
QUINTA-FEIRA
23 DE ABRIL DE 2020

Demonstrações dos resultados 

(Em milhares de reais)
31/12/2019

Receitas (despesas) operacionais
Receita Liquidas  23 
Outras Receitas  (2)
Desducao de Receita  17 
Despesas gerais e administrativas  8 
Receita Financeiras
Despesas Financeira  118 
Receita Financeiras
Juros Recebidos  (350)

 (209)
Resultado antes da contribuição social 
 e do imposto de renda  (209)
Lucro antes da participação de acionistas não controladores  (209)
Dedução do Resultado  77 
IRPJ  48 
CSSL  29 
Resultado líquido do exercício  (132)

ABC XTAL PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA S/A
CNPJ(MF) – 42.275.727/0001-21

Relatório da Administração
Em atendimento às disposições legais e estatutárias, a Diretoria da empresa 
ABC Xtal Participações e Consultoria S/A apresenta, a seguir, as demonstrações 

-
 - (Em milhares de Reais)

(Em milhares de reais)

Capital
social

Reserva de
reavaliação

Adiantamento 
p/futuro aumento

de capital

Lucros
Prejuízos

acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018  4.301  41  7  (4.324)  25 
Adiantamento para futuro aumento de capital  11    -  23.658    -  23.669 
Lucro líquido do exercício    -    - -  132  132 
Saldos em 31 de dezembro de 2019  4.312  41  23.665  (4.192)  23.826 

Ativo 31.12.2019 31.12.2018
Circulante
Disponivel 23.842 45

23.842 45
Não Circulante
Depósitos judiciais 45 45

45 45

  
Total do ativo 23.887 45

tram-se à disposição dos Srs. Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos 
a respeito dos documentos acima referidos.                                                             

A Administração.

Passivo e patrimônio líquido 31.12.2019 31.12.2018
Circulante
Impostos, taxas e contribuições  61  20 

 61  20 
Patrimônio liquido
Capital social  4.312  4.301 
Obrigação Diferido  23.665 
Reserva de reavaliação  41  41 
Prejuízos acumulados  (4.192)  (4.324)
Adiantamento para futuro aumento 
 de capital -  7 

 23.826  25 
Total do passivo e patrimônio líquido  23.887  45 

1 Contexto operacional - ABC Xtal Participações e Consultoria S/A é uma so-
ciedade anônima de capital fechado com sede na cidade de Uberlândia-MG., e 
pertence ao Grupo Algar. A sociedade tem por objeto a participação no capital 
social de outras sociedades como acionista ou quotista e a prestação de serviços 
de consultoria e assessoria em gestão empresarial.

 - As de-

internacionais de contabilidade (IFRS) emitidas pelo “International Accounting 
Standards Board – IASB- e as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Uberlândia MG, 31 Dezembro de 2019.                                 
  DIRETORIA

Fernanda Aparecida Santos – Diretora Financeira
Gustavo Uramoto Matsumoto – Diretor de Controle

CONTADOR
José Adilson Gurgel

TC-CRC-GO 7.580 T MG

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br A3

Condomínios devem ou não reduzir taxa? 
 | MORADORES DE COMPLEXOS DOMICILIARES DE UBERLÂNDIA COBRAM FLEXIBILIZAÇÃO POR CONTA DA CRISE ECONÔMICA

 BRUNA MERLIN

Em meio ao impacto fi-
nanceiro causado pela 
pandemia do coronaví-

rus, moradores de condomí-
nios de Uberlândia questio-
nam e demandam reduções 
no valor da taxa paga mensal-
mente aos complexos domici-
liares. O Diário de Uberlândia 
conversou com profissionais 
do setor imobiliário para saber 
se essa necessidade deve 
ser obrigatoriamente acatada 
pelos condomínios.

A empresa Soberana, que 
administra em torno de 250 
condomínios da cidade, já 
recebeu diversos pedidos de 
moradores para que haja uma 
diminuição no valor das men-
salidades durante o período 
de colapso. Algumas solici-
tações para a suspensão do 
pagamento por alguns meses 
também foram feitas.

O advogado da Comissão 
Imobiliária da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
Douglas Davi Pena explica 
que a responsabilidade do 
pagamento não pode ser 
dispensada mesmo em situ-
ações anormais que afetam a 
economia da região. Segundo 
ele, a taxa de condomínio 
é estabelecida através de 
necessidades básicas para 
o contínuo funcionamento 
do mesmo, sendo assim, 
também não é uma regra a 
possibilidade de redução do 
valor.

“Condomínios não são 
empresas, eles não geram 
lucro para si. Todas as men-
salidades recolhidas dos mo-
radores são destinadas às 
manutenções, aos funcioná-
rios como porteiros, pessoas 
responsáveis pela limpeza, 
jardinagem e outros. Se as 
taxas não forem pagas ou se 
houver redução no valor, não 
terá como sustentar todos es-
ses serviços, sendo assim, os 
moradores não terão limpeza, 
segurança e outros serviços”, 
explicou Pena.

Douglas ressalta que 
alguns condomínios estão 
tendo mais despesas neste 
período de quarentena e 
isso reforça a não obrigato-
riedade dos complexos em 
diminuir o preço ou suspender 
a mensalidade. É o caso dos 
condomínios administrados 
pela Soberana. A diretora-
administrativa da empresa, 
Mariana Fonseca Ribeiro 
Davi Pena, ressalta que resi-
dentes pediram mutirões de 
higienização e solicitaram a 
contratação de novos profis-
sionais de limpeza. O reforço 
na segurança devido à queda 
na movimentação de ruas 
também foi demandado. 

“Os trabalhos de limpeza 
foram reforçados para evitar 
a contaminação do vírus. 
Com mais pessoas em suas 
residências, o consumo de 
energia também aumentou, 
por exemplo, em elevadores. 
Contudo, não há como ter 
diminuição na taxa cobrada 
se os custos aumentaram”, 
continuou o advogado.

  FUNDO DE RESERVA

O fundo de reserva, que 
é uma porcentagem cobra-
da sobre o valor da taxa de 
condomínio, está sendo uma 
alternativa adotada pelos 
síndicos para investir em 
materiais de manutenção e 
também para quitar a men-
salidade dos inadimplentes. 
Mas, a realidade não é igual 
para a maioria dos complexos 
domiciliares da cidade. 

Segundo Mariana Fonse-
ca Ribeiro Davi Pena, muitos 
moradores estão cobrando 
a utilização do recurso para 
ajudar aqueles que não con-
seguem pagar a taxa. “A 
porcentagem do fundo de 
reserva é estabelecida em 
assembleia e aprovada por 
todos os moradores. A maio-
ria deles pede a redução para 
não sobrecarregar o valor da 
mensalidade. Com essa deci-
são, o fundo de reserva não é 
o suficiente para ajudar todos 

aqueles que precisam neste 
momento”, detalhou.

Mariana também explica 
que um fundo de reserva 
garantido e “saudável” pode 
possibilitar a redução do valor 
da taxa, mas nem todos os 
condomínios conseguem con-
tar com esse recurso emer-
gencial. “Se for comprovado 
que os condomínio consegue 
manter a manutenção e os 
funcionários com o fundo de 
reserva, pode haver sim uma 
negociação de diminuição do 
preço. Mas, a realidade é ou-
tra para a maioria deles e não 
há como utilizar essa opção”, 
explicou.

  ÁREAS COMUNS

O bom-senso dos morado-
res deve ser levado em con-
sideração quando o assunto 
se trata das áreas de convi-
vência do condomínio, como: 
piscina, parquinhos e salões 
de festas. De acordo com o 
advogado Douglas Pena, não 
existe uma determinação le-
gal que obrigue o fechamento 
desses espaços. A consciên-
cia de evitar aglomerações 
durante a pandemia fica sob 
responsabilidade de cada 
residente e do síndico, que 
tem a atribuição de limitar o 
uso dos mesmos.

“Os complexos podem 
optar por fechar ou não os 
espaços, não existe uma 
regra geral. O síndico é res-
ponsável pelas regras nessas 
situações. Ele pode limitar o 
número de pessoas ou até 
mesmo cancelar eventos já 
marcados”, disse.

Estratégias também de-
vem ser adotadas pelos 
condomínios para alertar e 
conscientizar os ocupantes. 
Placas informativas, pontos 
de álcool em gel instalados 
em portarias, elevadores e 
outros locais, e reforço na 
limpeza de portas e corrimãos 
são algumas das medidas 
que devem ser praticadas 
pelos complexos domiciliares. 

Por fim, o advogado tam-

bém esclarece que, mesmo 
com a diminuição de uso das 
áreas comuns para evitar a 
proliferação da Covid-19, o 
condomínio não é obrigado 
a diminuir o valor da taxa. 
Segundo ele, essas limitações 
não geram uma alta redução 
no custo geral do complexo.

“Não é possível mensurar 
quem usa ou não os espaços 
de convivência. Todos os 
custos, independente da pan-
demia ou não, são divididos 
de forma igual com todos os 

moradores. Além disso, essas 
áreas continuam sendo cuida-
das e recebendo manutenção 
diariamente mesmo sem uso”, 
concluiu Pena.

  ACORDOS

O advogado da Comissão 
Imobiliária da OAB acredita 
que acordos podem ser fei-
tos para favorecer e ajudar 
aqueles moradores que estão 
passando dificuldades neste 
momento de crise. Uma das 

alternativas é negociar e soli-
citar a prorrogação da data de 
pagamento da mensalidade. 

“Um exemplo: Se o boleto 
vence mensalmente no dia 10, 
mas o residente deixa claro 
que não conseguirá pagar, ele 
pode solicitar uma nova data 
dentro do mês. Os condômi-
nos como ato de bom-senso 
e considerando o período 
em que todos estão vivendo 
devem acatar a solicitação 
nessas situações”, finalizou 
Douglas Davi Pena.

SANCIONADA

Prefeito veta parcialmente lei do uso 
obrigatório de máscaras em Uberlândia

 CAROLINE ALEIXO

O prefeito Odelmo Leão 
sancionou, ontem, a nova 
legislação que obriga a utiliza-
ção de máscaras de proteção 
em estabelecimentos comer-
ciais durante a pandemia da 
Covid-19. O texto foi vetado 
parcialmente quanto às pu-
nições aos empresários que 
descumprirem a medida. A 
norma passa a valer dentro de 
72 horas, ou seja, a partir do 
próximo sábado (25).

A legislação determina que 
os estabelecimentos dispo-
nibilizem a máscara de uso 
não profissional para todos os 

funcionários, locais para higie-
nização das mãos com água 
corrente e sabonete líquido e/
ou pontos com álcool em gel 
70%, conforme já previsto na 
lei nº 10.447, de 8 de abril de 
2010.

A limpeza diária de utensí-
lios em geral também se torna 
obrigatória às empresas. Os 
clientes que não estiverem 
usando as máscaras deverão 
ser proibidos de entrarem. 
Os lojistas deverão limitar o 
número de clientes no interior 
do estabelecimento. 

O texto inicial, vetado pelo 
prefeito, estabelecia que, em 
caso de descumprimento, os 

empresários seriam advertidos 
por duas vezes e, se reinciden-
tes nas infrações, poderiam 
pagar multa de até R$ 600 e 
ter o alvará de funcionamento 
suspenso. 

A determinação para que 
as pessoas saíssem de casa 
com a máscara e a obrigação 
dos estabelecimentos em res-
guardarem a distância mínima 
de dois metros entre os fun-
cionários e clientes também 
foram retiradas da legislação. 
O veto do prefeito segue para 
apreciação da Câmara de 
Uberlândia e pode ser derru-
bado por maioria absoluta dos 
vereadores, ou seja, 14 votos.

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

Administradora diz que serviços 
de limpeza foram reforçados 

Advogado explica que responsabi-
lidade do pagamento não pode ser 
dispensada
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CA&TA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
CNPJ (MF) – 29.961.085/0001-56 - NIRE: 312.110.386-58

Relatório da Administração

ATIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Caixa e equivalente de caixa  1  1 

 9.609  565 
Total do ativo circulante  9.610  566 
Não circulante
Investimentos  607.775  582.982 

Total do ativo não circulante  607.775  582.982 
  

Total do ativo  617.385  583.548 

2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)

2019 e 2018 - (Em milhares de reais)
Reserva de lucros Ajuste

Capital
social

Reserva de
reavaliação

Retenção 
de lucros

Reserva 
legal

avaliação
patrimonial acumulados Total

Saldos em 16 de março de 2018  -  -  -  -  -  -  - 
 1  -  -  -  -  -  1 

Aumento de capital com ações  436.682  -  -  -  -  -  436.682 
Outras reservas de patrimônio  -  -  -  (833)  -  -  (833)
"Alienação da participação societária em controlada"  -  -  -  -  161.644  -  161.644 

 -  -  -  -  (25.019)  -  (25.019)
Ajuste adoção inicial CPC 47 (IFRS 15)  -  -  -  -  -  1.224  1.224 
Constituição da reserva legal  -  -  393  -  -  (393)  - 
Dividendos propostos  -  -  -  -  -  (1.868)  (1.868)
Ajuste de avaliação patrimonial  -  -  -  -  1.985  -  1.985 
Resultado líquido do exercício  -  -  -  -  -  7.864  7.864 
Reserva de retenção de lucros  -  6.827  -  -  -  (6.827)  - 

 436.683  6.827  393  (833)  138.610  -  581.680 
 -  1.867  -  -  -  -  1.867 

Dividendos propostos  -  -  -  -  -  (9.080)  (9.080)
Ajuste de avaliação patrimonial  -  -  -  -  (2.481)  334  (2.147)
Resultado líquido do exercício  -  -  -  -  -  35.985  35.985 
Reserva de retenção de lucros  -  27.239  -  -  -  (27.239)  - 

 436.683  35.933  393  (833)  136.129  -  608.305 

Demonstração do Resultado

(Em milhares de Reais)

(Em milhares de reais)

(Em milhares de reais)

1 Contexto operacional - A CA&TA Participações Societárias Ltda, 
foi constituída em 16 de março de 2018, na forma de sociedade em-

Empreendimentos e Participações Arvore, participação compartilhada 
pelos descendentes do casal Alexandrino Garcia e maria Silva Garcia, 
na qualidade de acionista ou quotista. A Sociedade participa na Luar 
Participações Societárias S.A. e na Luar BR Participações Societárias 

Estado de Minas Gerais. 
-

ceiras - Declaração de conformidade - -

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante

 9.080  1.868 
Total do passivo circulante  9.080  1.868 
Patrimônio líquido
Capital social  436.683  436.683 
Reserva de lucros  35.493  6.387 
Ajuste de avaliação patrimonial  136.129  138.610 

Total do patrimônio líquido  608.305  581.680 
Total do passivo e do patrimônio líquido  617.385  583.548 

31/12/2019 31/12/2018
Receitas (despesas) operacionais
Equivalência Patrimonial  35.985  7.864 

Resultado operacional antes resultado 
 35.985  7.864 

 e do imposto de renda  35.985  7.864 
Resultado líquido do exercício  35.985  7.864 

31/12/2019 31/12/2018
Resultado líquido do exercício  35.985  7.864 

 35.985  7.864 

31/12/2019 31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades 
 operacionais
Resultado antes do imposto de renda 

 35.985  7.864 
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa
 aplicado nas  atividades operacionais:
Equivalência patrimonial  (35.985)  (7.864)

Total dos ajustes para conciliar o 
 resultado ao caixa aplicado  -    -   

 -    -   
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
 gerados pelas atividades operacionais  -    -   
Fluxo de caixa das atividades de inves-
timentos

 -    1 
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
 gerados nas atividades de investimentos  -    1 
Fluxo de caixa das atividades 

Caixa e equivalentes de caixa líquidos 
aplicados nas atividades 

 -    -   
Aumento (redução) no saldo de caixa 
 e equivalentes de caixa  -    1 
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício  1  -   

Caixa e equivalentes de caixa 
 1  1 

3 Patrimônio liquido - 

DIRETORIA

CONTADORA
      Elena Maria Nunes 

Contadora – CRC-MG 089.587/0 - CPF: 568.504.096-20

LAGAR S.A. PARTICIPAÇÕES
CNPJ(MF) – 66.444.522/0001-90

Relatório da Administração

se à disposição dos Srs. acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos documentos acima referidos.                                      A Administração.

ATIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa

 91  161 

Adiantamento de dividendos  2.470  14.604 
Total do ativo circulante  35.217  47.148 
Não circulante

Crédito com partes relacionadas   521 
Deposito judicial

 524  746 
Investimentos  1.225.745 
Total do ativo não circulante  1.315.645  1.226.491 
Total do ativo  1.350.862  1.273.639 

 - (Em milhares de Reais)

(Em milhares de reais)
Reserva de lucros Ajuste

Capital
social

Reserva de
reavaliação

Reserva de
Retenção 
de lucros

Reserva 
legal

avaliação
patrimonial

Lucro/

acumulados Total
 798.405  2.690  -  -  142.060  (19.937)  923.218 

 -  -  -  -  - 
 -  -  -  -  (709)  709  - 

Ajuste de avaliação patrimonial  -  -  -  -  - 
Alienação da participação societária em controlada  -  -  -  -  - 

 
participação societária"  -  -  -  -  (54.140)  -  (54.140)
Ajuste adoção inicial CPC 47 (IFRS 15)  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  - 
Constituição da reserva legal  -  -  -  492  -  (492)  - 
Dividendos propostos  -  -  -  -  - 
Reserva de retenção de lucros  -  -  21.744  -  -  (21.744)  - 

 798.405  2.472  21.744  492  447.338  -  1.270.451 
 -  -  (21.744)  -  -  -  (21.744)
 -  (215)  -  -  215  - 
 -  -  -  -  - 

Ajuste de avaliação patrimonial  -  -  -  -  (4.647)
 -  -  -  -  - 

Constituição da reserva legal  -  -  -  5.220  -  (5.220)  - 
Dividendos propostos  -  -  -  -  -  (24.794)  (24.794)
Reserva de retenção de lucros  -  -  -  -  - 

 798.405  2.257  74.380  5.712  441.255  -  1.322.009 

Demonstração dos Resultados 

(Em milhares de Reais)
31/12/2019 31/12/2018

Receitas (despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas  (256)

 -    (2)
Equivalência patrimonial  102.909 
Resultado operacional antes resultado 

 102.604  28.718 
 151 

 e do imposto de renda  102.747  28.869 
 (1)  (6)

Impostos de renda  (11)
Resultado líquido do exercício  102.743  28.852 

2019 e de 2018
(Em milhares de reais)

31/12/2019 31/12/2018

 102.743  28.852 

(Em milhares de reais)
31/12/2019 31/12/2018

Fluxo de caixa das atividades 
 operacionais
Resultado antes do imposto de renda 

 102.747  28.869 
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa
 aplicado nas atividades operacionais:
Equivalência patrimonial  (102.909)

 (2)  5 
Total dos ajustes para conciliar o 
 resultado ao caixa aplicado  (164)  (102)
Variações nos ativos e passivos
Aumento em impostos a recuperar 
 circulantes e não circulantes  67  (16)
Redução em outros ativos circulantes 
 e não circulantes  221  (440)
Redução em outros passivos circulantes 
 e não circulantes  4  - 

 pagos  (6)  (17)
Total das variações nos ativos e passivos  286  (473)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
 aplicados nas atividades operacionais  122  (575)
Fluxo de caixa das atividades
  de investimentos

 11.755 
Adiantamento para futuro aumento 
 de capital  (790)  (1.469)
Adiantamento de dividendos  -  - 

 - 
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
 gerados pelas atividades 
 de investimentos  10.965  19.251 
Fluxo de caixa das atividades 

 capital próprio  (9.110)  (4.561)
Adiantamento de dividendos  -  (14.604)

Caixa e equivalentes de caixa líquidos 
 aplicados nas atividades 

 (9.110)  (19.165)
Aumento (redução) no saldo de caixa 
 e equivalentes de caixa  1.977 
Caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa 
 3.812  1.835 

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Fornecedores  21  16 

 1  4 
Dividendos a pagar
Adiantamento a dividendos  - 

Total do passivo circulante  28.853  3.188 
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros

 2.257  2.472 
Ajuste de avaliação patrimonial  441.255 

Total do patrimônio líquido  1.322.009  1.270.451 
  

Total do passivo e do patrimônio líquido  1.350.862  1.273.639 

1 Contexto operacional

julho de 1991 na forma de sociedade anônima de capital fechado, com 
-

nas Gerais, regida pela Lei das sociedades por ações, por seu estatuto, 
pelas leis e usos do Comércio, pelos acordos entre seus acionistas e 
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. A Companhia 

acionista ou quotista, limitando-se àquelas empresas pertencentes ao 

da sociedade Árvore S.A. Empreendimentos e Participações. A Com-
panhia é a controladora da Árvore S.A. Empreendimentos e Partici-
pações (“Árvore S.A.”), sociedade que detém o controle das ações 
da Algar S.A Empreendimentos e Participações (“Algar S.A.”), que 

a participação em outras sociedades. A Algar S.A. controla, direta ou 
indiretamente, empresas que atuam, nos seguintes setores: Telecom, 

-
-

como a participação no capital de outras empresas.

Declaração de conformidade 
-

adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Con-

(“CFC”).
3  Patrimônio liquido

-
renciais. 

                                 
DIRETORIA:

Ana Marta Pereira Garcia - Diretora

CONTADORA
Elena Maria Nunes - Contadora 

LUAR BR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A
CNPJ (MF) – 29.112.417/0001-28 - NIRE: 313.001.188-86

Relatório da Administração

ATIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante

 2.735  198 
Total do ativo circulante  2.735  198 
Não circulante
Investimentos  168.393  161.551 

Total do ativo não circulante  168.393  161.551 

  
Total do ativo  171.128  161.749 

 - (Em milhares de Reais)

2019 e de 2018 - (Em milhares de reais)

Demonstração dos Resultados 

(Em milhares de Reais)
31/12/2019 31/12/2018

Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas  -    (5)
Equivalência Patrimonial  9.974  3.570 

Resultado operacional antes resultado 
 9.974  3.565 

 (1)  - 

 e do imposto de renda  9.973  3.565 
Resultado líquido do exercício  9.973  3.565 

(Em milhares de reais)
31/12/2019 31/12/2018

 9.973  3.565 
 9.973  3.565 

2019 e de 2018
(Em milhares de reais)

31/12/2019 31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades 
 operacionais
Resultado antes do imposto de renda 

 9.973  3.565 

 aplicado nas  atividades operacionais:
Equivalência patrimonial  (9.974)  (3.570)

Total dos ajustes para conciliar o resul-
tado ao caixa aplicado  (1)  (5)
Variações nos ativos e passivos

 1  1 
Total das variações nos ativos e passivos  1  1 
Caixa e equivalentes de caixa líquidos

 -    (4)
Fluxo de caixa das atividades de 
investimentos

 -    -   
Adiantamento para futuro aumento 
 de capital  -    3 

Caixa e equivalentes de caixa líquidos
 -    3 

Fluxo de caixa das atividades 

Caixa e equivalentes de caixa líquidos
 aplicados nas atividades 

 -    -   

 -    (1)

 -    1 
Caixa e equivalentes de caixa 

 -    -   

Reserva de lucros

Capital
social

Retenção 
de lucros

Reserva Outras
reservas

Adiantamento 
p/futuro

aumento de capital

Ajuste 
avaliação

patrimonial acumulados Total
 121.041  -  -  -  -  -  (6.726)  114.315 

Outras reservas de patrimônio  -  -  -  3.764  -  -  -  3.764 
Adiantamento para futuro aumento de capital  -  -  3  -  -  3 

 
em controlada"  -  -  -  -  -  44.805  -  44.805 

 
 -  -  -  -  -  (6.935)  -  (6.935)
 -  -  -  -  -  -  1.879  1.879 
 -  -  -  -  -  352  -  352 
 -  -  -  -  -  -  3.565  3.565 

 121.041  -  -  3.764  3  38.222  (1.282)  161.748 
Outras reservas de patrimônio  -  -  -  (1.282)  -  -  1.282  - 
Adiantamento para futuro aumento de capital  3  -  -  -  (3)  -  -  - 

 -  -  503  -  -  -  (503)  - 
 -  -  -  -  -  (688)  93  (595)

Dividendos propostos  -  -  -  -  -  -  (2.391)  (2.391)
 -  -  -  -  -  -  9.973  9.973 
 -  7.172  -  -  -  -  (7.172)  - 

 121.044  7.172  503  2.482  -  37.534  -  168.735 

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante

 2.391  1 
 2  - 

Total do passivo circulante  2.393  1 
Patrimônio líquido
Capital social  121.044  121.041 
Reserva de lucros  10.157  3.764 

 37.534  38.222 
Adiantamento p/futuro aumento de capital  -    3 

 -    (1.282)
Total do patrimônio líquido  168.735  161.748 
Total do passivo e do patrimônio líquido  171.128  161.749 

1 Contexto operacional 

-

acionista. A Companhia participa na Luar Participações Societárias 
S/A, sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de 

-
ceiras 
Declaração de conformidade 

-

adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos  Con-

3 Patrimônio liquido 

da sociedade era de R$ 121.044 mil, sendo 60.520.381 ações ordinárias 
e 60.520.378 ações preferenciais.

DIRETORIA:

CONTADOR

      Elena Maria Nunes - Contadora 

www.diariodeuberlandia.com.brA4 | CIDADES

MG

Zema destina R$15,5 
milhões ao Hemoninas

 AGÊNCIA ASSEMBLEIA 

O governo de Minas 
abriu um crédito suplemen-
tar no valor de R$ 15,5 
milhões em favor da Funda-
ção Centro de Hematologia 
e Hemoterapia de Minas 
Gerais (Hemominas). Os re-
cursos serão destinados ao 
programa Combate Epide-
miológico ao Coronavírus, 
previsto na Lei 23.632, de 
2020, que instituiu o Pro-
grama de Enfrentamento 
dos Efeitos da Pandemia 
de Covid-19 e autorizou a 
abertura de crédito especial 
em favor de unidades orça-
mentárias, entre as quais o 
Hemominas.

O decreto baseia-se no 
artigo 5º da Lei 23.633, de 
2020, que autoriza a aber-
tura de créditos suplemen-
tares a fundos do Ministério 
Público e das unidades or-
çamentárias responsáveis 
pelos projetos especificados 
na norma anterior. O dispo-
sitivo permite a suplemen-
tação até o limite de 2% do 
Orçamento do Estado, para 
financiar os projetos criados 
para o combate à pandemia.

Serão utilizados valores 
provenientes do excesso 
de arrecadação de recursos 

recebidos por danos advin-
dos de desastres socioam-
bientais.

A Lei 23.632 é originá-
ria do Projeto de Lei (PL) 
1.750/20, do governador, 
aprovado pela Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) no dia 1º de abril. A 
norma autoriza a abertura 
de crédito especial ao Or-
çamento Fiscal do Estado 
para ações de combate 
ao coronavírus, no total de 
R$ 260 milhões. Também 
permite que os deputados 
remanejem para esse fim 
recursos de emendas par-
lamentares, o que poderá 
elevar o valor para cerca de 
R$ 300 milhões.

Já a Lei 23.633 trami-
tou como o PL 1.726/20, 
também do governador, 
aprovado dia 15 de abril. A 
norma autoriza a abertura 
de créditos suplementares 
ao Orçamento até o valor de 
R$ 158 milhões, em favor do 
Fundo Estadual de Proteção 
e Defesa do Consumidor e 
do Fundo Especial do Mi-
nistério Público do Estado. 
O objetivo é garantir assis-
tência social às famílias de 
estudantes que estão com 
as aulas suspensas em 
função da Covid-19 e sem 
acesso à merenda escolar.

PEDRO GONTIJO/IMPRENSA MG

Recursos serão utilizados no programa 
Combate Epidemiológico ao Coronavírus

TECNOLOGIA

Facebook lança no
país o Messenger Kids

 FOLHAPRESS 

O Facebook lançou on-
tem no Brasil o Messen-
ger Kids, um aplicativo de 
mensagens e chamadas de 
vídeo para crianças contro-
lado pelos pais.

O Facebook Messenger 
Kids é gratuito, mas exi-
ge que os pais criem uma 
conta e aprovem os conta-
tos dos filhos. O aplicativo 
é controlado pela conta 
do Facebook de um adul-
to, que permite que filhos 
usem bate-papo em vídeo 
e enviem fotos, vídeos ou 
mensagens de texto para 
amigos aprovados, além de 
terem recursos como filtros, 
adesivos e jogos.

A fim de evitar gastos 
inesperados, o app não 

tem opções de compras e 
conta com um “modo de 
suspensão”, que permite 
definir horários em que a 
ferramenta será desligada 
automaticamente e não 
poderá ser acessada pelas 
crianças.

O app foi lançado há 
mais de dois anos nos EUA 
e chega ao Brasil e a outros 
70 países, após a realização 
de uma pesquisa com 5.000 
pais na América Latina, 
que indicou que 93% das 
crianças têm acesso a um 
smartphone ou tablet.

Além disso, a pesquisa 
revelou que 94% dos pais 
acreditam que apps de men-
sagem ajudam a conectar 
suas famílias; e 90% dos 
pais desejam ter mais con-
trole sobre a experiência 
online de seus filhos.
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ELGAR S.A. PARTICIPAÇÕES
CNPJ(MF) – 66.444.563/0001-87

Relatório da Administração
-

-se à disposição dos Srs. acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos documentos acima  referidos.                      A Administração.

ATIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  1 

 36  36 
 10.476  10.631 

Adiantamento de dividendos 
 5  5 

Total do ativo circulante  13.928  16.619 
Não Circulante
Investimentos

 140  140 
Total do ativo não circulante  475.065  442.730 

   
Total do ativo  488.993  459.349 

 - (Em milhares de Reais)

(Em milhares de reais)
Reserva de lucros Ajuste

Capital
social

Reserva de
reavaliação

Retenção 
de lucros

Reserva 
legal

avaliação
patrimonial acumulados Total

287.964  977  -  -  51.625  (8.078)  332.488 
 -  -  -  -  - 

Alienação da participação societária em controlada  -  -  -  -  -  127.115 
 -  -  -  -  -  (19.674)

Ajuste adoção inicial CPC 47 (IFRS 15)  -  -  -  -  -  5.354  5.354 
Constituição da reserva legal  -  -  -  -  - 
Ajuste de avaliação patrimonial  -  -  -  -  3.756  -  3.756 

 -  -  -  -  - 
Resultado líquido do exercício  -  -  -  -  -  10.262 
Dividendos propostos  -  -  -  -  -  (599)
Reserva de retenção de lucros  -  -  7.150  -  -  (7.150)  - 

287.964  898  7.150  126  162.564  -  458.702 
 40  - -  -  -  - 40

- -  (7.150) - - -  (7.150)
Constituição da reserva legal  -  -  -  1.887  -  (1.887)  - 

 (78)  78 
Ajuste de avaliação patrimonial  -  -  -  -  (1.689)

 -  -  -  -  - 
Resultado líquido do exercício  -  -  -  -  -  37.134  37.134 
Dividendos propostos  -  -  -  -  -  (8.962)
Reserva de retenção de lucros  -  -  -  -  - 

288.004  820  26.885  2.013  160.353  -    478.075 

Demonstração dos Resultados 

(Em milhares de Reais)
31/12/2019 31/12/2018

Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
Equivalência patrimonial  37.548 

Resultado operacional antes 
 37.136  10.265 

 (3)

 e do imposto de renda  37.134  10.262 
Resultado líquido do exercício  37.134  10.262 

(Em milhares de reais)
31/12/2019 31/12/2018

Resultado líquido do exercício  37.134 
 37.134  10.262 

(Em milhares de reais)
31/12/2019 31/12/2018

Fluxo de caixa das atividades 
 operacionais antes do imposto de renda 

 37.134  10.262 
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa
 aplicado na atividades operacionais:
Equivalência patrimonial  (37.548)

 3 
Total dos ajustes para conciliar o 
 resultado ao caixa aplicado  (412)  (362)
Variações nos ativos e passivos
Redução em outros ativos circulantes 
 e não circulantes  - 
Aumento (redução) em fornecedores  3 
Redução em outros passivos circulantes 
 e não circulantes  -  41 

Total das variações nos ativos e passivos  9  46 
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
 aplicados nas atividades operacionais  (403)  (316)
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimentos

 8.170 
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
 (aplicados) gerados nas atividades
 de investimentos  4.254  8.170 
Fluxo de caixa das atividades 

 capital próprio  (3.763)
Adiantamento de dividendos  - 

Caixa e equivalentes de caixa líquidos 
 aplicados nas atividades 

 (3.763)  (7.902)
Aumento (redução) no saldo de caixa 
 e equivalentes de caixa  88  (48)
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício  1 

Caixa e equivalentes de caixa 
 89  1 

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Fornecedores  15  7 

 1  - 
Dividendos a pagar
Adiantamento de dividendos  575  - 

 -  41 
Total do passivo circulante  10.918  647 
Patrimônio líquido
Capital social

Reserva de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial  160.353 

Total do patrimônio líquido  478.075  458.702 
Total do passivo e do patrimônio líquido  488.993  459.349 

1 Contexto operacional
A Elgar S.A. Participações (“Companhia”) foi constituída em 1º de 

-

entre seus acionistas e demais disposições legais e regulamentares 

outras empresas como acionista ou quotista, limitando-se àquelas em-

-
co Algar. A Companhia participa na Árvore S.A. Empreendimentos 
e Participações, controladora da Algar S.A Empreendimentos e Par-

Algar S.A. controla, direta ou indiretamente, empresas que atuam, nos 

Entretenimento e Serviços.

-
ras - Declaração de conformidade - 

-
-

3 Patrimônio liquido - -

preferenciais. 

DIRETORIA:

CONTADOR
Elena Maria Nunes - Contadora 

GRANJA MARILEUSA LOTEAMENTOS RESIDENCIAIS S/A
CNPJ(MF) – 19.429.845/0001-25

Relatório da Administração

da Diretoria encontram-se à disposição dos Srs. acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos documentos acima referidos.                                          A Administração.

Ativo 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  8.608 

 8.572  7.617 
(-) Ajuste a valor presente AVP

 2.484 
Estoques  1.044  1.864 

 20.125  12.771 
Não circulante

 14.044  17.207 
(-) Ajuste a valor presente AVP

 12.061  14.770 

Total do ativo  27.541 

Passivo e patrimônio líquido 2019 2018
Circulante
Fornecedores  154 

 1.018 
Salários e encargos a pagar  -  - 
Adiantamento de Clientes  2.951  817 
Dividentos e juros s/ capital próprio  2.545 

 - 
 9.774 

Não circulante 
 1.624  2.656 
 1.624  2.656 

Patrimônio liquido 
Capital social  2.001  2.001 
Reserva Legal  2.971  1.897 
Reserva de Lucros  18.567  11.212 

 15.111 
Total do passivo e patrimônio líquido  27.541 

 - (Em milhares de Reais)

2019 e de 2018 - (Em milhares de reais)

Capital
Social

Reserva de
retenção

 de lucros
Reserva

 de lucros

Lucros

acumulados AFAC Total
 2.001  10.474  1.898  1.986  - 

Dividendos propostos  -  (9.450)  -  -  -  (9.450)
Lucro líquido do exercício  -  -  -  10.757  -  10.757 
Constituição da Reserva Legal  -  -  -  - 

 -  -  -  (2.555)  -  (2.555)
Retenção de Lucros  -  1.986  -  (1.986)  -  - 

 2.001  7.664  -  15.111 
 -  7.664  (7.664)  - 

Resultado líquido do exercício  -  (2.299)  -  10.717  -  8.418 
Constituição da Reserva Legal  -  -  -  - 
Retenção de Lucros  -  2.555  -  (2.545)  -  9 

 2.001  2.972  - 

Demonstração dos Resultados 
2019 e de 2018

(Em milhares de Reais)
2019 2018

Receita de venda de produtos e serviços  11.897 
 (1.746)  (677)

 11.220 
Despesas operacionais
Despesas comerciais  (1.458)
Despesas gerais e administrativas  (462)  (247)
Resultado operacional antes do resultado

 1.157 

 e do imposto de renda  11.186  11.291 
 (176)  (191)

Imposto de renda  (294)
Resultado liquido do exercício  10.717  10.757 

2019 e de 2018
(Em milhares de reais)

2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes do imposto de renda 

 11.186  11.291 
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa 
 aplicado  nas atividades operacionais:  11.186  11.291 
Variações nos ativos e passivos

 2.962 
Aumento em estoques  (820)  580 
(Aumento) redução em outros ativos circulantes 
 e não circulantes  1.775 

 

(Aumento) redução em fornecedores  (222)
 690 

(Aumento) redução em outros passivos circulantes 
 e não circulantes  1.577 

 948  1.920 
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados

 próprio (7.650) (9.450)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados

(7.650) (9.450)

 e equivalentes de caixa  4.485 
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício

 8.608 

As notas explicativas são parte integrante 

As notas explicativas são parte integrante 

1 Contexto operacional

sociedade anônima, de capital fechado, regida pela Lei nº 6.404/1976, 
e alterações posteriores, pelo Estatuto Social, pelas leis e usos do 

-
-

pela Árvore S.A. Empreendimentos e Participações (“Árvore S.A.”), 

Minas Gerais. 
-

ceiras 
Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às 

preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Fi-
nanceiro (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards 

no Brasil (“BR GAAP”). 

-
-

vas e sem valor nominal. 

DIRETORIA

Eliane Garcia Melgaço – Diretora 

CONTADORA
Sandra Regina de Jesus

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO 
TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA 

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES SINDICAIS 
PARA O BIÊNIO 2020/2022 - Ficam os Associados 
Regulares do Sindicato da Indústria da Construção Civil do 
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, código sindical nº 
3509701909991 inscrito no CNPJ: 22.237.580/0001-78, 
convocados para uma Assembléia Geral a se realizar no dia 
09 de Junho de 2020, no período contínuo de 08:00 às 18:00 
horas, na sede da Entidade, Rua Nova Ponte, nº 500, Bairro 
Jardim Gravatás, Uberlândia/MG, CEP 38.410-623, para 
eleição da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados junto ao 
Conselho de Representantes da FIEMG e seus respectivos 
suplentes, devendo o registro de chapas ser apresentado na 
sede do Sindicato, no endereço acima, no período de 20 
(vinte) dias a contar da data de publicação deste aviso. 

Uberlândia, 23 de Abril de 2020. 

EFTHYMIOS PANAYOTES EMMANUEL TSATSAKIS 
Presidente

TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA

WALGAR S.A. PARTICIPAÇÕES
CNPJ(MF) – 66.444.506/0001-06

Relatório da Administração

encontram-se à disposição dos Srs. acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos documentos acima referidos.                                     A Administração.

ATIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante

Adiantamento de dividendos
Total do ativo circulante  13.363  16.002 
Não circulante

Créditos com partes relacionadas  -  506 
Depósito judicial

 25  531 
Investimentos

Total do ativo não circulante  451.058  420.856 

  
Total do ativo  464.421  436.858 

 - (Em milhares de Reais)

(Em milhares de reais)
Reserva de lucros Ajuste

Capital
social

Reserva de
reavaliação

Retenção 
de lucros

Reserva 
legal

avaliação
patrimonial acumulados Total

 928  -  -  49.028 
 -  -  -  -  - 

Alienação da participação societária em controlada  -  -  -  -  - 
 -  -  -  -  - 
 -  -  -  -  - 
 -  -  -  -  - 

Constituição da reserva legal  -  -  -  -  - 
Ajuste de avaliação patrimonial  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  - 
Dividendos propostos  -  -  -  -  - 
Reserva de retenção de lucros  -  -  -  - -

 853  6.988  134  154.386  - 
 - -  -  -  -
- - - - -

 -  -  -  -  - 
Constituição da reserva legal  -  -  -  -  - 
Ajuste de avaliação patrimonial  -  -  -  -  (1.604)

 -  -  -  -  - 
Dividendos propostos  -  -  -  -  - 
Reserva de retenção de lucros  -  -  -  -  - 

 1.936  -  454.040 

Demonstração dos Resultados 

(Em milhares de Reais)
31/12/2019 31/12/2018

Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas  (156)
Equivalência patrimonial

Resultado operacional antes do 
 9.936 

 (5)  (1)

 e do imposto de renda  9.935 
Resultado líquido do exercício  9.935 

(Em milhares de reais)
31/12/2019 31/12/2018

 9.936 

(Em milhares de reais)

31/12/2019 31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades 
 operacionais antes do imposto de renda 

 9.935 
Ajustes para conciliar o resultado ao 

Equivalência patrimonial
Total dos ajustes para conciliar o
  resultado ao caixa aplicado
Variações nos ativos e passivos
Aumento em impostos a recuperar 
 circulantes e não circulantes  -  - 
(Aumento) redução em outros ativos 
 circulantes e não circulantes  (111)
Aumento em outros passivos circulantes 
 e não circulantes  4 

Total das variações nos ativos e passivos
Caixa e equivalentes de caixa líquidos 
 aplicados pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimentos

 4.040 
Caixa e equivalentes de caixa líquidos 
 gerados nas atividades de investimentos  4.040 
Fluxo de caixa das atividades 

 capital próprio
Adiantamento de dividendos  - 

Caixa e equivalentes de caixa líquidos 
 aplicados nas atividades de 

 -  - 

 -  - 
Caixa e equivalentes de caixa 

 -  - 

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Fornecedores  -  1 
Dividendos a pagar

 1  1 
Adiantamento de dividendos  -   
Total do passivo circulante  10.381 
Não circulante

 -  501 
Total do passivo não circulante  -  501 
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros

Ajuste de avaliação patrimonial
Total do patrimônio líquido  454.040 
Total do passivo e do patrimônio líquido  464.421  436.858 

1 Contexto operacional - A Walgar S.A. Participações (“Compa-

Lei das sociedades por ações, por seu estatuto, pelas leis e usos do 
Comércio, pelos acordos entre seus acionistas e demais disposições 

participação no capital de outras empresas como acionista ou quotista, 
limitando-se àquelas empresas pertencentes ao Grupo Econômico Al-
gar, controladas direta ou indiretamente pela Árvore, visando a pere-
nidade do Grupo Econômico Algar. A Companhia participa na Árvore 
S.A. Empreendimentos e Participações, controladora da Algar S.A 
Empreendimentos e Participações (“Algar S.A.”), que é a holding do 

em outras sociedades. A Algar S.A. controla, direta ou indiretamente, 
-

tão TI), Agronegócios, Entretenimento e Serviços.

-
ras  - Declaração de conformidade  - 

-
-

3  Patrimônio liquido - -

preferencial.

DIRETORIA:

CONTADOR
Elena Maria Nunes
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Cidade tem 5ª morte 
por Covid confirmada

 DA REDAÇÃO

O quinto óbito causado 
pela contaminação do novo 
coronavírus foi confirmado 
em Uberlândia. A informa-
ção consta nos boletins epi-
demiológicos da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
e Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-MG) publica-
dos ontem. A vítima é uma 
mulher de 38 anos que es-
tava internada no Hospital 
de Clínicas da Universidade 
Federal de Uberlândia (HC-
UFU).

Segundo as informações 
da Vigilância Epidemioló-
gica, a paciente apresen-
tava outras comorbidades, 
além da contaminação por 
Covid-19. Os boletins não 
trazem outras informações 
sobre a paciente como, por 
exemplo, qual era a doen-
ça preexistente enfrentada 
pela vítima.

As outras quatro mortes 
confirmadas nas últimas 
semanas foram registradas 
na zona rural de Uberlândia 
e nos bairros Cidade Jardim, 
Jaraguá e Residencial Pe-
quis, conforme o boletim da 
SMS. Quatro óbitos seguem 
em investigação.

O número de casos con-
firmados também subiu. 
Agora, a cidade tem 92 

notificações atestadas para 
o vírus, um crescimento de 
13% em relação ao último 
boletim divulgado. Quanto 
à quantidade de casos sus-
peitos, o município chegou 
a 3.063 notificações. Ainda 
conforme o levantamento, 
963 testes foram descarta-
dos para a enfermidade.

As unidades de saúde 
têm 30 pessoas hospita-
lizadas com sintomas da 
doença. Dessas, 14 estão 
internadas em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) e 
16 em leitos de enfermaria. 
De acordo com a SMS, 
80% dos leitos de UTI estão 
ocupados na rede munici-
pal. Desde o último dia 14 
de abril, 80 pacientes com 
sintomas suspeitos da Co-
vid-19 receberam alta.

 MINAS GERAIS

São 1.283 casos con-
firmados de Covid-19 em 
Minas Gerais. O número de 
mortes pela contaminação 
da doença aumentou para 
47, conforme o boletim da 
SES-MG.

Ainda de acordo com 
a Secretaria de Estado de 
Saúde, 78 óbitos seguem 
em investigação. O total de 
casos suspeitos registrado 
em todo o território estadual 
chegou a 77.774.

ARQUIVO DIÁRIO

Vítima estava internada 
no Hospital de Clínicas da 
Universidade Federal de 
Uberlândia 



23 DE ABRIL DE 2020

AMAR BR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
CNPJ (MF) – 29.970.396/0001-81 - NIRE: 312.110.396-38

Relatório da Administração

encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos documentos acima referidos.                       A Administração.

ATIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Caixa e equivalente de caixa  1  1 

 10.113  711 
Total do ativo circulante  10.114  712 
Não circulante
Investimentos  592.204  571.913 

Total do ativo não circulante  592.204  571.913 
  

Total do ativo  602.318  572.625 

 - (Em milhares de Reais)

(Em milhares de reais)

Demonstração do Resultado

(Em milhares de Reais)

(Em milhares de reais)

(Em milhares de reais)

Reserva de lucros Ajuste 
Capital

social
Retenção 
de lucros

Reserva Outras
reservas

avaliação
patrimonial acumulados Total

Saldos em 14 de março de 2018  -  -  -  -  -  -  - 
 426.650  -  -  -  -  -  426.650 

 -  -  -  (814)  -  -  (814)
"Alienação da participação societária em controlada"  -  -  -  -  157.405  -  157.405 

 -  -  -  -  (24.362)  -  (24.362)
Ajuste adoção inicial CPC 47 (IFRS 15)  -  -  -  -  -  1.191  1.191 
Constituição da reserva legal  -  -  386  -  -  (386)  - 
Ajuste de avaliação patrimonial  -  -  -  -  4.837  -  4.837 
Resultado líquido do exercício  -  -  -  -  -  7.718  7.718 
Dividendos propostos  -  -  -  -  -  (1.833)  (1.833)
Reserva de retenção de lucros  -  6.690  -  -  -  (6.690)  - 

 426.650  6.690  386  (814)  137.880  -  570.792 
 -  1.833  -  -  -  -  1.833 

Ajuste de avaliação patrimonial  -  -  -  -  (2.416)  325  (2.091)
Resultado líquido do exercício  -  -  -  -  -  31.784  31.784 
Dividendos propostos  -  -  -  -  -  (8.027)  (8.027)
Reserva de retenção de lucros  -  24.082  -  -  -  (24.082)  - 

 426.650  32.605  386  (814)  135.464  -  594.291 

1 Contexto operacional - A Amar BR Participações Societárias 
Ltda, foi constituída em 19 de março de 2018, na forma de sociedade 

descendentes do casal Alexandrino Garcia e Maria Silva Garcia, no 

qualidade de acionista ou quotista.  A Companhia participa na Amar 
Participações Societárias Ltda, uma empresa de capital fechado, com 

-
ceiras - Declaração de conformidade - -

3  Patrimônio liquido - 

Ana Marta Pereira Garcia - Administradora
         Elena Maria Nunes

Contadora – CRC-MG 089.587/0
CPF: 568.504.096-20

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Dividendos a pagar  8.027  1.833 

Total do passivo circulante  8.027  1.833 
Patrimônio líquido
Capital social  426.650  426.650 
Reserva de lucros  32.177  6.262 
Ajuste de avaliação patrimonial  135.464  137.880 

Total do patrimônio líquido  594.291  570.792 
Total do passivo e do patrimônio líquido  602.318  572.625 

31/12/2019 31/12/2018
Receitas (despesas) operacionais
Equivalência Patrimonial  31.784  7.718 

Resultado operacional antes resultado 
 31.784  7.718 

 e do imposto de renda  31.784  7.718 
Resultado líquido do exercício  31.784  7.718 

31/12/2019 31/12/2018
Resultado líquido do exercício  31.784  7.718 

 31.784  7.718 

31/12/2019 31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades
  operacionais
Resultado antes do imposto de renda 

 31.784  7.718 
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa
 aplicado nas  atividades operacionais:
Equivalência patrimonial  (31.784)  (7.718)

Total dos ajustes para conciliar o
 resultado ao caixa aplicado  -    -   
Caixa e equivalentes de caixa líquidos

 -    -   
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimentos

 -    1 
Caixa e equivalentes de caixa líquidos 

 -    1 
Fluxo de caixa das atividades 

Caixa e equivalentes de caixa líquidos 
 -    -   

Aumento (redução) no saldo de caixa 
 e equivalentes de caixa  -    1 
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício  1  -   

Caixa e equivalentes de caixa 
 1  1 

Demonstrações dos resultados abrangentes

(Em milhares de reais)

Consolidado Individual

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes do imposto de renda
 e contribuição social  das operações 
 em continuidade  536.265  49.962 
Resultado das operações descontinuadas  (250.495)  -  - 
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa
 aplicado nas atividades operacionais:
Depreciação e amortização  374.294  45 
Equivalência patrimonial  (25.031)  (45.628)
Ganho/perda na venda de ativos  5.920  -  - 
Provisão para perda de ativos - TV  -  -  - 
Atualização do estoque de commodities  193  -  - 

 e debentures  -  -  - 
 141.485  1.441 

 -  -  - 
Provisão para redução ao valor recuperável  18.054  -  - 
Baixa de tributos diferidos passivos  -  (28.780)  -  - 
Outros ajustes para conciliar o resultado 
 de operações descontinuadas  95.697  -  - 
Valor justo dos ativos biológicos  254  -  - 

 -  -  - 
Constituição de provisão para contingências  (19.040)  -  - 
Outros  -  -  - 
Total dos ajustes para conciliar o resultado 
 ao caixa aplicado  848.816  5.820 
Variações nos ativos e passivos
Aumento em aplicações de curto prazo  -  -  -  - 
(Aumento)  redução em contas a receber  (64.308)  -  - 
(Aumento) redução em estoques  (16.024)  -  - 
(Aumento) redução em ativos biológicos  (9.851)  -  - 
(Aumento) redução em impostos a recuperar  (45.563)  (2.388)
(Aumento) redução em despesas antecipadas  -  -  - 
(Aumento) redução em depósitos judiciais  (8.550)  -  - 
(Aumento) redução em outros ativos 
 circulantes e não circulantes  (16.490)  (568)
Aumento (redução) em fornecedores  36.499  107 
Aumento (redução) em salários, provisões 
 e encargos  (11.382)  (38)

 (29.279)  (13)
Aumento (redução) em receitas antecipadas  -  -  - 
Aumento (redução) em adiantamento 
 de clientes  16.234  -  - 
Aumento (reduçao) em títulos a pagar  -  -  - 
Provisões pagas  (20.328)  -  - 
Aumento (redução) em outros passivos 
 circulantes e não circulantes  (7.591)  -  591 
Imposto de renda e contribuição social pagos  (82.475)  - 

Total das variações nos ativos e passivos 
 das operações em continuidade  (259.108)  (2.309)
Caixa e equivalente de caixa líquidos  
 (aplicados)   gerados pelas atividades 
 operacionais em continuidade  589.708  -  - 
Caixa e equivalente de caixa líquidos 
 (aplicados)   gerados pelas atividades 
 operacionais em descontinuidade  252.020  -  - 
Caixa e equivalentes de caixa líquidos

 operacionais  841.728  3.511 
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimento
Pagamento por conta de aquisição 
 de sociedade  (407.746)  -  (6.156)
AFAC - Adiantamento para futuro aumento
 de capital  9.873  (407)
Em ativo imobilizado e intangível  (755.784)  -  (119)
Aquisição de ações por controladas, 
 em tesouraria  -  (17.385)  -  - 
Venda de ativo imobilizado, intangível 
 e biológico  1.567  -  - 
Venda de investimentos  408.000  -  - 
Mútuo entre partes relacionadas  6.200  -  - 

 (13.622)  (10.675)
Caixa de equivalente de caixa de sociedade
 vendida  -  -  - 
Recebimento de dividendos  17.761  33.633 
Adiantamento de dividendos  -  (565)  -  (565)

Caixa e equivalentes de caixa líquidos 
 (aplicados) gerados nas atividades 
 de investimentos em continuidade  (751.701)  15.711 
Caixa e equivalentes de caixa líquidos 
 (aplicados) gerados nas atividades 
 de investimentos em descontinuidade  -  937.274  -  - 
Caixa e equivalentes de caixa líquidos 
 (aplicados) gerados nas atividades 
 de investimentos  185.573  15.711 
Fluxo de caixa das atividades 

 969.342  -  - 

 e debêntures  (685.571)  -  - 
Pagamento de juros/variação cambial 

 (206.263)  -  - 
Pagamento de passivo de arrendamento  -  -  - 
Aumento de capital em controladas  369.086  -  - 
Reembolso de capital a acionista  (6.753)  -  - 
Adiantamento para futuro aumento 
 de capital - AFAC  -  (333.916)  -  - 
Adiantamento de dividendos  1.324  4.552 
Pagamento de dividendos  (93.255)  (23.995)

 -  52  -  82 
Caixa e equivalentes de caixa líquidos

  em continuidade  14.046  (19.361)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos

 em descontinuidade (1.072.731)  -  - 
Caixa e equivalentes de caixa líquidos 

(1.058.685)  (19.361)
Aumento (redução) no saldo de caixa 
 e equivalentes de caixa  (31.384)  (139)
Caixa e equivalentes de caixa
  no início do exercício  359.204  544  683 

 para operação descontinuada  -  61.961  -  - 
Caixa e equivalentes de caixa 

 389.781  544 

Consolidado Individual

Resultado do exercício  49.962  49.962 
Outros resultados abrangentes  17.659  17.659 
Resultado abrangente total  67.621  67.621 
Resultado abrangente atribuível aos:
   Acionistas controladores  67.621  67.621 
   Acionistas não controladores  70.581  -  - 
Resultado abrangente total  138.202  67.621 

CNPJ(MF) – 66.444.548/0001-39

Em atendimento às disposições legais e estatutárias, a administração da Árvore S.A. Empreendimentos e Partici-

Consolidado Individual

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  389.781  544 

 -  22.848  15.678 
Contas a receber  631.858  -  - 
Títulos a receber  3.109  -  - 
Estoques  79.141  -  - 
Ativos biológicos  39.527  -  - 
Tributos a recuperar  105.164  2.343 
Imposto de renda e contribuição social 
 a compensar  1.883  1.867 
Dividendos a receber  7.087  26.461 
Despesas antecipadas  61.754  -  - 
Adiantamento de dividendos  1.475  1.475 

 29.860  9 
 1.373.487  48.377 

Ativos de operação descontinuada  252.996  -  - 
 1.626.483  48.377 

 44.401  44.401 
Contas a receber  22.060  -  - 
Despesas antecipadas  21.408  -  - 
Títulos a receber  263.962  -  - 
Tributos a recuperar  82.071  -  - 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  22.223  -  - 
Depósitos judiciais  92.653  54 
Ativos indenizatórios provisões  -  -  - 

 7.218  511 
 555.996  44.966 

Investimentos  185.389  2.079.618 
Ativos biológicos  10.197  -  - 
Direito de Uso - CPC 06 (IFRS 16)  -  -  - 
Imobilizado  2.872.098  171 
Intangível  620.256  120 

 4.243.936  2.124.875 

    
 5.870.419  2.173.252 

 - (Em milhares de Reais)

(Em milhares de reais)
Reservas de lucros

Capital
social

Reserva de
de lucros

Reserva 
legal patrimonial

Lucros 
acumulados

de acionistas
controladores controladores

 -    -   
Realização de reserva de reavaliação  -    (372)  -    -    -    372  -    -    -   
Realização do custo atribuído  -    -    -    -    (1.212)  1.212  -    -    -   
Ajuste de avaliação patrimonial  -    -    -    -    17.659  -    17.659  -   
Alienação da participação societária em controlada  -    -    -    -    597.627  -    597.627  -   
Impostos diferidos sobre alienação da participação societária  -    -    -    -    (92.498)  -    (92.498)  -   
Aporte de capital e variação na participação dos minoritários  -    -    -    -    -    -    -    307.492 
Ajuste adoção inicial CPC 47 (IFRS 15)  -    -    -    -    -    25.168  25.168  1.953 
Resultado do exercício  -    -    -    -    -    49.962  49.962  70.581 
Constituição de reserva legal  -    -    -    1.012  -    (1.012)  -    -    -   
Dividendos a pagar  -    -    -    -    -    (4.810)  (4.810)  -   
Retenção de lucros  -    -    39.599  -    -    (39.599)  -    -    -   

 -   
Aumento de capital com reservas  21.245  -    -    -    -    -    21.245  -   
Realização de reserva de reavaliação  -    (368)  -    -    -    368  -    -    -   
Realização do custo atribuído  -    -    -    -    (1.218)  1.218  -    -    -   
Ajuste de avaliação patrimonial  -    -    -    -    -    1.234  1.234  -   
Aquisição da participação societária em controlada  -    -    -    -    (9.175)  -    (9.175)  (21.796)
Aumento de reservas com dividendos não distribuidos  -    -    4.810  -    -    -    4.810  -   
Obrigação para aquisição de participação societária  -    -    -    -    -    -    -    (86.149)
Resultado do exercício  -    -    -    -    -    176.492  176.492  98.005 
Constituição de reserva legal  -    -    -    8.966  -    (8.966)  -    -    -   
Dividendos a pagar  -    -    -    -    -    (42.587)  (42.587)  (9.686)
Retenção de lucros  -    -    127.759  -    -    (127.759)  -    -    -   

 -    

(Em milhares de Reais)

(Em milhares de reais)

2019 e 2018. Os membros da Diretoria encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer 
esclarecimentos a respeito dos referidos documentos. Uberlândia – MG, 23 de abril de 2020.   A Administração.

na Av: Floriano Peixoto, número 7.001, parte I, Granja Marileusa, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, regida 

regulamentares aplicáveis.
Os objetivos da Companhia são a participação em outras sociedades, na condição de sócia e acionista, e a promo-
ção de empreendimentos em quaisquer ramos de atividade econômica, incluindo a compra, venda e locação de 
bens imóveis, bem como a cessão de direitos sobre eles.

Participações, empresas de capital fechado, com sede na cidade de Uberlândia, Minas Gerais.

Árvore Empreendimentos Imobiliários S.A. que tem por objeto, compra, venda e locação de imóveis, sua inter-
mediação, incorporação e avaliação, bem como a participação no capital de outras empresas.
Granja Marileusa Desenvolvimento Imobiliário S.A. que tem como objeto compra, venda, permuta, locação, 
intermediação e avaliação de imóveis, bem como a cessão onerosa de direitos sobre imóveis de sua propriedade 
e administração de imóveis de propriedade de terceiros.
Parque Granja Marileusa Participações S.A. que tem como objeto a participação no capital de outras sociedades, 
como acionista ou quotista.
Granja Marileusa Loteamentos Residenciais S.A. que tem como objeto venda de imóveis próprios e cessão de 
direitos sobre imóveis de sua propriedade, bem como administração de imóveis próprios, todos relacionados aos 
Loteamentos Alphaville que serão desenvolvidos no bairro Granja Marileusa, na cidade de Uberlândia – MG.
ABC Xtal Participações e Consultoria S.A. que tem por objeto social a participação no capital social de outras so-
ciedades como acionista ou quotista e a prestação de serviços de consultoria e assessoria em gestão empresarial.

aeronave e seus componentes, nacionais ou importados e manutenção de aeronaves. 
Algar S.A. Empreendimentos e Participações -
sarial empreendedor que atua nos setores de Telecom, Tech-BPO/Gestão TI, Agronegócios, Entretenimento e 
Serviços. 

Independentes. 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPCs”) e 
validadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”).

Em 30 de abril de 2019 em AGOE, aprovou aumento de capital no valor de R$ 21.245, com dividendos não 
distribuídos, passando o capital de R$ 1.261.213 para R$ 1.282.458, sem emissão de ações.
Em 31 de dezembro de 2019, o capital subscrito e integralizado da Companhia era de R$ 1.282.458 (em 2018 R$ 
1.261.213) representado por 236.888.710 ações, sendo 236.888.609 ações ordinárias e 101 ações preferenciais.

           Luiz Alberto Garcia - Presidente
           Ana Marta Pereira Garcia - Vice-Presidente 

Mariella Florentino Garcia Pavesi
Eleusa Maria Garcia Melgaço

Luiz Alberto Garcia - Diretor Presidente
Luiz Alexandre Garcia - Diretor

Eleusa Garcia Melgaço - Diretora
Carmem Sílvia Garcia - Diretora

Elena Maria Nunes - Contadora – CRC-MG 089.587/0 - CPF: 568.504.096-20

Consolidado Individual

Circulante
 49.927  -  - 

Debêntures  190.805  -  - 
Obrigações com arrendamento de ativos
  - CPC06 - IFRS 16  -  -  - 
Fornecedores  302.322  189 
Impostos, taxas e contribuições  94.207  22 
Imposto de renda e contribuição social a pagar  10.705  -  - 
Receitas antecipadas  29.541  -  - 
Salários, provisões e encargos sociais  185.160  138 
Dividendos a pagar  74.510  52.912 
Adiantamento de clientes  19.673  -  - 
Adiantamento de dividendos  19.263  17.042 
Obrigações por aquisição de participação 
 em controladas  25.617  -  - 
Títulos a pagar  1.596  -  - 
Valores a restituir aos acionistas  29.162  -  - 
Outras obrigações  31.655  -  591 

 1.064.143  70.894 
Passivo de operações descontinuadas  129.366  -  - 

 1.193.509  70.894 

 52.553  -  - 
Debêntures e notas promissórias  1.626.249  -  - 
Obrigações com arrendamento de ativos - CPC 06 (IFRS 16)  -  -  - 
Obrigações por aquisição em controladas  -  -  - 
Provisão para obrigações de controladas  -  -  21.540 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  234.345  -  - 
Receitas antecipadas  30.541  -  - 
Tributos parcelados  -  958  -  - 
Provisões  164.799  -  - 
Outras obrigações  18.700  -  - 

 2.128.145  21.540 

Capital social  1.261.213  1.261.213 
Reserva de lucros  40.611  40.611 
Reserva de reavaliação  14.704  14.704 
Ajustes avaliação patrimonial  764.290  764.290 

 controladores  2.080.818  2.080.818 

 467.947  -  - 
 2.548.765  2.080.818 
 5.870.419  2.173.252 

Consolidado Individual

Receita de vendas de produtos, mercadorias 
 e serviços prestados  2.998.549  -  - 
Custos dos produtos e mercadorias vendidas 
 e serviços prestados (1.776.470)  -  - 
Lucro bruto  1.222.079  -  - 
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas com vendas  (396.847)  -  - 
Despesas gerais e administrativas  (272.274)  (3.891)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas  92.870  6.785 
Equivalência patrimonial  25.031  45.628 

 670.859  48.522 
Financeiras líquidas  (134.594)  1.440 

 92.496  1.457 
 (227.090)  (17)

Resultado antes da contribuição social 
 e do imposto de renda  536.265  49.962 
 Imposto de renda e Contribuição social:  (165.227)  - 
 Corrente  (45.330)  - 
 Diferido  (119.897)  -  - 
 Resultado de operações em continuidade  325.708  49.962 
 Resultado de operações descontinuadas  (250.495)  -  - 
Resultado líquido do exercício  75.213  49.962 
Resultado de operações em continuidade
 atribuivel aos acionistas não controladores  70.581  -  - 
Resultado de operações descontinuadas
 atribuivel aos acionistas não controladores  -  -  -  - 
Resultado de operações em continuidade
 atribuivel aos acionistas controladores  300.457  300.457 
Resultado de operações descontinuadas
 atribuivel aos acionistas controladores  (250.495)  (250.495)
Resultado líquido atribuível aos acionistas controladores  49.962  49.962 
 Quantidade de ações ON  236.888.609 
 Quantidade de ações PN  101 

 236.888.710 
Resultado básico e diluído por ação ON (em R$)  0,21 

COMUNICADO DE COMPARECIMENTO 

PLANALTO OVOS Ltda, CNPJ 29.776.353/0001-60, convoca o funcionário   
RONEY BARROSO DOS SANTOS CTPS   44954 SÉRIE 170 MG,   admis-
são 01/06/2018 , para retorno imediato ao trabalho sob pena de configura-
ção de abandono de emprego conforme art. 482, alínea i da CLT.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - por meio da DIRETORIA DE
COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: Alienação de Terreno localizado
nesta cidade, no Bairro Rezende Junqueira, constituído por uma área sem denominação,
medindo trinta e seis metros e vinte e cinco (36,25) centímetros para a Avenida Marcos
de Freitas Costa, cinco metros e quatorze (5,14) centímetros para o prolongamento da
Rua Eduardo Marquez, trinta e três metros e trinta e quatro (33,34) centímetros para a
Rua Alfenas e dezoito metros e quarenta e nove (18,49) centímetros por um lado
confrontando com o Lote 1-A da quadra 43-A, com a área total de 394,99 m², constante
da Matrícula nº 124.126, de 21 de agosto de 2018, do Cartório do 2º Ofício de Registro
de Imóveis de Uberlândia-MG. Será facultativa as licitantes a visita, que poderá ocorrer
até o dia anterior a data da sessão pública, conforme descrito no edital.  Tendo em vista
que houve a suspensão do certame sine die a Sessão Pública para entrega dos Envelopes
das propostas e documentação será no dia  29/05/2020, às 13:00 horas, na Galeria Ido
Finotti, situada na Avenida Anselmo Alves dos Santos, nº 600, bairro Santa Mônica,
Uberlândia/MG O Edital encontra-se a disposição na Diretoria de Compras, na Av.
Ubiratan Honório de Castro, 826, bairro Santa Mônica, nesta cidade, fone 0xx 34-3239-
2488, das 12:00 às 17:00 horas e no portal www.uberlandia.mg.gov.br.  Uberlândia/MG,
22 de abril de 2020.MARLY VIEIRA DA SILVA MELAZO.SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

AVISO NOVA DATA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 033/2020

TIPO "MELHOR OFERTA"

Objeto: Contratação de inst ituição/empresa especializada em ministrar cursos
profissionalizantes, destinados a jovens e adultos com idade acima de 16 anos em
situação de vulnerabilidade social.O Pregoeiro, em caráter excepcional e tendo em
vista aos pedidos de esclarecimentos ao Edital Pregão Eletrônico nº 153/2020 e,
considerando a necessidade de analisar os questionamentos aventados, DECIDE
SUSPENDER, sine die, a referida Licitação.Deve-se dar amplo conhecimento
dessa decisão mediante publicação de que a mesma foi SUSPENSA, sine die e
que, oportunamente será marcada nova data para Sessão Pública para recebimento
de proposta.Uberlândia, 22 de abril de 2020.Daniel de Almeida.Pregoeiro

DECISÃO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 153/2020

www.diariodeuberlandia.com.brA6



23 DE ABRIL DE 2020

AMAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
CNPJ (MF) – 13.018.818/0001-83 - NIRE: 312.090.152-71

Relatório da Administração

encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos documentos acima referidos.                      A Administração.

ATIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  47  25 

 9.190  775 
Adiantamento de dividendos  1.143  6.484 

Total do ativo circulante  10.380  7.284 
Não circulante
Investimentos  657.943  632.283 

Total do ativo não circulante  657.943  632.283 
  

Total do ativo  668.323  639.567 

 - (Em milhares de Reais)

(Em milhares de reais)
Reserva de lucros Ajuste

Capital
social

Retenção
de lucros

Reserva 
legal

avaliação
patrimonial acumulados Total

 474.054  -  -  (1.448)  (10.738)  461.868 
Parcela cindida da empresa controlada  (2.194)  -  -  -  (69)  (2.263)
"Alienação da participação societária em controlada"  -  -  -  174.085  -  174.085 

 
participação societária"  -  -  -  (26.944)  -  (26.944)
Ajuste adoção inicial CPC 47 (IFRS 15)  -  -  -  -  7.359  7.359 
Ajuste de avaliação patrimonial  -  -  -  5.149  -  5.149 
Resultado líquido do exercício  -  -  -  -  14.050  14.050 
Constituição da reserva legal  -  -  166  -  (166)  - 
Dividendos propostos  -  -  -  -  (787)  (787)

 471.860  9.649  166  150.842  -  632.517 
Parcela cindida da empresa controlada  -  (8.439)  -  -  -  (8.439)
Ajuste de avaliação patrimonial  -  -  -  (2.673)  360  (2.313)
Resultado líquido do exercício  -  -  -  -  44.379  44.379 
Dividendos propostos  -  -  -  -  (11.185)  (11.185)
Retenção de reserva de lucros  -  33.554  -  -  (33.554)  - 

 471.860  34.764  166  148.169  -  654.959 

Demonstração dos Resultados 

(Em milhares de Reais)
31/12/2019 31/12/2018

Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas  (12)  (13)
Equivalência patrimonial  44.391  14.063 

Resultado operacional antes resultado 
 44.379  14.050 

 e do imposto de renda  44.379  14.050 
Resultado líquido do exercício  44.379  14.050 

(Em milhares de reais)
31/12/2019 31/12/2018

Resultado líquido do exercício  44.379  14.050 
 44.379  14.050 

(Em milhares de reais)
31/12/2019 31/12/2018

Fluxo de caixa das atividades 
 operacionais
Resultado antes do imposto de renda 

 44.379  14.050 
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa
 aplicado nas  atividades operacionais:
Equivalência patrimonial  (44.391)  (14.063)
Total dos ajustes para conciliar 
 o resultado ao caixa aplicado  (12)  (13)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
 gerados pelas atividades operacionais  (12)  (13)
Fluxo de caixa das atividades
 de investimentos

 3.005  1.665 
Adiantamento de dividendos  -    6.103 

Caixa e equivalentes de caixa líquidos
 gerados nas atividades de investimentos  3.005  7.768 
Fluxo de caixa das atividades 

 o capital próprio  (2.971)  (1.661)
Adiantamento de dividendos  -    (6.095)

Caixa e equivalentes de caixa líquidos 
 aplicados nas atividades 

 (2.971)  (7.756)
Aumento (redução) no saldo de caixa 
 e equivalentes de caixa  22  (1)
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício  25  26 

Caixa e equivalentes de caixa 
 47  25 

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Dividendos a pagar  12.099  787 
Adiantamento de dividendos  1.265  6.263 

Total do passivo circulante  13.364  7.050 
Patrimônio líquido
Capital social  471.860  471.860 
Reserva de lucros  34.930  9.815 
Ajuste de avaliação patrimonial  148.169  150.842 

Total do patrimônio líquido  654.959  632.517 
Total do passivo e do patrimônio líquido  668.323  639.567 

1 Contexto operacional
A Amar Participações Societárias Ltda, foi constituída em 16 de de-

a participação compartilhada pelos descendentes do casal Alexandri-

-
ceiras 
Declaração de conformidade 

-

3  Patrimônio liquido

da sociedade era de R$ 471.860 mil, dividido em 471.859.525 quotas, 
de valor nominal de R$ 1,00 cada uma.

Sócia quotista e administradora
CPF: 498.618.406-72

 Elena Maria Nunes

CPF: 568.504.096-20

PARQUE GRANJA MARILEUSA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ(MF) – 16.894.971/0001-62

Relatório da Administração

Diretoria encontram-se à disposição dos Srs. acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos documentos acima referidos.                                                                      A Administração.

Ativo 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  45 

 45 
Não circulante
Investimento

 482 

Total do ativo  5.416 

Passivo e patrimônio líquido 2019 2018
Circulante
Fornecedores  11  56 

 2  2 
59

Patrimônio liquido
Capital social  7.408  7.208 
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital  600  200 

 (2.669)  (2.271)

Total do passivo e patrimônio líquido  5.196 

 - (Em milhares de Reais)

(Em milhares de reais)

Capital
Social

Reserva de
retenção

 de lucros
Reserva

 de lucros

Lucros

acumulados AFAC Total
 6.808  -  -  400  5.556 

com Adiantamento para Futuro Aumento de Capital  400  -  -  -  (200)  200 
Lucro líquido do exercício  -  -  -  - 

 7.208  -  -  (2.050)  200 
com numerário  -  -  -  -  600  600 
com Adiantamento para Futuro Aumento de Capital  200  -  -  -  (200)  - 
Resultado líquido do exercício  -  -  -  (619)  -  (619)

 7.408  -  -  (2.669)  600 

Demonstração dos Resultados 

(Em milhares de Reais)
2019 2018

Receita de venda de produtos e serviços  -  - 
Custo dos produtos vendidos  -  - 

 -  - 
Despesas operacionais
Despesas comerciais  -  - 
Despesas gerais e administrativas  (620)

 -  - 
Resultado operacional antes do resultado

 (620)
 1  (1)

 e do imposto de renda  (619)
Resultado liquido do exercício  (619)

(Em milhares de reais)
2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes do imposto de renda 

 (619)
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa 
 aplicado  nas atividades operacionais:

 51  51 
 (567)

Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução em outros ativos circulantes 
 e não circulantes  (1) -
(Aumento) redução em fornecedores  (46)

 (47)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados

 (614)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adiantamento para futuro aumento de capital  600  200 

Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados
 600  200 

 e equivalentes de caixa  (14)  (109)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  45  154 

 45 

As notas explicativas são parte integrante 

As notas explicativas são parte integrante 

1 Contexto operacional
A empresa Parque Granja Marileusa Participações S.A., é uma socie-
dade anônima, de capital fechado, regida pela Lei nº 6.404/1976, e 
alterações posteriores, pelo Estatuto Social, pelas leis e usos do comér-
cio, pelos Acordos de seus acionistas e pelas demais disposições legais 

outras sociedades, como acionista ou quotista. A Companhia é con-
trolada pela Árvore S.A. Empreendimentos e Participações (“Árvore 

-
lândia, Minas Gerais. 

-
ceiras 
Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às 

-
do com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”), 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e 

GAAP”). 

centavos), dividido em 1.000 (Hum mil) ações ordinárias nominativas 
e sem valor nominal. 

                        
DIRETORIA

Eliane Garcia Melgaço – Diretora 

CONTADORA
Sandra Regina de Jesus
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Minas tem a 5ª menor 
TAXA DE MORTALIDADE
 | JÁ O ÍNDICE DE LETALIDADE NO ESTADO É 31,5%, SEGUNDO O MINISTÉRIO DA SAÚDE

 AGÊNCIA MINAS

Minas Gerais possui a 
quinta menor taxa de 
óbitos por coronaví-

rus no Brasil. A informação, 
divulgada pelo Ministério da 
Saúde, aponta que o estado 
é um dos que apresentam 
menor índice de mortalidade 
por cada cem mil habitantes. 

A taxa de letalidade (nú-
mero de mortes por casos 
confirmados) em Minas Ge-
rais é 31,5% menor que a 
média dos demais estados 
brasileiros, e cerca de 50% 
menor que a taxa do país. 
Segundo dados do Ministério 
da Saúde, a taxa de óbitos a 
cada cem mil habitantes, em 
Minas, é de 0,18. O levanta-
mento foi feito com o número 
de mortes e casos confirma-
dos até o dia 19 de abril.

ENFRENTAMENTO

Entre as medidas adotadas 
na prevenção e combate à 
pandemia no Estado estão: 
o isolamento social, a sus-
pensão das aulas, as cam-
panhas de conscientização 
da população, a desinfecção 

de espaços públicos e os 
investimentos na criação de 
novos leitos e compra de 
equipamentos.

“Minas Gerais teve tempo 
de se preparar e estamos con-
seguindo importantes resulta-

dos. Estes números positivos 
são fruto das medidas e ações 
que temos tomado. Seguimos 
trabalhando para conter a 
proliferação da doença no 
estado”, afirmou o governador 
Romeu Zema.

GIL LEONARDI/IMPRENSA MG

NOVO PRAZO

BDMG PRORROGA AS 
condições de crédito

 AGÊNCIA MINAS

O Banco de Desenvol-
vimento de Minas Gerais 
(BDMG) anunciou a pror-
rogação das condições es-
peciais de financiamento 
em sua linha de crédito 
Empreendedoras de Minas, 
voltada para micro e peque-
nas empresas lideradas por 
mulheres. As taxas de juros 
iniciais, reduzidas a 0,80%, 
passam a vigorar até 30 de 
junho. O prazo de carência 
dobrou de três para seis 
meses e o financiamento 
pode ser pago em até 48 
parcelas fixas. 

A iniciativa é uma das 
ações do Governo de Mi-
nas, por meio do BDMG, 
para minimizar os impactos 
socioeconômicos da pande-
mia de Covid-19.

 CRITÉRIOS

Podem acessar o crédito 
empresas mineiras com par-
ticipação societária feminina 
igual ou superior a 50% 
do capital social, há pelo 
menos seis meses. “Estas 
condições mais acessíveis 
reforçam o empenho do 
BDMG em apoiar o empre-
endedorismo feminino em 
Minas, neste momento de 
desafios causado pela pan-
demia. Queremos estimular 
ainda mais as oportunida-
des de igualdade de gê-
nero em nossa sociedade, 
alinhando o perfil de nossos 
financiamentos com os Ob-
jetivos do Desenvolvimento 
Sustentável propostos pela 
ONU”, afirma o presidente 
do BDMG, Sergio Gusmão.

 SERVIÇO

A iniciativa vai ao en-
contro da declaração, dada 
neste mês, por Phumzile 
Mlambo-Ngcuka, vice-se-
cretária geral da ONU. Ela 
chegou a afirmar que  “(...) 
linhas de ajuda para mulhe-
res devem ser consideradas 
um serviço essencial para 
todos os países, com finan-
ciamento específico e am-

plos esforços para aumentar 
a conscientização sobre sua 
disponibilidade”. 

Também diretora execu-
tiva da ONU Mulheres, ela 
destacou ainda a situação 
das pequenas empresas: 
“Essas empresas estão 
sofrendo e precisam de 
suporte econômico, mas 
as empresas chefiadas por 
mulheres têm menos capa-
cidade financeira para lidar 
com a crise e obter autofi-
nanciamento”, afirmou.

Para avaliar a contrata-
ção do crédito, as empre-
endedoras podem fazer 
uma simulação de forma 
ágil e sem burocracia por 
meio da plataforma BDMG 
Digital, disponível no site do 
banco: www.bdmg.mg.gov.
br, ou procurar os diversos 
correspondentes bancários 
do Banco presentes em 
todas as regiões do estado.

 INVESTIMENTOS

A ação se agrega ao pla-
no anunciado pelo Governo 
de Minas, em 8 de abril, de 
apoio ao micro e peque-
no empreendedor mineiro, 
por meio do BDMG, em 
tempos de Covid-19. Estão 
previstos desembolsos de 
aproximadamente R$ 1,1 
bilhão para o segmento até 
o fim do ano.

 OUTROS GRUPOS

Também são oferecidas 
ao empreendedor alterna-
tivas como a possibilidade 
de renegociação de dívidas 
(para clientes adimplentes), 
redução dos juros para mi-
cro e pequenas empresas 
em geral; a agilização de 
processos (dispensa de 
documentos) e a amplia-
ção em R$ 100 milhões do 
limite de crédito disponível 
via Fundo Garantidor para 
Investimentos (FGI), do 
BNDES.

Ainda no contexto da 
Covid-19, o BDMG também 
anunciou condições de cré-
dito facilitadas especialmen-
te para os setores de Saúde 
e Turismo.

Taxas de juros 
iniciais, redu-
zidas a 0,80%, 
passam a 
vigorar até 30 
de junho

FREEPIK
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ARVORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
  CNPJ (MF) – 16.585.914/0001-00 - NIRE: 313.001.010-37

Relatório da Administração

ATIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante

 131 
Adiantamento dividendos  1.550 

Total do ativo circulante  3.609  3.686 
Não circulante
Outros investimentos

 149  166 
Total do ativo não circulante  3.113  2.924 

  
Total do ativo  6.722  6.610 

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018
 1  1 

 133  136 
Obrigações trabalhistas  6 
Dividendos a pagar  834 
Outras obrigações  153  3 
Total do passivo circulante  1.130  980 
Patrimônio líquido

Total do patrimônio líquido  5.592  5.630 
Total do passivo e do patrimônio líquido  6.722  6.610 

 - (Em milhares de Reais)

(Em milhares de reais)
Reserva de lucros

Capital
social

Retenção 
de lucros

Reserva
legal

Lucros
acumulados Total

 2.370  757  2.430  -  5.557 
 -  -  - 
 -  -  -  3.337  3.337 

Dividendos propostos  -  -  -  (834)  (834)
 - -  - 

 2.370  757  2.502  -  5.630 
 -  -  - 
 -  -  - 

Dividendos propostos  -  -  - 
 - -  - 

 2.370  757  2.465  -  5.592 

Demonstração dos Resultados 

(Em milhares de Reais)
31/12/2019 31/12/2018

Receita de vendas de produtos, 
 mercadorias e serviços prestados  4.237  4.089 

 4.237  4.089 

Despesas gerais e administrativas  (493)  (313)
Resultado operacional antes resultado 

 3.744  3.776 
 (1)

 e do imposto de renda  3.742  3.775 

Imposto de renda  (316)
Resultado líquido do exercício  3.287  3.337 

(Em milhares de reais)
31/12/2019 31/12/2018

 3.337 
Resultado abrangente total  3.287  3.337 

(Em milhares de reais)
31/12/2019 31/12/2018

Fluxo de caixa das atividades 
 operacionais
Resultado antes do imposto de renda 

 3.742  3.775 

 66  54 
 1 

Total dos ajustes para conciliar 
 o resultado ao caixa aplicado  3.810  3.830 
Variações nos ativos e passivos

 (107)  (81)

 165  44 

 pagos  (460)  (457)
Total das variações nos ativos e passivos  (402)  (494)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
 gerados pelas atividades operacionais  3.408  3.336 
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimentos

Caixa e equivalentes de caixa líquidos
 gerados nas atividades de investimentos  (255)  (27)
Fluxo de caixa das atividades 

Adiantamento/pagamento de dividendos
Caixa e equivalentes de caixa líquidos 
aplicados 

 (2.387)  (3.228)

 766  81 

 1.081 
Caixa e equivalentes de caixa 

 1.928  1.162 

1 Contexto operacional

-

Granja Marileusa, em Uberlândia, Estado de Minas Gerais. O objeto 
-

-

Uberlândia, Minas Gerais.

Declaração de conformidade 
-

-

3 Patrimônio liquido

ordinária.

                            
DIRETORIA

CONTADOR

Contador – CRC-MG 048.387/O
CPF: 504.889.456-15

LAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
CNPJ (MF) – 15.417.683/0001-54 - NIRE: 313.001.001-62

Relatório da Administração

ATIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante

 365  263 
 63  44 

Total do ativo circulante  428  307 
Não circulante
Outros investimentos  10.148 

Total do ativo não circulante  10.498  10.148 

  
Total do ativo  10.926  10.455 

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante

 14  1 
 30  14 
 46  3 

Dividendos a pagar  20  20 
Outras obrigações  1  - 

Total do passivo circulante  111  38 
Patrimônio líquido

 11.020  8.772 
 1.848 

 65  65 
 (660)  (268)

Total do patrimônio líquido  10.815  10.417 
Total do passivo e do patrimônio líquido  10.926  10.455 

 - (Em milhares de Reais)

(Em milhares de reais)

Reserva de lucros
Capital

social AFAC
Retenção 
de lucros

Reserva 
legal acumulados Total

 8.772  378  4  61  -  9.215 
 -  1.470  -  -  1.470 
 -  -  -  (268)  (268)

 8.772  1.848  4  61  (268)  10.417 
Aumento de Capital  2.248  (2.248)  -  -  - 

 -  -  - 
 11.020  390  4  61  (660)  10.815 

Demonstração dos Resultados 

(Em milhares de Reais)
31/12/2019 31/12/2018

Receita de vendas de produtos, 
 mercadorias e serviços prestados  426  412 

 426  412 

Despesas gerais e administrativas  (782)  (646)
Resultado operacional antes resultado

 (356)  (234)
 (2)  (1)

 e do imposto de renda  (358)  (235)
 (13)  (12)

Imposto de renda  (21)  (21)
Resultado líquido do exercício  (392)  (268)

(Em milhares de reais)
31/12/2019 31/12/2018

 (268)
Resultado abrangente total  (392)  (268)

(Em milhares de reais)
31/12/2019 31/12/2018

Fluxo de caixa das atividades 
 operacionais
Resultado antes do imposto de renda 

 (358)  (235)

 2  1 
Total dos ajustes para conciliar o 
 resultado ao caixa aplicado  (307)  (185)
Variações nos ativos e passivos

 50 

 75  32 

 pagos  (34)  (32)
Total das variações nos ativos e passivos  19  50 
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
 gerados pelas atividades operacionais  (288)  (135)
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimentos

 (400)  (1.300)
Adiantamento para futuro aumento 

 790  1.470 
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
 gerados nas atividades de investimentos  390  170 

 102  35 

 263  228 
Caixa e equivalentes de caixa 

 365  263 

1 Contexto operacional

-

Granja Marileusa, em Uberlândia, Estado de Minas Gerais. O objeto 
-

-

Gerais.

Declaração de conformidade 
-

-

3 Patrimônio liquido

ordinária.
                     

DIRETORIA

CONTADOR

Contador – CRC-MG 048.387/O
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Estudo aponta redução de contágio
 | SEGUNDO LEVANTAMENTO DA SES-MG, NOVA PROJEÇÃO MOSTRA DESLOCAMENTO DO PICO DE CASOS PARA 3 DE JUNHO

 AGÊNCIA ASSEMBLEIA

Um estudo divulgado 
ontem pela Secretaria 
de Estado de Saúde 

(SES-MG) demonstra uma 
diminuição da intensidade de 
contágio pelo coronavírus. 
Os números foram apresen-
tados em entrevista coletiva 
virtual concedida na Cidade 
Administrativa pelo secretário 
de Estado de Saúde, Carlos 
Eduardo Amaral, e pelo se-
cretário adjunto de Saúde, 
Marcelo Cabral.

De acordo com o levanta-
mento, o pico do número de 
casos nas curvas de evolução 
da doença seria atingido em 

3 de junho, quando haveria 
3.583 pessoas demandando 
os serviços de saúde por con-
ta da Covid-19. Na semana 
anterior, as análises indica-
vam estimativa de 4.290 ca-
sos ao final do mês de maio.

“Nós tivemos um incre-
mento de casos, mas mais 
em função do aumento do 
número de exames do que 
uma mudança da forma como 
o vírus está circulando”, expli-
cou Carlos Eduardo Amaral. 
Segundo o gestor, já foram 
realizados 10.084 testes pe-
los laboratórios integrantes 
da Rede Estadual, restando 
cerca de 900 amostras que 
aguardam conclusão. “Isso é 
equacionado com aproxima-

damente dois dias de trabalho 
da Funed”, declarou.

Amaral ressaltou que o 
Estado tem sua estrutura de 
leitos monitorada, contando, 
em relação à terapia intensiva, 
com 2.013 leitos para atendi-
mento pelo SUS. Outros 50 
leitos já estão ativados por 
meio da Rede Fhemig, po-
dendo ter imediata utilização, 
e ainda há 380 em fase de 
habilitação junto ao Ministério 
da Saúde. “Nossa ocupação 
atual tem um índice de 52% 
e há 76 pacientes internados 
por suspeitas para Covid-19”, 
disse.

Ainda de acordo com o 
secretário, o receio de que 
ocorra subnotificação de óbi-
tos é infundado, pois há meca-
nismos estruturados para mo-
nitoramento desse indicador 
de saúde. Segundo Amaral, 
todos os casos de síndrome 
gripal são notificados, o que 
gera uma alta sensibilidade, 
independentemente de o caso 
ser grave ou não, ou ser loca-
lizado em um município com 
muitos ou poucos casos.

Posteriormente, todos os 
pacientes internados com 
suspeita da Covid-19 têm seu 
exame colhido, sobretudo se 
houver quadro grave. Além 
disso, há acompanhamento 
de pacientes que se internam 
por Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) e que 
não têm relação direta com 
a Covid. Finalmente, os óbi-
tos têm sua causa apurada 
posteriormente, de modo a 
verificar se há relação com a 
Covid-19 ou não. “Portanto, 
quanto a relacionar o número 
relativamente baixo de óbitos 
com eventual subnotificação, 
eu sou capaz de afirmar que 
a chance de haver vínculo é 
muito baixa, pois nós temos 
quatro mecanismos de con-
trole”, esclareceu.

Outro destaque feito pelo 
secretário é de que o núme-
ro de óbitos descartados é 
consideravelmente maior do 

que aqueles ainda em inves-
tigação, o que indica que não 
há demora na avaliação dos 
casos suspeitos. “São 325 
óbitos descartados e 78 que 
estão em investigação. Não 
se trata de atraso ou demora, 
mas sim de uma avaliação ze-
losa e criteriosa”, comentou.

 LEGISLAÇÃO

A respeito da obrigatorie-
dade do uso de máscaras, o 
secretário adjunto de Saúde, 
Marcelo Cabral, destacou que 
ainda é demandado tempo 
para que a população possa 
aderir corretamente à prática. 
“O importante, e vemos não 
só os órgãos de saúde se 
manifestando sobre isso, mas 
também a imprensa dando 
orientações quase que diaria-
mente, é higienizar as mãos 
antes de manusear as más-
caras, fazer sua colocação da 
maneira adequada”. reforçou.

Cabral lembrou, por outro 
lado, que os estabelecimentos 
que não estiverem observan-
do o que prescreve a legisla-
ção de saúde podem sofrer 
penalidades, como multas, 
retenção de produtos, entre 
outras. “A fiscalização é feita 
pela Vigilância Sanitária dos 
municípios e o descumpri-
mento das determinações 
pode gerar punição às even-
tuais infrações”, explicou.

Quanto à montagem de 
novos hospitais de campa-
nha, Marcelo Cabral apontou 
que, no momento, somente 
há intenção de que o Estado 
gerencie de forma direta a 
estrutura montada no Expo-
minas, em Belo Horizonte, 
mas que isso não impede que 
os municípios, dentro de sua 
autonomia, possam também 
montar estruturas próprias. Já 
em relação ao aproveitamen-
to dos equipamentos após 
a pandemia, afirmou que os 
materiais podem ser alocados 
facilmente na Rede de Saúde.

INUSITADO

Em Varginha, estátuas
de ETs usam máscara
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Três das estátuas mais 
conhecidas de Varginha (a 
313 km de Belo Horizonte) 
receberam uma proteção con-
tra o novo coronavírus ontem. 
Os ETs de Varginha também 
usam máscara.

A ideia veio de um médico 
da cidade e foi abraçada pelo 
prefeito Vérdi Melo (Avante), 
como forma de sensibilizar a 
população sobre a necessi-
dade de prevenção durante 
a pandemia.

As máscaras foram pinta-
das por um artista da cidade, 
Gleiber Piva, responsável 
na Secretaria de Turismo 
por cuidar das figuras do ET 
que deixou a cidade mineira 
conhecida nacionalmente e 
da caixa d’água, em forma de 
disco voador.

A história da suposta apa-
rição de ETs na cidade surgiu 
em janeiro de 1996, quando 
três moradoras contaram ter 
avistado um corpo estranho 
em um terreno baldio.

Ufólogos diziam ter gra-
vações de militares que te-
riam capturado dois ETs em 
Varginha.

Desde segunda (20), a 
cidade autorizou o funciona-
mento gradual do comércio, 
exigindo medidas como for-
necimento de máscaras para 
trabalhadores, disponibilidade 
de local para lavar as mãos 
e álcool em gel para funcio-
nários e clientes e prioridade 
ao atendimento online e às 
entregas.

Varginha tem uma morte 
confirmada pelo novo corona-
vírus e dez casos, segundo o 
boletim da Secretaria de Saú-
de de Minas Gerais de ontem.
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Secretário de Estado de 
Saúde, Carlos Eduardo 
Amaral, apresentou números 


