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CONSTRUÇÃO CIVIL

Medidas da Caixa dão fôlego ao setor em MG

Entre as ações anunciadas está a liberação de até R$ 43 bilhões para o financiamento da casa própria
MARA BIANCHETTI

Em vigor desde ontem
(13), as medidas de estímulo ao setor imobiliário
propostas pela Caixa Econômica Federal, como forma de mitigar os impactos
do novo coronavírus (Covid-19), prometem fôlego à
construção civil, pelo menos
enquanto a pandemia durar
no País. A Região Metropolitana de Belo Horizonte
(RMBH) não teve nenhum
empreendimento suspenso
por causa da pandemia e
conta atualmente com 250
canteiros de obras ativos
que podem gerar até 40 mil
empregos diretos no pico
das intervenções.
As informações são do
presidente do Sindicato da
Indústria da Construção
Civil no Estado de Minas
Gerais (Sinduscon-MG),
Geraldo Jardim Linhares.
Segundo ele, a instituição
financeira tem sido importante parceira e se mostrado
aberta a importantes pleitos
e negociações do setor, como
foi o caso das ações anunciadas na última semana.
“As medidas respondem
quase que a totalidade do
pleito do setor e vão permitir a continuidade e a
evolução das obras pelos
próximos meses, de acordo
com os cronogramas. Agora
estamos reivindicando o aumento da carência para 180
dias também na Parcela de
Evolução de Obra referente
aos imóveis financiados na
planta. Deveremos ter um
resultado ainda esta semana”, revelou.
De toda maneira, Linhares
lembrou que as medidas
já anunciadas permitirão

a continuidade do financiamento imobiliário e a
consequente manutenção
da produção de mais de 530
mil unidades habitacionais,
responsáveis pela geração
de 1,2 milhão de empregos
diretos e indiretos em todo
o País, conforme dados da
Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).
“Diante das medidas de
flexibilização da Caixa e
oportunidades de preços que
as associadas estão oferecendo, não há melhor hora para
a compra de imóvel. Tais
conveniências não voltarão a
ocorrer tão cedo”, anunciou.
Entre as novidades anunciadas, está a liberação de
R$ 43 bilhões para o financiamento da casa própria
e a carência de seis meses
para novos contratos imobiliários de pessoas físicas.
Além disso, o pacote do
banco trouxe a possibilidade de pagamento parcial
dos encargos por 90 dias,
de liberação de até duas
parcelas na construção individual sem vistoria e de
negociação de contratos em
atraso de 61 dias a 180 dias.
“As ações são ótimas e
no intuito de nos ajudar
a manter os empregos do
setor. Somente em Minas
Gerais temos cerca de 400
mil vagas diretas e indiretas na cadeia produtiva da
construção civil. Não adiantaria termos apenas medidas para pessoa jurídica e
não beneficiar, de alguma
forma, a pessoa física, que
compra na ponta”, avaliou
– ponderando que as empresas estão adotando todas
as medidas de segurança e
prevenção indicadas pela
Organização Mundial da

ARQUIVO ABR

Saúde (OMS) no combate
ao coronavírus, como forma
de prevenir e proteger os
funcionários.
Já para construtoras e incorporadoras, as mudanças
anunciadas foram: possibilidade de prazo de carência
de 180 dias nas novas contratações, antecipação de
até 3 meses do cronograma
para obras em execução,
liberação de recursos do
financiamento não utilizados
anteriormente, admissão de
prorrogação do cronograma
físico-financeiro das obras,
possibilidade de pagamento
parcial dos encargos por 90
dias e a antecipação de até
20% do financiamento em Nenhum empreendimento na RMBH foi suspenso por conta da pandemia, segundo o Sinduscon-MG
novos empreendimentos.
reavaliar por mais 60 dias mentos em meio digital e lor do terreno doado pelo
Pausa - Antes, porém, a Cai- as análises de risco de cré- atendimento remoto, para Poder Público, ajustes nos
planos de vendas dos emxa já tinha anunciado, entre dito a vencer, prorrogação pessoas físicas.
Para jurídicas, pausa de preendimentos, prorrogação
outras medidas, a pausa de do laudo de avaliação de
90 dias no pagamento das imóveis, a vencer, por até 90 dias no pagamento das da validade das avaliações,
prestações, possibilidade de 60 dias, recepção de docu- prestações, inclusão do va- liberação de parcelas, etc.

IBOVESPA

Bolsa fecha no azul impulsionada por Vale

São Paulo - O Ibovespa
fechou em alta ontem, após
trocar de sinal algumas vezes ao longo do pregão,
com a alta de Vale entre
os principais suportes, enquanto agentes financeiros
contrabalançaram notícias
relacionadas ao coronavírus
e eventos no cenário político-econômico do Brasil.
Índice de referência do
mercado acionário brasileiro,
o Ibovespa subiu 1,49%, a
78.835,82 pontos, na máxima
da sessão. Mais cedo, porém,
recuou até 76.405,36 pontos.

O volume financeiro totalizou
R$ 17,75 bilhões.
No cenário externo, o
tom negativo prevaleceu
em Wall Street, mesmo após
o governador de Nova York,
Andrew Cuomo, dizer que
“o pior já passou” para o
estado norte-americano
mais atingido pelo novo
coronavírus.
Incertezas com os efeitos
das medidas de combate
à disseminação do novo
coronavírus na atividade
econômica, porém, alimentaram alguma cautela com a

CIMCOP S/A – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CNPJ 17.161.464/0001-82 NIRE 3130004265-1
Pelo presente ﬁcam os senhores acionistas da CIMCOP S/A – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
convocados para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 23 de Abril de 2020, às 09h. (nove horas)
em primeira convocação, ou às 10h00min (dez horas) em segunda convocação, em sua sede social à Rua
Walfrido Mendes, nº 400 – Bairro Califórnia, nesta Capital, a ﬁm de deliberarem sobre as seguintes pautas: A)
Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral e demais demonstrações ﬁnanceiras
relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; B) Destinação do saldo à disposição da
Assembleia; C) Fixação da remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria; D) Outros assuntos de
interesse da sociedade. Belo Horizonte, 08 de Abril de 2020. Roberta Miraglia de Souza Martins - Presidente
do Conselho de Administração.
FATO RELEVANTE
CANCELAMENTO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA (“COMPANHIA”) comunica aos senhores
acionistas e ao mercado em geral, em observância ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei
nº 6.404/76 e nos termos do artigo 12 da Instrução CVM nº 358/2002 e demais disposições
aplicáveis, bem como, em conformidade com o disposto na Medida Provisória nº 931/20 e na
Deliberação CVM nº 849/20, que prorrogaram o prazo para a realização das assembleias gerais
ordinárias, que o Conselho de Administração da Companhia decidiu cancelar a Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária (“Assembleia”) programada para o próximo dia 30 de abril de
2020, tornando sem efeito o Edital de Convocação, os Boletins de Voto à Distância, o Manual de
Participação na Assembleia e a Proposta da Administração, devidamente divulgados.
Diante das restrições atualmente existentes à circulação e reunião de pessoas em razão
da pandemia do COVID-19, a CVM colocou em Audiência Pública (Edital SDM nº 3/20, de
06/04/2020), minuta de instrução estabelecendo condições para a realização de assembleias
inteiramente digitais. Nesse sentido, o Conselho de Administração da Companhia decidiu
aguardar a edição dessa instrução da CVM, para então deliberar sobre a nova data de realização
das Assembleias ora canceladas A Companhia manterá os acionistas e o mercado devidamente
informados de qualquer nova deliberação, tudo dentro das exigências normativas.
Belo Horizonte, 09 de abril de 2020
Fábio Mascarenhas Alves
Diretor de Relações com Investidores

MEBR CONSTRUÇÕES,
CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ:13.450.997/0001-23
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber de clientes
Contas a receber de partes relacionadas
Impostos e contribuições a recuperar
Outros ativos
Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE
Investimentos
Imobilizado
Total do ativo não circulante
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Partes relacionadas
Outros passivos
Total do passivo circulante
NÃO CIRCULANTE
Impostos renda e contribuição social diferidos
Total do passivo não circulante
Total do passivo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reserva legal
Ajuste de avaliação patrimonial
Reserva de lucros
Total do patrimônio líquido
TOTAL DO PASSIVO E
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS:
Resultado da equivalência patrimonial
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas/despesas operacionais, líquidas
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras

2019

2018

2.511
107
8.156
200
351
11.325

59
107
8.520
311
57
9.054

100.496
64
100.560
111.885
2019

90.870
66
90.936
99.990
2018

24
18.971
14.925
11.060
44.980

24
16.106
18.939
4
35.073

2.140
2.140
47.120

2.475
2.475
37.548

53.127
954
4.267
6.417
64.765

53.127
838
4.916
3.561
62.442

111.885

99.990

2019

2018

4.143
(79)
(4)
4.060

3.324
(175)
(5)
3.144

109
2.150
(1.846) (1.989)
(1.737)
161
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
2.323
3.305
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
2.323
3.305
Lucro por ação
0,0653 0,0929
As demonstrações financeiras completas, incluindo as Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes encontram-se à disposição na sede da Companhia
Diretoria
Manuel António Mendes Teixeira
Rui Alexandre Dias Caetano
Rui Pedro Pinheiro de Almeida Dias Simões
Contador:
Mário Danilo Paes - CRC/MG 63377

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ

Torna público aos interessados que está realizando licitação pública, instaurada na modalidade
Tomada de Preços nº 05/2020, Processo Licitatório nº: 40/2020 - cujo objeto é a contratação
de empresa especializada para execução das obras de “CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA
COMUNIDADE RURAL DE PINDAÍBAS” O edital está à disposição dos interessados na
sede do Município de 2ª a 6ª feira, de 8 horas às 17 horas ou através do site
www.jequitiba.mg.gov.br. Os envelopes deverão ser protocolados até às 08 horas e 30
minutos do dia 23/01/2020 (quinta-feira). Mais informações poderão ser obtidas através do
telefone (31) 3717-6222 – Lei Federal 8.666/93 - Douglas Soares Rodrigues - CPL.
Comarca De Santa Luzia Mg - 3ª Vara Cível - Edital De Citação Justiça Gratuita - Prazo de 20 (vinte) dias. A Dra. Edna Márcia
Lopes Caetano, MMa. Juíza de Direito em exercício na 3ª Vara Cível da Comarca de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais, em
pleno exercício de seu cargo e na forma da lei, Faz Saber aos que virem o presente edital ou dele notícia tiverem que, por este
Juízo tramitam os autos de nº 0245.13.025.482-5, Ação Monitória movida por Ativos S.A Securitizadora De Créditos
Financeiros, em face de Panificadora Brasília LTDA e Outros. E como consta dos autos que os réus se encontram em local
incerto e não sabido, é o presente Edital para Citar: Panificadora Brasília LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº
08.796.312/0001-65, e Renata Gomes Drummond, brasileira, solteira, filha de Maria Izabel Gomes Drumond, para no prazo de
15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento do débito apurado no valor de R$ 136.413,88 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e
treze reais e oitenta e oito centavos), executar a obrigação de fazer ou de não fazer entregar a coisa, se for o caso, acrescido em
qualquer situação, do pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa, hipótese em que,
pagando, ficará isento de custas processuais. Ficam as partes advertidas de que não sendo embargada a ação ou rejeitados os
embargos, constituir-se-á de pleno direito o Título Executivo Judicial, prosseguindo-se na forma prevista no Título II DO Livro I
da Parte Especial do CPC. (Art. 701, do CPC) E, para conhecimento de todos e para que ninguém possa alegar ignorância no
futuro, mandou expedir o presente edital, que será publicado no Diário do Judiciário Eletrônico e afixado no saguão do Fórum
K-10e14/04
local, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Santa Luzia-MG, aos 16 de Março de 2020.

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO
DE UBERLÂNDIA, no uso de suas
atribuições, torna público o Resultado
dos Recursos contra Totalização de
Pontos, Resultado da Nota de Redação e
Retificação nº 03. A íntegra dos resultados
e retificação serão divulgados nos
endereços eletrônicos: www.dmae.mg.gov.
br e www.gestaodeconcursos.com.br.

UNIÃO RIO EMPREENDIMENTOS S/A.

CNPJ-21.888.052/0001-16
CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas da União Rio
Empreendimentos S.A., para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária, a se realizar no dia 30.04.2020, às 10 horas, em sua sede social, em Carvalho Britto, Município de
Sabará-MG, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: a) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis e Financeiras referentes ao exercício encerrado em
31.12.2019; b) deliberar sobre a destinação do resultado
do exercício; c) eleger os membros da Diretoria para o biênio 2020/2022, cujo mandato se prolongará até a data da
realização, no ano de 2022, da Assembleia Geral Ordinária;
d) fixar seus honorários; e) outros assuntos de interesse
da Sociedade. Carvalho Britto, 14.04.2020. A Diretoria.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
MGI-MINAS
GERAIS
PARTICIPAÇÕES
S/A CNPJ/MF nº 19.296.342/0001-29 NIRE
31300039927 - Ficam os senhores acionistas da
MGI – Minas Gerais Participações S.A. convocados
para a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas a se
realizar na sede da Companhia na Rodovia Papa João
Paulo II, 4001– Edifício Gerais – 4º andar, Cidade
Administrativa do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte/MG, às 14 horas e 30 minutos do dia 27 de
abril de 2019, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: (i) Exame, discussão e votação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações
Financeiras da Companhia relativos ao exercício de
2019; (ii) Destinação do resultado do exercício de
2019 e a distribuição de dividendos; (iii) Provisionamento dos juros sobre o capital próprio, a serem
imputados ao valor dos dividendos obrigatórios do
exercício de 2020; (iv) Eleição de membros do Conselho de Administração. Belo Horizonte, 07 de abril
de 2020. (assinatura): Fábio Rodrigo Amaral de Assunção, Presidente do Conselho de Administração.

temporada de resultados corporativos nos EUA prevista
para começar nesta semana.
O S&P 500 cedeu 1%.
No Brasil, o líder do governo no Congresso, senador
Eduardo Gomes (MDB-TO),
afirmou ontem que a votação
no Senado da chamada PEC
do orçamento de guerra,
que separa os gastos com
a crise do coronavírus do
Orçamento principal, foi
adiada para quarta-feira (15).
O presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), por sua
vez, havia dito que trabalharia para votar ainda nessa
segunda-feira projeto de
socorro aos estados e municípios, o chamado “Mansueto
light”, para o enfrentamento
da crise do coronavírus.
O analista Rafael Ribeiro,
da Clear Corretora, também
chamou a atenção para a
declaração de Maia, de que
irá excluir a ampliação dos
empréstimos do plano de
socorro aos estados.
“Com a ajuda do governo para resolver a crise,
as metas fiscais devem ser
descumpridas e isso está
gerando grande receio entre os investidores... Essa
medida extra de ajuda aos
Estados agravaria ainda
mais a expectativa sobre o
rombo das contas públicas”,
afirmou.
Ainda no radar, o governo
federal lançará programa
GESTORES PRISIONAIS ASSOCIADOS S.A. - GPA

de crédito a microempresas via Caixa Econômica
Federal, que assumirá o
risco de inadimplência para
negócios com faturamento
anual de até R$ 360 mil que
apresentarem histórico de
bom pagamento no Simples,
afirmaram à Reuters duas
fontes da equipe econômica
à Reuters.
De acordo com alguns
profissionais da área de renda variável, a volatilidade no
mercado acionário continua
elevada.
A equipe do BTG Pactual
avalia que, para investidores, não há ainda como se ter
um piso de referência, não
há fundamentos e apenas
muitas incertezas, e a busca
por papel neste momento
não está mais associada a
preço e sim à qualidade de
sobrevivência desse ativo.
Destaques – Itaú Unibanco PN avançou 2,13% e
Bradesco PN encerrou em
alta de 2,59%, ajudando a
dar suporte ao Ibovespa,
enquanto Banco do Brasil
ON valorizou-se 1,99%. Na
contramão, BTG Pactual
Unit recuou 4,19%.
Vale ON fechou em alta
de 2,98%, tendo de pano
de fundo expectativas de
que medidas monetárias
e fiscais, em decorrência
da pandemia de Covid-19,
estimulem a demanda por
minério de ferro. (Reuters)

CNPJ nº 10.880.989/0001-29
Demonstrações Contábeis - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de reais, exceto nº de ações)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Balanço Patrimonial
Notas 31/12/19 31/12/18
Reserva de
Lucros Total do
Ativo/Ativo circulante
68.982 103.392
Capital
Reserva incentivos Reserva Ações em (prejuízos) patrimônio
Caixa e equivalentes de caixa
4 10.387 44.090
Notas social AFAC legal
fiscais de lucros tesouraria acumulados
líquido
Contas a receber
5 8.144 10.960
Saldos em 31 de dezembro de 2017 (reapresentado) 195.501 4.000 13.318 192.062
–
–
–
404.881
Adiantamentos
51
20
Adiantamento
para
futuro
aumento
de
capital
–
(4.000)
–
–
–
–
–
(4.000)
Tributos a recuperar
6 2.219 2.301
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
–
40.993
40.993
Ativo financeiro - complexo prisional
7 47.201 45.362
Destinação do lucro do execício
14.c)
–
– 2.050
38.943
–
–
(40.993)
–
Estoque
518
216
Saldos em 31 de dezembro de 2018
195.501
– 15.368 231.005
–
–
–
441.874
Despesas antecipadas
462
443
Destinação da reserva de lucros para suporte
Ativo não circulante
445.619 428.956
de compra de ações da própria GPA
14.d)
–
–
–
(6.693)
6.693
–
–
–
Contas a receber
5
964
964
Compra de ações da própria GPA
14.d)
–
–
–
–
– (6.693)
–
(6.693)
Debêntures - Fundo de liquidez e despesas 9 1.307
–
Distribuição de dividendos
14.e)
–
–
–
(5.200)
–
–
–
(5.200)
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
–
27.109
27.109
Ativo financeiro - complexo prisional
7 389.406 379.345
Destinação do lucro do execício
14.c)
–
– 1.355
25.754
–
–
(27.109)
–
Depósito recursal
10
795
248
Saldos em 31 de dezembro de 2019
195.501
– 16.723 244.866
6.693 (6.693)
–
457.090
Tributos diferidos
13 51.677 46.922
Imobilizado
1.256 1.218
Demonstrações do Fluxo de Caixa
31/12/19 31/12/18
31/12/19 31/12/18
Intangível
214
259
Atividades operacionais
Caixa líquido gerado nas atividades
Total do ativo
514.601 532.348
Lucro do exercício antes do IR e CS
22.354 30.843
operacionais
23.918 68.509
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
Fluxo de caixa proveniente das atividades de investimento
Passivo e patrimônio líquido/Passivo circulante 27.836 23.063
geradas
pelas
atividades
operacionais
Aquisição
de
imobilizado
e
intangível
(350) (653)
Empréstimos e financiamentos
8
233 14.194
Depreciações e amortizações
357
252
Das atividades de investimento com acionistas
Debêntures
9 10.372
–
Variação monetária do ativo financeiro
(49.069) (53.442)
Partes relacionadas
(1.406) (6.618)
Fornecedores
2.244 2.386
Provisão para contingências
(20)
(1)
Dividendos
5.200
–
Obrigações trabalhistas e tributárias
10 6.742 5.473
Juros sobre empréstimos
3.236 7.355
Caixa líquido aplicado nas atividades de
Partes relacionadas
11 3.045 1.010
Juros sobre mútuo
760
143
investimento
3.444 (7.271)
Dividendos
11 5.200
–
Juros sobre empréstimos U.M.
754 (101)
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento
Passivo não circulante
29.675 67.411
Redução (aumento) nos ativos operacionais
Captação de empréstimos e debêntures
26.912 1.091
Clientes
2.816
15.337
Amortização sobre empréstimos e
Fornecedores
6.693
–
Adiantamentos
(31)
(20)
financiamentos
(76.084) (24.886)
Empréstimos e financiamentos
8
216 58.349
Tributos a recuperar
82 3.469
Incentivos fiscais
(11.893)
–
Debêntures
9 16.540
–
Estoque
(302)
(34)
Caixa líquido aplicado nas atividades de
Provisão para riscos
12
772
792
Depósito recursal
(547) (179)
financiamento
(61.065) (23.795)
Partes relacionadas
11 5.454 8.135
Acréscimo ativo financeiro
(7.982) (7.798)
(Redução) aumento do caixa e equivalentes
Tributos diferidos
13
–
135
Amortização ativo financeiro
45.151 75.497
de caixa
(33.703) 37.443
Patrimônio líquido
14 457.090 441.874
Despesas antecipadas
(19)
(6)
Caixa e equivalentes de caixa
Capital social
14.a) 195.501 195.501
Debêntures - Fundo de liquidez e despesas
(1.307)
825
No início do exercício
44.090 6.647
Aumento (redução) nos passivos operacionais
No final do exercício
10.387 44.090
Reserva legal
14.b) 16.723 15.368
Fornecedores
6.551
(530)
(Redução)
aumento
do
caixa
e
equivalentes
Reserva de incentivos fiscais
14.c) 244.866 231.005
Obrigações trabalhistas e tributárias
1.134 (3.101)
de caixa
(33.703) 37.443
Reserva de lucros
14.d) 6.693
–
Ações em tesouraria
14.d) (6.693)
–
Demonstrações do Resultado
Notas 31/12/19 31/12/18
Notas 31/12/19 31/12/18
Total do passivo e do patrimônio líquido
514.601 532.348
Receita líquida
15 100.296 104.571
Despesas financeiras
(6.416) (9.148)
Custo da construção e dos serviços prestados 16 (58.600) (57.686)
Lucro antes do IR e da CS
22.354 30.843
Diretoria
IR e CS diferido
13 4.755 10.150
Lucro bruto
41.696 46.885
Rodrigo Alberto de Oliveira Gaiga
Lucro
líquido
do
exercício
27.109 40.993
Despesas e receitas operacionais
Nº de ações
195.501 195.501
Contador
Despesas administrativas e gerais
16 (14.664) (11.660)
Lucro
por
ação
0,14
0,21
Outras receitas e despesas
93
298
Daniela Morais Fernandes - CRCMG 093682/O-6
27.125 35.523
Demonstrações do Resultado Abrangente 31/12/19 31/12/18
“As Notas Explicativas, assim como o Relatório dos
Resultado financeiro
17 (4.771) (4.680)
Lucro líquido do exercício
27.109 40.993
Auditores Independentes, encontram-se arquivados e à disposição
Resultado abrangente do exercício
27.109 40.993
na Empresa”.
Receitas financeiras
1.645 4.468

