. Líquido)
Balanço
Variação
tivas das entidades sem finalidade de lucros seguindo as práticas contábeis descritas na 2009 que aprovou a Tipificação Nacional de Serviços Sócio assistenciais, dentro desses paNota 3. a) As demonstrações financeiras inerentes aos exercícios findos em 31 de dezem- râmetros os programas instituídos estão caracterizados como de Proteção Social Básica.
Período Período
bro de 2020 e 2019 estão sendo apresentadas em Reais (R$). b) Formalidade da Escritu- Nos exercícios de 2020 e 2019 foram recebidos e aplicados os seguintes montantes:
C.C.L
Anterior
atual Monetária Percentual
ração Contábil: a Resolução CFC nº 1.330/11 (NBC ITG 2000). A entidade mantém um sisAtivo Circulante
725.627,50 449.660,37 (275.967,13)
(38,03)
2020
2019
tema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo (+) Parcerias Com Entidades Governamentais
Passivo Circulante
420.756,50 364.931,13 (55.825,37)
(13,27)
420.696,42
468.311,91
eletrônico. Os registros contábeis contém o número de identiﬁcação dos lançamentos rela- (+) Entidades Internacionais
960.020,00
986.660,00
Capital Circulante Líquido
304.871,00 84.729,24 (220.141,76)
(72,21)
cionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em ele- (+) Fundação Salvador Arena
35.312,16
22.845,00
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
mentos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demons- (-) Recursos Aplicados
(1.418.824,90) (1.481.076,45)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
trações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e esta- 9.2 Descrição dos Programas de Assistência Social: Centro para Crianças e Adoem
31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em reais)
tutárias, serão transcritas na Escrituração Contábil Digital – ECD. A documentação contábil lescentes: é um espaço de referência para o desenvolvimento de ações socioeducativas
da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, com crianças e adolescentes, buscando assegurar o fortalecimento de vínculos familiares
Superávit/
que apóiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revesti- e o convívio grupal, comunitário e social, através de atividades com crianças e adolescenPatrimônio
Déficit do
da das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na téc- tes. Em 2020 foram atendidas 160 crianças e adolescentes e prestada assistência às suas
Social
Exercício
Total
nica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade mantém em boa ordem a do- famílias, e em 2019 foram atendidas 150 crianças e adolescentes e prestada assistência às Saldos em 31 de Dezembro de 2018
2.015.947,59
673.393,39 2.689.340,98
cumentação contábil. c) Estimativas Contábeis: na elaboração das demonstrações con- suas famílias. 10. Descrição dos Programas em Assistência Educacional: Centro Déficit do Período Anterior
tábeis, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras tran- de Educação Infantil Parque Doroteia: Objetiva manter espaços coletivos privilegiados Incorporado ao Patrimônio
673.393,39
(673.393,39)
sações. As demonstrações contábeis da entidade incluem, portanto, estimativas referentes de vivência da infância, de modo a contribuir na construção da identidade social e cultural Déficit do Período
(97.135,37) (97.135,37)
à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado e outras similares. Os resultados reais podem da criança, objetivando proporcionar condições adequadas para promover educação, pro- Saldos em 31 de Dezembro de 2019
2.689.340,98
(97.135,37) 2.592.205,61
apresentar variações em relação às estimativas. d) Prazos: os ativos realizáveis e os passi- teção, segurança, alimentação, cultura, saúde e lazer, com vistas à inserção, prevenção, pro- Déficit do Período Anterior
vos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulante. moção e proteção à infância. 10.1 Ensino Básico: A Assistência Educacional está vincu- Incorporado ao Patrimônio
(97.135,37)
97.135,37
e) Em dezembro de 2011 foi publicada a Portaria 353 do Ministério do Desenvolvimento So- lada ao atendimento por meio do Centro de Educação Infantil, conforme as diretrizes técni- Déficit do Período
(118.173,62) (118.173,62)
cial e Combate à Fome que estabelece em seu Artigo 12 que as entidades com atuação pre- cas da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Paulo e de acordo com o Pla- Saldos em 31 de Dezembro de 2020
2.592.205,61 (118.173,62) 2.474.031,99
ponderante em Assistência Social devem incluir em suas demonstrações a Demonstração no de Trabalho aprovado pela Coordenadoria de Educação. O serviço é integralmente graAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
das Origens e Aplicações dos Recursos – DOAR. 3. Sumário das Principais Práticas Con- tuito, os atendimentos são para crianças na faixa etária de 4 meses a 3 (três) anos e onze
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
tábeis: Em consonância com a NBC ITG 2002 (R1), os registros contábeis das receitas e des- meses. Foram cumpridas as exigências estabelecidas pela Lei 12.101/2009 e todos os aluem 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em reais)
pesas são Reconhecida mensalmente respeitando o princípio de competência, ou seja, as nos matriculados são gratuitos, atendendo assim a proporcionalidade de uma bolsa inteMétodo Indireto
2020
2019
receitas e despesas são reconhecidas no resultado no período em que elas ocorrem, simul- gral para cada cinco alunos pagantes, conforme segue:
Déficit do Período
(118.173,62)
(97.135,37)
taneamente quando se relacionarem, independente do efetivo recebimento ou pagamento.
Quantidade de Bolsas exigidas p/Lei 12.101/2009 Total de Bolsas
Ajustes
do
resultado
às
disponibilidades
geradas
a) Caixa e equivalentes de caixa: as aplicações a curto prazo que possuem liquidez ime- Exercício
Alunos
Proporcionalidade 5 x 1
Concedidas
178.309,98
176.791,72
diata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os 2019
158
35
158 Depreciações e amortizações
demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor jus- 2020
60.136,36
79.656,35
197
54
197 Déficit/Superávit Líquido Ajustado
to e registrados em investimentos a curto prazo. b) Parceria com entidades governa- 10.2 Critérios de Acesso à Bolsa de Estudo: Os critérios de acesso à bolsa de estudos Variações nos ativos circulantes
mentais - São provenientes de parcerias firmadas com a Secretaria Municipal de Desen- são definidos pela Secretaria de Educação do Município do São Paulo e os alunos são en- Parceria com entidades governamentais
238.983,46
(3.501,02)
volvimento e Assistência Social – SMADS e Secretaria Municipal da Educação - SME, e caminhados pela própria Secretaria da Educação. Realiza-se um cadastro e mediante a dis- Projetos Sociais
20.524,00
tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Perio- ponibilidade de vaga a criança é encaminhada para uma Unidade Educacional mais próxiAdto. a funcionários
(7.683,86)
(7.506,29)
dicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos com- ma a de seu endereço residencial. A idade deverá estar compatível com o nível e modali(127,67)
(6.649,66)
petentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. De dade de ensino e residir próximo ao estabelecimento de Educação. De acordo com levan- Outros Créditos
acordo com a administração o saldo em 31.12.2020 é 100% recebível. c) Fundação Sal- tamento feito pela Associação consta que: Foram concedidas para o exercício 2020, 54 bol- Variações nos passivos circulantes
(41,18)
37,88
vador Arena – Programa de Alimentação Complementar para Entidades Sociais/PACES sas para crianças provenientes de famílias inscritas no Cadastro Único. Os alunos são ava- Obrigações fiscais
(63.084,03)
(26.913,96)
Tem como objetivo fortalecer a rede socioassistencial, provendo-lhe recursos para um ade- liados pela Instituição em conformidade com a legislação vigente, atendendo ao perfil so- Termos de Parceria a realizar
(254,93)
367,85
quado suprimento de alimentos funcionais e saudáveis a serem oferecidos aos seus usuá- cioeconômico de acordo com o parágrafo 7º do art. 13 da Lei 12.101/20209. A Instituição Obrigações sociais
rios e assessorar as instituições em questões relacionadas a captação de recursos e gestão prepara um formulário detalhado para a aferição do perfil sócio econômico do aluno, que é Obrigações trabalhistas
9.192,15
11.162,98
de projetos sociais, contribuindo para o seu desenvolvimento institucional. d) As doações preenchido no momento da matricula. São realizadas visitas por Assistente Social à resi- Contas a pagar
(1.637,38)
843,61
e contribuições espontâneas são registradas quando recebidas, sendo que quando desti- dência dos alunos e são mantidos arquivados os relatórios. 10.3 Dos recursos recebidos (1) Caixa líquido das atividades operacionais
235.482,92
68.021,74
nadas ao custeio são contabilizadas como receita. e) Programa Nota Fiscal Paulista - e sua aplicação.: Os recursos são provenientes de convênios firmados com a Secretaria Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Os valores recebidos em 2020 e 2019 foram de R$ 3.821,62 e R$ 10.335,43, respectivamenMunicipal da Educação - SME, e tem como objetivo principal executar projetos e ativida- Assistência Social
(227.883,45)
(20.114,87)
te, aplicados para complementar as atividades desenvolvidas e em custos operacionais da
des pré-determinadas. Os recursos próprios são de entidades parceiras e de doações de Educação
(52.394,67)
(4.478,00)
área. f) A Entidade para a contabilização das parcerias governamentais, atendeu a NBCT TG
pessoas físicas com o objetivo proporcionar situações educativas, ampliando o repertório (2) Caixa líquido aplicado
07 (R2) que em seu texto item 12 relata que uma subvenção governamental deve ser recode habilidades das crianças, possibilitando seu desenvolvimento integral e das capacida- das atividades de investimentos
(280.278,12)
(24.592,87)
nhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende comdes de ordem física, cognitiva, ética, complementando a ação da família e da comunidade. (3) Caixa líquido aplicado
pensar, em base sistemática. 4. Ativo não Circulante: Imobilizado: (a) É registrado ao
Os valores recebidos de convênios são aplicados em sua totalidade nas finalidades estatudas atividades de finaciamentos
custo de aquisição. A Entidade contabilizou as depreciações do ativo imobilizado calculantárias e em conformidade com os termos estipulados pelo convênio público. Periodicamendo-as pelo método linear mediante aplicação de taxas que levam em conta o tempo de vida
te, a Instituição presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competen- (1+2+3) Aumento (Redução)
útil econômica do bem. (b) A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de
de
caixa
e
equivalentes
de
caixa
(44.795,20)
43.428,87
tes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Nos exercada ativo pelo método linear
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
352.363,24
308.934,37
cícios de 2020 e 2019 foram recebidos e aplicados os seguintes montantes:
2020
2019
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
307.568,04
352.363,24
Descrição
2020
2019
Taxa
Depreciação Imobilizado Imobilizado
(-) Custos da aplicação da Assistência Educacional
(1.129.373,52) (1.423.384,10) Aumento(Redução) do
Assistência Social
%
Custo Acumulada
Líquido
Líquido
(+) Entrada de recursos de Entidades Governamentais /SME 1.127.368,17 1.422.293,05
Caixa e Equivalentes de Caixa
(44.795,20)
43.428,87
Prédios Assistência
4% 2.158.523,38 (419.015,64) 1.739.507,74 1.825.840,06
11. As doações e contribuições espontâneas são registradas quando recebidas, sendo que
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Material Pedagógico 10% 45.018,73 (17.948,38)
27.070,35
31.572,03
quando destinadas ao custeio são contabilizadas como receita.
Móveis Utensílios
10% 239.380,68 (152.582,46)
86.798,22
89.766,50
(c) Derivativos: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Entidade não possuía operações
2020
2019
Veículos
20% 147.707,00 (140.474,28)
7.232,72
13.432,88
envolvendo instrumentos financeiros derivativos. 14. Cobertura de Seguros: Em 31 de
Doações de Associados
8.939,35
5.399,58
Computadores
20% 133.615,68 (114.820,71)
18.794,97
34.962,77
dezembro de 2020 e 2019, a cobertura de seguros é considerada suficiente pela adminisDoações Pessoas Jurídicas
411.772,86
240.122,10
Maq. e Equipamentos 10% 57.530,33 (19.225,65)
38.274,68
27.257,33
tração para cobrir eventuais sinistros. 15. Eventos Subsequentes: A rápida e repenti81.587,12
9.392,28
Instalações
10% 93.284,50 (57.020,43)
36.264,07
45.592,03 Doações Pessoas Físicas
na propagação da epidemia do Coronavírus (Covid-19) está causando a paralisação de
Obra em andamento
197.414,66
- 197.414,66
- 12. Serviços Voluntários: A Casa dos Curumins contou com o apoio de voluntários, no
decorrer
do
ano,
cujos
serviços
prestados
proporcionaram
a
redução
de
R$
30.000,00.
Convários
setores produtivos e comerciais, além de confinar pessoas e fragilizar a economia
Benfeitorias em
forme
estabelecido
no
item
19
ITG-2002
(R1),
os
custos
da
prestação
de
serviços
foram
mundial.
Entre os diversos riscos e incertezas aos quais a organização esta sujeita, aguarImóveis de Terceiros 10% 45.600,00
(6.991,08)
38.608,92
40.432,68
reconhecidos pelo valor justo, como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. 13. Ins- da-se do governo, medidas Econômico Fiscais que visem assegurar o cumprimento e seBens de
trumentos
Financeiros:
(a)
Identifi
cação
e
valorização
dos
instrumentos
fi
nanceiros:
A
quência de seus objetivos Sociais e Estatutários. Desde 31 de dezembro de 2020 até esta
Terceiros-Educação
Móveis Utensílios
10% 138.387,76 (43.543,00)
94.844,78
53.847,56 Entidade avaliou seus ativos e passivos em relação aos valores de mercado, por meio de data do encerramento das Demonstrações Contábeis, em 30 de abril de 2021, não ocorBenf. Bens de Terceiros 4% 31.350,00
(5.537,97)
25.812,03
27.065,91 informações disponíveis e metodologias de avaliação estabelecidas pela administração. Os reram fatos decorrentes e/ou envolvendo o COVID-19 que pudessem afetar as demonsComputadores
20% 19.763,79 (19.663,69)
100,10
3.227,14 principais instrumentos financeiros ativos e passivos da Entidade em 31 de dezembro de 2020 trações contábeis da Entidade. Apesar de haver efetiva preocupação sobre os possíveis
Equip. Educacionais 10%
8.416,80
(4.288,11)
4.128,69
4.970,25 e de 2019 estão descritos a seguir, bem como os critérios para sua avaliação: (b) Caixa e efeitos que possam vir a ocorrer, não há, no momento, evidência de que estes eventos
equivalentes de caixa, subvenções a receber, outros ativos circulantes e contas a pagar: Os
Bens de
possam afetar significativamente a situação patrimonial da Entidade. 16. Contingênvalores contabilizados aproximam-se dos de realização.
Terceiros-FUMCAD
cias: A Entidade não possui ações trabalhistas, cíveis ou tributárias envolvendo risco de
2020
2019
Instrumentos Musicais 10% 132.649,88 (61.301,28)
71.348,60
84.613,16
perda classificado como provável ou possível. 17. Recursos da Entidade: Todos os re531,09
20,66
Móveis Utensílios
10%
5.475,00
(2.372,76)
3.102,24
3.649,80 Caixa
cursos obtidos pela entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conBancos - Rec. Sem Restrições
57.851,54
173.252,48
Outros Imobilizados
formidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos
Bancos
Rec.
Com
Restrições
249.185,41
179.090,10
Conv.356/2009
20% 31.900,00 (31.900,00)
0
0,00
Caixa
e
Equivalentes
de
Caixa
3.a
307.568,05
352.363,24
Patrimoniais. São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
Conv.10072009
10% 16.006,00 (16.006,00)
0
0,00
Total
3.502.024,19 (1.112.721,44) 2.389.302,75 2.287.334,61
Adriana Gomes Fernandes Eisenhardt - Presidente
Jorge Celso da Silva - CT.CRC1SP196805/O-7

Enerfo Sugar do Brasil Ltda.

Senhores Quotistas: Em cumprimento às obrigações legais e
exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.
Balanços Patrimoniais em 2020 e 2019
(Em Milhares de Reais)
Ativo
2020
Circulante
85.858
Caixa e equivalentes de caixa
28.605
Estoque
13.047
Impostos a recuperar
278
Adiantamento a fornecedores
80
Derivativos
29.821
Outras contas a receber
3
Partes relacionadas
14.024
Não circulante
1.064
Tributos diferidos
Depósitos judiciais
1
Ativo de direito de uso
730
Imobilizado
333
Total do ativo
86.922

CNPJ nº 20.395.096/0001-41
Relatório da Administração
estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos
São Paulo, 31 de março de 2021.
A Diretoria
Demonstrações do Resultado em 2020 e 2019
(Em Milhares de Reais)
2019
2020
2019
26.007 Receitas líquidas
483.040 210.045
(467.123) (196.535)
4.089 (-) Custos das mercadorias e serviços
15.917 13.510
16.728 Lucro bruto
618 Despesas operacionais
(4.786) (4.756)
7 Despesas administrativas e gerais
11.131
8.754
- Lucro antes do resultado ﬁnanceiro e impostos
(1.816)
(757)
5 Resultado ﬁnanceiro
9.315
7.997
4.560 Lucro antes do IR e CS
IR e CS - corrente
(2.394)
(617)
1.461
IR e CS - diferido
(585) (2.104)
125 Lucro líquido do exercício
6.336
5.276
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 2020 e 2019
950
(Em Milhares de Reais)
386
Lucros
27.468
líquidos/

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 2020 e 2019
(Em Milhares de Reais)
2020
2019
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício
6.336
5.276
(+/-) Itens que não afetam o caixa operacional
Depreciações e amortizações
91
88
Amortizações ativo de direito de uso
249
238
Imposto de renda e contribuição social diferidos
585
2.104
Variação cambial
1.623
3.255
Juros incorridos sobre empréstimos
1.936
1.174
Lucro líquido ajustado
10.820 12.135
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Aumento/(Redução) de ativos: Estoque
3.681 67.222
Impostos a recuperar
341
(31)
Adiantamento a fornecedores
(73) 7.640
Derivativos
(29.821)
Outras contas a receber
2
(5)
Depósitos judiciais
(1)
Partes relacionadas
7.437
7.858
Aumento/(Redução) de passivos: Fornecedores
1.095
(682)
Obrigações tributárias
411
(16)
Capital
Reserva
(prejuízos)
Passivo e patrimônio líquido
Obrigações sociais
162
34
social de lucros acumulados Total Arrendamento mercantil
(203)
982
Circulante
69.575 16.695
Saldos em 31/12/2018
650
(4.506) (3.856) Derivativos
12.763
Fornecedores nacionais
1.123
28 Aumento de capital
8.598
- 8.598 Partes relacionadas
24.387 (92.639)
Obrigações tributárias
454
43 Lucro líquido do exercício
5.276 5.276
Caixa
gerado/(consumido)
nas
atividades
Obrigações sociais
393
231 Constituição da reserva
operacionais
31.001
2.498
Empréstimos bancários
17.229
4.766
de lucros
770
(770)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Arrendamento mercantil
247
227 Saldos em 31/12/2019
9.248
770
- 10.018
Aquisições de bens de direito de uso
(29) (1.188)
6.336 6.336
Derivativos
12.763
- Lucro líquido do exercício
Aquisições de imobilizado
(38)
(6)
Partes relacionadas
37.366 11.400 Constituição da reserva
Caixa Consumido nas atividades de investimentos
(67) (1.194)
de
lucros
6.336
(6.336)
Não circulante
993
755
Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamento:
Saldos em 31/12/2020
9.248
7.106
- 16.354
Tributo diferido
461
Aumento de capital
8.598
Demonstrações
do
Resultado
Abrangente
em
2020
e
2019
Ingresso de novos empréstimos
204.275 66.453
Arrendamento mercantil
532
755
(Em Milhares de Reais)
Pagamento de empréstimos
(208.602) (92.118)
Patrimônio líquido
16.354 10.018
2020
2019 Aumento/(Diminuição) de juros pagos
(2.091) (1.826)
Capital social
9.248
9.248 Lucro/(prejuízo) do exercício
6.336
5.276 (=) Caixa gerado/(consumido) nas atividades de
Reserva de lucros
7.106
770 Outros resultados abrangentes
ﬁnanciamentos
(6.418) (18.893)
Total do passivo e do patrimônio líquido
86.922 27.468 Total do resultado abrangente do exercício
6.336
5.276 Aumento líquido/(diminuição) no caixa e
equivalentes de caixa
24.516 (17.589)
Composição da Diretoria
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
4.089 21.678
Eduardo Nunes da Rocha - Sócio Administrador
Fernando Castelo Ferraresi - Administrador
Caixa e equivalentes de caixa no ﬁnal do exercício
28.605
4.089
Carlos Roberto Bertola - Contador - CRC 1SP085590/O-0
Aumento líquido/(diminuição) no caixa e
equivalentes de caixa
24.516 (17.589)
As demonstrações ﬁnanceiras completas estão à disposição na sede da Companhia.
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Plano de manutenção
preventiva: porque
toda indústria deve ter
Francisco Carlo Oliver (*)

Um dos principais
benefícios da gestão
da manutenção
preventiva é a
maior eficiência dos
profissionais de uma
empresa

I

sso, além de economia de
não ter máquina parada e
menos desgaste para os
profissionais envolvidos. Já
no ano de 2001, uma pesquisa realizada pela Abraman
(Associação Brasileira de
Manutenção), sobre “A
Situação da Manutenção
no Brasil”, mostrava que os
custos com manutenção no
país representavam 4,2%
do PIB, totalizando US$ 28
bilhões de dólares anuais,
e que aproximadamente
4% do faturamento bruto
das empresas era gasto em
ações de manutenção, revelando que parte significativa
do lucro poderia estar sendo
consumida neste setor.
Nestes custos, estão incorporados gastos com mão de
obra, peças sobressalentes
e contratação de serviços.
Estão também incorporados
os gastos adicionais com
horas extras dos funcionários da manutenção em
decorrência das paradas
imprevistas causadas por
manutenções corretivas e
gastos adicionais para compra de materiais e serviços
de manutenção em situações de emergência.
A quebra e falha de equipamentos na área de saneamento é algo comum no dia
a dia de uma empresa. No
entanto, essa situação traz
diversos prejuízos para a
produção, como a perda de
produtividade, gastos com
reposição e conserto de peças e até mesmo acidentes
de trabalho. Para impedir
que isso aconteça, sempre
sugerimos a manutenção
preventiva, que atua diretamente na diminuição desses
riscos para a obra e para os
trabalhadores.
Na revisão programada

dos equipamentos, a parada na produção é prevista
no cronograma, evitando a
perda de tempo e dinheiro.
A manutenção preventiva
permite trocar peças antigas e evita o desgaste das
máquinas. Por isso, cumprir
o cronograma de trocas é
vital para garantir o bom
desempenho dos equipamentos e aumentar o tempo
de utilização, garantindo a
tranquilidade para que os
empresários consigam focar
no seu business, sem ter
que apagar incêndios fora
de hora.
Manutenções preventivas
permitem ao gestor prever
os investimentos necessários e fugir das surpresas
negativas e principalmente
em tempos de pandemia,
tudo o que não precisamos
é problemas decorrentes da
falta de manutenção adequada. Para isso, é preciso
um sistema de diagnóstico
que garanta tranquilidade
operacional para os sistemas de água e efluentes,
com o planejamento de
manutenções preventivas,
que evitem os imprevistos.
Para tanto, é necessário
criar um cronograma personalizado para as visitas
de manutenção conforme
a necessidade da planta,
com uma lista das peças
necessárias para reposição,
eliminando do gestor, a preocupação com os custos de
reposição de peças.
A eficiência do processo
está no acompanhamento
das normas da ISO 9001 e
as manutenções preventivas baseadas no conceito
de Lean Manufacturing
(Manufatura Enxuta, em
uma tradução livre), o que
permite diagnóstico preciso
sobre a necessidade de manutenção; planejamento das
visitas e da necessidade de
manutenção.
(*) - É engenheiro e Diretor Técnico
e Comercial da Fluidfeeder.com.br,
empresa que atua no fornecimento
de equipamentos para tratamento de
água e efluentes.

JAN8 Empreendimentos e Participações Eireli

CNPJ/ME 19.974.177/0001-17 - NIRE 35.602.805.979
Ata de Registro de Deliberações do Sócio Titular
Data/Hora/Local: 09/06/2021, às 14hs, na sede social, São Paulo/SP, Rua Gomes de Carvalho, 1.507, 6º andar,
Vila Olímpia, CEP 04547-000. Titular: José Alves Neto, CPF 277.920.228-97, RG 27.544.132-5-SSP/SP. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Redução do capital social, no montante de R$ 1.620.238,00, passando
este de R$ 4.246.006,00 para R$ 2.625.768,00, com uma redução, portanto, de R$ 1.620.238,00 e o consequente
cancelamento de 1.620.238 cotas detidas em sua integralidade pelo titular. O montante de R$ 1.620.238,00,
correspondente ao valor da redução do capital social ora aprovada, será pago ao titular no prazo de 90 dias a
contar da data de publicação desta ata, em atenção ao disposto no artigo 1.084, §2º da Lei 10.406/02, ficando
desde já acordado que o montante de R$ 1.620.237,25 será compensado com créditos detidos pela Empresa
em face do titular, ficando a administração da Empresa autorizada a proceder com os lançamentos contábeis
necessários para se proceder à referida compensação, e o restante, no valor de R$ 0,75, será pago pela Empresa
ao titular por meio de moeda corrente nacional. Alteração da Cláusula 5º do Ato Constitutivo da Empresa, que
passará a vigorar, no prazo de 90 dias a contar da data de publicação desta ata, em atenção ao disposto no
artigo 1.084, §§ 1º, 2º e 3º da Lei 10.406/02, com a seguinte nova redação: Cláusula 5º. O capital da EIRELI é
de R$ 2.625.768,00, totalmente subscrito e integralizado pelo titular, sendo R$ 2.603.768,00 em moeda nacional corrente e R$ 22.000,00 em participação societária. Encerramento: Nada mais. Titular: José Alves Neto.

LAFA8 Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/ME 13.783.481/0001-09 - NIRE 35.300.416.520
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data/Hora/Local: 09/06/2021, às 14hs, na sede social, São Paulo/SP, Rua Gomes de Carvalho, 1507, 6º andar, Vila
Olímpia, CEP 04547-005. Mesa: Luiz Augusto Faria do Amaral: Presidente, José Alves Neto: Secretário. Convocação e
Publicação: Dispensada. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Redução do capital social, no montante de R$
2.612.525,00, passando este de R$ 8.493.697,00 para R$ 5.881.172,00, com uma redução, portanto, de R$ 2.612.525,00
e o consequente cancelamento de 2.612.525 ações detidas em sua integralidade pelo acionista presente. O montante de
R$ 2.612.525,00, correspondente ao valor da redução do capital social ora aprovada, será pago ao acionista presente no
prazo de 60 dias a contar da data de publicação desta ata, em atenção ao disposto no artigo 174 da Lei 6.404/76, ficando
desde já acordado que o montante de R$ 2.612.524,27 será compensado com créditos detidos pela Companhia em face
do acionista presente, ficando a administração da Companhia autorizada a proceder com os lançamentos contábeis
necessários para se proceder à referida compensação, e o restante, no valor de R$ 0,73, será pago pela Companhia ao
acionista presente por meio de moeda corrente nacional. Alteração do o Artigo 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar, no prazo de 60 dias a contar da data de publicação desta ata, em atenção ao disposto no artigo 174 da Lei 6.404/76,
com a seguinte nova redação: Artigo 5º. O capital social é de R$ 5.881.172,00, dividido em 5.881.172 ações ordinárias
(“ON”), nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão unitário de R$ 1,00. Encerramento: Nada mais. Mesa: Luiz
Augusto Faria do Amaral: Presidente, José Alves Neto: Secretário. Acionista Presente: Luiz Augusto Faria do Amaral.
METALURGICA ARICANDUVA S.A. - CNPJ/MF. nº 61.340.071/0001-28 - NIRE 353.0001775-7 - Ata das Assembleias
Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas em 22/04/2021 - Data, Hora e Local: 22/04/2021, às 14: 00hs, na
sede social na av. Paulista, 352, 11º andar, sala 115, nesta Capital. Convocação: edital publicado no Diário Oficial do
Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios dos dias 20, 23 e 24/03/2021. Presença: acionistas representando
mais de 3/4 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: Julio Giorgi Neto; Secretário: Antonio
Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do art. 130,
§ 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos,
deliberaram: Em Assembleia Geral Extraordinária: 1.) remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, casado sob
o regime da separação total de bens, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 4.593.629-8-SSP/SP. e do CPF/MF.
nº 091.320.908-20, nascido em 20 de abril de 1950, residente e domiciliado na Praça Renzo Pagliari, 167, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo (CEP: 05675-120), atualmente exercendo o cargo de Diretor Secretário, para o cumprimento de
mandado remanescente a findar em 2023, no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista a vacância ocorrida em
virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para a referida posição; 2.) em
virtude do remanejamento constante no item anterior, eleger para cumprimento de mandado remanescente até nova eleição
a realizar-se em 2023, como Diretor Secretário o Sr. Guilherme Barretto Giorgi, brasileiro, casado sob o regime da
separação de bens, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG. nº 8.077.523-8SSP/SP. e do CPF sob o nº
129.026.218-76, nascido em 01 de fevereiro de 1964, residente e domiciliado à rua Tomé de Souza, 478, cidade de Embú,
Estado de São Paulo (CEP: 06844-010). O diretor eleito, em anexo específico, apresenta declaração de desimpedimento. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.) aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício
social findo em 31.12.2020, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios do
dia 25/03/2021, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de
publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 20, 23 e 24/03/2021; 2.) fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos
honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês. 3.) Outros assuntos: com a
aprovação de todos os presentes, foi acolhida moção apresentada pelo Sr. Presidente para constar desta ata as merecidas
homenagens e também gratidão da sociedade e de seus acionistas ao diretor, Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi, falecido
em 04 de janeiro de 2021, pelos relevantes serviços que prestou à sociedade. Encerramento: nada mais havendo a tratar,
o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 22 de
abril de 2021. (aa.) Julio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna. Secretário. Acionistas: Helofredo Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Begônias Participações Ltda., p.p./
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de
Sant´Anna; Embalagens Americana Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Glicínea Empreendimentos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Limantos Participações Ltda.,
p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Refinaria Nacional de Sal S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio
Carlos de Sant´Anna; União Industrial e Mercantil Brasileira S.A. p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna;
Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna, Rolenir Sociedade de Participações Ltda., p.p./ Rogério Giorgi Pagliari Junior; e, Roberto Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Roberto
Dhelomme Giorgi. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 22 de abril de 2021. Júlio Giorgi Neto - Presidente da
Mesa, Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 256.761/21-8 em 02/06/2021.
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Para veiculação de seus Balanços, Atas,
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua
agência de confiança, ou ligue para

3106-4171

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 BDCF-BF04-D343-66B5.
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