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Bancos terão 
de oferecer PIX 

agendado a partir 
de setembro

Sem aulas, número 
de denúncias de 
maus-tratos a 

crianças fica menor
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CASA CAIU Baep descobre imóvel 
usado no São Judas para guardar 
entorpecente do tráfico. Pág.A4

Governo federal 
promete legalizar 
prática de ensino 

em casa
Pág. A2

José Carlos Ribeiro: empresa investiu R$ 500 mil em novo produto

Lojas de materiais de 
construção lançam 

campanha contra fome
Pág. A2

Procon questiona destino de autorizações para abastecer no lockdown
“Vamos tomar providências. Vou questionar as Secretarias se há algum procedimento fiscalizatório nesse sentido ou se tem previsão de ser ins-
talado. Diante da negativa, vou solicitar que os postos de combustível entreguem essas declarações”, informa o diretor Jean Dornelas. Pág.A3

Prefeitura lança anistia de multas e juros 
de até 100% para débitos em atraso

 A PARTIR DE 1º DE MAIO

O Programa de Parcelamento 
Individual (PPI) foi sancionado nesta 
quinta-feira (22) pelo Prefeito Edi-
nho Araújo. O projeto permite pa-
gamento de dívidas dos munícipes 
com descontos de até 100% nos ju-
ros e multas. Serão beneficiados os 

Agronegócio 
impede queda 

maior de 
investimentos

A região de São José do 
Rio Preto teve R$ 2,9 milhões 
em investimentos em fevereiro 
e março. O valor mais baixo 
registrado em um mês desde 
início da pandemia, antes 
tinha sido em novembro com 
R$ 4 milhões. O setor agrícola 
acabou sendo o responsável 
pelos principais investimentos 
no período e impediu uma 
queda ainda maior.  Pág.A2

Festival fala 
sobre cultura 

negra em 
apresentação

Nesta sexta-feira (23), o 
Festival Multicultural Abrasa-
sas terá como tema a cultura 
negra. O festival está funcio-
nando de forma totalmente 
virtual pelo youtube ou pelo 
instagram @festivalabrasas. 
Não é necessário fazer ne-
nhum tipo de inscrição para 
acompanhar a programação, 
que é totalmente gratuita e 
aberta para quem quiser as-
sistir.             Pág.A2

Idosos de 64 anos 
começam ser vacinados 

Rio Preto anunciou que vai 
iniciar a vacinação contra a Co-
vid-19 em idosos de 64 anos a 
partir desta sexta-feira (23). Para 
isso, o Recinto de Exposições e 

a Swift reabrem, com horário das 
8h às 17h, e sistema drive-thru.
Os endereços dos postos de vaci-
nação em: www.riopreto.sp.gov/
mapavacinas.    Pág.A5

Registros mostram em 2019 
110 vítimas e ano passado, 88 
casos. Sem aulas chegam menos 
denúncias. “As escolas denun-
ciam sempre que uma criança ou 
adolescente chega machucado”, 
diz Dálice Ceron.          Pág.A4

CASA CAIU Baep descobre imóvel 
usado no São Judas para guardar 
entorpecente do tráfico. Pág.A4

Saúde confirma mais 
311 casos em 24 horas

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou mais 311 
casos de Covid-19 no muni-
cípio, sendo que 245 foram 
diagnosticados por exame PCR, 

40 por TR sorológico e 26 por TR 
antígeno. A maioria desses casos 
foi notificada entre os dias 4 e 
22. No total, são 65.248 casos 
registrados até ontem. Pág.A5

débitos tributários e não tributários 
apurados, celebrados, rompidos e/
ou vencidos exclusivamente até dia 
31 de dezembro de 2020, estejam 
inscritos ou não em dívida ativa; 
ajuizados ou não e parcelados ou 
reparcelados.                   Pág.A3

Dálice Ceron, delegada

Vacinação da 
gripe imuniza 

17 mil em 
dez dias

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto informou nesta 
quinta-feira (22) que já imu-
nizou 17.364 pessoas contra 
a influenza desde o início da 
campanha, em 12 de abril. 
Com isso, o município vacina 
em média 1.736 pessoas por 
dia. Essa primeira etapa segue 
até 9 de maio.   Pág.A5
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Apesar da flexibilização do comércio, recentemente 
anunciada com a implantação da fase de transição do 
Plano São Paulo, a pandemia não está sob controle. 
As restrições a que fomos previamente submetidos di-
minuíram a média de casos diagnosticados, entretanto 
o número de mortes ainda é elevado, ultrapassando a 
média de 3 mil óbitos diários, a disponibilidade dos leitos 
de terapia intensiva está no limite de sua capacidade e 
os hospitais da nossa região suspenderam todas as ci-
rurgias eletivas devido a falta de analgésicos, sedativos 
e relaxantes musculares, medicações necessárias para 
que uma pessoa seja intubada e respire com suporte 
ventilatório mecânico.

 Neste contexto preocupante, é perceptível o au-
mento das intercorrências circulatórias em pacientes Co-
vid positivo. Tenho frisado em minhas publicações a forte 
associação entre eventos trombóticos e a presença do 
Coronavírus em nosso organismo, fruto da “tempestade 
inflamatória” que deprime nosso sistema imunológico e 
predispõe a formação de coágulos de sangue em dife-
rentes partes do corpo, especialmente no cérebro, cora-
ção, pulmão, rins e membros inferiores, aumentando as 
chances de uma pessoa evoluir com derrame, infarto do 
miocárdio, embolia pulmonar, trombose venosa profunda 
e trombose arterial. 

 Nestes últimos dias, Renan Dal Zotto, técnico da 
seleção brasileira de vôlei, que encontra-se atualmente 
internado, sedado e intubado com suporte ventilatório 
mecânico, foi submetido de forma emergencial a um pro-
cedimento endovascular devido trombose arterial aguda.

 A trombose arterial aguda representa um quadro 
circulatório obstrutivo grave, decorrente da formação de 
trombos no sistema arterial, o que prejudica e até mesmo 
pode impedir o fluxo sanguíneo para órgãos vitais e para 
a extremidade do corpo. Uma pessoa vítima de trombose 
arterial aguda apresenta maior risco de perda do membro 
acometido, com necessidade de amputação. Nitidamen-
te, o processo trombótico apresentado pelo técnico Renal 
Dal Zotto constitui um reflexo do impacto inflamatório do 
Coronavírus em sua circulação arterial.

 As alterações circulatórias relacionadas à Co-
vid-19, todavia, não limitam-se aos membros inferiores. 
Recentemente, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, testou 
positivo para Covid-19 e foi internado para tratamento da 
pneumonia. Após este período de internação hospitalar, 
foi diagnosticado com derrame cerebral. Não foi compro-
vada associação entre o evento neurológico isquêmico e 
a vacina Coronavac, que o prefeito recebeu nos últimos 
dias.

 O derrame cerebral apresentado pelo prefeito 
Rafael Greca pode significar uma manifestação tardia da 
Covid-19, conhecida como “síndrome pós-Covid”, aonde 
sugere-se que a presença do vírus em nosso organismo 
mantém um quadro inflamatório crônico que predispõe 
a sintomas e complicações circulatórias, mesmo após a 
alta hospitalar.

 O check-up vascular constitui a única forma de 
diagnosticar as complicações circulatórias decorrentes 
da Covid-19. Você já realizou seu check-up vascular este 
ano? Caso ainda não o tenha feito, procure seu cirurgião 
vascular! Para mais informações sobre as alterações 
circulatórias durante a pandemia e como preveni-las, 
acesse o site www.drsthefanovascular.com.br.

Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em 
Pesquisa em Cirurgia pela Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo, especialista 
nas áreas de Cirurgia Vascular, Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular e coordenador do curso de 
Medicina da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos (Unilago)

Rafael Greca e Renan 
Dal Zotto: reflexos 

circulatórios da pandemia
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Efeito Estufa
Jair Bolsonaro, se comprometeu nes-

ta quinta-feira (22), alcançar até 2050, 
a neutralidade zero de emissão de gases 
efeito estufa no país. Em discurso na Cú-
pula de Líderes sobre o clima Bolsonaro 
declarou: “Entre as medidas necessárias 
para tanto, destaco aqui o compromisso 
de eliminar o desmatamento ilegal até 
2030, com a plena e pronta aplicação 
do nosso Codigo Florestal. Com isso, 
reduziremos em quase 50% nossas 
emissões até essa data”. 

Escolas (PL)
A Câmara dos deputados aprovou, 

nesta quarta-feira (21), o projeto de lei 
que proíbe a suspensão de aulas presen-
ciais durante a pandemia e calamidades 
públicas. O PL torna a educação infantil, 
os ensinos fundamental e médio e a 
educação superior serviços essenciais, 
que são aqueles que não podem ser 
interrompidos durante a pandemia. A 
discussão e votação demoraram cerca de 
sete horas até a aprovação no plenário 
da Casa. 

Pix
A partir de 1º de setembro, as ins-

tituições financeiras serão obrigadas 
a oferecer o serviço do Pix Agendado, 
que é a possibilidade de o usuário 
pagador marcar o procedimento para 
uma data futura com o uso da chave 
Pix ou dados bancários de quem vai 
receber o dinheiro. A diretoria do 
Banco Central aprovou a nova alte-
ração no regulamento do pix. 

NOTAS

Região registra queda de 
investimentos; agro segura 
para resultado não ser pior
O Seade (Sistema Estadual 

de Análise de Dados e Estatísti-
cas) divulgou nesta quinta-feira 
(22) um estudo sobre investi-
mentos no Estado de São Paulo 
durante o primeiro trimestre de 
2021. A região de São José do 
Rio Preto teve R$ 2,9 milhões 
em investimentos em fevereiro 
e março (não houve registro de 
investimentos no mês janeiro 
na região), sendo que R$ 180 
mil foram em março e R$ 2,7 
milhões em fevereiro.

Os números registrados no 
período são os menores desde 
o início da pandemia. O valor 
mais baixo de investimentos 
registrados em um mês antes 
tinha sido em novembro com 
R$ 4 milhões.

“Desde que a pandemia 
acentuou, os investimentos 
caíram de forma gradativa. 
Vale ressaltar que esses dados 
são coletados pelos nossos 
pesquisadores conforme eles 
são divulgados, ou seja, se uma 
empresa não quiser informar 
valores, nós não lançamos no 
painel. Na região de Rio Preto 
notamos que foram feitos in-
vestimentos de baixo valor. A 
gente espera que a economia 
melhore conforme a vacinação 
avance”, afirmou a economis-
ta e responsável pelo estudo, 
Margarida Kalemkariam.

O setor agrícola acabou 
sendo o responsável pelos 
principais investimentos no 
período. Em Catanduva, a Se-

mecat, empresa de máquinas 
agrícolas, adquiriu uma nova 
área para ampliar suas ativi-
dades, com R$ 2 milhões em 
investimentos. Já em Rio Preto, 
a empresa Boi Saúde investiu 
R$ 500 mil para lançar um novo 
produto.

“Nós lançamos em fevereiro 
um novo tipo de ureia, que é 
utilizada na alimentação de bo-
vinos. Era uma demanda que o 
nosso mercado já pedia, já que 
a ureia não pode molhar. Neste 
novo produto ela poderá ser mo-
lhada. O grosso do investimento 
foi para montar a equipe que 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

TRIMESTRE

Em Rio Preto, a empresa Boi Saúde investiu R$ 500 mil para lançar um novo produto
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pesquisou uma forma de de-
senvolver o produto. Hoje, esse 
produto é patenteado por nós 
e pretendemos comercializar a 
principio somente no mercado 
interno”, contou o proprietário 
e especialista em agronegócio, 
José Carlos Ribeiro.

No Estado de São Paulo, o 
total de investimentos foi de R$ 
5,2 bilhões, sendo que quase 
dois terços dos recursos foram 
para serviços, atingindo R$ 3,1 
bilhões. Em relação ao trimes-
tre anterior, os investimentos 
nesse setor aumentaram 59%. 
Houve crescimento também 

na indústria, que avançou de 
R$ 544 milhões para R$ 871 
milhões, o maior valor desde o 
início de 2020.

A maior parcela dos inves-
timentos no setor de serviços 
foi destinada à Região Metro-
politana de São Paulo - RMSP 
(82%), seguida pelas regiões 
de Campinas (16%) e Santos 
(2%). Na indústria, o destaque 
foi a região de Campinas, que 
concentrou cerca de 78% dos 
recursos do setor, enquanto os 
outros 22% dividiram-se entre 
a região Central (Araraquara e 
São Carlos) e a RMSP.

ACOMAC
Lojas de materiais de construção 

lançam campanha contra fome

A Acomac (Associação dos 
Comerciantes de Material de 
Construção) de São José do 
Rio Preto lançou campanha de 
solidariedade contra a fome. 
A instituição, que reúne cerca 
de 600 empresas do ramo 
na região, está arrecadando 
cestas básicas para serem 
doadas às famílias carentes 
atendidas pelo Projeto Mundo 
Novo Paraíso.

O empresário Milton de 
Carvalho, presidente da Aco-
mac-Rio Preto, explica que a 
instituição é a voz do segmen-
to perante a sociedade e não 
poderia ficar de fora desse 
momento tão drástico para 
a vida das pessoas carentes. 

O Projeto Mundo Novo 
Paraíso ajuda mais de 600 
famílias desamparadas. “To-
das essas famílias estão ca-
dastradas e o projeto faz um 
trabalho com 1.300 crianças 
e adolescentes em estado de 
vulnerabilidade social”, infor-
ma o presidente da Acomac, 

acrescentando que se cada um 
fizer sua parte para ajudar a 
minimizar o problema da fome 
no Brasil poderemos ter um 
mundo melhor para todos.

A aceitação, segundo Mil-
ton de Carvalho, está sendo 
bastante receptiva entre os 
proprietários de empresas de 
varejo de materiais de constru-
ção. “Apesar das dificuldades fi-
nanceiras que todas empresas 
encontram neste momento de 
solidariedade, todos ajudam”.

De acordo com a Anama-
co (Associação Nacional dos 
Comerciantes de Materiais de 
Construção), o setor congrega 
cerca de 134 mil lojas em todo 
o Brasil e representa aproxima-
damente 9% do PIB brasileiro. 
Para cada um real produzido na 
construção civil gera R$1,98 
na produção. A cadeia da 
construção é o quarto maior 
gerador de empregos no país 
e remunera seus trabalhadores 
11,7% mais do que os outros 
setores da economia.

 (colaborou Maria Paula 
ANDRADE)

Da REDAÇÃO

ONLINE
Festival Abrasasas hoje 
destaca cultura negra

Nesta sexta-feira (23), o 
Festival Multicultural Abrasa-
sas terá como tema a cultura 
negra. O festival está funcio-
nando de forma totalmente vir-
tual pelo youtube ou pelo ins-
tagram @festivalabrasas. Não 
é necessário fazer nenhum tipo 
de inscrição para acompanhar 
a programação, que é total-
mente gratuita e aberta para 
quem quiser assistir.

Apesar do Abrasasas estar 
em sua reta final, toda a pro-
gramação dos dias anteriores 
está disponível no youtube 
para ser assistida abertamen-
te. As gravações foram realiza-
das no começo de fevereiro e 
contaram com todos os tipos 
de seguranças recomendados 
pelas agências sanitárias e 
também pela OMS (Organiza-
ção Mundial da Saúde).

“O Abrasasas Festival Mul-
ticultural é uma realização da 
produtora cultural Mililitros de 
Arte e é uma homenagem ao 
Abrasasas, primeiro filme de 

longa metragem rio-pretense 
com projeção nacional que 
tem autoria dos irmãos Rita e 
Reinaldo Volpato”, relata Mar-
cus Vinicius de Marchi, diretor 
assistente do festival.

O projeto Abrasas Festival 
Multicultural está sendo reali-
zado nesta semana, do dia 21 
ao dia 24 de abril, com recur-
sos da Lei Aldir Blanc São José 
do Rio Preto, por meio da Se-
cretaria Municipal de Cultura, 
Secretaria Especial da Cultura, 
Ministro do Turismo, Ministério 
do Turismo e Governo Federal. 

(Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)

Da REDAÇÃO Divulgação
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Prefeitura lança anistia de 
juros e multas para alguns 

débitos em atraso
O Programa de Parcelamen-

to Individual (PPI) foi sanciona-
do nesta quinta-feira (22) pelo 
Prefeito Edinho Araújo, após ser 
aprovado na última Sessão da 
Câmara, dia 20, e está publi-
cado hoje no Diário Oficial do 
Município.

O projeto permite pagamen-
to de dívidas dos munícipes 
com descontos de até 100% 
nos juros e multas. Serão bene-
ficiados os débitos tributários e 
não tributários apurados, cele-
brados, rompidos e/ou vencidos 
exclusivamente até dia 31 de 
dezembro de 2020, estejam 
inscritos ou não em dívida ativa; 
ajuizados ou não e parcelados 
ou reparcelados.

Os débitos abrangidos pelo 
PPI poderão ser pagos parcela-
dos a partir do dia 1 de maio, 
com incentivos de descontos.

Se o contribuinte optar pelo 
pagamento à vista, terá 100% 
de desconto dos juros e multas. 
Para pagamentos de 50% à 
vista, feito no primeiro dia útil 
após a consolidação do acordo, 
com o restante parcelado em 
duas vezes mensais consecu-
tivas, o desconto é de 70%.

Para descontos de 50% nos 
juros e multas, o contribuinte 
deve optar pelo pagamento 
de 40% do valor total à vista, 

também devendo ser efetuado 
o pagamento até o primeiro 
dia útil após a consolidação do 
acordo e o restante em cinco 
parcelas subsequentes.

A última opção é para des-
conto de 30% nos juros e mul-
tas, se algum contribuinte par-
celou em um primeiro momento 
e posteriormente resolveu pagar 
as parcelas restantes à vista. 
Vale ressaltar que cada parcela 
não poderá ter valor inferior a 
R$50,00.

O contribuinte deve ficar 
atento para não perder a data 
de pagamento, já que no edital 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

NO LOCKDOWN

Procon vai notificar secretarias e postos sobre 
sigilo de autorizações para abastecimento

De 17 a 31 de março Rio 
Preto passou por um lock-
down onde foi restringido até 
o abastecimento nos pos-
tos de combustível. Durante 
este período, somente quem 
provasse que trabalhava nos 
serviços considerados es-
senciais pelo decreto é que 
podiam abastecer o veículo, 
mediante a entrega de uma 
declaração de abastecimento 
disponibilizado pela Prefeitura 
que continha dados pessoais 
e profissionais.

Passando-se mais de 20 
dias do fim do lockdown essas 
declarações estão guardadas 
sem nenhum respaldo da Lei 
Geral de Proteção de Dados, 
por isso, o Procon vai entrar 
no caso.

“Vamos tomar providên-
cias. Vou questionar as Se-
cretarias se há algum proce-
dimento fiscalizatório nesse 
sentido ou se tem previsão de 
ser instalado. Diante da nega-
tiva, vou solicitar que os pos-
tos de combustível entreguem 
essas declarações no Procon 
para que possamos dar o fim 
correto a estes documentos”, 
explica o Diretor do órgão, 
Jean Dornelas.

O Agente de Proteção de 
Dados, Lucas Fernando, ex-
plica que caso esses dados 
sejam vazados por algum 
motivo ou situação, cabe pro-
cesso contra o detentor das 
informações.

“Se o titular dos dados fi-
car sabendo que esses dados 
foram vazados para qualquer 
fim, a vítima pode entrar com 
uma ação judicial para reparar 
os danos causados com inde-
nização e pode informar ao po-
der público para que medidas 
corretivas sejam realizadas e 
aplicada multa ao estabeleci-
mento”, relata Lucas.

Quando esses tipos de 
dados não estão armazenados 
de acordo com a Lei Geral de 

Proteção de Dados, pode ocor-
rer do vazamento dos mesmos 
serem usados criminalmente 
ou até vendidos para terceiros, 
se tornando público somente 
através de investigações.

“Para fazer valer a Lei de-
veria haver uma fiscalização 
preventiva do Poder Público 
para verificar se os dados estão 
sendo armazenados de forma 
correta e se constata que es-
tão utilizando indevidamente”, 
frisa o Agente de Proteção de 
Dados.

A assessoria de imprensa 
da Prefeitura de Rio Preto 
informou que as declarações 
não foram entregues ao Exe-
cutivo. “Durante o período de 
lockdown, essas declarações 
tinham que ficar no posto à 
disposição dos fiscais, caso 
eles fiscalizassem os estabe-
lecimentos”, ressaltou.

Além disso, a assessoria 
também confirmou que as 
declarações não têm mais 
nenhum tipo de validade. “As 
declarações teriam que fi-
car disponíveis no período 
de lockdown e o decreto não 
é mais válido, então, essas 
declarações não são mais ne-
cessárias. Não foram tiradas 
cópias durante a fiscalização, 
apenas foi requisitado que o 
estabelecimento apresentasse 
para conferência durante fis-
calização”.

O Sincopetro (Sindicato do 
Comércio Varejista de Deri-
vados de Petróleo do Estado 
de São Paulo), através do 
Presidente Regional, Roberto 
Uehara, afirmou que as de-
clarações estão em posse de 
cada estabelecimento. “Essas 
autorizações estão guardadas 
e vamos guardar um tempo 
para ver se a Prefeitura vai 
solicitar. Em nenhum momento 
a Prefeitura conversou comigo 
sobre essa situação. Quem 
determinou a obrigatoriedade 
de entregar essas declarações 
foi a Prefeitura, então ela de-
veria estar zelando por esses 
documentos”.

Andressa ZAFALON

RENEGOCIAÇÃO

determina que “se a guia não 
for paga no seu vencimento, 
a mesma perderá a validade, 
devendo ser requisitada nova 
guia dentro do prazo previsto”, 
diz trecho do documento.

Nos casos de débitos re-
lativos a Auto de Infração, os 
descontos de juros e multas – 
se houverem – serão aplicados 
sobre o montante dos encargos 
que se apresentarem no ex-
trato do contribuinte, na data 
do pagamento ou opção pelo 
parcelamento/reparcelamento.

Na hipótese de pagamento 
inicial efetuado e descumpri-

Sobre o descarte

O especialista em Proteção 
de Dados, Lucas Fernando, de-
talha qual é a forma correta de 
descarte, seguindo a Lei Geral 
de Proteção de Dados.

“O recomendado ao deten-
tor das informações (decla-
rações) é elaborar um docu-
mento mencionando o uso dos 
dados para a finalidade pelos 
quais foram solicitados, em 
seguida, notificar a Prefeitura 
sobre o descarte e verificar se 
há alguma necessidade de in-
formação/retenção ou oposição 
desta, e mencionar o dia, hora 
e local em que será realizado 
o descarte e a forma como 
será feito (por incineração é 
a forma mais recomendável). 
Juntamente, solicitar parecer 
do setor jurídico da Prefeitura”.

Lucas ainda ressalta que 
“estas informações são impor-
tantes para que a Prefeitura 
tenha ciência do destino dos 
dados, a forma como serão 
descartados e, caso queiram, 
enviar fiscais para acompanhar 
o descarte”.

Após a manifestação da 
prefeitura essas declarações 
devem ser descartadas. “É re-
comendado filmar toda a inci-
neração para, caso futuramen-
te seja contestado, provar-se o 
descarte adequado”, finaliza.

Prefeitura permite pagamento de dívidas dos munícipes com descontos de até 100% 
nos juros e multas

mento do restante acordo, seja 
por data ou valor, será descon-
tado o valor já pago do saldo 
devedor.

Não entram no Programa 
as seguintes dívidas: Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza (ISSQN), multas de 
trânsito, água e esgoto, dívidas 
de servidores junto à Administra-
ção Púbica, multas contratuais 
e valores relacionados à EMCOP 
(Empresa Municipal de Constru-
ções Populares).

A adesão ao PPI poderá ser 
feito através do site da Prefeitu-
ra: www.riopretp.sp.gpv.br

Divulgação

O QUE DIZ A LEI

Art. 9º O titular tem direito 
ao acesso facilitado às infor-
mações sobre o tratamento 
de seus dados, que deverão 
ser disponibilizadas de forma 
clara, adequada e ostensiva 
acerca de, entre outras carac-
terísticas previstas em regula-
mentação para o atendimento 
do princípio do livre acesso:

I - finalidade específica do 
tratamento;

II - forma e duração do 
tratamento, observados os 
segredos comercial e indus-
trial;

III - identificação do con-
trolador;

IV - informações de con-
tato do controlador;

V - informações acerca 
do uso compartilhado de 
dados pelo controlador e a 
finalidade;

VI - responsabilidades 
dos agentes que realizarão o 
tratamento; e

VII - direitos do titular, com 
menção explícita aos direitos 
contidos no art. 18 desta Lei.

Divulgação

Ensino em casa 
A educação domiciliar gerou divergência de opiniões ontem 

em debate promovido pela Câmara Federal, tendo como base 
experiências de outros países. O modelo de ensino, ministrado 
em casa por pais ou professores particulares e sem a tutela da 
escola, não é permitido no Brasil. O governo federal, porém, diz 
que tem a intenção de legalizar a prática, em 2021. A assessora 
especial do Ministério da Educação, Inez Augusto Borges, que 
defende a proposta, apresentou exemplos de personalidades his-
tóricas que estudaram em casa: a escritora inglesa Hannah More 
(1745-1833) e o botânico negro americano George Washington 
Carver (1864-1943). A proposta não agradou a deputada Soraya 
Santos (PL-RJ, foto), que pediu que as experiências estrangeiras 
fossem aproximadas da realidade brasileira.

Repasses
Requerimento com o obje-

tivo de instituir uma CPI para 
investigar as empresas ter-
ceirizadas, que deram calotes 
nos trabalhadores está trami-
tando na Câmara. O caso re-
quer uma investigação, afinal, 
a Prefeitura faz os repasses 
em dia, mas os calotes acon-
tecem com frequência. Como 
subsidiária, a Prefeitura tem 
que honrar o compromisso. 
Antes de assinar o contrato, 
o ideal é expurgar empresas 
com reputação duvidosas.

Relator preparado 
O presidente do MDB de Rio Preto, Pedro Nimer (foto), dis-

se que o emedebista senador Renan Calheiros será escolhido 
pelos seus pares para ser o relator da Comissão Parlamentar de 
Inquérito da Covid, porque está preparado, a fim de executar a 
função. “Se a maioria decidiu, é porque confia no trabalho dele, 
por ter competência para conduzir o processo”, pontuou. A CPI 
da Covid será instalada no próximo dia 27 de abril, quando os 11 
membros titulares vão eleger o presidente e o vice-presidente. 
A CPI foi criada para apurar omissão do Ministério da Saúde, no 
combate à pandemia do coronavírus.

Assando 
A batata do Dr. Jairinho, 

aquele vereador que matou 
o enteado Henry Borel, de 4 
anos, recentemente no Rio 
de Janeiro, está assando. O 
Conselho de Ética da Câmara 
do Rio, se reúne na próxima 
segunda-feira, para decidir o 
destino do ‘nobre paramentar’. 
O presidente do Conselho de 
Ética, Alexandre Izquierdo 
(DEM), disse que o processo 
de cassação do mandato do 
vereador é inevitável. Aos pou-
cos, a Justiça também chega!

Tarefa difícil 
Renato Pupo (PSDB) as-

sinou o requerimento que 
propõe a criação da CPI. Pedro 
Roberto (Patriota) sinalizou 
que vai assinar. Anderson 
Branco (PL) diz que está ava-
liando para decidir se assina 
ou não o documento. O assun-
to é pertinente porque, além 
de prejudicar os trabalhadores, 
também envolve recursos pú-
blicos. Para formar a CPI são 
necessárias seis assinaturas. O 
requerimento é de iniciativa de 
João Paulo Rillo (PSOL).

Tributos 
A Igreja Internacional da 

Graça de Deus tem dívida 
de tributos com a União de 
R$ 162 milhões. A igreja foi 
fundada pelo missionário Ro-
mildo Soares, o R.R. Soares, 
pai do deputado David Soares 
(DEM). O parlamentar é autor 
da emenda que pede perdão 
de tributos estratosféricos 
devidos pelas entidades reli-
giosas ao fisco. O missionário 
usa até o Pix para arrecadar 
oferta. R.R. tem que ser justo: 
A César o que é de César! 

Promete
O presidente Jair Bolsonaro 

(sem partido), em discurso 
durante a Cúpula dos Líderes 
sobre o Clima,ontem, prome-
teu acabar com o desmata-
mento na região amazônica 
até 2030. Governos anteriores 
fizeram promessas nesse sen-
tido, porém, o desmatamento 
continua avançando. Se os 
madeireiros não forem comba-
tidos de forma imediata, a ca-
tástrofe pode ser irreversível. 
Afinal, desmatar aos poucos, 
a floresta também acaba. 

Decrescente
Os casos de infecções pela 

covid-19 estão caindo em Rio 
Preto, portanto, a equipe da 
área da saúde, que atua no 
combate à doença, tem o que 
comemorar.  Em onze dias 
foram registrados 311 casos, 
o que é significativo. Antes do 
lockdown decretado pelo pre-
feito Edinho Araújo (MDB), as 
infecções chegaram a ultrapas-
sar esse número em apenas 
um dia. Os casos de óbitos 
também estão na descendên-
cia, foram sete em três dias.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

Jean Dronelas vai notificar secretarias e postos
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Denúncias caem e ausência de aulas deixa 
crianças suscetíveis à violência, diz delegada

A Delegada da Delegacia 
de Defesa da Mulher de Rio 
Preto, Dálice Aparecida Ceron, 
atribuiu à ausência de aulas 
o motivo das crianças serem 
agredidas e essas denúncias 
não chegarem aos órgãos 
oficiais.

Os números de agressões 
às crianças e adolescentes, 
comparando 2020 com 2019, 
diminuíram e se mantiveram 
baixo durante os três primei-
ros meses de 2021. Mas os 
números oficiais não condizem 
com a realidade, afirma a 
Delegada.

“As escolas denunciam 
sempre que uma criança ou 
adolescente chega machu-
cado. As escolas são uma 
garantia de proteção, porque 

não têm nenhum vínculo fa-
miliar com a vítima ou com o 
agressor, portanto, a denúncia 
vem com mais facilidade. Além 
do que, se uma escola percebe 
algo diferente e não denuncia, 
pode dar problema para o ór-
gão. Então, nesse sentido eles 
ajudam muito”, explica Dálice.

De acordo com os registros 
da DDM, em 2019 foram 110 
vítimas, dando uma média de 
9,1 vítimas por mês; em 2020 
foram registradas 88 vítimas, 
chegando à média de 7,3 ví-
timas por mês. Ainda segundo 
dados da delegacia, este ano, 
apenas no primeiro trimestre 
foram 23 vítimas casos denun-
ciados.

Para Dálice, os pais sepa-
rados são os que mais denun-
ciam agressões. “O número de 
denúncias vindas de pais sepa-
rados é infinitamente maior do 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHOJE

DDM

Dálice, delegada da 
Mulher, fala sobre 
violência contra crianças 
que teve queda no 
número de denúncias 
no ano passado

que dos pais que convivem, isso 
porque, quando há um conflito 
entre os genitores, a tendência 
é que um queira prejudicar o 
outro de alguma forma. Em 
contrapartida, quando esses 
pais moram juntos, um se torna 
cúmplice do outro”, comenta.

Quando uma pessoa sus-
peitar que uma criança ou 
adolescente esteja sendo vítima 
de maus-tratos, pode denunciar 
o caso aos conselhos tutelares, 
às polícias Civil e Militar, ao Mi-
nistério Público e também pelo 
canal Disque 100.

GOLPE

Médica descobre que 
usaram seu CPF para 

receber auxílio emergencial
Uma médica de 23 anos 

procurou a Delegacia Policial 
na última terça-feira (21) para 
informar que um desconhecido 
utilizou seu CPF para conseguir 
auxilio emergencial.

A vítima foi informada sobre 
o pagamento do auxilio na ma-
nhã da terça-feira quando seu 
contador estava elaborando 

uma declaração de imposto de 
renda onde foi notificado sobre 
o recebimento do dinheiro. A 
médica afirmou que não solici-
tou e nem concedeu tal auxilio.

Na delegacia a vítima foi 
orientada sobre suas possibi-
lidades penais em seu caso. 
O caso foi registrado como 
estelionato. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

CASO DE POLÍCIA

Idosos denunciam 
furtos no terminal

A Delegacia de Policia re-
gistrou durante a terça-feira 
(21) dois boletins de ocor-
rência sobre furtos de car-
teiras que aconteceram na 
segunda-feira (20) no Terminal 
Rodoviário.

Uma aposentada de 81 
anos informou que enquanto 
estava embarcando em ôni-
bus, às 12h, um desconhecido 
furtou de dentro de sua bolsa 
sua carteira onde guardava o 
cartão de crédito de um mer-
cado de seu sobrinho.

Assim que notou o desa-

parecimento a vítima foi até o 
mercado onde foi informada 
que o ladrão realizou diversas 
compras em outros estabele-
cimentos.

Ainda no terminal meia 
hora depois do primeiro furto, 
uma senhora de 73 anos es-
tava desembarcando de um 
ônibus quando notou que sua 
bolsa estava aberta e sua car-
teira tinha sido furtada.

Na carteira ela guardava 
seu cartão de crédito e cartão 
de plano de saúde, fora outros 
objetos. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

ABILIO PAES – Falecido aos 88 anos 
de idade, natural de Alambari/SP, era casa-
do com Neide Puia Paes. Seu sepultamento 
deu-se no dia 22/04/2021 às 14:00. Saindo 
seu féretro do velório Municipal de Cedral 
para o cemitério Municipal de Cedral.

JAMIL FIDELIS DE OLIVEIRA – Falecido 
aos 62 anos de idade, natural de Centenário 
do Sul/PR, era casado com Vilma Aparecida 
Barboza. Deixou suas fi lha Eliane, Elizange-
la, Elaine. Seu sepultamento deu-se no dia 
22/04/2021 às 17:00. Saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

FRANCISCO FERNANDO HEINRICH – 
Falecido aos 62 anos de idade, natural de 
Rio de Janeiro/RJ, era divorciado. Deixou 
suas fi lhas Karyne, Kilyê Constanza. Seu 
sepultamento deu-se no dia 22/04/2021 
às 14:00. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

ALDO PASSARINI – Falecido aos 73 
anos de idade, natural de Mendonça/SP, era 
casado com Ivete Egidio Passarini. Deixou 
seus fi lhos Paulo Sergio, Elisete Cristina, 
Aldo Donizete. Seu sepultamento deu-se 
no dia 22/04/2021 às 13:00. Saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

MARCOS REZENDE DUARTE – Fa-
lecido aos 64 anos de idade, natural de 
Fernandópolis/SP, era casado com Regina 
Masuko Duarte. Seu sepultamento deu-se 
no dia 22/04/2021 às 11:00. Saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

OTACILIO NETO DA SILVA ARRUDA – 

  FALECIMENTOS
Falecido aos 92 anos de idade, natural de 
Guarani das Missões/RS, era viúvo. Deixou 
suas filhas Louraine Aparecida, Eliana 
Aparecida, Lilia Cristina. Seu sepultamento 
deu-se no dia 21/04/2021 às 16:30. 
Saindo seu féretro do velório Jardim da 
Paz para o Parque Jardim da Paz.

MARTA MARIA LOURENÇO DA SILVA 
– Falecida aos 64 anos de idade, natural 
de Jaboticabal/SP, era casada com João 
Olimpio da Silva Filho. Seu sepultamento 
deu-se no dia 21/04/2021 às 16:00. Sain-
do seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério Municipal de 
Palestina.

ANTONIO CONESSA MARTINES – 
Falecido aos 71 anos de idade, natural de 
São José do Rio Preto/SP, era casado com 
Devanilde Cola Martins. Deixou seus fi lhos 
André, Sidnei. Seu sepultamento deu-se 
no dia 21/04/2021 às 13:30. Saindo seu 
féretro do velório direto para o cemitério 
São João Batista.

CICERO ROZENDO DE OLIVEIRA – 
Falecido aos 68 anos de idade, natural 
de Adamantina/SP, era casado com Maria 
Estelita dos Santos Oliveira. Deixou sua 
fi lha Lidiane. Seu sepultamento deu-se 
no dia 21/04/2021 às 16:00. Saindo seu 
féretro do velório Ercilia para o cemitério 
São João Batista.

ELIAS JORGE RACY – Falecido 
aos 85 anos de idade, natural de Nova 
Granada/SP, era casado com Sebastiana 
Messias Ferreira Racy. Deixou sua fi lha 
Maria Carolina. Seu sepultamento deu-se 
no dia 21/04/2021 às 09:00. Saindo seu 
féretro do velório direto para o cemitério 
São João Batista.

BRIGA EM FAMILIA
Idosa de 81 anos denuncia filha 

e netos por furto de gado
Uma pensionista de 81 anos 

procurou a Central de Flagrantes 
nesta terça-feira (21) afim de re-
latar um furto de gado cometido 
por seus familiares na segunda-
-feira (20) às 19h30.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência 
a vítima já teria comparecido na 
Delegacia de Defesa da Mulher 
após um desentendimento com 
sua filha de 55 anos e ao chegar 
a sua propriedade, na Vicinal 
Alcides Augusto Avillar, foi re-
cebida pela mesma filha e seus 
dois netos que logo começaram 

a ameaça-la.
Neste momento a pensionis-

ta percebeu que seus rebanhos, 
nove cabeças de gados e um 
cavalo, estavam fechados em um 
curral e ao questionar a filha afir-
mou que os animais eram de sua 
propriedade e que iria leva-los.

Ao tentar impedir o furto a 
idosa acabou sendo agredida por 
sua filha com tapas e empurrões, 
em seguida os animais foram 
levados por um caminhão de boi.

Na central a vítima foi orien-
tada a comparecer novamente 
na DDM caso tenha interesse 
em processar seus familiares. 
(Colaborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Idosa de 81 anos denuncia filha e netos por furto de gado

Arquivo DHOJE

RIO PRETO PM prende acusado de 
furto de fios elétricos 

de casa à venda
Policiais militares prende-

ram nesta terça-feira (21) por 
volta das 6h um homem de 25 
anos que estava furtando fios 
elétricos de uma residência na 
Rua Itanhaém.

Os policiais estavam em 
patrulhamento quando foram 
informados sobre a denúncia 
envolvendo furto de fios e ao 
chegarem no local encontra-
ram o portão da residência 
destrancado com o cadeado 
cortado no chão.

Ao abordarem o ladrão, 
este confessou ser usuário 
de drogas e que iria vender 
os fios para depois comprar 
entorpecentes.

Além dos fios cortados 
encontrados no corredor da 
casa ainda havia fios puxados 
que o acusado não teve tempo 
de cortar.

Por se tratar de uma re-
sidência a venda os policiais 
contataram a imobiliária que 
informou o contato do proprie-
tário que não estava na cidade 
no momento e afirmou não 
querer entrar com um proces-
so contra o acusado.

O ladrão foi levado para a 
delegacia onde foi preso por 
furto em flagrante sendo en-
caminhado para a DEIC onde 
permanecerá à disposição da 
justiça. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

cebida pela mesma filha e seus 
dois netos que logo começaram 

em processar seus familiares. 
(Colaborou – Bruna MARQUES) Idosa de 81 anos denuncia filha e netos por furto de gado

RIO PRETORIO PRETO PM prende acusado de 
furto de fios elétricos 

de casa à venda
Policiais militares prende-

ram nesta terça-feira (21) por 
volta das 6h um homem de 25 
anos que estava furtando fios 
elétricos de uma residência na 
Rua Itanhaém.

Os policiais estavam em 
patrulhamento quando foram 
informados sobre a denúncia 
envolvendo furto de fios e ao 
chegarem no local encontra-
ram o portão da residência 
destrancado com o cadeado 
cortado no chão.

Ao abordarem o ladrão, 
este confessou ser usuário 
de drogas e que iria vender 
os fios para depois comprar 

Da REDAÇÃO

PM foi acionada no início da manhã e prendeu suspeito

Arquivo DHOJE

CASA CAIU

Baep estoura casa no São Judas usada 
para guardar entorpecente do tráfico

Durante suas diligências 
na última quarta-feira (21) no 
bairro São Judas Tadeu poli-
ciais do BAEP foram parados 
por um popular às 9h30 que 
denunciou uma residência 
onde acontecia tráfico de 
drogas.

Já no novo endereço os 
policiais notaram que a casa 
mencionada possuía uma apa-
rência de abandono e por estar 
com o portão aberto permitiu 
que estes fossem até a porta 
para chamar por moradores.

Neste momento um comer-
ciante de 50 anos recebeu os 
policiais e informou não ser 
o proprietário, mas que iria 

chama-lo, sendo que minutos 
depois um motorista de 33 
anos, identificado como o resi-
dente do imóvel, foi informado 
sobre a denúncia.

O acusado confessou que 
teria recebido R$500 para 
guardar entorpecentes em 
sua casa em seguida ele le-
vou os PMs até o armário de 
sua cozinha onde estavam 
armazenados dentro de uma 
sacola plástica dois tijolos de 
maconha, 112 saquinhos de 
sorvete “juju” com porções do 
mesmo entorpecente e uma 
faca suja de droga.

Ainda foram realizadas 
revistas pessoais nos dois 
homens, sendo que o comer-
ciante não possuía nada ilícito 

Da REDAÇÃO

informando ser amigo do mo-
torista e que tinha dormido na 
casa no dia anterior, mas que 
não sabia sobre a droga.

Os dois envolvidos foram 
levados para a delegacia onde 

o amigo foi ouvido e liberado e 
o acusado foi preso por tráfico 
de drogas em flagrante sendo 
encaminhado para a DEIC. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Arquivo DHOJE

para guardar entorpecente do tráfico
Arquivo DHOJE
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Maternidade após os 35-
40 anos, quais os riscos?

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

Com os métodos contraceptivos atuais, tornou-se muito 
fácil postergar a gestação para um momento onde a mulher 
considera ser mais oportuno. Devido às pressões do mercado 
de trabalho e ao estilo de vida atual, grande parte das mulhe-
res está atrasando a maternidade para após os 35-40 anos.

Mas você sabe qual o impacto disto?

A idade da mulher é um dos fatores mais importantes 
sobre a chance de conseguir uma gestação saudável. O 
passar dos anos traz um impacto muito grande sobre os 
seguintes pontos:

- Aumenta a probabilidade de não conseguir ter um filho 
naturalmente

- Aumenta a probabilidade de perda gestacional
- Aumenta a probabilidade de ter um filho com Síndrome 

de Down
- Reduz a probabilidade de conseguir um bebê através 

da reprodução assistida
- Aumenta a probabilidade de somente conseguir uma 

gestação usando óvulos doados.
- Aumenta a probabilidade de morte da mulher durante 

a gestação, parto e puerpério

Atrasar a maternidade  - Risco de não conseguir ter 
um filho naturalmente

Com os métodos contraceptivos atuais, tornou-se muito 
fácil postergar a gestação para um momento onde a mulher 
considera ser mais oportuno. Devido às pressões do mercado 
de trabalho e ao estilo de vida atual, grande parte das mulhe-
res está atrasando a maternidade para após os 35-40 anos.

Mas você sabe qual o impacto disso sobre o risco de não 
conseguir ter um filho naturalmente. Estima-se que o risco 
de não conseguir engravidar naturalmente seja altamente 
dependente da idade em que a mulher começa a tentar 
engravidar

Idade Risco de não conseguir engravidar naturalmente*
20 anos 3%
25 anos 6%
30 anos 12%
35 anos 25%
40 anos 50%
45 anos > 90%

Portanto, é importante saber que ao se optar por atrasar 
a maternidade, eleva-se consideravelmente os riscos de 
precisar utilizar tratamento de reprodução assistida para 
conseguir um filho.

 
Atrasar a maternidade: Atraso da maternidade e risco 

de perda gestacional
Com os métodos contraceptivos atuais, tornou-se muito 

fácil postergar a gestação para um momento onde a mulher 
considera ser mais oportuno. Devido às pressões do mercado 
de trabalho e ao estilo de vida atual, grande parte das mulhe-
res está atrasando a maternidade para após os 35-40 anos.

Mas você sabe qual o impacto disso sobre o risco de ter 
um aborto? A idade da mulher é o fator que mais afeta o 
risco de ter um aborto ao engravidar:

*Idade         Risco de abortar ao engravidar*
≤25 anos       10%
30 anos          15%
35 anos          25%
40 anos          30%
≥45 anos       40-50%

Atrasar a maternidade : Risco de ter um filho com 
Síndrome de Down 

Com os métodos contraceptivos atuais, tornou-se muito 
fácil postergar a gestação para um momento onde a mulher 
considera ser mais oportuno. Devido às pressões do mercado 
de trabalho e ao estilo de vida atual, grande parte das mulhe-
res está atrasando a maternidade para após os 35-40 anos.

Mas você sabe qual o impacto disso sobre o risco de ter 
um filho com Síndrome de Down? A idade da mulher é o 
fator que mais afeta este risco:

*Idade          Risco de ter um filho com Sd. de Down*
20 anos         0,06% (1 em 1500 bebês)
25 anos         0,07% (1 em 1300 bebês)
30 anos         0,13% (1 em 800 bebês)
35 anos         0,2% (1 em 500 bebês)
40 anos         1% (1 em 100 bebês)
43 anos         2% (1 em 50 bebês)
45 anos         5% (1 em 20 bebês)

Atrasar a maternidade -Atraso da maternidade e re-
dução na probabilidade de conseguir um bebê através 
da reprodução assistida e uso de óvulos doados

Com os métodos contraceptivos atuais, tornou-se muito 
fácil postergar a gestação para um momento onde a mulher 
considera ser mais oportuno. Devido às pressões do mercado 
de trabalho e ao estilo de vida atual, grande parte das mulhe-
res está atrasando a maternidade para após os 35-40 anos.

Mas você sabe qual o impacto disso sobre a chance de 
conseguir um bebê considerando todos os embriões formados 
após um ciclo de reprodução assistida? A idade da mulher, 
junto com sua reserva ovariana, são os fatores que mais 
afetam a chance de sucesso do tratamento:

*Idade           Chance de conseguir um bebê*
<30 anos        65%
31-34 anos    50%
35-37 anos    40%
38-40 anos    20%
≥41 anos        4%

Os valores acima se referem à chance de sucesso conside-
rando todos os embriões formados e usando média observada 
na idade, sem levar em consideração a reserva ovariana da 
mulher. Deve-se realçar que a chance de sucesso varia muito 
dentro da mesma idade, dependendo da reserva ovariana.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gi-
necologista e obstetra, pós-graduado em Reprodução 
Humana

EM DEZ DIAS

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou nesta quin-
ta-feira (22) que já imunizou 
17.364 pessoas contra a in-
fluenza desde o início da cam-
panha, em 12 de abril. Com 
isso, o município vacina em 
média 1.736 pessoas por dia.

Nesta primeira etapa, que 
segue até 9 de maio, estão in-
cluídos trabalhadores da saúde, 
gestantes, crianças de seis me-
ses a seis anos e puérperas. Os 
trabalhadores da saúde foram 
os que mais aderiram a cam-
panha com 12.259 imunizados 
e 56,8% de cobertura vacinal. 
Gestantes (17,7%), crianças 
(14,5%) e puérperas (15,7%).

O público-alvo da primeira 
etapa está sendo vacinado nas 
unidades de saúde e equipa-
mentos públicos, preferencial-
mente, das 14h às 17h. Para 
receber a dose, é necessá-
rio apresentar documento de 

Vacinação contra gripe 
imuniza 17 mil pessoas

identidade com foto. Para as 
gestantes, é preciso apresentar 
o cartão pré-natal, enquanto as 
puérperas podem apresentar a 
declaração de nascimento da 
criança. Já os trabalhadores da 
saúde devem apresentar docu-
mento que comprove a função.

Na etapa seguinte, de 11 
de maio a 8 de junho, serão 
incluídos idosos e professores. 
Já na terceira e última etapa, 
de 9 de junho a 9 de julho, 
serão incluídas pessoas com 
comorbidades e deficiência, 
caminhoneiros, trabalhadores 
de transporte coletivo rodoviá-
rio e de passageiros urbano e 
de longo curso, trabalhadores 
portuários, forças de seguran-
ça e salvamento, forças arma-
das, funcionários do sistema 
prisional, população privada 
de liberdade e adolescentes 
e jovens sob medidas socioe-
ducativas.

As salas de vacinação po-
dem ser conferidas no link: www.
riopreto.sp.gov.br/mapavacinas.

Da REPORTAGEM  
redacao@dhoje.com.br

Vacinação contra gripe imuniza mais de 17 mil pessoas 
em dez dias

Divulgação

PRIORITÁRIOS

Idosos com 64 anos começam a 
ser vacinados a partir de hoje

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto anunciou que vai 
iniciar a vacinação contra a 
Covid-19 em idosos de 64 
anos a partir desta sexta-feira 
(23). Para isso, o Recinto de 
Exposições e a Swift reabrem, 
com horário das 8h às 17h, e 
sistema drive-thru.

Nas unidades de saúde, 
equipamentos públicos (Pi-
nheirinho, Projeto Viva Eldora-
do, Escola Zilda Natel e Escola 
Lotf João Bassitt), a vacinação 
será das 8h às 14h. Os ende-
reços dos postos de vacinação 
em: www.riopreto.sp.gov/ma-

pavacinas.
Para receber a dose, é 

necessário apresentar docu-
mento de identidade com foto 
e CPF e para diminuir o tempo 
de espera na fila, pode-se pre-
encher o pré-cadastro no site 
vacinaja.sp.gov.br.

Idosos de 69 anos de idade 
ou mais que ainda não rece-
beram a segunda dose devem 
procurar exclusivamente as 
unidades de saúde e outros 
equipamentos públicos, das 
8h às 14h.

Com relação à segunda 
dose para idosos de 68 anos, 
a Saúde informou que ainda 
não recebeu as novas doses 

destinadas para esse público. 
A orientação para os idoso que 
receberam a primeira dose 
a partir de 01/04 é aguardar 
novo comunicado da Secretaria 
de Saúde convocando para a 
imunização de segunda dose.

Segundo dados do Vaci-
nômetro, Rio Preto já aplicou 
128.183 doses, sendo 80.833 
na primeira etapa e 47.350 na 
segunda. O município é o 9º 
que mais vacinou no Estado.

Olímpia - A secretaria 
de saúde de Olímpia também 
confirmou o início da vacinação 
nesta sexta-feira (23) para 
idosos de 64 anos. Com isso, 

o público desta faixa etária 
poderá procurar o posto de 
vacinação drive-thru do Recinto 
do Folclore ou o Salão da Fe-
nossa, das 8h às 16h.

Já a segunda dose para 
idosos acima de 69 anos segue 
sendo aplicada no drive-thru 
da Avenida dos Olimpienses 
e no Salão da Fenossa, tam-
bém no mesmo horário de 
funcionamento. A partir de 
segunda-feira (26), os idosos 
de 64 anos também deverão 
procurar estes dois postos de 
vacinação, sendo desativado 
o posto do Recinto do Folclore 
para esta faixa etária, devido à 
diminuição da demanda.

Da REPORTAGEM  

COVID

NOVA GRANADA

Saúde confirma 
mais 311 casos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta quin-
ta-feira (22) mais 311 casos de 
Covid-19 no município, sendo 
que 245 foram diagnosticados 
por exame PCR, 40 por TR 
sorológico e 26 por TR antíge-
no. A maioria desses casos foi 
notificada entre os dias 04/04 
e 22/04. No total, são 65.248 
casos, com 4.198 em profissio-
nais da saúde.

Também foram confirmados 
mais sete óbitos pela doença, 
sendo três nesta quinta-feira, 
três na quarta-feira e um na ter-
ça. Desde o início da pandemia 
são 1.831 mortes, com uma 
taxa de letalidade de 2,8%. Con-
siderando apenas os dados de 
2021 são 30.485 e 909 óbitos. 

O coeficiente de incidência é de 
14.032 casos para cada 100 mil 
habitantes.

O número de recuperados 
chegou a 57.932, o equivalente 
a 88,7% dos casos. Rio Preto 
contabiliza 254.641 notificações 
de pacientes com sintomas 
gripais e 219.243 testes rea-
lizados.

Atualmente a cidade conta 
com 760 pacientes internados 
com síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), com 421 na UTI 
e 339 na enfermaria, sendo que 
401 são residentes de Rio Preto 
e 359 são de outras cidades 
da região. Dentre os casos já 
confirmados de Covid-19 são 
592 internações, com 371 na 
UTI e 221 na enfermaria. A taxa 
de ocupação em leitos de UTI da 
região é de 87%.

Vinicius LIMA 

Em vídeo, prefeitura destaca recuperação de idoso de 78 anos

A Prefeitura de Nova Gra-
nada divulgou um vídeo nas 
redes sociais revelando que um 
idoso de 78 anos conseguiu se 
recuperar da Covid-19 depois 
permanecer 26 dias internado 
na Urgência Respiratória do 
município.

Leonidio Antônio de Oliveira 
deu entrada na Urgência no dia 
27/03, necessitando de alto 
fluxo de oxigênio e vaga na UTI, 
algo que não foi possível por 
conta da lotação nos leitos da 
região. “Ele chegou e constata-
mos que era um caso grave, foi 
necessário até fazer intubação. 
Ele apresentava melhoras com 
o passar do tempo, mas logo 
passava mal novamente e nes-
se meio tempo tentamos várias 

vezes a transferência para um 
leito de UTI, já que não temos 
aqui na cidade, mas não foi 
possível”, afirmou a enfermeira 
da Urgência, Gislaine Gonçalves 
Ribeiro.

Nesta quarta-feira (21), 
Leonidio recebeu alta da uni-
dade de saúde. “Considerando 
a idade e o tempo em que ele 
ficou internado, é muito gratifi-
cante ver que ele conseguiu se 
recuperar da doença. Foi um dia 
muito feliz”, comentou Gislaine.

Segundo o último boletim 
divulgado pela Saúde de Nova 
Granada, o município conta 
com cinco pacientes internados 
com Covid-19 na enfermaria. 
Desde o início da pandemia, 
são 2.128 casos confirmados, 
com 1.988 curados e 50 óbitos 
registrados

Vinicius LIMA 

Saúde confirma mais 311 casos de Covid em Rio Preto 
em 24 horas

Divulgação

Leonidio ficou internado 26 dias lutando contra a Covid

Divulgação
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ELEIÇÕES II 

A eleição será totalmente virtual e foram montadas barracas na área 
do estacionamento para que as pessoas que estiverem trabalhando 
na eleição, não tenham contato com os residentes na instituição. 
Afinal, a entidade pode se orgulhar do fato que em 1 ano e quatro 
meses a Agerip não ter registrado entre os moradores, nenhuma 
morte por Covid-19 ou que tenha testado positivo para a doença.

ANIVERSÁRIOS 
ESSES, OS ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 23, sexta-feira: Dia 
do Livro, Dia de São Jorge, Dia Mundial do Escoteiro, 1564-nasceu 
em Stratford–Upon-Avon, o poeta, dramaturgo e ator inglês William 
Shakespeare, tido como o maior escritor do idioma inglês e o mais 
influente dramaturgo do mundo. É chamado frequentemente de 
poeta nacional da Inglaterra e de “Bardo do Avon”. Morreu em 
sua cidade natal em 1616, aos 52 anos. Em 1897-Nasceu no 
Rio de Janeiro, Alfredo da Rocha Vianna Filho, conhecido como 
Pixinguinha, maestro, flautista, saxofonista, compositor e arranjador 
brasileiro. Pixinguinha é considerado um dos maiores compositores 
da música popular brasileira Contribuiu diretamente para que o 
choro encontrasse uma forma musical definitiva. Morreu no Rio 
em 1973 aos 76 anos. Marly Arroyo dos Santos Antunes, Nelson 
Washington Pereira Neto, Fernanda Trabulsi, Aluísio José Gallo, 
Ana Maria Gottardi, Marco Aurélio D’Amico, Ângela Cristina Pivotto 
Cabrera Mano, Roberto Braga Lima, Sérgio Approbato Machado 
Júnior, Viviane Topdjian Fleury, cantor Léo Jaime. 24, sábado: Anita 
Zancaner, Barbra Streisand, José Sarney, Luís Reinaldo Canizza, 
Anna Carolina Figueiredo Ferraz Parolari, José Luiz Salvador. 25, 
domingo: Dia do Contabilista, Sueli Bérgamo Ferreira, Clotilde 
Fernandes Garcia da Costa, Laerte Teixeira da Costa, Ana Cristina 
Olival Oliveira, Anselmo Liso, Cleide Bueno, Luiz Andreoli Júnior, 
Maria Sílvia Matera Gerber, Neusa Pietro Duque, Alcides Bega, 
Al Pacino. 26, segunda-feira: Dia da 1ª Missa no Brasil, Dia do 
goleiro, aniversário da Rede Globo, Ana Cláudia Santos Silva Costa, 
Eladio Aidar Ismael Di Lorenzo Arroyo, Jorge Luís Mattar, Lilian 
Sestini dos Santos Gusson, Luís Henrique Terruggi, Maria Regina 
Piccolo, Luiz Gustavo Casseb. 27, terça-feira: Tadeu Vezzi, Fred 
Navarro da Cruz Filho, Regina Cavalari, Carlos Eduardo Arroyo. 28, 
quarta-feira: Dia da Educação, Dia da Sogra, Carlos Celso Anselmo 
Prado de Carvalho, Gilberto Camargo Soubhia, Hugo Henrique Von 
Gal, José Carlos Fleury, Luca Fogaça, Stênio Garcia, Yara Accorsi 
Costa dos Santos, Carol Zangirolami Garcia, Luizinho Neves, Aniloel 
Nazareth Neto, Gustavo Fonseca Faria, Felipe Centola Crosera. 
29, quinta-feira: presidente do Automóvel Clube Jesus Martim 
Neto, vice-presidente do Automóvel Clube, Moysés Camargo, Biba 
Moreira, Dipiu Thomaz, Fátima Loureiro, José Eduardo Roma Júnior, 
Amadeu Cherubini Neto, Cecília Pierre, Sandro Spotti, Sonia Paiva, 
Maria Márcia Fava Homsi, Waldir Antônio Maluf  Tognola, Nana 
Caymmi, Penélope Cruz, Jayme de Souza Filho, José Antônio Ercolin. 

NOVO PRÉDIO II  

A propósito, a Churrascaria 
Gaúcha foi aberta ao público no 
dia 19 de maio de 1956 e esteve 
sob a direção do empresário 
Antonio Conte até 1986 quando 
ele veio a falecer. Foi vendida 
para Adalberto Affini por volta dos 
anos 2000. Até lá comandada 
pelo filho do fundador, Toninho 
Conte. Durante esses quase 65 
anos passaram pela Gaúcha 
personalidades de diversas 
áreas. O comandante Rolim, 
dono da TAM, citou  dois lugares 
que ele nunca deixava de ir: 
beber o chopp do Pinguim de 
Ribeirão Preto e comer o lombo 
da Gaucha. O Faustão gravou ali, 
um comercial para a inauguração 
do supermercado Paiol. 

MUDANÇA 

O Sicredi-Sistema de Crédito 
Cooperativo vai mudar-se de sua 
agência na Avenida Faria Lima, 
ao lado do Hospital de Base. 
Um acordo celebrado entre 
a Sicredi e a Diretoria Silvio 
Hueb, a APCD – Associação 
Paulista de Cirurgiões Dentistas 
–permitiu o aluguel do prédio 
ao lado da APCD onde existiam 
salas de aulas e o respectivo 
estacionamento, na Avenida 
Francisco Chagas de Oliveira, 
para que ali sejam feitas as 
novas instalações do Sistema 
de Crédito.

ELEIÇÕES III 

Duas chapas concorrem: a União (apoiada pela atual diretoria)  que 
tem como candidato a presidente do Conselho Deliberativo, Robert 
Brian Taylor e vice-presidente, Evanir Flávia Nogueira. A candidata 
à Presidência da Diretoria é Graciete Affini e à vice-Presidência, 
Sinval Galvão.A chapa Inovação de oposição,tem como candidato 
à Presidência do Conselho,o médico Oscar Ricardo Silva Dória e 
como vice,Sirlei Bennemman E como candidato a presidente da 
Diretoria, João José de Araújo Pinto e como vice, Odair Bontezan.

São José do Rio Preto, sexta-feira
23 de abril de 2021

EXCLUSIVO 

Apesar do xororó, o cerimonial 
da Presidência da República só 
permitiu filmagem da cerimônia 
de entrega de cestas básicas 
pelo G.Agro, à Primeira Dama 
Michel le Bolsonaro, pelo 
programa de Carlinhos Pinheiro, 
ninguém mais. Entrevista, 
então, nem pensar.

BABY

A jornalista Luca Fogaça vai 
ganhar a partir de meados de 
junho, seu quarto neto. Ela já 
é avó da Júlia, de 8 anos e do 
Pedro de 3 anos, filhos de sua 
filha Renata com Bruno Sanches 
Kurihara. O terceiro neto é João 
Lucas, também de 3 anos, filho 
de Patrícia e de Murilo Cicuto. 
É a Patrícia que vai ganhar o 
quarto neto, que receberá o 
nome do avô, o saudoso José 
Renato Cicuto.

NOVO PRÉDIO I

Dentro de aproximadamente 40 
dias, depois que a Churrascaria 
Gaúcha  I ,  ence r r a r  suas 
atividades, o prédio na Prudente 
de Moraes, que foi comprado 
por um empresário de Jales, vai 
ser colocado na chón. Ali serão 
construídas lojas para alugar.

A-6

WEEK-END

Assim como os demais clubes, o Automóvel Clube volta a abrir 
suas portas amanhã para que os encantos da convivência voltem 
a garantir seu conteúdo. No almoço de amanhã, nada melhor do 
que o som do Bozó como fundo musical para o reencontro de 
amigos. E no almoço de domingo, Walter Facipieri, que tal?

ELEIÇÕES I 

Serão realizadas amanhã, das 9 às 16 horas, as eleições para o 
Conselho Deliberativo e a diretoria da Agerip- Associação Geronto-
Geriátrica de Rio Preto, tendo o advogado Kleber Nazareth Duque 
como presidente da comissão eleitoral. Kleber apela aos associados 
que lá não residam, para não irem à Agerip, pois a votação é virtual.

A bonita rio-pretense
 Viviane Verdi Todjian Fleury, 
esposa de Marcelo Fleury, 
atualmente residindo em 

São Paulo, ganha idade nova 
hoje pelo seu aniversário. 

Abro espaço na coluna 
para cumprimentar o amigo 
Nelson Washington Perei-
ra Neto, aniversariante de 

hoje. Ele é filho do saudoso 
Expedito Marques Pereira e 
de Mariza Barbosa Pereira e 

reside em São Paulo.

Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura

A Primeira Dama 
do Brasil, Michelle 
Bolsonaro, esteve 
terça-feira em Rio 
Preto, em soleni-
dade na Missão 
Vida, para entregar 
quase 3 mil ces-
tas básicas a 12 
entidades assis-
tenciais, em ação 
promovida pelo 
Grupo G Agro, que 
reúne 250 agrope-
cuaristas e tem no 
comando, Eloy Gon-
çalves, Beth Liso 
e o ex-ministro da 
Agricultura e Cônsul 
Honorário de Espa-
nha, Dom Antonio 
Cabrera Mano
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COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUI-
PAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBA-
TE A INCÊNDIO (AVCB) DOS GINÁSIOS DE ESPORTES 
ALBERTO CECCONI, ANTONIO CARLOS MONTANHÊS, 
JUPITER OLIMPICO, 19 DE MARÇO E ANTONIO CARLOS 
NATALOME – SEC. MUN. ESPORTES E LAZER. Tendo 
em vista questionamentos lançados quanto aos termos do 
edital, comunicamos a todos os interessados a suspensão 
“sine die” do processo supra mencionado. A retomada do 
processo, quando autorizada pela Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer será comunicada através de publicação na 
imprensa ofi cial. Publique-se, por extrato, para ciência dos 
interessados. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Com-
pras e Contratos – Presidente da C.M.L. 
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 157/2021, processo 11.348/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de medicamentos/insumos padro-
nizados na REMUME. Secretaria Municipal de Saúde. O re-
cebimento das propostas dar-se-á até o dia 06/05/2021, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 126/2021, PROCESSO 11361/2021, objetivando o 
registro de preços para contratação de empresa para pres-
tação de serviços de atendimento de chamadas técnicas 
para instalação, desinstalação e manutenção de condicio-
nadores de ar nas unidades escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 06/05/2021, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
REVOGAÇÃO
TERMO DE REVOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 54/2021 Processo: 
1539/2021
Objeto:  Aquisição de manuvacuometro e ventilometro para 
o CER. Secretaria Municipal de Saúde
Revogo o presente  processo licitatório para melhor ade-
quação do edital as necessidades da Administração. Aldenis 
Albaneze Borim- Secretário Municipal de Saúde 
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 135/2021 Processo; 
11181/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de carnes para 
atendimento ao zoológico municipal. Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento
Os preços fi nais alcançados nos itens fi caram acima da esti-
mativa inicial do edital, não representando vantagem para a 
Administração, motivo pelo qual  o presente certame restou 
fracassado. Mariana Correa Pedroso Fernandes- pregoeira

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: IGARATA COMÉRCIO DE PRODU-
TOS ELETRO–ELETRÔNICOS LTAD- EPP – CNPJ: 
09.117.354/0001 - 95 
REF.  CONTRATO: PE 068/2020; PROC 1858/2020; ATA 
0357/20; EMPENHO 1368/2021
Notifi co o representante legal da empresa supramencio-
nada para, no prazo de 48 horas impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, entregar na totalidade do 
material pertinente à Nota de Empenho 1368/2021, Tendo 
a mesma sido notifi cada no dia 09 de Abril de 2021 e 
publicado no dia 13 de Abril de 2021, do qual não obtive-

mos resposta. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas, 
bem como a aplicação da suspensão do direito de licitar e 
contratar com esta administração pelo prazo de 05 anos. 
Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa, 
em querendo, apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. S.M.S.G.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: NOROMIX CONCRETO S/A
PE N°248/2020 ATA/0629/20
Considerando a Lei 8.666/93, art. 55, XIII, bem como 
previsão contratual em sua cláusula 7ª, 7.3. Fica o repre-
sentante legal da empresa supramencionada NOTIFICA-
DO DERRADEIRAMENTE a apresentar a CERTIDÃO 
NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO a esta S. M. 
Agricultura e Abastecimento, no prazo de 48 horas, im-
preterivelmente, contados do recebimento desta, estando 
a contratada sujeita à aplicação das penalidades contra-
tuais podendo, inclusive, culminar na rescisão unilateral 
do contrato. Concedemos o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa, em sua defesa, apresentar o contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. - SMAA
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTO-
LÓGICOS LTDA
EMPENHOS: 6501/21 e 6503/21
CONTRATADA: IRLENE A DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO 
EM EQUIPAMENTOS ME
EMPENHOS: 5508/21 e 5509/21
CONTRATADA: PONTUAL COMERCIAL LTDA
EMPENHO 5995/21
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S A
EMPENHO 6790/21
CONTRATADA: TCA FARMA COMERCIO LTDA
EMPENHO 6792/21
CONTRATADA: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
EMPENHOS 3338/21 e 5434/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. 
Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA
EMPENHO 6110/21
CONTRATADA: CARLOS EDUARDO PONTES VIALLE
EMPENHO 5993/21
CONTRATADA: GILMED DISTRIBUIDORA LTDA ME
EMPENHOS 5950/21, 5951/21 e 5948/21
Notifi co derradeiramente os representantes legais das 
contratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totali-
dade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do 
prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
DECISÃO
CONTRATADA: LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED 
HOSP S/A
EMPENHO 5872/21
CONTRATADA: TRIOMED COMERCIO, REPRESENTA-
COES E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS MEDI-
COS HOSPITALARES EIRELI
EMPENHO 5876/21
CONTRATADA: COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP
EMPENHO 5772/21
CONTRATADA: MARIA IRENE BUSO DA SILVA ME
EMPENHOS 5640/21, 5641/21 E 5642/21
CONTRATADA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDI-
COS EIRELI
EMPENHO 5280/21
CONTRATADA: CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS 
LTDA EPP
EMPENHO 5877/21
Considerando defesa encaminhada pelas empresas 
interessadas e/ou entrega total dos empenhos supramen-
cionados, DECIDO: mitigar a penalidade anteriormente 
aplicada de MULTA, referente ao atraso das obrigações 
contratuais, permanecendo as empresas advertidas. SMS 

ALDENIS BORIM
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 48/21
Contratada: LEVEL FARMACEUTICA LTDA. 
Objeto: Aquisição de 2.055 unidades de Sonda de alimen-
tação enteral adulto para alimentação nasogástrica ou 
duodenal, para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da disse-
minação do “CORONAVIRUS” no município. Fundamento: 
ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 49/21
Contratada: RIBERTEQ CLEAN COMÉRCIO DE PRODU-
TOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA. 
Objeto: Aquisição de 1.250 Kit’s cobertura para óbito, 
para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da disseminação do 
“CORONAVIRUS” no município. Fundamento: ART. 24, IV 
DA LF 8666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 50/21
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA. 
Objeto: Aquisição de 1.300 ampolas (20 ml) de Propo-
fol 10 Mg/ml que serão utilizadas no enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacio-
nal decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS” no 
município. Fundamento: ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS. 
Aldenis A. Borim.
EXTRATO 
13º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 274/18  PRE/0159/18
Contratada: GF da Silva Com. e Prestação de Serviços de 
Limpeza
Nos termos do art. 78, XIV, da Lei 8.666/93, fi ca suspenso 
pelo prazo de 30 dias o contrato supramencionado. SME. 
Fabiana Z. de Azevedo.
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Concorrência nº 06/20– Contrato: COC/0027/20
Contratada: Gabriela Fiore Me
Nos termos do peticionamento feito pela contratada, fi ca 
suspenso pelo prazo de 30 dias o contrato supramencio-
nado. SMA – Adilson Vedroni.
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 549/18 – PRE/0213/18
Contratada: JJD Serviços Administrativos Ltda Epp
Nos termos da cláus.6ª, item 6.5, fi ca reajustado o valor 
atual do contrato supramencionado em 4,35370%, corres-
pondente ao índice do IPC-SP (FIPE), apurado no período 
de Out/19 a Set/20. SMA – Adilson Vedroni; SME – Fabia-
na Z. Azevedo.
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Concorrência nº 29/19 – COC/0001/20
Permissionária: Valentina Aparecida Mioranci Pessoa Me
Nos termos da cláus.3ª, item 3.2, fi ca reajustado o valor 
atual do contrato supramencionado em 4,51734%, corres-
pondente ao índice do IPCA (IBGE), apurado no período 
de Jan/20 a Dez/20. SMA – Adilson Vedroni.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação: Nº 48/21
Contratada: LEVEL FARMACEUTICA LTDA
Objeto: Aquisição de 2.055 unidades de Sonda de alimen-
tação enteral adulto para alimentação nasogástrica ou 
duodenal, para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da disse-
minação do “CORONAVIRUS” no município. Empenho n° 
7896/21. Valor Total R$21.372,00 - SMS –Entrega Imedia-
ta
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação: Nº 49/21
Contratada: RIBERTEQ CLEAN COMÉRCIO DE PRODU-
TOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA.
Objeto: Aquisição de 1.250 Kit’s cobertura para óbito, 
para o enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente da disseminação 
do “CORONAVIRUS” no município. Empenho n° 7897/21. 
Valor Total R$24.862,50 - SMS –Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021
ATA Nº 0336/21
CONTRATADA: CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS 



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
23 de abril de 2021

ELETRICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de material de materiais eletricos- 
Valores Unitários - Item 03 - R$48,00- Item 04 - R$1,02- 
Item 08 - R$1,30- Item 09 - R$1,30- Item 10 - R$1,30- Item 
16 - R$11,20- Item 17 - R$6,60- Item 18 - R$7,10- Item 
19 - R$1,35- Item 23 - R$6,50- Item 24 - R$14,50- Item 27 
- R$32,20- Item 28 - R$19,30- Item 29 - R$8,85- Item 32 
- R$4,10- Item 33 - R$3,00- Item 40 - R$8,50- SMA – Adil-
son Vedroni–Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2021
ATA Nº 0337/21
CONTRATADA: MARAGON PADARIA E CONFEITARIA 
LTDA - ME
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios - Valo-
res Unitários - Item 04 - R$2,50- Item 05 - R$8,30- SMAA 
– Antonio Pedro Pezzuto Junior–Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2021
ATA Nº 0338/21
CONTRATADA: AGRIVALOR COMERCIO E ASSESSO-
RIA AGROPECUARIA LTDA
OBJETO: Fornecimento de fertilizantes orgânicos - Valor 
Unitário - Item 02 - R$7,78- SMAA – Antonio Pedro Pezzu-
to Junior–Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2021
ATA Nº 0339/21
CONTRATADA: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS-
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados 
REMUME - Valor Unitário - Item 02 - R$0,364- SMS–Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2021
ATA Nº 0340/21
CONTRATADA: DROGAFONTE LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados 
REMUME - Valor Unitário - Item 16 - R$1,670- SMS–Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2021
ATA Nº 0341/21
CONTRATADA: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
OBJETO: Fornecimento de ventiladores pulmonares - 
Valor Unitário - Item 02 - R$77.000,00- SMS–Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2021
ATA Nº 0342/21
CONTRATADA: VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de ventiladores pulmonares - 
Valor Unitário - Item 01 - R$83.900,00- SMS–Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2021
ATA Nº 0343/21
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamento para atender 
ações judiciais - Valores Unitários - Item 04 - R$1,640;- 
Item 05 - R$10,500;- Item 07 - R$73,000  - SMS–Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2021
ATA Nº 0344/21
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamento para atender 
ações judiciais - Valores Unitários - Item 18 - R$5,580;- 
Item 19 - R$0,820 - SMS–Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2021
ATA Nº 0345/21
CONTRATADA: AGLON COMERCIO E REPRESENTA-
ÇÕES LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamento para atender 
ações judiciais - Valor Unitário - Item 09 - R$1,110 - SMS–
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2021
ATA Nº 0346/21
CONTRATADA: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de medicamento para atender 
ações judiciais - Valor Unitário - Item 08 - R$2,190 - SMS–
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2021
ATA Nº 0347/21
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamento para atender 
ações judiciais - Valores Unitários - Item 011 - R$0,230;- 
Item 012 - R$0,380;- Item 029 - R$1,430 - SMS–Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2021
ATA Nº 0348/21
CONTRATADA: AGLON COMERCIO E REPRESENTA-
ÇÕES LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamento para atender 
ações judiciais - Valores Unitários - Item 02 - R$6,424;- 
Item 04 - R$0,332;- Item 028 - R$2,694; - Item 32 - 
R$2,000 - SMS–Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2021
ATA Nº 0349/21
CONTRATADA: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamento para atender 
ações judiciais - Valor Unitário - Item 31 - R$561,960 - 
SMS–Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2021
ATA Nº 0350/21
CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR-
MACEUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamento para atender 
ações judiciais - Valor Unitário - Item 22 - R$120,000- 
SMS–Prazo de vigência: 12 meses.   

LEI COMPLEMENTAR Nº 655
DE 22 DE ABRIL DE 2021.

Dispõe sobre o Programa de Pagamento Incentivado – PPI.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Serão objeto de concessão de descontos pelo "Pro-
grama de Pagamento Incentivado - PPI", na forma desta Lei 
Complementar, os débitos tributários e não tributários apura-
dos, celebrados, rompidos e/ou vencidos exclusivamente até 
31 de dezembro de 2020, ainda que:
I - inscritos ou não em dívida ativa; 
II - ajuizados ou não;
III - parcelados ou reparcelados.
Parágrafo único. Não se aplica o limite temporal estabelecido 
no caput do artigo 1º para fi ns de pagamento:
I - do(s) débito(s) não vencido(s), de que trata o inciso IV do 
artigo 3º;
II - da(s) parcela(s) em atraso de que trata o artigo 4º desta 
Lei Complementar.
Art. 2º Não serão enquadrados no "Programa de Pagamen-
to Incentivado - PPI", observado o disposto no artigo 6º, os 
débitos:
I - relativos ao Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza 
- ISSQN retido na fonte;
II - decorrentes de multa de trânsito;
III - de água e esgoto;
IV - constituídos na égide da Lei Complementar Nacional nº 
123, de 14 de dezembro de 2006 (Simples Nacional), exceto 
os Autos de Infração lançados de ofício durante a fase transi-
tória de fi scalização de que trata o § 19 do artigo 21 daquela 
lei;
V - relativos à dívida de servidores junto à Administração 
Pública;
VI - relativos a multas contratuais;
VII – administrados junto à EMCOP - Empresa Municipal de 
Construções Populares.
Art. 3º Os débitos abrangidos pelo "Programa de Pagamento 
Incentivado - PPI" poderão ser pagos, parcelados/reparcela-
dos com os seguintes incentivos, no período de 01 de maio 
de 2021 a 31 de maio de 2021, observado o disposto no 
parágrafo 3º deste artigo.
I - à vista, com desconto de 100% (cem por cento) dos juros 
e multa de mora;
II – com desconto de 70% (setenta por cento) dos juros e 
multa de mora nas seguintes condições:
a) pagamento inicial à vista de 50% (cinquenta por cento) do 
débito total consolidado até o primeiro dia útil subsequente 
ao da consolidação; 
b) o restante em 02 (duas) parcelas mensais e consecutivas.
III – com desconto de 50% (cinquenta por cento) dos juros e 
multa de mora nas seguintes condições:
a) pagamento inicial à vista de 40% (quarenta por cento) do 
débito total consolidado até o primeiro dia útil subsequente 
ao da consolidação; 
b) o restante em 05 (cinco) parcelas mensais e consecutivas.
IV – à vista, com desconto de 30% (trinta por cento) do total 
do débito correspondente à(s) parcela(s) não vencida(s) do 
parcelamento ou reparcelamento não rompido e ativo.
§ 1º Fica vedada a aplicação simultânea dos descontos pre-
vistos nos incisos I a IV deste artigo.
§ 2º Caso a guia não seja paga no seu vencimento, a mes-
ma perderá a sua validade, devendo ser requisitada nova 
guia dentro do prazo previsto no caput deste artigo.
§ 3º Na hipótese da opção pelos descontos previstos nos 
incisos II e III deste artigo:
I - considerar-se-á débito consolidado o valor do principal 
acrescido da atualização monetária, juros e multa de mora, 
já incluídos os descontos concedidos;
II - a primeira parcela deverá ser paga no primeiro dia útil 
após a celebração do acordo, com parcela mínima não infe-
rior a R$ 50,00 (cinquenta reais). 
§ 4º Na hipótese da opção pelo desconto previsto no inciso 
IV deste artigo, o contribuinte poderá quitar parte do total das 
parcelas a vencer, desde que a quitação do número de par-
celas ocorra a partir da parcela de vencimento mais longín-
quo, sendo vedado o pagamento de fração de parcela.

§ 5º Considerar-se-á efetivada a adesão ao programa após 
pagamento da parcela única ou da primeira parcela.
Art. 4º O desconto de juros e multa de mora de que trata 
este “Programa de Pagamento Incentivado – PPI” alcança 
também a(s) parcela(s) em atraso do parcelamento ou re-
parcelamento, porém não rompido(s), desde que paga(s) em 
conformidade com o inciso I do artigo 3º.
Art. 5º Nos casos de débitos relativos a Auto de Infração, os 
descontos de juros e multa de mora, se houverem, excluídas 
as multas punitivas, serão aplicados sobre o montante dos 
encargos que se apresentarem no EXTRATO DO CONTRI-
BUINTE, na data do pagamento ou opção pelo parcelamen-
to/reparcelamento.
Parágrafo único. O desconto de que trata o caput alcança 
também os encargos moratórios incidentes nos Autos de 
Infração, após o seu vencimento, calculados por meio da 
SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia, obser-
vado o disposto no inciso IV do artigo 2º. 
Art. 6º Aplica-se no que couber ao parcelamento e reparce-
lamento de que trata esta Lei Complementar, o disposto na 
Lei Complementar Municipal nº 299/09 e Decreto Municipal 
nº 15.119/10, inclusive quanto às regras de rompimento dos 
parcelamentos ou reparcelamentos celebrados, e atualiza-
ção monetária das parcelas, se houver.
Art. 7º Prosseguir-se-á na cobrança do débito com a reincor-
poração da redução concedida, na sua integralidade, caso 
ocorra: 
I - o rompimento do parcelamento ou reparcelamento cele-
brado com os incentivos desta Lei Complementar, observa-
do o disposto na Lei Complementar Municipal nº 299/09 e 
Decreto Municipal nº 15.119/10;
II – o pagamento com incorreção quanto a valor ou prazo.
Parágrafo único. Na hipótese de reincorporação da redução 
concedida o valor já pago será descontado no saldo deve-
dor.
Art. 8º A adesão ao "Programa de Pagamento Incentivado 
- PPI" de que trata essa lei complementar poderá ser feita 
também pela internet, no endereço eletrônico www.riopreto.
sp.gov.br.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplicar-se-á ao ci-
dadão/contribuinte que exercer o seu direito dentro do prazo 
legal, sendo que falhas na conexão ou geradas pelo volume 

do tráfego no referido endereço eletrônico não ensejarão a 
prorrogação dos prazos previstos nesta lei complementar.
Art. 9º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 22 de abril 
de 2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida 
publicada por afi xação na mesma data e local de costume e, 
pela Imprensa Local.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência So-
cial do Município de São José do Rio Preto

P O R T A R I A    Nº   422/2021
 De 23 de abril de 2021

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de São José Do 
Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso 
de suas atribuições legais, determina:
CESSA:
ARTIGO 1º - Fica CESSADO o benefício de PENSÃO POR 
MORTE DE SERVIDOR ATIVO da Sra. CARLA SILVA GRA-
MA, concedida através do Ato Concessório nº 952, de 01 de 
maio de 2016.
Parágrafo Único - A presente Cessação está confor-
me conclusão de processo administrativo de revisão nº 
3030.00423/2021.37, que comprovou materialmente o esta-
belecimento de novo casamento da segurada, vedação legal 
expressa no Art.18, III, da Lei Complementar nº 139/01.
ARTIGO 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, surtindo efeitos retroativos a 01/04/2021, revo-
gadas as disposições em contrário.                                               

                                       Registre – se, Publique – se e Cum-
pra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 23 de abril de 2021.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por afi xação, no local de costume, na data supra 
e, em seguida, arquivada no livro de Portarias da RIOPRE-
TOPREV.

CONVITE
LDO 2022

PROGRAMA DE METAS

Convidamos a população para assistir a transmissão da 
AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada no dia 28 de abril de 
2021, pela TV Câmara Municipal de São José do Rio Preto 
as 17:00 horas com retransmissão as 19:00 horas conforme 
abaixo:
1. Apresentação da Proposta da LDO - Lei de Diretri-
zes Orçamentárias para o exercício de 2022, em atendimen-
to ao artigo 48, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal; 
2. Apresentação da Execução do Programa de Metas, 
em atendimento ao artigo 64-A, § 6º, Emenda a Lei Orgâni-
ca do Município Nº 39.
PROF. ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
Secretário Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PRÊMIO NELSON SEIXAS 2021

A Secretaria de Cultura comunica a todos os interessa-
dos que se encontram abertas as inscrições para o Edital 
001/2021-SMC - Incentivo à Pesquisa em Artes e Cultura - 
Prêmio Nelson Seixas 2021.
Todas as informações e orientações, encontra-se publicado 
no Diário Ofi cial do Município e no portal www.riopreto.sp.
gov.br/premionelsonseixas. As inscrições serão fi nalizadas 
às 17h do dia 05/06/2021, não prorrogáveis.

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2021000025357 00718/00 A R TALHATTI & SANCHES LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000184660 02001/18
CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 

EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000059293 02001/18
CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 

EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - 

Alteração de Atividade

2021000058260 00449/13
COOPERATIVA DOS PRODUTORES 

RURAIS DE SAO JOSE DO RIO PRETO 
COOPERIOPRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2020000294766 00762/04 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000061485 00762/04 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA EPP
Alteração de Dados Cadastrais - 

Alteração de Atividade

2020000294772 00391/04 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000038329 01811/13 HOME CARE CENE HOSPITALLAR LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000277698 01585/19
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE 

FARMOQUIMICOS S/A
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000015004 01918/16 JOSÉ RENATO LUSTOSA MELO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000061078 01724/11
LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA 

PRO SAUDE LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000034752 00538/07 M R BIOMÉDICA RIO PRETO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000034107 00414/03
PEIXE BOM ATACADO DE PEIXES LTDA 

EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000207652 02683/18
QUEIROZ DISTRIBUIDORA DE 

COSMETICOS EIRELI
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2021000043645 02683/18
QUEIROZ DISTRIBUIDORA DE 

COSMETICOS EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000239139 01611/18 RICARDO ALEXANDRE CAMILO ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000025368 00216/14
SERGIO LUIS DE ALMEIDA ACOUGUE 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000034815 01501/18
SERV FESTAS PONTO DA BEBIDA EIRELI 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

       São José do Rio Preto, 23 de abril de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária



B-3Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
23 de abril de 2021

Extrato de portaria n°001/2019 GCM de 29 de junho 
de 2019 ref. ao Sindicância Administrativa Disciplinar 
001/2019: onde averiguou-se eventual ilegalidade na condu-
ta dos Guarda Civil Municipal: Valdecir José Carmelo, deci-
diu-se pelo ARQUIVAMENTO desta,  com base no art. 233, 
I, combinado com o artigo 263 ambos da Lei Complementar 
05 de 28 de dezembro de 1990. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/CORRE-
GEDORIA/GCM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA UCI Nº 002/2021

Dispõe sobre a gestão e a fi scalização de contratos
administrativos no âmbito da Administração Direta Municipal.
CONSIDERANDO a necessidade de adequação e uniformi-
zação dos procedimentos administrativos de gerenciamento 
de contratos no âmbito da Administração Pública Direta 
Municipal;
A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO, no uso de suas 
atribuições, conferidas pela Lei Complementar Municipal 
nº 474/2015, bem como atendendo ao disposto no Decreto 
Municipal nº 18.198/2018; 
RESOLVE:
Art. 1º - Esta Instrução Normativa dispõe sobre os procedi-
mentos de gestão e fi scalização dos contratos celebrados 
pela Administração Pública Direta do Município de São José 
do Rio Preto.
Art. 2º - Para fi ns desta Instrução Normativa considera-se:
I - Gestor de Contrato: o agente público designado expres-
samente para administrar contratos desde a sua assinatura 
até o seu encerramento;
II - Fiscal de Contrato: o agente público expressamente 
designado para administrar a parte técnica do objeto con-
tratado, procedendo vistorias in loco de obras e serviços 
contratados para aferir as devidas medições e demais 
características contratuais que o caso requer;
III - Autoridade Contratante: o responsável legal pela soli-
citação de contratações e pela assinatura dos termos de 
contrato, bem como pela autorização das despesas deles 
decorrentes.
Art. 3º - Quando a prestação dos serviços ou a aquisição 
dos bens ocorrer concomitantemente em mais de uma Se-
cretaria Municipal, cada qual deverá designar, por Portaria, 
representantes nesses locais para atuarem como "Fiscais 
Setoriais", visando a fi scalização e o acompanhamento 
técnico da execução do contrato, e devendo se reportar ao 
Fiscal de Contrato e ao Gestor de Contrato da Secretaria 
que fi rmou o ajuste.
Parágrafo Único: São responsabilidades do Fiscal Setorial: 
I -  certifi car, sob o aspecto qualitativo e quantitativo, a en-
trega do objeto contratado ou serviço executado, atestando 
essas informações em sistemas específi cos ou em registro 
próprio;
II - registrar as ocorrências sobre o objeto e/ou serviço con-
tratado, em registro próprio;
III - adequar os serviços prestados à rotina de execução 
estabelecida, defi nindo as atividades a serem executadas;
IV - efetuar cadastros, alterações, indicações e solicitações 
em sistemas específi cos ou em registro próprio de acordo 
com o objeto do contrato;
V - informar imediatamente ao Fiscal do Contrato e ao 
Gestor qualquer execução da contratada em desacordo às 
exigências contratuais;
VI - requisitar, quando aplicado, todos os insumos atinentes 
ao objeto, recepcionar os mesmos e atestar sua qualidade e 
quantidade de acordo com a avença;
VII - certifi car-se da utilização diária de uniformes, EPI e 
EPC, de acordo com a função, atendendo às normas vigen-
tes, quando o contrato a ser fi scalizado envolver a prestação 
de serviços com mão-de-obra.
IX – aferir medições in loco de acordo com o objeto contrata-
do e reportar ao Fiscal do Contrato.
Art. 3º - Em todos os termos de contratos deverá constar a 
designação expressa de, ao menos, 01 (um) Gestor e 01 
(um) Fiscal, por Portaria, sendo todos servidores pertencen-
tes ao quadro efetivo da administração pública municipal.
Parágrafo Primeiro - Os Gestores e Fiscais mencionados no 
caput deste artigo deverão pertencer ao quadro de servido-
res efetivos da Administração Municipal.
Parágrafo Segundo - Os Secretários Municipais, os Dire-
tores ou Chefes de Departamento, observado o interesse 
público, poderão exercer, excepcional e justifi cadamente, 
as funções de Gestor de contrato, assim designados por 
Portaria.
Parágrafo Terceiro - Nos contratos de baixa complexidade, 
a designação de Fiscal, nos termos do caput deste artigo, 
poderá ser dispensada, mediante justifi cativa, assumindo o 
Gestor, nestas situações, as funções do Fiscal.
Art. 4º - São responsabilidades do Gestor de contrato:
I - acompanhar e garantir a execução dos contratos que 
estiverem sob sua gestão, inclusive suas
prorrogações e aditamentos, objetivando a verifi cação e 
controle de valores e quantitativos, cumprimento de metas e 
dos prazos legais e convencionais, e quaisquer outros ele-
mentos necessários à boa execução dos termos fi rmados;
II - prestar informações e apresentar relatórios sobre os con-
tratos que estiverem sob sua gestão, quando solicitados;
III - atender a todas as requisições no prazo estipulado, 
visando ao cumprimento das solicitações e determinações 
dos órgãos de controle interno e externo;
IV - garantir que a autoridade competente seja comunicada, 
com a necessária antecedência e de forma planejada, acer-
ca da prorrogação da vigência dos prazos e disponibilidades 
orçamentárias dos ajustes que estiverem sob sua gestão, 
bem como da necessidade de abertura de novo procedimen-
to licitatório;
V - instruir e motivar os pedidos de solicitação de acrés-
cimos ou supressões ao objeto, bem como de quaisquer 
outras alterações que se façam necessárias;
VI - verifi car, nos contratos que envolvam mão de obra, a 
data-base da categoria profi ssional que representa a maior 
parcela do custo na execução do objeto, bem como verifi car 
se estão sendo cumpridas as condições estabelecidas no 
acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou instru-
mentos equivalentes;

VII - responsabilizar-se pela comunicação entre a Admi-
nistração e a contratada, de maneira transparente e clara, 
registrando, no processo administrativo, os contatos e infor-
mações trocadas durante o vínculo mantido;

VIII – acompanhar o fato de eventuais penalidades impostas 
se foram cumpridas;
IX - efetuar e garantir o controle do prazo da garantia contra-
tual;
X - acompanhar os processos de pagamento, atestar as des-
pesas e encaminhar para os setores fi nanceiros competen-
tes, verifi cando a documentação apresentada pela contrata-
da para comprovação das despesas;
XI - nos casos de encerramento de contrato de locação de 
imóveis ou qualquer outro ajuste em que a Administração 
Pública esteja na posse de imóvel de terceiro, comunicar aos 
órgãos competentes para que eventuais obrigações assu-
midas, tais como pagamento de água, energia elétrica ou 
qualquer outro, voltem à responsabilidade do proprietário a 
partir da data de desocupação do imóvel;
XII - providenciar a execução de memorial descritivo ou lau-
do de entrada e de saída do imóvel, nos contratos de loca-
ção, comodato ou qualquer outro ajuste em que haja o uso 
de bens imóveis de particulares pela Administração;
XIII - garantir que o Fiscal do contrato execute todas as suas 
atribuições de acordo com este Decreto;
XIV – anotar todas as ocorrências da execução do contrato 
em registro próprio;
XV – exigir que o contratado mantenha preposto aceito pela 
Administração no local da obra ou serviço;
XVI - e outras atribuições necessárias à gestão dos contra-
tos.
Art. 5º -  São responsabilidades do Fiscal de contrato:
I - aferir a compatibilidade da execução com o ajustado no 
contrato, bem como nos respectivos termos de referência ou 
projetos básicos/executivos;
II - verifi car se o objeto do contrato está sendo executado 
corretamente e dentro do padrão de qualidade exigido no 
ajuste, com vistas ao cumprimento do princípio constitucional 
da efi ciência;
III - exigir a apresentação, pelo contratado ou partícipe do 
ajuste, dos comprovantes de recolhimentos de todos os 
encargos inerentes à execução da atividade, tais como guias 
comprobatórias do pagamento de contribuições previdenciá-
rias, de tributos, de encargos salariais, sob pena de retenção 
dos pagamentos devidos;
IV - verifi car se o contratado mantém compatíveis, durante 
toda a vigência do contrato, todas as condições de habilita-
ção e qualifi cação exigidas para a celebração do ajuste com 
as obrigações assumidas pela signatária;
V - verifi car se a signatária está atendendo às normas traba-
lhistas e se os empregados estão usando os Equipamentos 
de Proteção Individual - EPI, emitindo, se necessário, notifi -
cação para regularização dos problemas;
VI - verifi car se os responsáveis técnicos da signatária estão 
efetivamente atuando na execução do contrato;
VII - conferir se a contratada está utilizando os materiais e 
insumos ajustados;
VIII - verifi car se os empregados que estão efetivamente tra-
balhando na execução do objeto do contrato conferem com 
a relação de empregados entregue pela contratada e com os 
procedimentos de pagamento em que constem os devidos 
recolhimentos trabalhistas e previdenciários;
IX - comunicar ao Gestor, por escrito e imediatamente, a 
ocorrência de atrasos e irregularidades na execução do 
ajuste;
X - atestar o recebimento do objeto, utilizando-se de especia-
lista ou comissão de servidores, quando necessário;
XI – anotar todas as ocorrências da execução do contrato 
em registro próprio;
XII - e outras atribuições necessárias à fi scalização dos 
contratos.
Parágrafo Primeiro: Para o exercício da função, o Fiscal 
deverá receber cópias dos documentos essenciais da contra-
tação e indispensáveis para a fi scalização do contrato, como 
o contrato administrativo, o Termo de Referência anexo ao 
edital de licitação, o projeto básico/executivo, dentre outros.
Parágrafo Segundo: O recebimento provisório dos serviços 
fi cará a cargo do Fiscal, quando houver, e o recebimento 
defi nitivo, a cargo do Gestor do contrato ou da Comissão 
designada pela autoridade contratante.
Parágrafo Terceiro: Será facultada a contratação de tercei-
ros para assistir ou subsidiar as atividades de fi scalização, 
desde que justifi cada a necessidade de assistência especia-
lizada.
Art. 6º - A designação do Gestor e, quando couber, do Fiscal, 
constará desde a assinatura do contrato.
Parágrafo Primeiro: A autoridade contratante deverá fazer 
constar nos termos de contratos todas as referências da 
designação do Gestor e do Fiscal, anexando a respectiva 
Portaria de designação.
Parágrafo Segundo: O Gestor e o Fiscal deverão ser expres-
samente cientifi cados da indicação e das respectivas respon-
sabilidades.
Parágrafo Terceiro: Na indicação de servidor público serão 
considerados a complexidade da fi scalização, o quantitativo 
de contratos por servidor e sua capacidade para o desempe-
nho das atividades.
Parágrafo Quarto: No caso de atraso ou falta de indicação, 
de desligamento ou afastamento extemporâneo e defi nitivo 
do Gestor ou Fiscal, até que seja providenciada nova indi-
cação, o exercício de suas atribuições caberá à autoridade 
contratante.
Parágrafo Quinto: O Gestor ou Fiscal deverá elaborar relató-
rio no qual registrará as ocorrências sobre a prestação dos 
serviços referentes ao período de sua atuação, quando do 
seu desligamento ou afastamento defi nitivo.
Parágrafo Sexto: As decisões e providências que ultrapas-
sarem a competência do Gestor e do Fiscal deverão ser 
solicitadas à autoridade contratante, em tempo hábil, para a 
adoção das medidas administrativas cabíveis.

Art. 7º - A Administração deverá providenciar a qualifi cação 
do servidor público para o desempenho da função de Gestor 
e de Fiscal de contratos, conforme a natureza e complexida-
de do objeto.
Art. 8º - A Administração terá por preposto, nas ações traba-
lhistas oriundas dos contratos, o respectivo Gestor ou Fiscal 
designado.
Art. 9º - Em se tratando de obras e serviços, o Fiscal do con-
trato receberá provisoriamente o objeto contratual, mediante 
Termo Circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 
(quinze) dias da comunicação escrita pelo contratado; e o 
Gestor do contrato receberá defi nitivamente o objeto con-
tratual, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas 
partes, após o decurso do prazo de vistoria (ex. medição) 
realizada pelo Fiscal do contrato, que comprove a adequa-
ção do objeto aos termos contratuais.
Parágrafo Primeiro: Pode ser dispensado o recebimento pro-

visório em obras e serviços desde que não se componham 
de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verifi ca-
ção de funcionamento e/ou produtividade.
Parágrafo Segundo: O recebimento do objeto será feito 
mediante recibo.
Art. 10 – Para a liberação do pagamento, deverá conter:
I – Nota fi scal mencionando o local da obra ou serviço reali-
zado, quantidade de material aplicado, descrição do material 
aplicado, descrição do serviço/obra realizado, descrição da 
medição efetuada, conforme o caso requer;
II – Medições/vistorias realizadas pelo Fiscal do contrato 
aprovada pelo Gestor do contrato;
III – Cópias das guias de recolhimento de encargos; e
IV – Comprovação/atestado de realização dos serviços.
Parágrafo Único: Quando for proibida a emissão de nota fi s-
cal, nos termos legais e regimentais, aceitar-se-á recibo com 
as características citadas nos incisos acima.
Art. 11 - No prazo máximo de 30 (trinta) dias da data da pu-
blicação desta Instrução Normativa, deverão as autoridades 
competentes designar por ato formal os Gestores e Fiscais, 
para todos os contratos em vigor.
Art. 12 – Esta Instrução Normativa regulamenta o Decreto 
Municipal nº 17.702/2017.
Art. 13 -  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de 
sua publicação.
São José do Rio Preto, 22 de abril de 2021.
Liuba Cristina Amorim
Chefe da Unidade de Controle Interno
  

De acordo:
José Martinho Wolf Ravazzi
Secretário Municipal da Fazenda

Editais de
CONVOCAÇÃO

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

                                                                                                    

 
PORTARIA Nº 6688 DE 19 DE ABRIL DE 2021. 
ENQUADRA, a servidora RENATA ARANTES FELIX PESSOA, ocupante de 
cargo efetivo de Operador de Caracteres, na Referência CM-4D, Padrão 
Técnico Administrativo, 30h, a que faz jus devido a Progressão por 
Tempo de Serviço, surtindo seus efeitos a partir de 23 de fevereiro de 
2021. 
 
PORTARIA Nº 6689 DE 19 DE ABRIL DE 2021 
ENQUADRA. o servidor MATEUS BUENO CAMARGO, ocupante de cargo 
efetivo de Jornalista, na Referência CM-2D, Padrão Superior, 40h, a que 
faz jus devido a Progressão por Tempo de Serviço, surtindo seus efeitos 
a partir de 07 de março de 2021.  
 
PORTARIA Nº 6690 DE 19 DE ABRIL DE 2021. 
ENQUADRA, o servidor WILSON JOSÉ DO NASCIMENTO, ocupante de 
cargo efetivo de Motorista, na Referência CM-3B, Padrão Técnico 
Administrativo, 40h, a que faz jus devido a Progressão por Tempo de 
Serviço, surtindo seus efeitos a partir de 25 de março de 2021. 
 
PORTARIA Nº 6691 DE 19 DE ABRIL DE 2021. 
ENQUADRA, o servidor GELSON RASTELI JÚNIOR, ocupante de cargo 
efetivo de Agente Parlamentar de Cerimonial, na Referência CM-2C, 
Padrão Técnico Administrativo 40h, a que faz jus devido a Progressão 
por Tempo de Serviço, surtindo seus efeitos a partir de 06 de abril de 
2021. 
 
PORTARIA Nº 6692 DE 19 DE ABRIL DE 2021. 
ENQUADRA, o servidor ANDRÉ DE OLIVEIRA SANTOS, ocupante de 
cargo efetivo de Editor de Videotape, na Referência CM-4D, Padrão 
Técnico Administrativo, 30h, a que faz jus devido a Progressão por 
Tempo de Serviço, surtindo seus efeitos a partir de 19 de abril de 2021. 
 
PORTARIA Nº 6693 DE 19 DE ABRIL DE 2021. 
ENQUADRA, a servidora MARIANA DA CRUZ MACHADO RODRIGUES, 
ocupante de cargo efetivo de Telefonista, na Referência CM-3B, Padrão 
Técnico Administrativo, 30h, a que faz jus devido a Progressão por 
Tempo de Serviço, surtindo seus efeitos a partir de 19 de abril de 2021. 
 
       
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATOS DE PORTARIAS 

ASSEMBLEIA GERAL:
EXTRAORDINÁRIA DE CONCESSIONÁRIOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente "Edital de Convocação" nos termos estatutá-
rios ASCOMEM 
ASSOCIAÇÃO DOS CONCESSIONÁRIOS DE PESSOAS 
FISICAS E JURIDICAS DO MERCADO MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, convida a todos os senhores 
concessionários para participar da eleição e posse da nova 
diretoria a ser realizada no dia 05 de maio de 2021 ás 16ho-
ras com 50% e mais 1 dos concessionários ou às 16 horas 
e 30 minutos com qualquer número de membros presentes 
a ser realizado em sua sede no próprio Mercado Municipal, 
situado a Rua Antônio de Godoy 3048-Centro
São José do Rio Preto, 23 de abril de 2021

JOSÉ ALBERTO DA SILVA ALVINO
RG:19.967.295-7
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E D I T A L  DE  C O N V O C A Ç Ã O 
 
 
O Presidente do Conselho de Curadores e o Presidente da Diretoria Executiva 
da Fundação Ecológica Nacional (FEN), nos termos de seu Estatuto, vem 
CONVOCAR os membros de sua Diretoria Executiva, de seu Conselho de 
Curadores e de seu Conselho Fiscal para Assembleia Geral Extraordinária 
Conjunta a ser realizada no dia 05 de maio de 2021, às 10:00 horas, na 
cidade de São José do Rio Preto/SP, na Rua Santo André, 534, Jardim 
Europa e também por meio remoto (medida de contenção da pandemia 
COVID-19), convocação mediante fixação deste Edital na sede da FEN e 
publicação em jornal, referente à seguinte ORDEM DO DIA: 
1- Deliberar sobre a aprovação das contas do exercício de 2020; 
2- Deliberar sobre a revisão do orçamento da FEN para o exercício de 2021; 
3- Deliberar sobre a revisão de projetos previstos para 2021; 
4- Deliberar sobre contratações e demissões; 
5- Deliberar sobre medidas de segurança e contenção da pandemia COVID-19; 
6- Deliberar sobre alteração de membros da Diretoria Executiva, do Conselho 
de Curadores e do Conselho Fiscal da FEN; 
7- Outros assuntos de interesse da FEN. 
 

São José do Rio Preto/SP, 22 de abril de 2021. 
 

 
Ovasco Roma Altimari Resende                         Ulisses Ramalho de Almeida 
Presidente Diretoria Executiva                    Presidente Conselho de Curadores 
 

 

PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS REPRE-
SENTANTES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

NOS CONSELHOS DA RIOPRETOPREV
EDITAL nº. 07/2021 – RESULTADO DAS ELEIÇÕES

A Comissão Eleitoral para a escolha dos representantes dos 
Servidores Públicos Municipais nos Conselhos da RioPreto-
Prev, mandato 2021/2022, vem tornar público os resultados 
referentes a  Eleição do Conselho Municipal de Previdência 
e Eleição do Conselho Fiscal da Rio PretoPrev, com funda-
mento na Lei Complementar nº 64/90, Lei Complementar nº. 
139/2001 e a Lei Complementar nº 626/2020. 
1. Para o Conselho Municipal de Previdência foram 
um total de 151 (cento e cinquenta e um) votos, sendo: 85 
(oitenta e cinco) votos para Rosycarmen Pontes Gestal 
Alvares, RG: 12.952.452-9, eleita como titular; 40 (quaren-
ta) votos para Adriana Rambaiolo Tonin, RG: 15.625.495-5, 
eleita suplente; e, 22 (vinte e dois) votos para Merli Diniz, 
RG: 3.212.769; 02 (dois) votos em branco; e, 02 (dois) votos 
nulos.
2. Para o Conselho Fiscal da Rio Preto Prev foram um 
total de 714 (setecentos e quatorze) votos, sendo: 362 (tre-
zentos e sessenta e dois) votos para Rosimere Cleide Souza 
Desidério, RG: 273252860, eleita como titular; 149 (cento 
e quarenta e nove) votos para Aline Caroline Mancera de 
Carvalho Mendonça, RG: 441699868-0, eleita suplente; 114 
(cento e quatorze) votos para Fernando Cesar Martin, RG: 
136871380; e, 64 (sessenta e quatro) votos para Maria Hele-
na Milanez Ronchi, RG: 14722908-0; 14 (quatorze) votos em 
branco; e, 11 (onze) votos nulos.
3. Os casos omissos serão discutidos e decididos pela 
Comissão Eleitoral.

São José do Rio Preto, 22 de abril de 2021.

Comissão Eleitoral

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Prefeitura Municipal de
TANABI

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

JOHNATHAN RUFINO E SILVA e OLÍVIA SANTOS DA SILVA. Ele, brasileiro, natural de Maceió, 
Estado de Alagoas, nascido aos treze (13) de outubro de um mil novecentos e noventa (1990), com trinta (30) anos 
de idade, técnico em manutenção, solteiro, filho de SEBASTIÃO RUFINO DOS SANTOS e de dona 
WALZILEIDE SANTOS E SILVA. Ela, brasileira, natural de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, nascida aos  
vinte e nove (29) de março de um mil novecentos e setenta e nove (1979), com quarenta  e dois (42) anos de idade, 
operadora de caixa, divorciada, filha de RAIMUNDO SILVINO DA SILVA FILHO e de dona TERESA NELMA 
SANTOS DE MOURA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte (20) de abril de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. ALAN NHOATO BOTTI e AMANDA HASSELMANN 
ALVES, sendo ele fi lho de LUIZ ROBERTO BOTTI e de APA-
RECIDA ELIETE NHOATO BOTTI e ela fi lha de LAÉRCIO 
RICARDO ALVES e de ANA MARIA HASSELMANN ALVES;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 22/04/2021.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2021
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de 
Licitação nº 13/2021, com base no art. 24, II, da Lei nº 
8.666/93, para a Contratação de empresa especializada para 
videomonitorar os 10 (dez) acessos da cidade, através de 
câmeras com tecnologia IP e armazenamento das imagens 
em nuvem, possibilitando o acesso em tempo real às ima-
gens disponibilizadas pelos equipamentos e recuperar às 
imagens do período desejado, através de plataforma própria, 
para a empresa MAPSCAM MONITORAMENTO EM NUVEM 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº 30.629.826/0001-85, com sede à Rua Jair Martins 
Mil Homens, 500, Sala 206, Vila São José, São José do 
Rio Preto – SP, CEP: 15.090-080, no VALOR GLOBAL R$ 
17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais).
Monte Aprazível, 15 de abril de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2021
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de 
Licitação nº 12/2021, com base no art. 24, II da Lei Federal 
8.666/93, para “Aquisição de webcams e tripés”, para as em-
presas EM DE PAULA MANUTENÇÃO COMPUTADORES, 
CNPJ: 28.020.706/0001-34, no valor de R$ 3.449,60 (três mil 
quatrocentos e quarenta e nove reais sessenta centavos) E 
RICARDO & AMILTON COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA, 
CNPJ: 05.600.175/0001-53, no valor de R$ 8.470,00 (oito 
mil quatrocentos e setenta reais), perfazendo o valor global 
de R$ 11.919,60 (onze mil novecentos e dezenove reais e 
sessenta centavos).
Monte Aprazível, 14 de abril de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

##ATO Prefeitura do Município de Tanabi.
##ATO Pregão Presencial n° 11/2021. 

##TEX Objeto: Registro de preços para aquisição futura e 
parcelada de marmitex, lanches, salgadinhos e sucos para 
diversos setores da Prefeitura de Tanabi, conforme a quan-
tidade e discriminação descrita no anexo I deste edital, pelo 
período de 12 (doze) meses. Entrega de envelopes e cre-
denciamento e sessão de negociação: 03 de maio de 2021, 
as 09h00min O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do 
Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242, Centro, 
todos os dias úteis das 09h00 às 12h00 ou pelo site: www.
tanabi.sp.gov.br. 
##DAT Tanabi, 19 de abril de 2021. 
##ASS João Paulo da Silveira.
##CAR Pregoeiro.
##ASS Norair Cassiano da Silveira.
##CAR Prefeito do Município.

Prefeitura do Município de Tanabi.

Pregão Presencial n° 12/2021. Objeto: Registro de preços 
para a contratação de empresa para a prestação de serviços 
de horas médicas para os centros respiratórios, bem como 
dos respectivos plantões dos centros respiratórios, referen-
tes ao atendimento de pacientes suspeitos de COVID-19 
(NOVOCORONAVIRUS), apoiando a gestão, operacionaliza-
ção e execução dos serviços de saúde,  conforme a neces-
sidade da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Tanabi, Estado de São Paulo, fi cando  designada para o dia 
06 de maio de 2021, as 09h15, à sessão de entrega, creden-
ciamento e abertura dos envelopes. O edital poderá ser ad-
quirido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. 
Cunha Jr. nº 242 – Centro – todos os dias úteis, ou mediante 
solicitação pelo email: licitacao@tanabi.sp.gov.br, mediante 
requerimento da interessada. Tanabi, 20 de abril de 2021.  
João Paulo da Silveira Técnico de Licitação e Norair Cassia-
no da Silveira Prefeito do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL). A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão 
Presencial nº 043/2021; objeto do Processo nº 066/2021. TIPO: Menor preço global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de mão de obra para prestação de serviços diários de pintor, pedreiro, servente de pedreiro e mestre de obras na execução de pequenas 
tarefas, obras, reformas, ampliações e consertos em prédios e logradouros públicos, relativos à construção civil, pelo prazo de 12 meses. DATA, 
HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 07 de maio de 2021, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL). A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão 
Presencial nº 042/2021; Ata de Registro de Preço nº 040/2021 e objeto do Processo nº 065/2021. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: Aquisição de 
produtos de limpeza e descartáveis para a Administração Geral e o Departamento de Educação do município de Guapiaçu/SP. DATA, HORÁRIO E LOCAL 
DA SESSÃO PÚBLICA: 06 de maio de 2021, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAIS DISPONÍVIVEIS a partir de 23/abril/2021, das 
08:30 horas às 15:30 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu 
– SP, Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 22/abril/2021. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
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Rodobens S.A.
CNPJ nº 59.981.829/0001-65

Relatório da Administração 2020
Mensagem da Diretoria
O ano de 2020 foi marcado pelo cenário extremamente adverso imposto pela pandemia do COVID-19, demandando comprometimento, resiliência e superação ímpares por parte 
de nossos colaboradores e parceiros de negócios. Ao mesmo tempo, foi um ano no qual nos destacamos por virtudes como agilidade e capacidade de adaptação e inovação. No 
setor financeiro, o fortalecimento dos nossos canais digitais, o aumento da proximidade com clientes e parceiros e o lançamento de novos produtos fizeram com que 
alcançássemos recordes de produção e carteira. No consórcio, alcançamos R$4,1 bilhões de produção, sendo o melhor resultado da história da Companhia. No Banco, 
aumentamos a produção e crescemos a carteira de crédito em 19%. Por outro lado, a deterioração da economia pressionou indicadores como atrasos e inadimplência. Atuamos 
fortemente junto aos clientes e aprimoramos nossas medidas de crédito e cobrança, minimizando os impactos em nossa operação e no resultado do exercício. O saldo em risco 
de inadimplência geral da carteira saiu de 4,14% da carteira em dezembro de 2019, atingiu seu pico em junho, com 5,40% e iniciou uma tendência de queda, com gradual retorno 
aos patamares pré-pandemia, encerrando dezembro de 2020 com 4,84% da carteira. No varejo automotivo, parte importante das concessionárias do grupo esteve fechada 
momentaneamente no final do primeiro trimestre e/ou início do segundo trimestre de 2020, de acordo com as determinações das autoridades locais nas regiões onde estão 
localizadas. Estes fechamentos tiveram duração variada de acordo com a situação sanitária de cada região, com grande parte das operações voltando a operar rapidamente, 
porém com restrições para minimizar o risco de transmissão de COVID-19. Tais restrições, associadas ao contexto econômico gerado pela pandemia, impactaram negativamente 
o volume de veículos vendidos ao longo de 2020, o que resultou na diminuição da nossa receita no exercício. Em contrapartida, a adequação das nossas operações ao modelo 
de vendas digitais e a escassez na produção de veículos nos ajudaram a preservar as margens unitárias, compensando o efeito da queda de volume no resultado. Acreditamos 
que obtivemos sucesso ao enfrentar a maioria dos impactos do COVID-19 em nossas operações, entregando resultados e demonstrando a resiliência de nossa plataforma. 
Dentre os resultados positivos, destacamos: • Recorde histórico de produção do Consórcio, com R$4,1 bilhões em 2020; • Crescimento da receita futura do Consórcio em 7,0% 
(vs 2019) alcançando, ao final de 2020, R$1,6 bi; • Crescimento na produção de financiamentos do Banco, levando a um crescimento de 19% na carteira de crédito do Banco 

(R$1,5 bi); • Expansão do portfólio com o Consórcio Pontual e com o crédito com garantia de imóveis; • Aumento do patamar em % de penetração de Seguros nas revendas 
próprias; • Crescimento da margem unitária de vendas de veículos, concentrada no segundo semestre, fazendo compensar a queda de volume e proporcionando um crescimento 
de margem de contribuição de vendas; • Desenvolvimento de vendas digitais de veículos, com destaque para implantação de novas ferramentas de gestão de leads e feirões 
online; e • Adequação de estoque de veículos novos, seminovos e peças. Adicionalmente, continuamos atuando na construção de uma base sólida para o crescimento futuro da 
empresa como: • Melhoria do processo e aceleração na prospecção de novos parceiros comerciais; • Início do desenvolvimento do Escritório Digital, ferramenta para centralizar 
e melhorar o relacionamento com nosso canal de parceiros; • Estabelecimento de novas parcerias com marcas de renome; • Desenvolvimento de novos produtos no setor 
financeiro (floorplan, consignado, entre outros); • Implantação do market place de peças; e • Continuidade dos investimentos em nossa plataforma digital, incluindo melhorias em 
nossos sistemas de CRM, analytics e aplicativo. Para 2021, além de fortalecer nosso portfólio de produtos e canais de distribuição atuais, continuaremos investindo na criação 
de produtos financeiros inovadores e na utilização de soluções tecnológicas para integrar a oferta de todos os nossos produtos e serviços em uma única plataforma digital, 
acessível em todos os pontos de venda e canais digitais (websites e aplicativos), bem como o atendimento e relacionamento com nossos clientes existentes. Destaque 2020: 
• Aumento de 37% do lucro Líquido, somando R$226 milhões; • Aumento de 78,5% da posição de caixa; • Reorganização societária envolvendo a cisão dos investimentos e 
demais ativos não relacionados aos negócios da Rodobens. • Crescimento da receita líquida no segmento de Serviços Financeiros: atingindo R$712 milhões em 2020, 
representando um aumento de R$29 milhões (4,3%) em relação ao exercício de 2019; • Aumento do lucro bruto no segmento de Serviços Financeiros: totalizando R$534 
milhões em 2020, representando um aumento de R$64 milhões (13,7%) em relação ao exercício de 2019; • Melhora da posição de caixa em 78,5%: saindo de R$182 milhões 
em 2019 para R$325 milhões em 2020; • Geração de caixa: As atividades operacionais apresentaram uma geração de caixa líquida de R$158 milhões, mantendo uma posição 
de caixa confortável de R$325 milhões.  

Demonstração do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação - básico e diluído

Controladora Consolidado
Nota 2020 2019 2020 2019

Receita líquida de vendas e prestação de serviços 37   3.669.919 4.249.572
Receita de vendas e prestação de serviços
 do varejo automotivo 2.757.523 3.171.584
Receita de serviços financeiros 712.530 683.094
Receita de vendas e prestação
 de serviços de outros negócios   199.866 394.894
Custo das vendas e serviços prestados 38   (2.720.097) (3.299.849)
Custo das vendas e serviços prestados do varejo automotivo (2.382.859) (2.799.437)
Custo de serviços financeiros (178.690) (213.562)
Custo de vendas e serviços de outros negócios   (158.548) (286.850)
Lucro bruto   949.822 949.723
Lucro bruto do varejo automotivo 374.664 372.147
Lucro bruto de serviços financeiros 533.840 469.532
Lucro bruto de outros negócios   41.318 108.044
Receitas (despesas) operacionais
Resultado de participações em sociedades 
 controladas e coligadas 21 242.916 182.301 16.306 21.063
Com vendas 39 (220.790) (257.976)
Administrativas 40 (17.847) (32.198) (490.521) (524.009)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 41 (20.208) (18.466) 18.053 65.975
Lucro operacional 204.861 131.637 272.870 254.776
Receitas financeiras 42 41.325 14.935 207.808 146.380
Despesas financeiras 42 (36.859) (11.135) (214.116) (167.513)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas 4.466 3.800 (6.308) (21.133)
Lucro antes do imposto de renda
  e da contribuição social 209.327 135.437 266.562 233.643

Imposto de renda e contribuição social
Correntes 36 (96.981) (93.639)
Diferidos 18 (57) 30 56.736 25.588
Lucro líquido do exercício 209.270 135.467 226.317 165.592
Resultado atribuído para:
Participação de controladores 209.270 135.467 209.270 135.467
Participação de não controladores em investidas   17.047 30.125

209.270 135.467 226.317 165.592
Resultado por ação: Básico e diluído (R$ por ação) 35 0,1558 0,0876 0,1558 0,0876

Demonstração do resultado abrangente - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Controladora Consolidado

Nota 2020 2019 2020 2019
Lucro líquido do exercício 209.270 135.467 226.317 165.592
Outros componentes do resultado abrangente
Itens a serem posteriormente reclassificados para o resultado
Valor justo de títulos e valores mobiliários (9)
Hedge fluxo de caixa 43 (522)
Variação cambial de investidas localizadas no exterior 34 (c) (i) 2.486 (7.368) 2.486 (17.453)
Participação no resultado abrangente das controladas 34 (c) (ii) 3.460 (10.573) 3.460  
Total do resultado abrangente do exercício 215.216 117.526 232.306 147.608
Atribuível a:
Participação de controladores 215.216 117.526 215.216 117.526
Participação de não controladores em investidas   17.090 30.082

215.216 117.526 232.306 147.608
Demonstração do valor adicionado - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Receitas
Vendas de mercadorias, produtos e serviços 3.633.369 4.248.099
Intermediação financeira 209.204 198.086
Outras receitas (15.990) (15.396) 165.420 175.068
Perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa   (37.885) (28.328)

(15.990) (15.396) 3.970.108 4.592.925
Insumos adquiridos de terceiros
Despesas de intermediação financeira (59.428) (78.649)
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos (2.519.391) (3.251.967)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (391.274) (396.602)
Perda / recuperação de valores ativos (8.313) (15.008) (6.022) (472)
Reversão (provisão) para contingência (36) (78) (2.297) 1.878
Condenação cível e tributária (5.595) (6.263)
Provisão perdas/gastos grupo de consórcio
 e recuperação de bens   (23.953) (13.780)

(8.349) (15.086) (3.007.960) (3.745.855)
Valor adicionado bruto (24.339) (30.482) 962.148 847.070
Depreciação e amortização (137) (1.003) (75.366) (117.682)
Valor adicionado líquido produzido (24.476) (31.485) 886.782 729.388
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de participações societárias 242.004 182.226 16.306 21.064
Outras receitas financeiras 106.169 67.128 194.535 150.881
Valor adicionado total a distribuir 323.697 217.869 1.097.623 901.333

Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta (6.099) (11.220) (201.104) (199.707)
Benefícios (253) (510) (25.255) (24.490)
Fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS (300) (522) (15.784) (14.016)
Impostos, taxas e contribuições
Federal (4.839) (5.630) (175.083) (224.095)
Estadual (198.126) (61.089)
Municipal (260) (508) (20.467) (19.546)
Outros Impostos e taxas (1.179) (783) (12.357) (12.757)
Remuneração de capitais de terceiros
Juros (100.835) (62.558) (197.140) (55.020)
Aluguéis (49) (350) (9.190) (10.514)
Outras (613) (321) (16.800) (114.507)
Remuneração de capitais próprios
Juros sobre o capital próprio (JCP) e dividendos (135.661) (6.790) (137.336) (10.094)
Lucros retidos no exercícios (73.609) (128.677) (73.609) (128.677)
Participação dos não-controladores nos lucros retidos   (15.372) (26.821)
Valor adicionado distribuído (323.697) (217.869) (1.097.623) (901.333)

Demonstração dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Controladora Consolidado

Nota 2020 2019 2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda
  e da contribuição social 209.327 135.437 266.562 233.643
Ajustes
Depreciação e amortização 22 e 23 92 219 86.247 101.500
Depreciação s/ direito de uso 24 153 886 24.794 16.182
Resultado na alienação de bens imobilizado 5.213 (2.415)
Resultado de participações em sociedades
 controladas e coligadas 21 (242.916) (182.301) (16.306) (21.063)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 39 7.434 2.591
Provisão (reversão) para perdas de garantias 39 (82) 71
Provisão para créditos de liquidação
 duvidosa operações de créditos 42.971 25.737
Provisão para perda com gastos a recuperar com bens 40 367 2.809
Resultado de propriedades para
 investimento/imobilizado/intangível 13 4.942 4.942
Juros, valor justo sobre hedge accounting
 e variações monetárias sobre empréstimos 35.569 8.091 6.965 65.066
Atualização sobre impostos a recuperar 1.252 865
Encargos/redução por baixa sobre arrendamentos 24 (73) 249 9.577 7.981
Provisões (reversões) com ações judiciais 40 37 78 1.738 (1.879)
Provisões e perdas de grupos de consórcio 40 13.948 10.971
Resultado no valor justo de derivativos (32.925) (2.355) (63.774) 26.913
Provisão para perdas de recuperabilidade de ativo 17 e 23 2.120  695 472

(27.351) (33.889) 386.349 473.521
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (12.878) (126.459)
Operações de crédito (351.232) (104.373)
Estoques 228.554 (262.989)
Contas correntes - Fabricantes (14.698) 26.232
Cotas de consórcio adquiridas (46.395)
Tributos a recuperar (392) 1.545 (16.702) (14.065)
Aplicações financeiras, interfinanceiras e títulos
 e valores mobiliários (50.040) (4.250) (921.142) (64.358)
Partes relacionadas 16.869 (15.300)
Ativos não circulantes mantidos para venda 65.199 51.346 115.522 80.720
Depósitos judiciais 1.292 30 36.458 17.514
Outros ativos (6.105) (35.342) (141.842) (101.187)
Aquisições de imobilizado veículos frota (20.052) (4.180)
Fornecedores 259 191 75.148 63.212
Obrigações por empréstimos,
 repasses e depósitos a prazo 439.078 (104.392)
Recursos de aceites e emissão de títulos 384.663 226.270
Salários e encargos sociais (865) (144) 24.232 6.211
Adiantamentos de clientes (2.628) 1.422 66.919 (21.804)
Tributos a recolher 1.042 (1.139) (4.533) (2.103)
Credores diversos (4.416) 18.385 (6.333) 134.722
Outros passivos (298) (1.312) (878) 25.524
Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações (7.434) (18.457) 266.633 201.621
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro pagos (82.377) (88.577)
Juros pagos sobre arrendamentos (36) (249) (9.577) (7.981)
Juros pagos (13.592) (1.073) (15.774) (37.044)
Caixa líquido gerado pelas
  (aplicado nas) atividades operacionais (21.062) (19.779) 158.905 68.019
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível (12) (186) (22.095) (173.115)
Recebimentos de propriedades para investimento 609 609
Aquisições e baixa de investimentos (88.759) (41.056) 7.566 24.151
Adiantamento para futuro aumento de capital 2.766 (3.169)
Dividendos e juros sobre o capital recebidos 86.251 79.675 13.031 6.756
Valor recebido pela venda de imobilizado e intangível 240 139 22.918 12.812
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
  atividades de investimentos 486 36.012 21.420 (128.787)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Dividendos, lucros e juros sobre o capital próprio, pagos (45.000) (79.317) (20.266)
Participação de não controladores (3.258)
Captações e pagamentos de mútuos,
 emprestimos e financiamentos 444 (19.821) 21.895 53.757
Pagamentos de arrendamentos (143) (787) (21.239) (12.686)
Recebimentos (pagamentos) de operações de swap 1.966 165 40.930 1.628
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
  atividades de financiamento (42.733) (20.443) (37.731) 19.175
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa (63.309) (4.210) 142.594 (41.593)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 101.494 105.704 182.444 224.037
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 38.185 101.494 325.038 182.444

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31/12/2020 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1. Informações gerais: A Rodobens S.A. (anteriormente GV Holding S.A. ou “Companhia”) com sede na cidade de 
São José do Rio Preto/SP, na Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º andar, Vila Diniz, 15.013-000, tem como 
objeto social e atividade preponderante a participação, direta e indireta, no capital de outras empresas (Nota 21). Em 
29/09/2020 houve a alteração de sua denominação social passando de GV Holding S.A. para Rodobens S.A. Durante 
o 3º trimestre de 2020 a Companhia passou por reestruturação societária, com destaque para os seguintes 
movimentos: • Integralização de capital social em R$195.140, com emissão de 147.251.038 novas ações, nominativas 
e sem valor nominal, mediante participações societárias que os acionistas detinham nas empresas Prestacon 
Administradora e Corretora de Seguros de Vida Ltda., Rodobens Administração e Corretagem de Previdência Privada 
Ltda. e Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda. (Nota 34 (a)); • Cisão parcial da Companhia com 
consequente versão do acervo cindido para a Rodobens Corporativa S.A., empresa do mesmo grupo econômico, que 
se justifica a fim de simplificar e racionalizar a estrutura de ativos das sociedades, segregando de forma estratégica 
as atividades operacionais do grupo. Com a cisão parcial da Companhia seu capital social foi reduzido em R$852.481, 
mediante cancelamento de 750.000.000 ações (Nota 34 (a)); • Declaração de distribuição de dividendos no valor de 
R$762.913 (Nota 34 (b)); • Em ato subsequente, ocorrido em 30/09/2020, a Rodobens Corporativa S.A. ingressou no 
quadro de acionistas da Companhia através das participações societárias que os acionistas subscritores detinham na 
Companhia. (Nota 34 (a)). Todas as operações de reorganização societária estão sob o mesmo controle comum e 
seguiram a política de valor contábil. Suas controladas abrangem as atividades que podem ser resumidas, segundo 
a sua natureza, como segue: 1.1 Serviços financeiros: (a) Atividades financeiras: Atividade exercida pelo Banco 
Rodobens S.A. (banco múltiplo) com carteiras de créditos, financiamento, arrendamento mercantil e investimento 
com os produtos CDC, Leasing, Finame, Finame Procaminhoneiro, Finame Leasing, Leasing Operacional, CDCI e 
crédito imobiliário - Nota 2.2 (a)(i.i). Com o foco no financiamento de veículos, tem a sua disposição a rede de 
concessionárias do Grupo, sendo 31 de caminhões e ônibus da marca Mercedes Benz e 19 de automóveis das 
marcas: Toyota, Mercedes Benz e Hyundai. (b) Administração de grupos de consórcio: A administração de grupos de 
consórcio de caminhões, automóveis, imóveis, serviços e outros bens, é efetuada por meio das empresas 
mencionadas na Nota 2.2 (a)(i.ii). (c) Corretagem de seguros: A corretagem de seguros relacionados à área de 
transportes, automóveis e seguro prestamista é efetuada pelas empresas mencionadas na Nota 2.2 (a)(i.iii). (d) 
Locação e outras: Essas atividades compreendem, principalmente, locação de veículos, administração de ativos 
financeiros e de participação em outras empresas. As atividades são efetuadas por meio das empresas mencionadas 
na Nota 2.2 (a)(i.iv). 1.2 Varejo automotivo: (a) Comercial e outras: Essas atividades compreendem, principalmente, 
o comércio de veículos automotores, peças e acessórios, entre outras atividades. As atividades são efetuadas por 
meio das empresas mencionadas na Nota 2.2 (a)(ii.i). 1.3 Outros negócios (cindidos): (a) Incorporação e construção 
civil: Essas atividades incluem a incorporação e construção civil, a compra e venda de imóveis, a prestação de 
serviços e a administração de carteira de recebíveis de financiamento imobiliário, entre outras. Tais controladas 
constam no acervo cindido da Companhia para a Rodobens Corporativa S.A. (Nota 21(c)). As atividades eram 
efetuadas por meio das empresas mencionadas na Nota 2.2 (a)(iii.i). (b) Comercial e outras: Outras atividades 
desempenhadas pelas controladas, como operações no exterior, participação em outras empresas, comunicação 
empresarial, comércio e locação de imóveis, dentre outras. Tais controladas constam no acervo cindido da Companhia 
para a Rodobens Corporativa S.A. (Nota 21(c)). As atividades eram efetuadas por meio das empresas mencionadas 
na Nota 2.2 (a)(iii.ii). A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração, em 11/02/2021. 
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas e principais 
práticas contábeis adotadas: 2.1 Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às normas do CPC): 
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas 
no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas 
internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), bem 
como as práticas e as normas aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), para as controladas que atuam com incorporação imobiliária. Os aspectos relacionados 
à transferência de controle na venda de unidades imobiliárias, seguem o entendimento da administração da 
Companhia, alinhado àquele manifestado pela CVM no Ofício circular /CVM/SNC/SEP nº 02/2018 sobre a aplicação 
da NBC TG 47 (IFRS 15). As demonstrações financeiras individuais e consolidadas evidenciam todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas 
pela administração em sua gestão. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas a partir da Nota 2.2, essas políticas têm sido aplicadas de 
maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas considerando o custo histórico como 
base de valor, exceto no caso de ativos e passivos financeiros demonstrados na Nota 5 como mensurados ao valor 
justo por meio do resultado ou valor justo por meio de outros resultados abrangentes. A preparação de demonstrações 
financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da administração 
da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de 
julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas 
para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. As demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas foram preparadas com base no pressuposto de continuidade das operações da Companhia. Vale 
ressaltar que as operações da Companhia foram afetadas pelos impactos econômicos e sociais advindos do 
COVID-19 em 2020, no entanto, a Companhia atuou e continua atuando em planos de adaptação à situação, os quais 
contribuíram para que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas de 31/12/2020 não tivessem 
impactos relevantes. Na data em que a administração autorizou a emissão das presentes demonstrações financeiras, 
a administração da Companhia determinou que não havia incertezas relevantes que pusessem em dúvida a 
capacidade da Companhia de continuar operando nos próximos 12 meses, bem como não identificou qualquer 
situação que pudesse afetar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício findo em 
31/12/2020. 2.2 Demonstrações financeiras individuais e consolidadas: No processo de consolidação foram 
eliminados saldos ativos, passivos, receitas e despesas de operações e lucros ou prejuízos não realizados entre as 
empresas consolidadas. As demonstrações financeiras de investidas em cuja administração a Companhia não 
exerça controle, independentemente da sua participação, mas que possui influência significativa, foram consideradas 
como investimentos em coligadas na consolidação conforme item (ii) a seguir e Nota 21 (a). As empresas controladas 
estão mencionadas no item (i) a seguir. As seguintes políticas contábeis foram aplicadas na elaboração das presentes 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas: (i) Controladas: A Companhia consolida todas as entidades 
sobre as quais detém o controle, isto é, quando está exposta ou tem direitos a retornos variáveis de seu envolvimento 
com a investida e tem capacidade de dirigir as atividades relevantes da investida. Neste contexto a Companhia não 
consolida as informações dos grupos de consórcio, visto que os grupos possuem patrimônio próprio, que não se 
confunde com a de outro grupo, nem com o da própria administradora. Transações entre empresas, saldos e ganhos 
não realizados em transações entre partes relacionadas são eliminados. Os prejuízos não realizados também são 
eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas 
contábeis das controladas são alteradas quando necessário para assegurar a consistência com as práticas adotadas 
pela Companhia. (ii) Coligadas e controladas em conjunto: Coligadas e controladas em conjunto são todas as 
entidades sob as quais a Companhia tem influência significativa, mas não o controle. Os investimentos em coligadas 
e controladas em conjunto são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e são, inicialmente, 
reconhecidos pelo seu valor de custo (Nota 21). A participação da Companhia nos lucros ou prejuízos de suas 
coligadas pós-aquisição é reconhecida na demonstração do resultado. As movimentações cumulativas pós-aquisição 
são ajustadas contra o valor contábil do investimento. Quando a participação da Companhia nas perdas de uma 
coligada for igual ou superior a sua participação na coligada, incluindo quaisquer outros recebíveis, a Companhia não 
reconhece perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em obrigações ou efetuado pagamentos em nome da 
coligada. (a) Empresas controladas incluídas na consolidação: Segue abaixo o percentual de participação nas 
empresas controladas incluídas na consolidação segregadas por segmento e natureza das operações:

Consolidado
2020 2019

Rodobens S.A. 
(consolidado)

GV Holding S.A. 
(consolidado)

(i) Serviços financeiros
(i.i) Atividades financeiras
Banco Rodobens S.A. 98,55 88,15
(i.ii) Administração de grupos de consórcio
BrQualy Administradora de Consórcios Ltda. 92,78 92,78
CNF - Administradora de  Consórcios Nacional Ltda. 61,86 61,86
Conbr Administradora de Consórcios Ltda. 92,78 92,78
Portobens Administradora de Consórcios Ltda. 92,78 92,78
Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. 92,78 92,78
(i.iii) Corretagem de seguros

Consolidado
2020 2019

Rodobens S.A. 
(consolidado)

GV Holding S.A. 
(consolidado)

BrQualy Administradora  e Corretora de Seguros Ltda. 87,78
Prestacon Adm. e Corretora de Seguros Ltda. 87,91
Rodobens Adm. e Corret. de Previdência Privada Ltda. 87,91
Rodobens Adm. e Corretora de Seguros Ltda. 87,78
Rodobens Ass. Técnica e Gerenciamento de Riscos em Seguros Ltda. 87,78
Rodobens Benefícios e Corretora de Seguros Ltda. 87,91
Rodobens Transportes Administração e Corretora de Seguros Ltda. 87,78
(i.iv) Locação e outras
Ativos Administração Carteira de Valores Mobiliários Ltda. 88,06 88,06
BR Negócios e Participações Ltda. 92,78 92,78
Brqualy Participações Ltda. 92,78 92,78
Rodobens Brasil Participações, Empreendimentos e Negócios Ltda. 92,78 92,78
Rodobens Locadora de Veículos Ltda. 93,20 76,56
(ii) Varejo Automotivo
(ii.i) Atividades comercial e outras:
HRB Comércio de Veiculos Ltda. 100,00 100,00
Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda. 99,82 99,38
Rodobens Automóveis Salvador Ltda. 73,89 72,89
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. 93,65 75,10
Rodobens Seminovos Ltda. 99,95 100,00
Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A. 73,89 72,89
Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A. 94,61 89,78
Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A.
 (Incorporada na Rod. Veic. Com. Cirasa S.A.) 71,55
Rodobens Veículos Comerciais Pernambuco Ltda. 95,57 93,21
Rodobens Veículos Comerciais Rondônia Ltda. 97,30 85,78
Rodobens Veículos Comerciais SP S.A. 99,80 99,80
(iii) Outros negócios (cindidos)
(iii.i) Incorporação e construção civil:
Jaux Holdings Ltda. 99,86
Juillan Holdings Ltda. 100,00
Junas Holdings Ltda. 99,95
RNI Negócios Imobiliários S.A. 36,69
(iii.ii) Atividades comercial e outras:
AF Tatuapé Veículos Ltda. 100,00
Automotores Juan Manuel Fangio S.A. 99,99
Delta Veículos Ltda. 100,00
DM Motors do Brasil Ltda. 99,90
Empresa Rodobens S.A. de Ahorro Para Fines Determinados 99,99
Green Star Peças e Veículos Ltda. 100,00
GVC Geração de Valor em Cobrança Ltda. 100,00
Ilha Bela Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros 100,00
Itabens Participações Ltda. 100,00
Promogreen Promotora de Vendas e Prestação de Serviços Ltda. 99,00
RCE Digital Ltda. 90,00
Rio Bahia Locação de Imóveis Ltda. 93,77
Rodobens Administração de Ativos Imobiliários Ltda. 100,00
Rodobens Argentina S.A. 99,99
Rodobens Corporativa S.A. 99,99
Rodobens Holding Ltda. 100,00
Rodobens Internacional S.A. 99,99
Rodobens Inversiones S.A. 99,99
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. 99,56
Rodobens Negócios e Soluções Ltda. 99,98
Rodobens Participações Ltda. 100,00
Rodobens Vehículos S.A. 99,99
Rodobens Veículos Comerciais Recife Ltda. 100,00
Verdade Locação de Imóveis Ltda. 75,64
WV Holdings Ltd. 99,99
2.3 Demonstração do valor adicionado (DVA): A apresentação da demonstração do valor adicionado (DVA), individual 
e consolidada, é requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis a companhias abertas. A DVA foi preparada de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento 
Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. As IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. 
Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo 
do conjunto das demonstrações financeiras. 2.4 Demonstração de informação por segmento: As informações por 
segmentos operacionais são apresentadas de modo consistente com o relatório interno fornecido para os principais 
tomadores de decisões operacionais, representados pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração, os quais 
são responsáveis pela alocação de recursos, avaliação de desempenho dos segmentos operacionais e pela tomada 
das decisões estratégicas. Os resultados por segmento, assim como os ativos e passivos, consideram os itens 
diretamente atribuíveis ao segmento, assim como aqueles que possam ser alocados em bases razoáveis.

2020
Varejo 

automotivo
Serviços 

financeiros
Outros 

negócios (i) Eliminações
Total 

Consolidado
Receita líquida 2.853.793 715.716 199.866 (99.456) 3.669.919
Custo (2.462.900) (184.294) (158.548) 85.645 (2.720.097)
Resultado bruto 390.893 531.422 41.318 (13.811) 949.822
Despesas com vendas (98.844) (115.860) (19.357) 13.271 (220.790)
Margem de contribuição 292.049 415.562 21.961 729.032
Despesas administrativas
 e outras receitas, líquidas (472.468)
Resultado de participações societárias 16.306
Resultado operacional 272.870
Resultado financeiro líquido (6.308)
Imposto de Renda e Contribuição Social (40.245)
Lucro liquido do exercício 226.317
Ativos totais 1.281.785 4.011.824 1.739.801 (1.939.868) 5.093.542
Passivos totais 912.755 2.790.905 1.020.539 (422.666) 4.301.533
Patrimônio líquido operacional 369.029 1.220.919 719.264 (1.517.203) 792.009

2019
Varejo 

automotivo
Serviços 

financeiros
Outros 

negócios (i) Eliminações
Total 

Consolidado
Receita líquida 3.258.477 685.532 400.581 (95.018) 4.249.572
Custo (2.869.314) (225.528) (286.850) 81.843 (3.299.849)
Resultado bruto 389.163 460.004 113.731 (13.175) 949.723
Despesas com vendas (116.683) (116.958) (39.019) 14.684 (257.976)
Margem de contribuição 272.480 343.046 74.712 691.747

2019
Varejo 

automotivo
Serviços 

financeiros
Outros 

negócios (i) Eliminações
Total 

Consolidado
Despesas administrativas
 e outras receitas, líquidas (458.034)
Resultado de participações societárias 21.063
Resultado operacional 254.776
Resultado financeiro líquido (21.133)
Imposto de renda e contribuição social (68.051)
Lucro liquido do exercício 165.592
Ativos totais 1.124.187 2.843.473 4.325.659 (2.460.309) 5.833.010
Passivos totais 835.541 1.792.212 1.179.471 (504.233) 3.302.991
Patrimônio líquido operacional 288.648 1.051.258 3.146.190 (1.956.077) 2.530.019
(i) Os saldos de resultado referem-se as investidas cindidas pela Companhia em 31/08/2020 (Nota 2.2 (a)(iii)). 
Os saldos patrimoniais são referentes à holding Rodobens S.A. 2.5 Moeda funcional e moeda de apresentação: 

Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Controladora Consolidado

Ativo Nota 2020 2019 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6 38.185 101.494 325.038 182.444
Aplicações financeiras,
 interfinanceiras e títulos e valores mobiliários 7 11.377 61.337 864.672 363.604
Instrumentos financeiros derivativos 8 37.702 57.333 3.126
Contas a receber de clientes 9 182.388 423.079
Títulos e créditos a receber 10 15.415 13.036
Operações de crédito 11 454.820 373.210
Estoques 12 246.724 784.561
Contas correntes com fabricantes 13 63.634 47.958
Tributos a recuperar 14 16.170 11.256 61.486 57.383
Cotas de consórcio adquiridas 15 32.124 37.425
Outros ativos 16 58.583 34.083 265.343 315.961
Partes relacionadas 20 8.037 29.432 246 1.577

170.054 237.602 2.569.223 2.603.364
Ativos não circulantes mantidos para venda 17 5.239 136.165 61.059 276.381
Total do ativo circulante 175.293 373.767 2.630.282 2.879.745
Não circulante
Aplicações financeiras,
 interfinanceiras e títulos e valores mobiliários 7 475.333 106.715
Instrumentos financeiros derivativos 8 8.266 12.170
Contas a receber de clientes 9 376.353
Títulos e créditos a receber 10 66.652 72.969
Operações de crédito 11 685.377 458.726
Estoques 12 314.548
Contas correntes com fabricantes 13 80.491 82.279
Tributos a recuperar 14 26.688 26.370
Cotas de consórcio adquiridas 15 94.350 68.322
Outros ativos 16 76.715 214.332 303.126
Tributos diferidos 18 143.833 102.996
Créditos com grupos de consórcios 19 37.873 30.314
Partes relacionadas 20 5.628 5.764 2.514
Depósitos judiciais 33 922 2.214 55.164 91.622

922 92.823 1.885.857 2.049.024
Investimentos
Em sociedades coligadas e controladas em conjunto 21 1.563.600 1.720.068 53.090 166.577
Propriedades para investimento 2.418 2.418
Outros investimentos 26 26 124 362
Intangível 22 6 65 75.072 87.485
Imobilizado de arrendamento 23 292.164 358.383
Imobilizado de uso 23 550 66.610 205.012
Direito de uso de ativos 24  2.479 90.343 84.004
Total do ativo não circulante 1.564.554 1.818.429 2.463.260 2.953.265
Total do ativo 1.739.847 2.192.196 5.093.542 5.833.010

Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido Nota 2020 2019 2020 2019
Circulante
Fornecedores 25 1.133 954 254.741 224.593
Empréstimos e financiamentos 26 126.713 7.774 300.142 324.116
Depósitos 27 151.825 77.248
Obrigações por empréstimos e repasses 28 65.491 64.107
Recursos de aceites e emissão de títulos 29 873.757 212.343
Adiantamentos de clientes 30 1.730 4.893 172.507 113.649
Credores diversos 31 52.970 30.916 202.505 169.224
Salários e contribuições sociais 2.753 3.618 78.399 63.157
Tributos a recolher 4.081 1.044 29.951 25.503
Instrumentos financeiros derivativos 8 - 1.002 15.118 18.065
Partes relacionadas 20 805.317 23.211 1.034.974 188.947
Passivo de arrendamento 24 862 18.581 15.718
Outros passivos 32 26 374 4.435 33.277
Total do passivo circulante 994.723 74.648 3.202.426 1.529.947

Não circulante
Instrumentos financeiros derivativos 8 18.731 15.860
Provisões para perdas com investimentos 21 25.642 29.419
Passivo de arrendamento 24 1.716 78.814 71.783
Empréstimos e financiamentos 26 96.935 69.217 448.170
Depósitos 27 379.447 56.881
Obrigações por empréstimos e repasses 28 135.683 95.132
Recursos de aceites e emissão de títulos 29 141.674 418.425
Credores diversos 31 52.970 225.733 566.593
Provisões para contingências 33 155 118 15.339 22.857
Tributos diferidos 18 64 5 12.743 50.551
Outros passivos 32   21.726 26.792
Total do passivo não circulante 25.861 181.163 1.099.107 1.773.044
Total do passivo 1.020.584 255.811 4.301.533 3.302.991

Patrimônio líquido 34
Capital social 524.380 1.164.210 524.380 1.164.210
Ajustes de avaliação patrimonial (415) (26.578) (415) (26.578)
Reservas de lucros 196.061 799.516 196.061 799.516
Ações em tesouraria (763) (763) (763) (763)
Patrimônio líquido atribuível aos controladores 719.263 1.936.385 719.263 1.936.385
Participação de não controladores em investidas   72.746 593.634
Total do patrimônio líquido 719.263 1.936.385 792.009 2.530.019
Total do passivo e patrimônio líquido 1.739.847 2.192.196 5.093.542 5.833.010

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Controladora

Capital social Ajustes de 
avaliação 

patrimonial

Reservas de lucros Participação 
dos não 

controladores

Total do 
patrimônio 

líquidoNota Integralizado a integralizar Legal Estatutária Retenção
Ações em 
tesouraria

Lucros 
acumulados Total

Em 31/12/2018 1.164.210  6.126 44.675 174.632 433.818 (763)  1.822.698 586.369 2.409.067
Lucro líquido do exercício 135.467 135.467 30.125 165.592
Hedge fluxo de caixa (43) (43)
Participação no resultado abrangente das controladas 34 (c) (ii) (10.573) (10.573) (10.573)
Variação cambial de investidas localizadas no exterior 34 (c) (i)   (7.368)      (7.368)  (7.368)
Total do resultado abrangente do exercício   (17.941)     135.467 117.526 30.082 147.608
Ajustes de economia hiperinflacionária 34 (e) 16.459 16.459 16.459
Ajustes patrimoniais 34 (d) (14.763) 1.255 (13.508) (2.747) (16.255)
Destinações do lucro líquido
Reserva legal 34 (b) 7.147 (7.147)
Juros sobre capital próprio 34 (b) (3.000) (3.000) (3.304) (6.304)
Distribuição de lucros e dividendos 34 (b) (3.790) (3.790) (13.551) (17.341)
Retenção de lucros 34 (b)      121.530  (121.530)    
Total de contribuições dos acionistas e distribuições aos acionistas 1.164.210  (26.578) 51.822 174.632 573.062 (763)  1.936.385 596.849 2.533.234
Alterações nas participações em controladas
 que não resultam em perda do controle
Aumento de capital social de acionistas não controladores 34 (f) 775 775
Redução de participação de acionistas não controladores - RNI 34 (f)          (3.990) (3.990)
Total de transações com sócios e acionistas          (3.215) (3.215)
Em 31/12/2019 1.164.210  (26.578) 51.822 174.632 573.062 (763)  1.936.385 593.634 2.530.019
Lucro líquido do exercício 209.270 209.270 17.047 226.317
Participação no resultado abrangente das controladas 34 (c) (ii) 3.460 3.460 3.460
Variação cambial de investidas localizadas no exterior 34 (c) (i)   2.486      2.486  2.486
Total do resultado abrangente do exercício   5.946     209.270 215.216 17.047 232.263
Aumento de capital social 34 (a) 228.726 (16.076) 212.650 28.406 241.056
Cisão parcial 34 (a) (852.480) 20.217 (832.263) (396.315) (1.228.578)
Ajustes de economia hiperinflacionária 34 (e) 10.762 10.762 10.762
Hedge fluxo de caixa - Liquidação dos contratos 43 43
Ajustes patrimoniais 34 (d) (2.274) (2.274) (2.274)
Destinações do lucro líquido
Reserva legal 34 (b) 10.464 (10.464)
Juros sobre capital próprio 34 (b) (13.300) (13.300) (1.675) (14.975)
Distribuição de lucros e dividendos 34 (b) (104.000) (581.552) (122.361) (807.913) (8.949) (816.862)
Reserva estatutária 34 (b) 8.025 (8.025)
Retenção de lucros 34 (b)      55.120  (55.120)    
Total de contribuições de acionistas e distribuições aos acionistas 540.456 (16.076) (415) 62.286 78.657 55.118 (763)  719.263 232.191 951.454
Alterações nas participações em controladas
 que não resultam em perda do controle
Aumento de capital social de acionistas não controladores 34 (f) 182 182
Redução de participação de acionistas não controladores 34 (f)          (159.627) (159.627)
Total de transações com sócios e acionistas          (159.445) (159.445)
Em 31/12/2020 540.456 (16.076) (415) 62.286 78.657 55.118 (763)  719.263 72.746 792.009
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As demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda 
funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. (i)  Transações e saldos: As operações com moedas 
estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das 
transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais 
resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a 
ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado. Os ganhos 
e as perdas cambiais relacionados com empréstimos, caixa e equivalentes de caixa são apresentados na 
demonstração do resultado como receita ou despesa financeira. As variações cambiais de ativos e passivos 
financeiros não monetários, como por exemplo, os investimentos em controladas no exterior, são registrados na conta 
“Ajustes de avaliação patrimonial”, no patrimônio líquido da Companhia, e somente são registrados ao resultado do 
exercício quando o investimento for vendido ou baixado para perda. (ii) Controladas com moeda funcional diferente: 
Os resultados e a posição financeira das controladas que integram as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas da Companhia, cuja moeda funcional é diferente da moeda de apresentação, são convertidos na moeda 
de apresentação, como segue: • Os ativos e passivos de cada balanço patrimonial apresentado são convertidos pela 
taxa de fechamento da data do balanço. • As receitas e despesas de cada demonstração do resultado são convertidas 
pelas taxas de câmbio médias (a menos que essa média não seja uma aproximação razoável do efeito cumulativo das 
taxas vigentes nas datas das operações, e, nesse caso, as receitas e despesas são convertidas pela taxa das datas 
das operações). • Todas as diferenças de câmbio resultantes são reconhecidas como um componente separado no 
patrimônio líquido, na conta “Ajustes de avaliação patrimonial”. As controladas Automotores Juan Manuel Fangio S.A., 
Rodobens Vehículos S.A., Rodobens Argentina S.A., Rodobens Internacional S.A., Empresas Rodobens S.A. de 
Ahorro Para Fines Determinados, Rodobens Locadora de Veículos S.A. e Rodobens Inversiones S.A. tem como 
moeda funcional o Peso argentino e a WV Holdings Limited têm como moeda funcional o Dólar norte-americano. 
Cabe destacar que essas controladas foram cindidas pela Companhia à Rodobens Corporativa S.A. em 31/08/2020 
(Nota 34 (a)). Na consolidação, as diferenças de câmbio decorrentes da conversão do investimento líquido em 
operações no exterior são reconhecidas no patrimônio líquido. Quando uma operação no exterior é parcialmente 
alienada ou vendida, as diferenças de câmbio que foram registradas no patrimônio são reconhecidas na demonstração 
do resultado como parte de ganho ou perda sobre a venda. 2.6 Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes 
de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com 
vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor. 2.7 Ativos financeiros: 
2.7.1 Classificação: A Companhia classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob as seguintes 
categorias: (a) mensurados ao valor justo (seja por meio de outros resultados abrangentes ou por meio do resultado) 
e (b) ao custo amortizado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. 
A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. Os itens que 
passaram a ser mensurado ao custo amortizado, atendem as condições especificadas pelo CPC 48 / IFRS 9, de que 
o ativo financeiro é mantido dentro do modelo de negócio, cujo objetivo é manter esses ativos financeiros a fim de 
receber fluxos de caixas contratuais. (a) Ativos financeiros ao valor justo (seja por meio de outros resultados 
abrangentes ou por meio do resultado): Os ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
incluem: • Títulos de dívida, nos quais os fluxos de caixa contratuais consistem basicamente em principal e em juros 
e o objetivo do modelo de negócios da Companhia é atingido por meio da arrecadação de fluxos de caixa contratuais 
e da venda de ativos financeiros. A Companhia classifica os seguintes ativos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado: • Investimentos em títulos de dívida que não se qualificam para mensuração ao custo amortizado ou ao 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são 
ativos financeiros mantidos para negociação. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, 
principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes. 
(b) Ativos financeiros ao custo amortizado: Os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado são ativos 
financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou calculáveis, que não são cotados no mercado ativo. 
São apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data 
das demonstrações financeiras (estes são classificados como ativos não circulantes). 2.7.2 Reconhecimento e 
mensuração: As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação. 
Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos os 
ativos financeiros não classificados como ao valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por 
meio de resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à 
demonstração do resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos 
investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Companhia tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. Os ativos financeiros mensurados ao 
valor justo por meio do resultado são, subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. Os ativos financeiros 
mensurados e contabilizados pelo custo amortizado, usam o método da taxa efetiva de juros. Os ganhos ou as perdas 
decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são 
apresentados na demonstração do resultado em “Resultado financeiro” no período em que ocorrem. Quando os 
títulos classificados como disponíveis para venda são vendidos ou sofrem perda (impairment), os ajustes acumulados 
do valor justo, reconhecidos no patrimônio, são incluídos na demonstração do resultado como “Resultado financeiro”. 
2.7.3 Compensação de instrumentos financeiros: Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é 
reportado no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção 
de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Dessa forma, os saldos 
mantidos com clientes em Contas a receber de clientes e Adiantamentos de clientes, bem como os saldos mantidos 
com fornecedores em Fornecedores e Adiantamentos a fornecedores, estão sendo apresentados líquidos, nas 
presentes demonstrações financeiras, quando atendidos os requisitos aplicáveis. 2.7.4  Impairment: A Companhia 
avalia, em base prospectiva, as perdas esperadas de crédito associadas aos títulos de dívida registrados ao custo 
amortizado e ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. A metodologia de impairment aplicada 
depende de ter ocorrido ou não um aumento significativo no risco de crédito. Para as contas a receber de clientes, 
a Companhia aplica a abordagem simplificada conforme permitido pelo CPC 48 / IFRS 9 e, por isso, reconhece as 
perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do reconhecimento inicial dos recebíveis. 2.8  Instrumentos derivativos 
e atividades de hedge: Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um contrato de 
derivativos é celebrado e são subsequentemente, remensurados ao seu valor justo. O método para reconhecer o 
ganho ou a perda resultante depende do fato do derivativo ser designado ou não como um instrumento de hedge nos 
casos de adoção da contabilidade de hedge (hedge accounting). Sendo este o caso, o método depende da natureza 
do item que está sendo protegido por hedge. Para equalizar os efeitos da marcação a mercado dos instrumentos 
financeiros derivativos designados como proteção, a Companhia adotou em 2019 a contabilidade de hedge (hedge 
accounting) e designou certos derivativos como hedge de risco de mercado, em que os ativos e passivos financeiros 
objetos de hedge também são demonstrados e registrados, respectivamente, da seguinte forma: • Valor Justo com 
contrapartida no resultado; e • Fluxo de Caixa com contrapartida no patrimônio líquido. O objetivo da gestão de riscos 
e a estratégia de proteção destes riscos são documentados no início da operação e de forma contínua quanto à 
efetividade dos instrumentos financeiros derivativos e o ajuste a valor justo ou fluxo de caixa das operações objeto de 
hedge. Se o hedge não mais atende aos critérios de contabilização, a relação de proteção é descontinuada.  O valor 
justo dos instrumentos derivativos usados para fins de hedge, bem como a movimentação dos valores de hedge 
(hedge accounting) estão divulgados na Nota 8. Como procedimento de gestão de seus riscos de mercado, a 
Companhia administra as suas exposições em moeda estrangeira por meio da contratação de instrumentos 
financeiros derivativos atrelados ao dólar, considerando a previsão de despesas contida no orçamento oficial da 
Companhia. A Companhia também administra suas exposições em juros por meio de políticas de controles, 
estabelecimento de estratégias operacionais, determinação de limites e diversas técnicas de acompanhamento das 
posições, e ainda, efetua operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos que se destinam a clientes, 
associadas a operações de captação ou aplicação de recursos. 2.9 Contas a receber de clientes: As contas a receber 
de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias ou prestação de serviços no 
curso normal das atividades da Companhia e controladas. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou 
menos (ou outro que atenda o ciclo normal da Companhia), as contas a receber são classificadas no ativo circulante. 
Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. As contas a receber de clientes são, inicialmente, 
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa 
efetiva de juros menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa (impairment). Na prática são normalmente 
reconhecidas ao valor faturado, ajustado pela provisão para impairment, se necessária. 2.10 Estoques: Os estoques 
são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo é determinado pelo método 
de avaliação do “custo médio ponderado” das compras ou produção; quando necessário, é constituída provisão para 
desvalorização desses estoques a mercado. Os imóveis a comercializar estão representados por unidades 
construídas ou em construção ainda não comercializadas, bem como por terrenos para futuras incorporações. São 
avaliados pelo custo de aquisição, adicionado pelos custos incorridos com a evolução da obra e despesas estimadas 
para efetuar a venda. O valor líquido de realização, que é representado pelo preço de venda estimado no curso normal 
dos negócios, menos os custos estimados necessários para efetuar a venda, é superior ao seu valor contábil, os quais 
não excedem o valor de mercado. A Companhia periodicamente avalia a recuperabilidade de seus estoques, 
incluindo aqueles que são retornados após distratos com clientes, e não têm identificado mudanças relevantes no seu 
valor realizável que pudessem apresentar impactos significativos em suas demonstrações financeiras. 2.11 Outros 
ativos: Os demais ativos recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, 
que não são cotados em um mercado ativo. São apresentados ao custo, deduzido, quando aplicável, por provisão 
para ajuste ao valor de realização, que é constituída com base na análise das expectativas de sua efetiva realização. 
São incluídos como ativo circulante, aqueles ativos com prazo de vencimento inferior a 12 meses após a data de 
emissão do balanço. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. 2.12 Ativos não circulantes mantidos 
para venda: Os ativos não circulantes são classificados como ativos mantidos para venda quando seu valor contábil 
for recuperável, principalmente, por meio de uma venda e quando essa venda for praticamente certa. Estes ativos são 
avaliados pelo menor valor entre o valor contábil e o valor justo menos os custos de venda. 2.13 Investimentos: 
As participações em empresas coligadas e controladas em conjunto (joint ventures) são avaliadas pelo método de 
equivalência patrimonial (Nota 21). 2.14 Intangível: Ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos separadamente, 
substancialmente formados por direitos de uso de software, são registrados ao custo, deduzido da amortização e das 
perdas por redução ao valor recuperável. A amortização é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada 
dos ativos. A vida útil estimada e o método de amortização são revisados no fim de cada exercício e o efeito de 
quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Ativos intangíveis com vida útil indefinida 
adquiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido das perdas por redução ao valor recuperável. 
2.15 Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo 
histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e inclui os custos de financiamento relacionados 
com a aquisição de ativos qualificados. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou 
reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios 
econômicos futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. Todos os reparos e 
manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. Os terrenos não são 
depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear considerando os seus custos e seus 
valores residuais durante a vida útil estimada. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, 
se apropriado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor 
recuperável quando o valor contábil do ativo for maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas 
de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras 
receitas (despesas) operacionais, líquidas” na demonstração do resultado. 2.16 Impairment de ativos não financeiros: 
Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou 
mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é 
reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o 
valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, 
os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente 
(Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustados por 
impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data do 
balanço. 2.17 Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que 
foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o 
pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo 
não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo, 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos. Na prática, são normalmente reconhecidas 
ao valor da fatura correspondente. 2.18 Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são 
reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos. Os empréstimos e financiamentos são 
classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação 
do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. Os custos de empréstimos que são diretamente 
atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, 
demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados 
como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a 
entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de empréstimos são reconhecidos 
como despesa no período em que são incorridos. 2.19 Provisões para contingências: As provisões para ações 
judiciais (trabalhista, cível e tributária) são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou 
não formalizada como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para 
liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança. As provisões são mensuradas pelo valor presente 
dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita 
as avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da 
obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. 2.20 Imposto de renda e 
contribuição social correntes e diferidos: As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício 
compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do 
resultado. O encargo de imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos é calculado com base nas leis 
tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. A administração avalia, 
periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações de impostos sobre a renda com relação às 
situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações; e estabelece provisões, quando 
apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O imposto de renda e contribuição 
social correntes são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo quando houver montantes a pagar, 
ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data do relatório. O imposto de 
renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças 
temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas 
demonstrações financeiras. O imposto de renda e contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na 
proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias 
possam ser usadas. Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço 
quando há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral 
relacionado com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal. Dessa forma, impostos diferidos ativos e 
passivos em diferentes entidades, em geral são apresentados em separado, e não pelo líquido. 2.21 Benefícios a 
empregados - Participação nos lucros: A Companhia concede participação nos lucros a seus colaboradores e 
administradores, vinculados ao atingimento de metas operacionais e objetivos específicos, estabelecidos e 
aprovados no início de cada semestre. Ao final de cada exercício, a administração provisiona os valores a serem 
pagos nas demonstrações financeiras com base em estimativas, cujos valores costumam ser próximos aos valores 
efetivamente pagos. 2.22 Reconhecimento da receita: A receita compreende o valor justo da contraprestação 
recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços em conformidade com o CPC 47 / IFRS 15, 
no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, 
dos abatimentos e dos descontos, bem como das eliminações das vendas entre as empresas consolidadas pela 
Companhia. A Companhia reconhece a receita quando o valor pode ser mensurado com segurança, é provável que 
benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada 
uma das atividades da Companhia, conforme descrição a seguir. (a) Venda de produtos: A receita pela venda de 
mercadorias é reconhecida quando o controle sobre os produtos é transferido e desde que não haja nenhuma 
obrigação não satisfeita que possa afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A Companhia adota como política de 
reconhecimento de receita, portanto, a data em que o produto é entregue ao comprador. (b) Venda de serviços: 
As vendas de serviços de oficina ou intermediação de vendas são reconhecidas após (i) emissão de nota fiscal de 
prestação de serviço; e (ii) após ser finalizada a prestação de serviços. A taxa de administração, devida pelos 
participantes dos grupos de consórcio, é reconhecida como receita por competência do serviço prestado reconhecida 
a medida que forem cumpridas as obrigações de desempenho. As receitas de corretagens de seguros são 
reconhecidas quando (ou à medida que) a entidade satisfazer à obrigação de desempenho ao transferir o bem ou 
serviço (ou seja, um ativo) prometido ao cliente. As receitas de comissões são provenientes dos segmentos de 
seguros prestamista e outros. Essas receitas são reconhecidas ao longo do tempo em que a obrigação de 
desempenho é diluída de forma linear ao longo da vigência do produto/seguro. (c) Receitas de intermediação 
financeira: As receitas e despesas de intermediação financeira e de arrendamentos operacionais são apropriadas 
pelo regime de competência, observando-se o critério “pro rata” dia para aquelas de natureza financeira. (d) Receita 
de locação de veículos: A Companhia presta serviço de aluguel de frota e são classificadas como arrendamentos 
operacionais, quando a Companhia atua como arrendador, e são reconhecidas com base em preços fixos por 
quantidade de veículos apurados em bases mensais ou diárias durante o período do arrendamento, de acordo com 
os contratos de aluguel com clientes. A Companhia não identificou a necessidade de ajustes na contabilização dos 
seus ativos arrendados a terceiros como resultado da adoção da nova norma para arrendamentos CPC 06 (R2) / IFRS 
16. (e) Venda de imóveis: A receita operacional decorrente da atividade de incorporação imobiliária (cindidas em 
31/08/2020), cujos contratos são classificados como venda de bens para os quais existam evidências efetivas de que 
o controle, os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade dos bens são transferidos para o 
comprador durante a execução das obras de forma contínua, é reconhecida pelo percentual de evolução do contrato, 
desde que o resultado do contrato possa ser estimado de maneira confiável, de acordo com o OCPC 04. O estágio de 
conclusão é avaliado pela referência financeira dos trabalhos realizados, que é calculado pela razão do custo incorrido 
em relação ao custo total orçado dos empreendimentos. Perdas em um contrato são reconhecidas imediatamente no 
resultado. A entidade RNI Negócios Imobiliários S.A. e suas controladas (RNI) reconhecem suas receitas conforme o 
entendimento manifestado pela CVM no Ofício circular /CVM/SNC/SEP nº 02/2018 sobre a aplicação da NBC TG 47, 
conforme segue: • Nas vendas de unidades não concluídas, o resultado é apropriado com base nos seguintes 
critérios: (i) As receitas de vendas, os custos de terrenos e de construção inerentes às respectivas incorporações são 
apropriados ao resultado à medida que a construção avança, uma vez que a transferência de riscos e benefícios 
ocorre de forma contínua. Desta forma, é adotado o método chamado de “POC”, “percentual de execução ou 
percentual de conclusão” de cada empreendimento, ou seja, o reconhecimento das receitas e dos custos ocorre à 
medida que a construção avança. O método POC é feito utilizando a razão do custo incorrido em relação ao custo total 
orçado dos respectivos empreendimentos sobre as vendas contratadas; e (ii) As receitas de vendas apuradas, 
conforme o item (i), incluindo a atualização monetária, líquidas das parcelas já recebidas, são contabilizadas como 
contas a receber, ou como adiantamentos de clientes, em função da relação entre as receitas contabilizadas e os 
valores recebidos. • Nas vendas a prazo de unidades concluídas, o resultado é apropriado no momento em que a 
venda é efetivada e transferência de controle, independentemente do prazo de recebimento do valor contratual, 
conforme CPC 47 / IFRS 15. • As atualizações e os ajustes a valor presente são apropriados ao resultado, na rubrica 
de receita de empreendimentos vendidos, no período pré-chaves, e atualizações na rubrica de receitas financeiras, 
no período pós-chaves, observando o regime de competência, independentemente de seu recebimento. As receitas 
e as despesas são apropriadas ao resultado de acordo com o regime de competência. Para os casos em que os 

clientes não obtêm sucesso na contratação de crédito com instituição financeira ou perda da capacidade financeira, 
a RNI analisa a viabilidade do crédito direto com o cliente e para os casos em que não há viabilidade de crédito direto 
com o cliente, ocorre o distrato da venda e o tratamento contábil adotado pela RNI é o estorno do saldo devedor do 
cliente deduzindo as receitas registradas na demonstração do resultado do período na rubrica “Receita líquida dos 
empreendimentos vendidos” e em contrapartida é estornado também o custo desta unidade na rubrica “Custo dos 
empreendimentos vendidos” contra o estoque da RNI. (f) Receitas de bonificações: Algumas montadoras adotam 
campanhas de vendas através de incentivos aos seus concessionários. Essas campanhas seguem condições rígidas 
preestabelecidas e são relacionadas ao cumprimento de metas as quais, quando prováveis, conferem às 
concessionárias da Companhia o recebimento de bonificações. As receitas com essas bonificações são reconhecidas 
após essas metas serem prováveis de serem atingidas e após cumpridas as obrigações de desempenho. Essas 
bonificações são apresentadas na demonstração do resultado nas rubricas de “Receita liquida de vendas e prestação 
de serviços”,em decorrência de faturamentos diretos pela montadora, ou “Custos das vendas e dos serviços 
prestados” nos demais casos. (g) Receitas financeiras: As receitas financeiras são reconhecidas conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. A receita de juros de ativos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado é incluída nos resultados financeiros líquidos de valor justo com esses ativos. A receita de juros de ativos 
financeiros ao custo amortizado e ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
calculada utilizando o método da taxa de juros efetiva é reconhecida na demonstração do resultado como parte da 
receita financeira de juros. A receita financeira é calculada por meio da aplicação da taxa de juros efetiva ao valor 
contábil bruto de um ativo financeiro exceto para ativos financeiros que, posteriormente, estejam sujeitos à perda de 
crédito. No caso de ativos financeiros sujeitos à perda de crédito, a taxa de juros efetiva é aplicada ao valor contábil 
líquido do ativo financeiro (após a dedução da provisão para perdas). 2.23 Custos e demais receitas e despesas: Os 
custos e as demais receitas e despesas são reconhecidas ao resultado de acordo com o princípio contábil da 
competência. Os custos acompanhando o reconhecimento da receita de acordo com o CPC 47 / IFRS 9. Vale destacar 
que as despesas das operações de captações no mercado, empréstimos e repasses, oriundas das atividades 
financeiras, o registro se dá diretamente ao custo pois é vinculado a geração de receita. Nas operações de varejo 
automotivo o custo de veículos e agregados é reconhecido ao custo unitário de cada receita reconhecida no período 
e os demais custos, como por exemplo peças, pelo custo médio ponderado. 2.24 Distribuição de dividendos e juros 
sobre capital próprio: A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas da Companhia é 
reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras ao final do exercício, com base no estatuto social das 
empresas. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelo 
Conselho de Administração. 2.25 Pronunciamentos contábeis e interpretações que entraram em vigor: • Alterações 
ao IAS 1 “Presentation of Financial Statements” e IAS 8 “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimatesand 
Errors”: em outubro de 2018, o IASB emitiu a definição de “material” e fez alterações pertinentes no IAS 1 e IAS 8, cuja 
versão revisada teve data efetiva de aplicação a partir de 01/01/2020. A definição de “material” ajuda as entidades a 
determinarem se as informações sobre um item, transação ou um outro evento qualquer, devem ser fornecidas aos 
usuários das demonstrações financeiras. No entanto, nem sempre essa definição é objetiva, sendo necessário fazer 
julgamentos sobre a materialidade na preparação das demonstrações financeiras. As alterações efetuadas alinham 
a redação da definição de material em todas as normas do IFRS, incluindo a Estrutura Conceitual. • Alterações ao 
IFRS 3 “Business Combinations”: em outubro de 2018, o IASB emitiu alteração ao IFRS 3 sobre a definição de 
“negócio”, que teve data efetiva a partir de 01/01/2020. A alteração efetuada (i) confirma que um negócio deve incluir 
inputs e processos relevantes, que em conjunto contribuem de forma significativa para a criação de outputs; (ii) 
disponibiliza teste que auxilia na análise sobre se uma empresa adquiriu um grupo de ativos e não um negócio; e (iii) 
estreita as definições de outputs, cujo foco passa a ser geração de retorno por meio de produtos fornecidos e serviços 
prestados a clientes, excluindo geração de retornos sob a forma de redução de custos e outros benefícios econômicos. 
A Administração da Companhia avaliou as alterações nas normas e não identificou impactos em suas demonstrações 
financeiras. Não há outras normas CPC /IFRS ou interpretações ICPC/IFRIC que ainda não entraram em vigor que 
poderiam ter impacto significativo sobre a Companhia. 3. Estimativas  e  julgamentos  contábeis  críticos: As 
estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em 
outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 3.1 
Estimativas, julgamentos e premissas contábeis críticas: Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos 
resultados reais. A estimativa, julgamento e as premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade 
de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão 
demonstradas nas notas explicativas: (a) Perdas esperadas (“impairment”) de contas a receber e operações de 
crédito: mensuração de perdas de crédito esperada para contas a receber e ativos contratuais com principais 
premissas na determinação da taxa média ponderada de perda. (Notas 9 e 11); (b) Provisão para demandas judiciais 
e administrativas reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais premissas sobre a 
probabilidade e magnitude das saídas de recursos (Nota 33); (c) Passivo de arrendamento mensurado pelo valor 
presente dos pagamentos do contrato, descontado à taxa incremental (Nota 24); (d) Estimativas de vida útil e valor 
residual do ativo imobilizado, bem como análise de indicativos de impairment (Nota 23); (e) Perdas por redução ao 
valor recuperável de ativos intangíveis, como teste de redução ao valor recuperável de ativos intangíveis e ágio e as 
principais premissas em relação ao valor recuperável (Nota 22); (f) Provisão para perdas com grupos de consórcios: 
as administradoras de consórcio avaliam as prováveis perdas por inadimplência ou saldos devedores incobráveis e 
registram impairment tanto para grupos ativos ou encerrados (Notas 19 e 32); (g) Valor justo de títulos e valores 
mobiliários e instrumentos financeiros derivativos (Nota 8); (h) Ativo não circulante mantido para venda: determinação 
do valor justo menos custo da venda, dos quais a insuficiência é reconhecida registro de impairment (Nota 17); 
(i) Tributos diferidos: disponibilidade de lucro tributável futuro contra o qual diferenças temporárias dedutíveis e 
prejuízos fiscais possam ser utilizados (Nota 18). (j) Bonificações (Nota 2.22 (f)). (k) Impairment sobre custos 
incrementais relacionados a comissão sobre vendas de cotas de consórcios (Nota 16). 4. Gestão de risco financeiro: 
4.1 Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia a expõe a diversos riscos financeiros: risco de mercado 
(risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de caixa e risco de preço), risco de crédito e risco 
de liquidez. O programa de gestão de risco global da Companhia se concentra na imprevisibilidade dos mercados 
financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia. A gestão de 
risco é realizada pela Gestão de Finanças da Companhia, segundo as políticas aprovadas pelo Conselho de 
Administração. A Gestão de Finanças da Companhia identifica, avalia e protege a Companhia contra eventuais riscos 
financeiros em conjunto com as unidades operacionais da Companhia. O Conselho de Administração estabelece 
princípios, através de políticas por escrito e realização de comitês, para a gestão de risco global, bem como para áreas 
específicas, risco de crédito, e investimento de excedentes de caixa. (a) Risco de mercado: (i) Risco de taxas de juros: 
A Companhia está exposta a risco de taxa de juros flutuantes, sendo substancialmente as variações da taxa 
Certificado de depósito interbancário (“CDI”) (Certificado de Depósito Interbancário), que remuneram suas aplicações 
financeiras a uma taxa média de 90,5% do Certificado de depósito interbancário (“CDI”), e também compõem o custo 
de juros sobre empréstimos e financiamentos, indexados a Certificado de depósito interbancário (“CDI”) + 2,22% a 
4,5% ao ano (dívidas em Certificado de depósito interbancário (“CDI”) + taxa pré) e variação de 128,63% a 134% do 
Certificado de depósito interbancário (“CDI”) (dívidas pós fixadas). A Gestão de Finanças da Companhia considera 
que, pela característica dos índices pelos quais suas aplicações e obrigações financeiras são indexadas, possíveis 
altas nas taxas de juros podem impactar seu custo de captação, impactando negativamente o resultado financeiro. 
Em contrapartida, a receita proveniente do rendimento das aplicações financeiras também será afetada, porém de 
forma positiva. (b) Risco de crédito: O  risco de crédito é administrado corporativamente. O risco de crédito decorre de 
caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a 
clientes do varejo. Para bancos e instituições financeiras, alocamos os recursos da Companhia em entidades com 
baixo risco de crédito, priorizando, nesta ordem, segurança, liquidez e rentabilidade. Com relação às contas a receber, 
a Companhia restringe a sua exposição a riscos de crédito por meio de uma realização contínua de análise de crédito. 
(c) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pelas entidades operacionais da Companhia em 
conjunto com sua administração e reportada à Gestão de Finanças da Companhia. Este departamento monitora as 
previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar que ele tenha caixa suficiente para 
atender às necessidades operacionais. Também mantém espaço livre suficiente em suas linhas de crédito 
compromissadas disponíveis a qualquer momento, a fim de que a Companhia não quebre os limites ou cláusulas dos 
financiamentos em qualquer uma de suas linhas de crédito. O excesso de caixa mantido pelas entidades operacionais, 
além do saldo exigido para administração do capital circulante, é investido em depósitos a prazo e títulos e valores 
mobiliários, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para atender às 
necessidades da Companhia (Notas 6 e 7). A Companhia acredita que os fluxos de caixa das atividades operacionais, 
caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo, junto com os instrumentos financeiros derivativos e 
acesso a facilidades de empréstimos é suficiente para financiar as despesas de capital, o passivo financeiro e 
pagamento de dividendos no futuro. A seguir, estão apresentadas as maturidades contratuais de passivos financeiros 
em 31/12/2020, incluindo pagamentos de juros estimados:

Controladora
2020

Saldo total a pagar Saldo contábil Fluxo de caixa contratual Menos de um ano
Empréstimos e financiamentos 126.713 135.024 135.024
Partes relacionadas 805.317 805.317 805.317
Fornecedores 1.133 1.133 1.133
Total 933.163 941.474 941.474

Consolidado
2020

Saldo total a pagar
Saldo 

contábil
Fluxo de caixa 

contratual
Menos de 
um ano

Entre um e 
dois anos

Entre dois e 
quatro anos

Acima de 
quatro anos

Passivo de arrendamento 97.395 144.105 27.279 26.325 47.077 43.424
Empréstimos e financiamentos 369.359 424.123 354.878 68.740 505
Fornecedores 254.741 254.741 254.741
Partes relacionadas 1.034.974 1.034.974 1.034.974
Depósitos, rec. aceites e obrig.
 empr. repasses 1.747.877 1.858.719 1.109.588 381.873 186.160 181.098
Total 3.504.346 3.716.662 2.781.460 476.938 233.742 224.522
4.2 Gestão de capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de 
continuidade, proporcionando retorno aos acionistas e manter uma estrutura de capital ideal que possibilite redução 
de custos e o seu desenvolvimento. Para manter ou ajustar a estrutura de capital da Companhia, a administração 
pode, com a autorização do Conselho de Administração, rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital 
aos acionistas, propor aumento de capital ou, ainda, alienar ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. 
A Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida 
líquida expressa como percentual do capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos 
subtraído do montante de caixa, equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários. O capital total corresponde à 
dívida líquida mais o patrimônio líquido. Os índices de alavancagem financeira (não incluí passivo de arrendamento) 
da Companhia em 31 de dezembro podem ser assim sumariados:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Empréstimos e financiamentos,
 mútuos financeiros e instrumentos financeiros derivativos 89.011 94.179 307.622 908.347
Total dívida 89.011 94.179 307.622 908.347
(-) Caixa e equivalentes de caixa (38.185) (101.494) (325.038) (182.444)
(-) Aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários (11.377) (61.337) (625.235) (274.264)
Dívida líquida 39.449 (68.652) (642.651) 451.639
Total do patrimônio líquido 719.263 1.936.385 792.009 2.530.019
Total do capital 758.712 1.867.733 149.358 2.981.658
Índice de alavancagem financeira (%) 5,20 (3,68) (430,28) 15,15
4.3 Análise de sensibilidade para exposição a taxa de juros: As tabelas a seguir demonstram a análise de sensibilidade 
preparada pela Administração da Companhia e o efeito das operações: 
(a) Banco Rodobens:

2020
Saldo em Prazo Análise de sensibilidade

Componentes 31/12/2020 Teórico (dias) MtM (+) 50% (+) 25% (-) 25% (-) 50%
Caixa 793.511 365 802.536 (5.637) (2.838) 2.878 5.795
Carteira Pré 1.285.773 365 1.397.491 (19.787) (9.963) 10.104 20.353
Carteira IPCA 56.350 365 58.991 (461) (232) 233 468
Carteira IGPM 35.265 365 36.125 (1.126) (572) 590 1.200
Carteira TR 48.788 365 48.773 (688) (347) 352 708
Carteira DI 46.002 365 46.514
Passivo Oneroso (1.723.566) 365 (1.736.254) (6.262) (3.138) 3.151 6.316
Swap (32.586) 12.517 6.410 (6.735) (13.819)
Stress MtM (+) 50% (+) 25% (-) 25% (-) 50%
Caixa 796.898 799.698 805.413 808.331
Carteira Pré 1.377.704 1.387.528 1.407.595 1.417.844
Carteira IPCA 58.530 58.759 59.224 59.459
Carteira IGPM 34.998 35.553 36.715 37.324
Carteira TR 48.085 48.427 49.125 49.481
Carteira DI 46.514 46.514 46.514 46.514
Passivo Oneroso (1.742.516) (1.739.391) (1.733.102) (1.729.938)
Swap (20.069) (26.176) (39.321) (46.405)

2019
Saldo em Prazo Análise de Sensibilidade

Componentes 31/12/2019 Teórico (dias) MtM (+) 50% (+) 25% (-) 25% (-) 50%
Caixa 204.152 365 204.063 (42) (21) 22 44
Carteira Pré 942.282 365 1.020.501 (22.632) (11.441) 11.698 23.662
Carteira IPCA 53.854 365 56.380 9 4 (4) (9)
Carteira IGPM 35.852 365 38.668 (281) (141) 142 285
Carteira TR 46.935 365 46.220 (1.023) (517) 529 1.069
Carteira DI 45.312 365 46.246
Passivo Oneroso (1.014.863) 365 (1.016.719) (904) (454) 458 920
Swap (31.601) 20.743 10.625 (11.171) (22.929)
Stress MtM (+) 50% (+) 25% (-) 25% (-) 50%
Caixa 204.021 204.042 204.084 204.106
Carteira Pré 997.869 1.009.060 1.032.199 1.044.163
Carteira IPCA 56.389 56.384 56.376 56.371
Carteira IGPM 38.387 38.527 38.811 38.954
Carteira TR 45.197 45.703 46.749 47.289
Carteira DI 46.246 46.246 46.246 46.246
Passivo (1.017.624) (1.017.173) (1.016.261) (1.015.799)
Valores Swap (10.857) (20.975) (42.771) (54.530)
(b) Demais negócios: 2020

5,1967 US$ fech. Análise de Sensibilidade - US$
Saldo em 

31/12/2020
Cenário 

Base (+) 25% (+) 50% (-) 25% (-) 50%
Empréstimos e financiamentos
 (moeda estrangeira) (215.607) 8.161 (43.701) (95.562) 60.022 111.884
Derivativos (Ponta Ativa) 215.607 8.161 43.701 95.562 (60.022) (111.884)

    
Saldo em 

31/12/2020
Cenário 

Base (+) 25% (+) 50% (-) 25% (-) 50%
Caixa e equivalentes/TVM 871.532 26.146 32.682 39.219 19.609 13.073
Empréstimos/financiamentos (moeda nacional) (153.751) (8.571) (9.753) (10.935) (7.389) (6.207)
Derivativos (Ponta Passiva) (158.946) (6.815) (8.022) (9.229) (5.608) (4.401)

14.907 19.055 6.612 2.465
2019

4,0307 US$ fech. Análise de Sensibilidade - US$
Saldo em 

31/12/2019
Cenário 

Base (+) 25% (+) 50% (-) 25% (-) 50%
Empréstimos e financiamentos
 (moeda estrangeira) (316.598) (3.872) (83.990) (164.108) 76.245 156.363
Derivativos  (Ponta Ativa) 316.598 (3.872) 83.990 164.108 (76.245) (156.363)

    
Saldo em 

31/12/2019
Cenário 

Base (+) 25% (+) 50% (-) 25% (-) 50%
Caixa e equivalentes/TVM 342.280 15.403 19.253 23.104 11.552 7.701
Empréstimos/ Financiamentos (moeda nacional) (47.049) (2.825) (3.362) (3.899) (2.288) (1.751)
Derivativos (Ponta Passiva) (303.627) (18.232) (21.697) (25.162) (14.767) (11.302)

(5.806) (5.957) (5.504) (5.352)

(c) RNI Negócios Imobiliários (cindida em agosto/2020, conforme nota 34 (a)):
2019

Cenário de Perda Cenário Provável Cenário de Ganho
Queda 50% Queda 25% Aumento 25% Aumento 50%

IGPM 2,16% 3,23% 4,31% 5,39% 6,47%
INCC 1,72% 2,58% 3,44% 4,30% 5,15%

Cenário de Ganho Cenário Provável Cenário de Perda
CDI 2,25% 3,38% 4,50% 5,63% 6,75%
TR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Resultado Esperado Efeito Saldo Líquido
Ativos (e Passivos) Líquidos com índice Provável Aumento 25% Aumento 50% 31/12/2019
CDI (8.371) (10.463) (12.556) (186.014)
INCC 2.889 3.611 4.334 84.081
IGPM 7.630 9.538 11.446 177.041
TR (120.620)
4.4 Estimativa de valor justo: Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos 
fornecedores pelo valor contábil, menos a perda (impairment) no caso de contas a receber, estejam próximos de seus 
valores justos. O valor justo dos passivos financeiros, para fins de divulgação, é estimado mediante o desconto dos 
fluxos de caixa contratuais futuros pela taxa de juros vigente no mercado, que está disponível para a Companhia para 
instrumentos financeiros similares. Os valores justos dos ativos e passivos são mensurados de acordo com a 
hierarquia de valorização abaixo: (Nível 1)  - Preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos 
idênticos ou passivos; (Nível 2) - Inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1 
que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos preços); 
e (Nível 3) - Inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis observáveis de mercado (inputs não 
observáveis); Abaixo segue a mensuração dos ativos e passivos:

Controladora Consolidado
Nível 2020 2019 2020 2019

Aplicações financeiras, interfinanceiras e títulos e valores mobiliários
 -Fundos de investimento
 -Tesouraria 1 7 3 147 5
 -Certificados de Depósitos Bancários - CDB 2 328 577 15.314 9.007
 -Depósito a prazo com garantia especial - DPGE 1 1 5.759
 -Outros Fundos 1 9 9.609 135.174 106.181
 -Letras Financeiras do Tesouro - LFT 1 4.206 31.577 374.653 134.369
 -Letras Financeiras - LF 1 6.637 13.536 168.625 38.660
 -Letras Financeiras - LF Sênior 1 15 6.038 127.156 75.446
 -Letras Financeiras Sênior Nível II 1 181 3.679
 -Over 1 dia 2 1.811 7.995 148.914 61.896
 -Cotas Fundo Desenvolvimento Social 1   777 753

13.195 69.335 980.198 426.317
Instrumentos financeiros derivativos (ativo) 2 37.702 8.266 57.333 15.296
Instrumentos financeiros derivativos (passivo) 2 (1.002) (33.849) (33.925)
Propriedades para investimentos 1 2.418 2.418
5. Instrumentos financeiros por categoria:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Ativos (passivos) ao custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa 36.367 93.496 175.991 120.547
Aplicações financeiras, interfinanceiras e títulos e valores mobiliários 508.854 105.899
Contas a receber de clientes 182.388 799.432
Títulos e créditos a receber 82.067 86.005
Operações de crédito 1.140.197 831.936
Créditos com grupos de consórcios 37.873 30.314
Contas correntes com fabricantes 144.125 130.237
Cotas de consórcio adquiridas 126.474 105.747
Partes relacionadas (ativo) 8.037 35.060 6.010 4.091
Depósitos judiciais 922 2.214 55.164 91.622
Outros ativos 58.583 110.798 479.675 619.087
Fornecedores (1.133) (954) (254.741) (224.593)
Empréstimos e financiamentos (126.713) (104.709) (369.359) (772.286)
Depósitos (531.272) (134.129)
Obrigações por empréstimos e repasses (201.174) (159.239)
Recursos de aceites e emissão de títulos (1.015.431) (630.768)
Passivo de arrendamento (2.578) (97.395) (87.501)
Partes relacionadas (passivo) (805.317) (23.211) (1.034.974) (188.947)
Outros passivos (26) (374) (26.161) (60.069)
Ativos (passivos) ao valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa 1.818 7.998 149.047 61.897
Aplicações financeiras, interfinanceiras 
 e títulos e valores mobiliários 11.377 61.337 625.235 275.080
Instrumentos financeiros derivativos (ativo) (i) 37.702 8.266 55.947 11.990
Instrumentos financeiros derivativos (passivo) (i) (1.002) (33.849) (33.580)
Ativos (passivos) ao valor justo por
  meio de outros resultados abrangentes
Instrumentos financeiros derivativos (ativo) (i) 1.386 3.306
Instrumentos financeiros derivativos (passivo) (i) (345)
Aplicações financeiras, interfinanceiras e títulos e valores mobiliários 205.916 89.340
6. Caixa e equivalentes de caixa:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Caixa e bancos 73 700 12.784 25.022
Aplicações financeiras, interfinanceiras e títulos e valores mobiliários
Certificados de depósito bancário - CDB (ii) 36.294 92.796 75.330 61.043
Debêntures 9.878 19.022
Letras do Tesouro Nacional - LTN 77.999
Outros 15.460
Fundos de investimento (i)
 - Tesouraria 7 3 133
 - Over 1 dia 1.811 7.995 148.914 61.897

38.185 101.494 325.038 182.444
(i) Esses valores são representados, substancialmente, por títulos de renda fixa, remunerados as taxas que 
correspondem a aproximadamente 89,1% (2019 - 96%) da variação do Certificado de depósito interbancário (“CDI”); 
(ii) Esse valor é representado por aplicações financeiras que são remunerados com base no Certificado de depósito 
interbancário (“CDI”), com remuneração média de 100,3% (2019 - 98% a 104%) do CDI.
7. Aplicações financeiras, interfinanceiras e títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários podem 
ser assim sumariados:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Compromissada (iii) 403.350
Letras Financeiras do Tesouro - LFT (ii) 90.870 88.534
Letras Financeiras - LF (i) 14.634 14.223
Outros 3.142
Fundos de Investimentos - FI (iv)
 - Certificados de Depósito Bancário - CDB 328 577 15.314 9.007
 - Depósito a prazo com garantia especial - DPGE 1 5.759
 - Outros Fundos 9 9.609 135.174 106.181
 - Letras Financeiras do Tesouro - LFT (iii) 4.206 31.577 374.653 134.368
 - Letras Financeiras - LF 6.637 13.536 168.625 38.660
 - Letras Financeiras - LF Senior 15 6.038 127.156 75.446
 - Letras Financeiras Sênior Nivel II 181 3.679
 - Cotas Fundo Desenvolvimento Social 777 753
 - Tesouraria   14 5

11.377 61.337 1.340.005 470.319
Circulante (11.377) (61.337) (864.672) (363.604)
Não circulante   475.333 106.715
(i) Esses valores são representados, substancialmente, por títulos de renda fixa, remunerados as taxas que 
correspondem a aproximadamente 96% (2019 - 96% a 100%) da variação do Certificado de depósito interbancário 
(“CDI”). (ii) Esse valor é representado por títulos públicas de renda fixa remunerados a taxa que corresponde a 100% 
da Selic. (iii) Esse valor é representado por títulos de renda fixa remunerados a taxa 73,3% do CDI. (iv) Esses valores 
são representados, substancialmente, por títulos de renda fixa, remunerados as taxas que correspondem a 
aproximadamente 89,1% (2019 - 96% a 100%) da variação do Certificado de depósito interbancário (“CDI”).
8. Instrumentos financeiros derivativos: (a) Instrumentos financeiros derivativos - Controladora: A Companhia 
contratou operações de swap com o objetivo principal de trocar os encargos de empréstimos e financiamentos, 
originalmente contratados em moeda estrangeira, para encargos com base na variação dos CDI mais “spread” fixo. 
Para equalizar os efeitos da marcação a mercado dos instrumentos financeiros derivativos designados como 
proteção, a Companhia adotou em 2019 a contabilidade de hedge (hedge accounting) (Nota 2.8). O valor de 
referência (notional) do contrato de swap, em aberto em 31/12/2020, corresponde a US$ 25.000 (2019 - US$ 25.000).

Controladora
2020

Instrumentos 
financeiros derivativos Resultado

Ativo Passivo
Receita 

financeira
Despesa 
financeira

Hedge de valor justo
Contratos de instrumentos financeiros derivativos 37.702  64.250 (31.325)
Saldo em 31/12/2020 37.702  64.250 (31.325)
Circulante 37.702    
Não circulante     
Valor justo do objeto de hedge de valor justo  (3.266) 12.911 (11.628)

Controladora
2019

Instrumentos 
financeiros derivativos Resultado

Ativo Passivo
Receita 

financeira
Despesa 
financeira

Hedge de valor justo
Contratos de instrumentos financeiros derivativos 8266 1.002 24.947 (22.592)
Saldo em 31/12/2019 8.266 1.002 24.947 (22.592)
Circulante  (1.002)   
Não circulante 8.266    
Valor justo do objeto de hedge de valor justo  (1.983) 4.179 (2.196)
(b) Instrumentos financeiros derivativos - Consolidado - Rodobens S.A., Veículos Comerciais e Locadora de Veículos: 
Nas empresas Rodobens S.A., Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A., Rodobens Veículos Comerciais Bahia 
S.A., Rodobens Veículos Comerciais SP S.A. e Rodobens Locadora de Veículos Ltda., foram contratadas operações 
de swap com o objetivo principal de trocar os encargos de empréstimos e financiamentos, originalmente contratados 
em moeda estrangeira, para encargos com base na variação dos CDI mais “spread” fixo. Em 2019 as operações de 
swap dessas empresas foram designadas como instrumento de hedge accounting de valor de mercado e de fluxo de 
caixa. Em 31/12/2020, a operação em aberto nessas empresas monta US$ 43.400.000, de valor nocional. No ano de 
2020 houve liquidações de contratos, apurando ganho líquido de R$40.933 (2019 - R$4.121). A valorização dos 
contratos foi feita com base no valor da “curva”, cuja diferença para o correspondente valor de mercado é imaterial.

Consolidado
2020

Ativo Passivo Patrimônio líquido Resultado
Saldos a 
receber

Saldos 
a pagar

Ajustes de avaliação 
patrimonial

Receita 
financeira

Despesa 
financeira

Hedge de fluxo de caixa
Contratos de instrumentos
 financeiros derivativos 1.386 12.687
Valor justo dos instrumentos derivativos
Imposto diferido sobre hedge de fluxo de caixa      
Saldo em 31/12/2020 1.386   12.687  
Hedge de valor justo
Contratos de instrumentos
 financeiros derivativos 55.947 (672) 104.292 (76.760)
Valor justo dos instrumentos derivativos    16.439 (16.211)
Saldo em 31/12/2020 55.947 (672)  120.731 (92.971)
Circulante (57.333) 672
Não circulante   

Consolidado
2019

Ativo Passivo Patrimônio líquido Resultado
Saldos a 
receber

Saldos 
a pagar

Ajustes de avaliação 
patrimonial

Receita 
financeira

Despesa 
financeira

Hedge de fluxo de caixa
Contratos de instrumentos
 financeiros derivativos 3.306 (345) 16.855 (21.342)
Valor justo dos instrumentos derivativos 790
Imposto diferido sobre hedge de fluxo de caixa   (269)   
Saldo em 31/12/2019 3.306 (345) 521 16.855 (21.342)
Hedge de valor justo
Contratos de instrumentos
 financeiros derivativos 8.331 (1.947) 37.285 (33.941)
Valor justo dos instrumentos derivativos 3.626   8.113 (3.037)
Saldo em 31/12/2019 11.957 (1.947)  45.398 (36.978)
Circulante (3.094) 2.292    
Não circulante 12.169  
(c)  Instrumentos financeiros derivativos - Consolidado - Banco Rodobens S.A.: O Banco contratou instrumentos 
financeiros derivativos para proteção da carteira de crédito visando minimizar a exposição à variação de taxa de juros. 
As operações de swap, contratadas em negociação associadas às operações de crédito em taxas pré-fixadas, 
taxa referencial (TR), Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) e IPCA, foram avaliadas ao valor de mercado. Parte 
das operações de swap foi designada como instrumento de hedge accounting de valor de mercado. Em 31/12/2020, 
o valor de referência de tais operações de swap totalizava R$562.699. As operações de crédito em taxas pré-fixadas 
e operações de arrendamento mercantil operacional eram o objeto de hedge. Esta prática foi adotada visando 
equalizar os efeitos da marcação a mercado dos derivativos, designados como proteção, ao valor justo da carteira de 
crédito objeto de hedge. No ano de 2020 houve liquidações de contratos, apurando perda líquida de R$22.895 (2019 
- perda de R$18.688). Os saldos contábeis das operações de swap são registrados em contas patrimoniais, 
tendo como contrapartida as respectivas contas de resultado, e estão demonstrados a seguir.
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Consolidado
2020

Valor 
Referencial

Banco 
Rodobens Contraparte

Diferencial 
a pagar Resultado

CDI x Pré
Banco Itaú 6.877 6.882 (7.189) (307) (46)
Banco Bradesco 210.903 204.858 (206.115) (1.257) (19)
Banco Santander 91.139 91.299 (96.367) (5.068) (674)
Banco Votorantim 191.233 191.840 (200.167) (8.327) (1.676)
Banco ABC Brasil 13.279 13.302 (14.051) (749) (81)
CDI x Pré+TR
Banco Itaú
Banco Bradesco (1.017)
CDI x IGP-M
Banco Santander (146)
Banco Bradesco 20.774 20.774 (29.707) (8.933) (3.947)
CDI x IPCA
Banco Bradesco 28.494 28.354 (36.890) (8.536) (2.335)
Total 562.699 557.309 (590.486) (33.177) (9.941)
Circulante 14.446
Não circulante (18.731)

Consolidado
2019

Valor 
Referencial

Banco 
Rodobens Contraparte

Diferencial 
a receber

Diferencial 
a pagar Resultado

CDI x Pré
Banco Itaú 15.723 15.936 (17.191) (1.255) (784)
Banco Bradesco 13.535 4.020 (4.319) (299) (242)
Banco Santander 133.983 134.228 (139.117) 1 (4.890) (6.547)
Banco Votorantim 287.896 287.932 (299.870) (11.938) (14.119)
Banco ABC Brasil 19.642 19.642 (20.531) (889) (1.188)
CDI x Pré+TR 
Banco Itaú (45)
Banco Bradesco 7.000 7.001 (7.126) (125) (269)
CDI x IGP-M
Banco Santander 10.604 10.606 (10.740) 32 (166) (765)
Banco Bradesco 23.104 23.104 (28.407) (5.303) (4.078)
CDI x IPCA:
Banco Bradesco 29.946 29.786 (36.554)  (6.768) (4.917)
Total 541.433 532.255 (563.855) 33 (31.633) (32.954)
Circulante (32) 15.773
Não circulante 1 (15.860)
9. Contas a receber de clientes:

Consolidado
2020 2019

Devedores por compra de imóveis (a) 648.953
Duplicatas a receber (b) 193.165 184.088
Cheques em cobrança 581 34
Provisão para impairment (c) (11.358) (33.643)

182.388 799.432
Circulante (182.388) (423.079)
Não circulante  376.353
(a) Os saldos de devedores por compra de imóveis referem-se às seguintes principais operações de venda de imóveis 
realizadas pela RNI, Juillan, Junas e Jaux, empresas que foram cindidas para Rodobens Corporativa S.A.  conforme 
Nota 1, e são compostos por:

Consolidado
2020 2019

Créditos para correção de financiamento (SFH)  128.974
Créditos diretos com clientes 375.474
Outros créditos pro-soluto 31.849
Contas a receber por venda de terrenos  112.656
Total  648.953
Circulante  (272.600)
Não circulante  376.353
(i) Em 2019, foi constituída provisão para crédito de liquidação duvidosa no montante de R$22.656 referente ao saldo 
de sua carteira direta, em atraso, em 31/12/2019. Os saldos em atraso eram referentes aos casos de pró-soluto; 
ou seja, unidades que foram repassadas aos clientes e que ainda possuem saldos a pagar com a RNI. Em 31/12/2019, 
o saldo vencido, líquido da provisão para crédito de liquidação duvidosa, correspondia a R$44.902. (ii) Os saldos de 
créditos perante clientes da RNI, Juillan, Junas e Jaux foram atualizados conforme cláusulas contratuais, 
pelos seguintes índices: até a entrega das chaves dos imóveis comercializados, pela variação do Índice Nacional de 
Construção Civil - INCC e após a entrega das chaves dos imóveis comercializados, pela variação do Índice Geral de 
Preços - Mercado (IGP-M) ou pela Taxa Referencial - TR, para Urbanismo os saldos de créditos são atualizados pela 
variação do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) desde o início do contrato. (b) Referem-se a valores a receber 
substancialmente pela venda de veículos e peças. Os saldos em aberto são realizáveis no curto prazo e a análise 
sobre esses títulos feita pela administração da Companhia, não revelou expectativas de perdas em montante superior 
ao valor provisionado. Os vencimentos dessas contas a receber são como seguem:

Consolidado
2020 2019

A vencer 163.851 159.880
Vencidas até 30 dias 12.998 10.084
Vencidas de 31 a 60 dias 3.558 1.764
Vencidas de 61 a 90 dias 1.469 843
Vencidas de 91 a 180 dias 1.847 1.665
Vencidas há mais de 180 dias 9.442 9.852

193.165 184.088
(c) Para atender as mudanças determinadas pelo IFRS 9 / CPC 48, a Companhia aplicou uma abordagem simplificada 
para o cálculo do impairment de duplicatas a receber, segregando a carteira de clientes segundo sua categoria e 
aplicando um percentual variável, de acordo com a sua classificação, o risco que apresenta e o tempo de atraso. 
Os montantes a longo prazo têm a seguinte composição por anos de vencimentos:

Consolidado
2020 2019

Vencidos (i) 24.052
2020
2021 81.249
2022 25.541
2023 26.347
2024 21.550
Após 2024  197.614

 376.353
(i) Os valores vencidos registrados no não circulante referem-se a clientes em discussão judicial com garantia real do 
imóvel visando recebimento integral ou a reintegração do imóvel. Os valores de contas a receber são registrados até 
o montante da receita reconhecida no exercício, e os recebimentos superiores aos saldos reconhecidos são 
registrados como adiantamento de clientes. Os saldos de adiantamento de clientes decorrentes da aplicação desse 
critério estão classificados integralmente no passivo circulante na rubrica “Credores diversos”. A exposição máxima 
ao risco de crédito na data do balanço é o valor contábil de cada classe de contas a receber mencionada acima. 
A Companhia não mantém nenhum título como garantia de contas a receber. A provisão para impairment de duplicatas 
a receber apresentou as seguintes movimentações:

Consolidado
2020 2019

Saldo em 1º de janeiro 33.643 35.624
Provisão (Reversão) para impairment de duplicatas a receber, líquida 7.434 2.591
Saldos baixados por cisão Rodobens S.A. (26.089)
Duplicatas a receber de clientes baixadas durante o exercício como incobráveis (3.630) (4.572)
Saldo em 31 de dezembro 11.358 33.643
10. Títulos e créditos a receber:

Consolidado
2020 2019

Créditos a receber com venda BNDU (i) 77.562 78.259
Outros 4.505 7.746

82.067 86.005
Circulante (15.415) (13.036)
Não circulante 66.652 72.969
(i) Títulos e créditos a receber representam devedores por compra de valores e bens resultantes da venda a prazo de 
bens não de uso próprio.
11. Operações de crédito:

Consolidado
2020 2019

Financiamentos 1.112.682 777.317
Empréstimos e títulos descontados 108.040 95.153
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (80.525) (40.534)

1.140.197 831.936
Circulante (454.820) (373.210)
Não circulante 685.377 458.726
Essas operações são realizadas pelo Banco Rodobens S.A. Os financiamentos referem-se, substancialmente, 
a operações de crédito para aquisição de caminhões, veículos, outros bens ligados à atividade de transporte, e crédito 
por financiamento habitacional e estão garantidos, em grande parte, por esses bens e outras garantias adicionais, 
quando aplicável. As provisões para crédito de liquidação duvidosa de operações de crédito do Banco Rodobens 
ocorrem em função da qualidade creditícia do devedor, da qual adota um modelo preditivo considerando como 
principais componentes a multiplicação dos fatores para cada contrato da carteira. São eles: (i) probabilidade de 
default no pagamento (PD); (ii) saldo devedor do cliente no momento do default (EAD); e (iii) percentual de perda 
efetiva após ações de recuperação do saldo em default (LGD). Assim os parâmetros PD e LGD são obtidos através 
de análise histórica de comportamento. Caso ocorram indícios antecipados de irrecuperabilidade do crédito, ocorre o 
agravamento do montante provisionado. Os vencimentos da carteira de operações são como seguem:

Consolidado
Vencimento

Descrição
Até 

1 mês
De 1 a 

3 meses
De 3 a 

6 meses
De 6 a 

12 meses
De 1 a 
3 Anos

Acima de 
3 anos

Vencidas a 
partir de 

15 dias Total
Empréstimos
 e títulos descontados 3.738 9.231 41.545 13.841 32.622 6.568 495 108.040
Financiamentos de veículos
 e outros bens 34.494 69.449 99.385 133.105 429.662 126.329 4.087 896.511
Financiamento imobiliário 1.638 40.608 7.034 14.003 14.846 26.181 21.525 125.835
Outros créditos 2.486 3.903 3.993 13.117 8.143 58.481 213 90.336
Total 2020 42.356 123.191 151.957 174.066 485.273 217.559 26.320 1.220.722
Total 2019 38.640 77.972 187.201 104.646 357.886 97.329 8.795 872.469
11.1 Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa: 
A provisão para crédito de liquidação duvidosa apresentou as seguintes movimentações:

Consolidado
2020 2019

Saldo no início do exercício 40.534 39.765
Constituição líquida das reversões no período 52.761 21.096
Créditos baixados para prejuízo (12.770) (20.327)
Saldo no final do exercício 80.525 40.534
12. Estoques:

Consolidado
2020 2019

Imóveis a comercializar 630.240
Veículos nacionais novos 146.935 267.526
Veículos nacionais usados 7.784 47.059
Veículos importados novos 8.212 39.558
Peças, acessórios e pneus 69.467 95.084
Combustíveis e lubrificantes 4.113 4.585
Veículos de arrendamento retornados 5.605 7.909
Outros 4.608 7.148

246.724 1.099.109
Circulante (246.724) (784.561)
Não circulante (imóveis)  314.548
13. Contas correntes com fabricantes:

Consolidado
2020 2019

Mercedes Benz - Veículos comerciais 135.957 110.781
Mercedes Benz / Chrysler - Automóveis 4.933 12.377
Hyundai - Automóveis 1.583 3.013
Toyota do Brasil 1.652 3.894
Outros  172

144.125 130.237
Circulante (63.634) (47.958)
Não circulante 80.491 82.279
Referem-se a contas correntes mantidas com os fabricantes dos veículos que a Companhia comercializa. O saldo é 
decorrente, substancialmente, de aplicações financeiras vinculadas às contas correntes fábrica e de valores a 
receber por bonificações de vendas de veículos e por conta de prestação de serviços de manutenção desses veículos 
no período de garantia.
14. Tributos a recuperar:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS (i) 41.027 43.637
Imposto de renda retido na fonte - IRRF (ii) 3.845 7.564 15.865 12.647
Imposto de renda retido na fonte e contribuição social sobre o lucro 10.394 3.237 24.436 12.093
Tributos a recuperar - Argentina 6.093
Outros 1.931 455 6.846 9.283

16.170 11.256 88.174 83.753
Circulante (16.170) (11.256) (61.486) (57.383)
Não circulante   26.688 26.370
(i) Refere-se substancialmente a créditos sobre aquisições interestaduais de veículos para comercialização. 
A Companhia enviou ao fisco, em fevereiro de 2016, pedido de habilitação de parte dos créditos, conforme ao Art.73 
do RICMS-SP. Em 2019, o fisco homologou parte do pedido de habilitação de crédito do ICMS solicitado pela 
Companhia R$3.584. (ii) Em 2020, foi distribuído à Companhia juros sobre capital próprio no valor bruto de R$35.007 
(2019 - R$31.669) (Nota 20 (a) e 21 (b)), que gerou o montante de R$5.251 (2019 - R$4.750) de IRRF, sendo que a 
diferença para o saldo registrado foi compensado com IRRF a recolher durante o exercício.

15. Cotas de consórcio adquiridas:
Consolidado

2020 2019
Cotas de consórcio adquiridas (i) 126.474 105.747
Circulante (32.124) (37.425)
Não circulante 94.350 68.322
(i) Refere-se ao valor das cotas de consórcio (adimplentes e inadimplentes) adquiridas de grupos de consórcio 
admininstrados pelas empresas Rodobens Administradora de Consórcios Ltda., Portobens Administradora de 
Consórcios Ltda., CNF - Administradora de Consórcios Nacional Ltda. e BrQualy Administradora de Consórcios Ltda.
16. Outros ativos:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Créditos com terceiros (i) 482 28.762 108.524 181.277
Despesas antecipadas 4.935 368 23.589 23.646
Adiantamento a fornecedores 4.089 14.521
Adiantamentos a terceiros 7.144 3.526
Bens a arrendar - Leasing operacional 778 5.211
Intermediação de negócios:
Ações judiciais (ii) 25.523 24.195
Taxa de administração de consórcios a receber (v) 4.675 5.070
Custos incrementais sobre venda de consórcios (vi) 225.652 221.330
Coobrigações (iii) 52.970 79.470 52.970 79.470
Outros créditos - Banco Rodobens (iv) 14.592 34.616
Outros créditos - RNI 4.409
Outros valores a receber 196 2.198 12.139 21.816

58.583 110.798 479.675 619.087
No ativo circulante (58.583) (34.083) (265.343) (315.961)
No ativo não circulante  76.715 214.332 303.126
(i) Créditos, substancialmente, oriundos das empresas administradoras de consórcios, que referem-se a: (a) taxa de 
administração arrecadada pelos grupos de consórcios; e (b) manutenção de veículos a recuperar;
(ii) Refere-se à ação tributária da Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. que transitou em julgado e se 
encontra em fase de execução, cujo valor é estimado e atualizado pela administração, com base na opinião de seus 
consultores jurídicos;
(iii) No exercício de 2019, a Rodobens S.A., prestou garantia para os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) 
emitidos pela RNI Negócios Imobiliários S.A., assumindo os riscos dessas operações;
(iv) Referem-se, substancialmente, a títulos e créditos a receber que representam devedores por compra de valores 
e bens resultantes da venda a prazo de ativos não circulantes mantidos para venda e valores a receber que não se 
caracterizam como operações de crédito, porém possuem característica de concessão de crédito;
(v) Referem-se, substancialmente, a taxa de administração de consórcio a receber reconhecida conforme CPC 47, 
aguardando recebimento do consorciado;
(vi) Referem-se, substancialmente, a custos incrementais sobre vendas de consórcios referentes a comissões pagas 
a estipulantes. Esses custos são amortizados ao longo do prazo do contrato de consórcio. Para os custos incrementais 
foi reconhecido um impairment, que representa em 2020 um saldo de R$7.800 (2019 - R$5.414).
17.  Ativos não circulantes mantidos para venda: Referem-se aos veículos, imóveis e outros, obtidos em dação de 
pagamento, apreendidos ou retomados, destinados para venda e deduzidos de suas respectivas provisões para 
desvalorizações.

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Imóveis 7.359 136.165 67.304 276.274
Veículos 4.953 3.449
Outros bens 242 461
( - ) Provisões para desvalorizações (2.120)  (11.440) (3.803)

5.239 136.165 61.059 276.381
18. Tributos diferidos:
(a) Composição dos créditos tributários:
Créditos tributários diferidos Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
No ativo não circulante
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre
Prejuízos fiscais e base negativa acumulada 58.985 28.970
Diferenças temporárias:
Variação cambial 11.235 1.363 11.235 4.009
Provisão para contingências 1.043 1.031 11.464 12.303
Provisão sobre participação nos lucros 930 695 6.266 4.707
Taxa de administração de Consórcios e custos incrementais 40.510 39.939
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 37.262 29.025
Perdas de créditos 10.985 10.910
Provisão para perda com grupos de consórcios 13.334 12.484
Instrumentos financeiros derivativos 7.238 1.202

Créditos tributários diferidos Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Ajustes ao valor justo de instrumentos financeiros 9.467
Redução do valor recuperável de ativos (impairment) 721 6.441 9.263
Outras  49 19.840 8.852

13.929 3.138 223.560 171.131
Saldos compensáveis de Imposto de
  renda e contribuição social diferidos (13.929) (3.138) (79.727) (68.135)
Saldo líquido de tributos diferidos ativos   143.833 102.996
Débitos tributários diferidos (i)
No passivo não circulante
Imposto de renda e contribuição social sobre:
Instrumentos financeiros derivativos 12.819 2.469 18.731 1.120
Ajuste econômico depreciação - Lei 11.638 64.764 59.249
Receita reconhecida pela evolução e não realizadas financeiramente 14.466
Outros 1.174 674 8.975 24.322
PIS e Cofins diferidos:
Receita reconhecida pela evolução e não realizadas financeiramente 16.708
Outros    2.821

13.993 3.143 92.470 118.686
Saldos compensáveis de Imposto de
 renda e contribuição social diferidos (13.929) (3.138) (79.727) (68.135)
Saldo líquido de tributos diferidos passivos 64 5 12.743 50.551
Na controladora, os ativos diferidos de Imposto de renda decorrentes de prejuízos fiscais e diferenças temporárias 
são reconhecidos contabilmente levando-se em consideração a realização provável desses tributos, a partir de 
projeções de resultados elaboradas com base em premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, 
portanto, sofrer alterações. A Companhia possui créditos tributários diferidos sobre prejuízos fiscais, no montante de 
R$11.671 (2019 - R$12.636), não contabilizados por não atenderem aos requisitos das práticas contábeis para seu 
registro. No consolidado, os tributos diferidos são substancialmente oriundos das operações da Rodobens Veículos 
Comerciais Cirasa S.A., Rodobens Administradora de Consórcios Ltda., Rodobens Comércio e Locação de Veículos 
Ltda. e do Banco Rodobens S.A., onde os prejuízos fiscais e diferenças temporárias decorrentes de resultados são 
reconhecidos contabilmente levando-se em consideração a realização provável desses tributos, a partir de projeções 
de resultados elaboradas com base em premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, 
sofrer alterações. (b) Métodos de apuração do Imposto de renda e da contribuição social sobre lucro líquido: 
Os seguintes métodos são utilizados pelo Grupo: (i) Imposto de renda - calculado à alíquota de 15% sobre o lucro 
tributável, mais um adicional de 10% sobre o lucro que ultrapassar R$240; contribuição social sobre lucro líquido - 
calculada à alíquota de 9%; (ii) Banco Rodobens - A provisão para Imposto de renda foi calculada pela alíquota de 
15% do lucro tributável, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro anual excedente a R$240. A provisão para 
contribuição social foi constituída pela alíquota de 20% até 31/12/2018 e, a partir de 2019, a alíquota passou a vigorar 
a 15%, conforme previsto pela Lei 13.169/15. A Emenda Constitucional nº 103/2019, majorou novamente a alíquota 
da contribuição social sobre lucro líquido (CSLL) para 20%, com vigência a partir de 01/03/2020. Em decorrência 
disso, os créditos e débitos sobre diferenças temporárias foram constituídos de acordo com as alíquotas vigentes a 
partir de 2020, considerando as suas perspectivas de recuperação. (iii)  Imposto de renda e contribuição social, 
as alíquotas de tributação mencionadas no item (i) acima, calculadas pelo método do lucro presumido, de acordo com 
a sistemática de cálculo estabelecida pelas Leis nº 8.981/95 e nº 9.249/95.
19. Créditos com grupos de consórcios:

Consolidado
2020 2019

Créditos com os grupos devedores - Encerrados (i) 37.873 30.314
(i) Os créditos com os grupos devedores referem-se, substancialmente, a empréstimos concedidos a grupos de 
consórcio para cobrir as insuficiências de recursos para aquisição de bens. Para esses créditos foi reconhecido 
impairment, no montante de R$31.993 (2019 - R$27.554).
20. Partes relacionadas:
(a) Saldos em 31 de dezembro: Controladora

2020
Ativo Passivo

Caixa e equi-
valentes de 
caixa, apli-

cações Contas
Divi-

dendos
(i) Juros 
sobre Contas

Divi-
dendos

(ii) Juros 
sobre

financeiras e 
TVM

a rece-
ber

a rece-
ber

capital 
próprio

a pagar 
(vi)

a pagar 
(iv)

capital 
próprio

Acionistas e administradores 26.937 766.704 8.291
Banco Rodobens S.A. 26.276 7.493
HRB Comércio de Veículos Ltda. 382
Rodobens Administradora
 de Consórcios Ltda. 156 48
Rodobens Corporativa S.A. 6 303 3.014
Rodobens Locação de Imóveis Ltda.     20   

26.276 6 156 7.875 27.308 766.704 11.305
Controladora

2019
Ativo Passivo

Caixa e equivalentes 
de caixa, aplicações

Adiantamento 
para futuro Dividendos (i) Juros sobre Contas Dividendos (ii) Juros sobre

financeiras e TVM Contas a receber aumento de capital a receber capital próprio a pagar a pagar capital próprio
Acionistas e administradores 3.790 17.510
Banco Rodobens S.A. 92.796 118 4.389
Br Consórcios Administradora de Consórcios Ltda. 4
BrQualy Administradora de Consórcios Ltda. 2
CNF Administradora de Consórcios Nacional Ltda. 3
GVC Geração de Valor em Cobrança Ltda. 177
HRB Comércio de Veículos Ltda. 680
Ilha Bela Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros 5
Portobens Administradora de Consórcios Ltda. 6
Prestacon Administradora e Corretora de Seguros de Vida Ltda. 1
Promogreen Promotora de Vendas e Prestação de Serviços Ltda. 210
RCE Digital Ltda. 5 2
Rio Diesel Veículos e Peças S.A. 17
RNI Incorporadora Imobiliária 452 Ltda. 8.117
RNI Incorporadora Imobiliária 456 Ltda. 9.029
RNI Negócios Imobiliários S.A. 237 128
Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. 364 3.769 165
Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda. 2
Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda. 1 1.235
Rodobens Automóveis Salvador Ltda. 488
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. 4 2
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. 16
Rodobens Locadora de Veículos Ltda. 14 3
Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. 2.008
Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A. 5.195
Juillan Holdings Ltda. 375
Jaux Holdings Ltda. 53
Junas Holdings Ltda. 5
Outros  142       

92.796 18.441 5.628 145 10.846 1.911 3.790 17.510
(i) Em 2020, as investidas Rodobens Administradora de Consórcios Ltda., HRB Comércio de Veículos Ltda. e Banco Rodobens S.A. distribuíram juros sobre capital próprio de R$34.000,R$450 e R$10.000, respectivamente. Em 2019, 
as investidas Rodobens Administradora de Consórcios Ltda., HRB Comércio de Veículos Ltda. e Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. distribuíram juros sobre capital próprio de R$39.600, R$450 e R$5.550, respectivamente. 
Os valores destinados à Companhia referentes à sua participação em 2020 foram de R$25.742, R$450 e R$8.815, respectivamente, e em 2019 R$29.982, R$450 e R$1.237, respectivamente. (ii) Em dezembro de 2020 foi aprovado pelo 
Conselho de Administração a distribuição de juros sobre capital próprio pela Companhia no montante de R$13.300 (2019 - R$3.000) no mês de dezembro, sendo que o montante de R$1.995 (2019 - R$450), referente ao Imposto de renda 
retido na fonte. Adicionalmente, no exercício de 2019 a Companhia prestou garantia para os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) emitidos pela RNI Negócios Imobiliários S.A., assumindo os riscos dessas operações  (Nota 31).

Consolidado
2020 2019

Ativo Passivo Resultado Ativo Passivo Resultado
Dividendos, Dividendos, Contas a pagar Dividendos, Dividendos,

Mútuo lucros e juros lucros e juros por aquisição de Mútuo lucros e juros lucros e juros Mútuo
financeiro sobre o capital sobre o capital investimentos Mútuo Receita Despesa financeiro sobre o capital sobre o capital financeiro Receita Despesa

 (iii) a receber a pagar (iv) (vi) financeiro (iii) financeira financeira  (iii) a receber a pagar (iv)  (iii) financeira financeira
Empreendimentos Imobiliários -
 Sistema Fácil (v) 5.210 162
Rodobens Administradora e
 Corretora de Seguros Ltda. (56) 10.677 2.856 (173)
Rodobens Administradora
 Corretagem de Previdencia
  Privada Ltda. (1.312) 82.670 (4.172)
Prestacon Administradora e
 Corretora Seguros de Vida Ltda. (277) 21.064 (867)
Rodobens Transportes
 Administradora e Corretora
  de Seguros Ltda. (181) 13.640 (527)
Rodobens Assessoria Técnica
 e Gerenciamento de Riscos
  em Seguros Ltda. (276) 21.767 (877)
BrQualy Administradora
 e Corretora de Seguros Ltda. 4.227 (239)
Rodobens Corporativa S.A. 15.012
Rodobens Negócios e Soluções Ltda. 4.268 34
Acionistas (pessoas físicas) 992.337 26.937 1.532 25.899
Outras 1.496 246   688 85  2.514 45 825 112 151  

5.764 246 1.007.349 26.937 688 119 (2.102) 2.514 1.577 37.401 151.546 313 (6.855)
(iii) Correspondem a saldos de mútuos mantidos com empresas ligadas, cujas demonstrações financeiras não foram 
consolidadas ou, ainda, consolidadas na proporção da participação no capital social; estão sujeitos a juros com base 
na variação do Certificado de depósito interbancário (“CDI”), com vencimentos renováveis ou de longo prazo.
(iv) No ano de 2020 foram realizadas distribuições de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas com 
base na TJLP acumulada do ano de 2020, conforme reuniões dos sócios realizadas no exercício. Adicionalmente, 
foi considerada a distribuição de dividendos na Rodobens S.A. a seus acionistas ocorrida em 29/09/2020 no montante 
de R$762.914, com pagamentos condicionados à verificação pela Companhia, de disponibilidades de caixa em 
montante de, no mínimo, R$1.200.000, e, caso cumprida essa condição, o pagamento dos dividendos ora declarados 
será realizado em até 36 meses contados desta data. Em complemento, no consolidado, houve também distribuição 
de dividendos nas empresas Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda., Rodobens Adm. e Corret. de 
Prev. Privada Ltda. e Prestacon Adm. e Corretora de Seguros Ltda. ocorridas em 10 e 11.08.2020 no montante de 
R$233.558, sendo todas distribuições relacionadas as reorganizações societárias demonstradas na Nota 1. 
(v) Sociedades de Propósito Específico - SPEs da atividade de incorporação imobiliária praticada pela RNI. 
Essas operações incluem a disponibilização de recursos para os empreendimentos, os contratos de prestação de 
serviços, as garantias dos acionistas controladores em contratos de financiamento e a venda de unidades residenciais 
a prazo para alguns dos atuais cotistas controladores em conjunto. (vi) Em novembro de 2020, a Companhia adquiriu 
de Beny Maria Verdi Haddad, 26.937.302 ações da Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A., pelo montante de 
R$26.937, a ser pago em 29/01/2021.
(b) Remuneração do pessoal-chave da administração: O pessoal-chave da administração inclui os membros da 
diretoria executiva e do conselho de administração. A remuneração paga ou a pagar pelos serviços desses 
profissionais refere-se exclusivamente aos honorários da diretoria e dos conselheiros e aos correspondentes 
encargos trabalhistas que, no exercício de 2020, montaram a R$4.817 (2019 - R$6.246), da controladora e R$18.140 
(2019 - R$19.145) do consolidado.
(c) Ativos não circulantes mantidos para venda: Em 2020 a Companhia efetuou transações envolvendo imóveis 
obtidos em dação de pagamento e retomados (Ativos não circulantes mantidos para venda) por meio de venda à 
partes relacionadas pelo valor de laudo de avaliação, totalizando uma receita de venda de R$86.618 (2019 - 
R$41.077), apurando um lucro de R$3.487 (2019 - R$5.812). Essas receitas estão reclassificadas na demonstração 
do resultado na rubrica “Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas”.
(d) Outras transações com partes relacionadas:

2020
Resultado Passivo

Despesas 
administrativas

Despesas 
financeiras

Passivo de 
arrendamento

RCE Digital Ltda. (1.009)
GVC Geração de Valor em Cobrança Ltda. (1.860)
Verhaw Locação de Equipamento de Informática Ltda. (5.237)
Rodobens Locação de Imóveis Ltda (1.349) (812) 20.957
Verdade Locação de Imóveis Ltda (197) (168) 4.375
Miranda Hage - Locação de Imóveis (1.089) (565) 5.997
Rio Bahia Locação de Imóveis Ltda. (318) (22) 399
RPRJ Locação de Imóveis Ltda. (449) (387) 4.075
Verddad Administração de Bens Ltda. (654) (309) 3.234
Outros (2.196)   

(14.358) (2.262) 39.036
2019

Resultado Passivo
Despesas 

administrativas
Despesas 
financeiras

Passivo de 
arrendamento

Verhaw Locação de Equipamento de Informática Ltda. (6.747)
Miranda Hage - Locação de Imóveis (1.012) (595) 6.422
RPRJ Locação de Imóveis Ltda. (417) (385) 4.085
Verddad Administração de Bens Ltda. (606) (313) 3.582
Outros    

(8.782) (1.293) 14.089
21. Investimentos:
(a) Informações sobre investimentos:

Controladora
Quantidade de Patrimônio
ações e quotas Percentual de líquido Lucro líquido/
possuídas (em participação (passivo a (prejuízo)

lotes de mil) direta % descoberto) do exercício
Em 31/12/2020
Banco Rodobens S.A. 230.191 88,15 585.976 70.276
BrQualy Administradora de Consórcios Ltda. 1 0,00 165.798 12.028
BrQualy Administradora e
 Corretora de Seguros Ltda. 1 0,01 9.027 100
HRB Comércio de Veículos Ltda. 4.660 99,98 10.673 1.278
Prestacon Administradora
 e Corretora de Seguros de Vida Ltda. 22.058 87,91 30.733 81.649
Rio Diesel Veículos e Peças S.A. 1.800 10,00 34.955 2.167
Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. 178.037 75,71 779.467 190.114
Rodobens Administradora
 e Corretora de Seguros Ltda. 93.906 87,78 110.698 8.895
Rodobens Administração
 e Corretagem de Previdência Privada Ltda. 79.200 87,91 118.740 51.241
Rodobens Assessoria Técnica e Gerenciamento
 de Riscos em Seguros Ltda. 1 0,00 24.133 357

Controladora
Quantidade de Patrimônio
ações e quotas Percentual de líquido Lucro líquido/
possuídas (em participação (passivo a (prejuízo)

lotes de mil) direta % descoberto) do exercício
Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda. 15.731 97,52 9.686 952
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. 57.612 22,90 357.733 38.130
Rodobens Locadora de Veículos Ltda. 946 5,86 49.572 14.181
Rodobens Seminovos Ltda. 9.645 99,95 (456) (132)
Rodobens Transportes Administração e
 Corretora de Seguros Ltda. 1 0,00 14.078 (41)
Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A. 8.815 54,37 (30.497) 1.803
Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A. 61.456 43,84 177.690 38.437
Rodobens Veículos Comerciais
 Pernambuco Ltda. 6.198 38,72 12.154 467
Rodobens Veículos Comerciais Rondônia Ltda. 2.000 50,00 (17.211) (674)
Rodobens Veículos Comerciais SP S.A. 20.282 97,23 20.699 1.600

Controladora
Quantidade de Patrimônio
ações e quotas Percentual de líquido Lucro líquido/
possuídas (em participação (passivo a (prejuízo)

lotes de mil) direta % descoberto) do exercício
Em 31/12/2019
AF Tatuapé Veículos Ltda. 1.539 100,00 383 (9)
Banco Rodobens S.A. 230.191 88,15 568.382 66.972
BrQualy Administradora de Consórcios Ltda. 1 0,00 148.705 18.136
BrQualy Administradora e
 Corretora de Seguros Ltda. 1 0,01 8.927 253
Delta Veículos Ltda. 5.419 100,00 2.555 (911)
DM Motors do Brasil Ltda. 35.833 85,52 29.530 (619)
Green Star Peças e Veículos Ltda. 10.378 58,64 5.000 (1.612)
GVC Geração de Valor em Cobrança Ltda. 2.212 100,00 1.740 392
HRB Comércio de Veículos Ltda. 4.660 99,98 9.846 1.946
Ilha Bela Companhia Securitizadora
 de Créditos Financeiros 6.339 100,00 10.546 (791)
Itabens Participações Ltda. 1.000 100,00 1.844 367
Jaux Holdings Ltda. 2.939 69,08 511 (123)
Juillan Holdings Ltda. 9.425 100,00 110 (840)
Junas Holdings Ltda. 11.532 87,60 (93) (137)
Promogreen Promotora de Vendas
 e Prestação de Serviços Ltda. 198 99,00 489 (16)
RCE Digital Ltda. 2.171 50,48 4.693 226
Rio Bahia Locação de Imóveis Ltda. 1.864 93,77 2.140 534
Rio Diesel Veículos e Peças S.A. 1.800 10,00 34.202 1.498
RNI Negócios Imobiliários S.A. 14.746 33,69 616.597 1.609
Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. 178.037 75,71 694.943 162.661
Rodobens Administração
 de Ativos Imobiliários Ltda. 41.010 100,00 35.971 (5.039)
Rodobens Assessoria Técnica e Gerenciamento
 de Riscos em Seguros Ltda. 1 0,00 23.776 1.247
Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda. 15.731 97,52 8.734 (2.405)
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. 57.612 22,90 319.369 26.211
Rodobens Corporativa Ltda. 31.805 93,88 32.938 (5.978)
Rodobens Holding Ltda. 100 100,00 100 1
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. 69.626 99,41 151.468 4.276
Rodobens Locadora de Veículos Ltda. 946 5,86 35.141 4.669
Rodobens Negócios e Soluções Ltda. 10 99,98 (3.185) (168)
Rodobens Seminovos Ltda. 9.645 99,95 (324) (193)
Rodobens Transportes Administradora
 e Corretora de Seguros Ltda. 1 0,00 14.119 466
Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A. 8.815 54,37 (32.300) (4.991)
Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A. 15.409 24,95 36.042 (5.033)
Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. 7.863 22,49 95.544 11.512
Rodobens Veículos
 Comerciais Pernambuco Ltda. 6.198 38,72 11.687 (90)
Rodobens Veículos Comerciais Recife Ltda. 4.391 100,00 105 (27)
Rodobens Veículos Comerciais Rondônia Ltda. 2.000 50,00 (16.537) (2.502)
Rodobens Veículos Comerciais SP S.A. 20.282 97,23 19.098 (249)
Verdade Locação de Imóveis Ltda. 2.750 75,64 22.489 13.031
WV Holdings Ltd. 13.000 42,90 52.558 (10.387)
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(b) Movimentação dos investimentos:
Controladora

Saldos em 
31/12/2019

Integralização/aquisição 
(venda) de quotas/ações Cisão

Juros sobre 
capital 
próprio

Dividendos 
recebidos 
e a receber

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Ajustes de 
economia 

hiperinflacionária
Ajustes 

patrimoniais

Resultado de 
participações 

societárias
Saldos em 
31/12/2020

Valor do 
investi- 
mento

Mais valia de 
participação 

societária
Valor 

do ágio
Saldos em 
31/12/2020

AF Tatuapé Veículos Ltda. 5.664 (377) (5.281) (6)
Banco Rodobens S.A. 501.030 (8.815) (37.323) (302) 61.949 516.539 516.539 516.539
BrQualy Administradora de Consórcios Ltda. 7 - 1 8 8 8
BrQualy Administradora e Corretora de Seguros Ltda. 1 - 1 1 1
Delta Veículos Ltda. 2.556 (2.486) 16 32 (118)
DM Motors do Brasil Ltda. 25.253 (24.892) 237 467 (1.065)
Green Star Peças e Veículos Ltda. 2.930 (2.868) 23 46 (131)
GVC Geração de Valor em Cobrança Ltda. 1.741 (764) (977)
HRB Comércio de Veículos Ltda. 9.843 (450) 1.277 10.670 10.670 10.670
Ilha Bela Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros 10.546 (10.442) (104)
Itabens Participações Ltda. 1.844 (1.821) (23)
Jaux Holdings Ltda. 353 131 (433) (51)
Juillan Holdings Ltda. 111 2.699 (238) (2.572)
Junas Holdings Ltda. (83) 32 59 (8)
Prestacon Administradora e Corretora de Seguros de Vida Ltda. 22.061 1 4.955 27.017 27.017 27.017
Promogreen Promotora de Vendas e Prestação de Serviços Ltda. 484 (578) 94
RCE Digital Ltda. 2.369 (2.361) (1) (7)
Rio Bahia Locação de Imóveis Ltda. 6.355 (1.877) (399) (4.348) 269
Rio Diesel Veículos e Peças S.A. 4.195 (130) 205 4.270 3.495 775 4.270
RNI Negócios Imobiliários S.A. 207.728 (203.227) (4.501)
Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. 526.147 (25.742) (52.318) 309 141.746 590.142 590.142 590.142
Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda. 93.872 (88) (888) 4.275 97.171 97.171 97.171
Rodobens Administração de Ativos Imobiliários Ltda. 35.971 81.000 (112.121) (4.850)
Rodobens Administração e Corretagem de Previdência Privada Ltda. 79.207 2 25.176 104.385 104.385 104.385
Rodobens Assessoria Técnica e Gerenciamento de Riscos em Seguros Ltda. 1 1 1 1
Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda. 8.518 928 9.446 9.446 9.446
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. 73.133 54 8.732 81.919 81.919 81.919
Rodobens Corporativa S.A. 30.921 5.751 (35.492) 3.083 5.677 (9.940)
Rodobens Holding Ltda. 100 (74) (26)
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. 150.568 (136.406) (16.142) 1.980
Rodobens Locadora de Veículos Ltda. 2.056 15 830 2.901 2.901 2.901
Rodobens Negócios e Soluções Ltda. (3.183) 3.215 (32)
Rodobens Seminovos Ltda. (324) (132) (456) (456) (456)
Rodobens Transportes Administradora e Corretora de Seguros Ltda. 1 1 1 1
Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A. (17.560) 980 (16.580) (16.580) (16.580)
Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A. 8.994 52.096 107 16.704 77.901 77.901 77.901
Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. 21.491 (23.152) (675) 3 2.333
Rodobens Veículos Comerciais Pernambuco Ltda. 4.525 181 4.706 4.706 4.706
Rodobens Veículos Comerciais Recife Ltda. 106 (35) (71)
Rodobens Veículos Comerciais Rondônia Ltda. 3.924 (337) 3.587 (8.606) 12.193 3.587
Rodobens Veículos Comerciais SP S.A. 22.773 1.556 24.329 20.125 4.204 24.329
Verdade Locação de Imóveis Ltda. 17.012 (17.048) 36
WV Holdings Ltd. 22.548  (23.234)   2.486 4.540  (6.340)      

1.690.649 313.697 (573.500) (35.007) (106.988) 5.946 10.762 (10.517) 242.916 1.537.958 1.520.786 16.397 775 1.537.958
Provisão para perdas com investimentos (passivo) 29.419 25.642

1.720.068 1.563.600
Controladora

Saldos em 
31/12/2018

Integralização/aquisição 
(venda) de quotas/ações

Transferências 
de participações 

societárias

Juros sobre 
capital 
próprio

Dividendos 
recebidos 
e a receber

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Ajustes de 
economia 

hiperinflacionária
Ajustes 

patrimoniais

Resultado de 
participações 

societárias
Saldos em 
31/12/2019

Valor do 
investimento

Mais valia de 
participação 

societária
Valor 

do ágio
Saldos em 
31/12/2019

AF Tatuapé Veículos Ltda. 5.673 (9) 5.664 383 5.281 5.664
Banco Rodobens S.A. 483.222 (39.632) (82) (1.435) 58.958 501.031 501.030 501.030
BrQualy Administradora de Consórcios Ltda. 7 7 7 7
BrQualy Administradora e Corretora de Seguros Ltda. 1 1 1 1
Delta Veículos Ltda. 2.754 (118) (52) (28) 2.556 2.556 2.556
DM Motors do Brasil Ltda. 31.879 (4.697) (604) (747) (578) 25.253 25.253 25.253
Green Star Peças e Veículos Ltda. 4.320 36 (187) (167) (74) (998) 2.930 2.930 2.930
GVC Geração de Valor em Cobrança Ltda. (464) 2.207 (2) 1.741 1.741 1.741
HRB Comércio de Veículos Ltda. 8.347 (450) 1.946 9.843 9.843 9.843
Ilha Bela Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros 11.337 (791) 10.546 10.546 10.546
Itabens Participações Ltda. 1.830 14 1.844 1.844 1.844
Jaux Holdings Ltda. (97) 791 (341) 353 353 353
Juillan Holdings Ltda. 586 365 (840) 111 111 111
Junas Holdings Ltda. (278) 361 (166) (83) (83) (83)
Promogreen Promotora de Vendas e Prestação de Serviços Ltda. 500 (16) 484 484 484
RCE Digital Ltda. 2.297 (1) 73 2.369 2.369 2.369
Rio Bahia Locação de Imóveis Ltda. 6.342 (488) 501 6.355 2.007 4.348 6.355
Rio Diesel Veículos e Peças S.A. 4.045 150 4.195 3.420 775 4.195
RNI Negócios Imobiliários S.A. 207.291 (129) 566 207.728 207.728 207.728
Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. 482.885 (29.982) (42.295) (259) (6.372) 122.171 526.148 526.147 526.147
Rodobens Administração de Ativos Imobiliários Ltda. 41.010 (5.039) 35.971 35.971 35.971
Rodobens Agrícola e Pecuária Ltda. 452 (452)
Rodobens Assessoria Técnica e Gerenciamento de Riscos em Seguros Ltda. 1 1 1 1
Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda. 1.519 6.968 31 8.518 8.518 8.518
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. 69.118 (25) (1.962) 6.002 73.133 73.133 73.133
Rodobens Comércio Internacional S.A. 8 (129) 121
Rodobens Corporativa Ltda. 36.113 (9.207) 9.627 (5.612) 30.921 30.921 30.921
Rodobens Holding Ltda. 100 100 100 100
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. 146.318 4.250 150.568 150.568 150.568
Rodobens Locadora de Veículos Ltda. 1.818 (7) 245 2.056 2.056 2.056
Rodobens Negócios e Soluções Ltda. (3.016) (167) (3.183) (3.183) (3.183)
Rodobens Seminovos Ltda. (2.730) 2.600 (194) (324) (324) (324)
Rodobens Transportes Administradora e Corretora de Seguros Ltda. 1 1 1 1
Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A. (14.847) (2.713) (17.560) (17.560) (17.560)
Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A. 11.844 (103) (1.492) (1.255) 8.994 8.994 8.994
Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. 20.567 (1.237) (337) (1) (90) 2.589 21.491 21.491 21.491
Rodobens Veículos Comerciais Pernambuco Ltda. 11.773 (6.770) (478) 4.525 4.525 4.525
Rodobens Veículos Comerciais Recife Ltda. 102 4 106 106 106
Rodobens Veículos Comerciais Rondônia Ltda. 5.175 (1.251) 3.924 (8.269) 12.193 3.924
Rodobens Veículos Comerciais SP S.A. 23.015 (242) 22.773 18.569 4.204 22.773
Verdade Locação de Imóveis Ltda. 7.155 9.857 17.012 17.012 17.012
WV Holdings Ltd. 26.668     (7.368) 7.705  (4.457) 22.548 22.548   22.548

1.588.835 46.899  (31.669) (82.882) (17.941) 16.459 (11.351) 182.301 1.690.651 1.663.848 26.026 775 1.690.649
Provisão para perdas com investimentos (passivo) 28.450 29.419

1.617.285 1.720.068

(c) Comentários sobre as principais movimentações relativas às empresas controladas e coligadas: A equivalência patrimonial foi calculada com base em demonstrações 
financeiras das controladas e coligadas na data-base 31/12/2020 e 31/12/2019. (i) Durante 2020 e 2019, a Companhia integralizou capital e, também, negociou participações 
societárias nas empresas listadas abaixo. As transações que foram realizadas junto a outras empresas do grupo Rodobens foram a valor de patrimônio líquido contábil. 
Estas transações são, substancialmente: • Em novembro de 2020, a Companhia adquiriu de Beny Maria Verdi Haddad, 26.937.302 ações da Rodobens Veículos Comerciais 
Cuiabá S.A., pelo montante de R$26.937, a ser pago até 29/01/2021. Em novembro de 2020, a Companhia integralizou R$2.007 na investida Rodobens Veículos Comerciais 
Cuiabá S.A. Ainda em novembro de 2020 houve a incorporação da investida Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. pela também investida Rodobens Veículos Comerciais 
Cirasa S.A., no qual a Companhia, devido a incorporação, subscreveu 51.843.753 ações na Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A., passando a deter 43,84% das ações na 
investida. • Em agosto de 2020 transacionou a integralização de 22.057.750 quotas, que os sócios acionistas possuíam da investida Prestacon Administradora e Corretora de 
Seguros de Vida Ltda., pelo montante de R$22.061 passando a deter 87,91% na investida, convertidos em aumento de capital na Companhia (Nota 34 (a)). • Em agosto de 2020 
transacionou a integralização de 79.199.900 quotas, que os sócios acionistas possuíam da investida Rodobens Adm. e Corretagem de Previdência Privada Ltda., pelo montante 
de R$79.207 passando a deter 87,91% na investida, convertidos em aumento de capital na Companhia (Nota 34 (a)). • Em agosto de 2020 transacionou a compra de 93.906.303 
quotas, que os sócios acionistas possuíam da investida Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda., pelo montante de R$93.872 passando a deter 87,78% na 
investida, convertidos em aumento de capital na Companhia (Nota 34 (a)). • Em agosto de 2020 a Companhia passou por uma cisão parcial, transferindo as participações em 
algumas investidas para a Rodobens Corporativa S.A.(Nota 2.2 (ii) (a) e Nota 34 (a)). • Em fevereiro, junho e agosto de 2020, integralizou 81.000.000 quotas na empresa 
Rodobens Administração de Ativos Imobiliários Ltda. no montante de R$81.000, mantendo o seu percentual de participação de 100% das quotas na investida. • Em abril de 2019 
foi constituída a Rodobens Administração de Ativos Imobiliários Ltda., no qual somado com os aumentos de maio e julho de 2019, integralizou 41.009.999 quotas na investida, 
no montante de R$41.010, passando a deter 100% das quotas na investida. • Em janeiro de 2019 a investida Green Belém Comércio de Veículos Ltda. alterou sua denominação 
social para GVC Geração de Valor em Cobrança Ltda., neste mesmo mês reduziu seu capital social de R$21.634 para R$10, passando a Companhia a deter 5.438 quotas na 
investida. No mesmo ato a Companhia transacionou a compra de 4.561 quotas da empresa Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda., no montante de R$5, passando a 
deter 99,99% na investida. Em dezembro de 2019, integralizou 2.202.000 quotas, no montante de R$2.202, passando a deter 100% das quotas da investida.
(d) Investimentos em sociedades coligadas e controladas em conjunto:

Consolidado
Quantidade de Percentual de Lucro líquido 2020 2019
ações e quotas participação (prejuízo) Valor Resultado de Valor Valor de perda Resultado de

Empresas
possuídas 

(em lotes de mil)
direta e 
indireta

Patrimônio 
líquido

do 
exercício

do 
investimento

participações 
societárias

do 
investimento

com investimento 
(passivo)

participações 
societárias

Empreendimentos
 Imobiliários -
  Sistema Fácil 4.003 111.055 (1.910) 6.698
Rio Díesel Veículos
 e Peças S.A. 1.800 10,00% 34.955 2.167 4.270 217 4.195 150
Br Consórcios
 Administradora
  de Consórcios Ltda. 3.000 50,00% 97.464 24.222 48.732 12.111 51.199 14.213
Outros 88 (25) 128  2

53.090 16.306 166.577 (1.910) 21.063
22. Intangível: Controladora

Software Marcas e patentes Em Curso Total
Em 31/12/2019
Saldo inicial 6 67 10 83
Aquisições 6 6
Tranferências 10 (10)
Baixas (19) (19)
Depreciação - Alienação 6 6
Amortização (3) (8)  (11)
Saldo contábil líquido  65  65
Saldos em 31/12/2019
Custo total 249 124 373
Amortização acumulada (249) (59)  (308)
Saldo contábil líquido  65  65
Em 31/12/2020
Saldo inicial 65 65
Aquisições 12 12
Transferências
Baixas (131) (131)
Depreciação - Alienação 68 68
Amortização  (8)  (8)
Saldo contábil líquido  6  6
Saldos em 31/12/2020
Custo total 6 6
Amortização acumulada
Saldo contábil líquido  6  6
Taxas anuais de amortização - % 20 20   

Consolidado
Direito de 

uso de software
Marcas e 
patentes

Concessão de direito 
de uso (i) e (iii)

Ágio de 
investimentos (ii)

Outros bens 
Intangíveis

Total 
Intangível

Em 31/12/2019
Saldo inicial 47.509 734 25.592 14.554 180 88.569
Ajustes (9) 1 (8)
Aquisição 11.870 11 11.881
Alienação (3) (19) (22)
Amortização (11.987) (79)  (721) (148) (12.935)
Saldo contábil líquido 47.380 666 25.592 13.833 14 87.485
Em 31/12/2019
Custo total 130.973 4.059 25.750 52.543 2.184 215.509
Amortização acumulada (83.593) (3.393) (158) (38.710) (2.170) (128.024)
Saldos contábil líquido 47.380 666 25.592 13.833 14 87.485
Em 31/12/2020
Saldo inicial 47.380 666 25.592 13.833 14 87.485
Cisão (4.733) (578) (9.629) (98) (15.038)
Aquisição 24.046 42 84 24.172
Alienação (10.605) (62) (10.667)
Amortização (10.836) (44)    (10.880)
Saldo contábil líquido 45.252 24 25.592 4.204  75.072
Em 31/12/2020
Custo total 107.633 3.143 25.592 52.442 188.810
Amortização acumulada (62.381) (3.119)  (48.238)  (113.738)
Saldos contábil líquido 45.252 24 25.592 4.204  75.072
Taxas anuais
  de amortização - % 20% 10% 20%
(i) Refere-se a direito de concessão da marca Mercedes-Benz adquirido da Campo Grande Diesel Ltda. pela Rodobens Veículos Comerciais SP S.A. (ii) O ágio está sujeito a 
testes anuais de recuperabilidade, conforme descrito na Nota 2.16. (iii) Refere-se à aquisição da concessão da bandeira Mercedes Benz da empresa Rodobens Veículos 
Comerciais Rondônia Ltda. 
23. Imobilizado:

Controladora
Benfeitoria em bens 

de terceiros
Móveis e 
utensílios

Equipamentos de 
processamento de dados Veículos

Máquinas e 
equipamentos Instalações Total

Em 31/12/2019
Saldo inicial 10 247 62 362 14 3 698
Aquisições 126 7 53 186
Baixas (138) (19) (4) (161)
Transferências  
Depreciação - Alienação 23 10 2 35
Depreciação (3) (57) (22) (123) (2) (1) (208)
Saldo contábil líquido 7 201 38 292 10 2 550
Saldos em 31/12/2019
Custo total 1.106 609 127 1.377 71 4 3.294
Depreciação acumulada (1.099) (408) (89) (1.085) (61) (2) (2.744)
Saldo contábil líquido 7 201 38 292 10 2 550
Em 31/12/2020
Saldo inicial 7 201 38 292 10 2 550
Aquisições 1 1
Baixas (1.106) (609) (128) (1.377) (71) (4) (3.295)
Transferências
Depreciação - Alienação 1.100 439 99 1.126 62 2 2.828
Depreciação (1) (31) (10) (41) (1)  (84)
Saldo contábil líquido        
Saldos em 31/12/2020
Custo total
Depreciação acumulada        
Saldo contábil líquido        
Taxas anuais de depreciação - % 10 à 25 10 20 20 10

Consolidado
Terras e 
terrenos

Edifícios e 
dependências

Benfeitorias em bens 
de terceiros (i) Instalações

Máquinas e 
equipamentos

Ferramentas e 
instrumentos

Móveis e 
utensílios Veículos

Computadores 
e periféricos

Outros 
bens

Obras em 
andamento

Total imobilizado 
de uso

Veículos 
arrendamento

Total 
Imobilizado

Em 31/12/2019
Saldo inicial 57.398 31.518 48.817 3.094 15.700 3.022 9.491 16.705 263 5.267 8.051 199.326 364.961 564.287
Ajustes 274 197 5 4 1 481 481
Aquisição 39 4.359 5.886 384 2.651 1.600 1.890 14.835 3.384 2.164 2.696 39.888 125.527 165.415
Alienação (ii) (84) (71) (166) (251) (37) (186) (9.100) (122) (208) (10.225) (151) (10.376)
Reversão da provisão ao valor recuperável (465) (465) (7) (472)
Transferência 3.196 263 283 172 291 (4.205) -
Transferências ativos para venda 141 141 (67.515) (67.374)
Depreciação  (882) (10.964) (714) (1.661) (1.060) (2.513) (1.548) (2.430) (2.360)  (24.132) (64.434) (88.566)
Saldo contábil líquido 57.711 35.108 46.864 2.866 16.726 3.697 8.974 20.568 1.095 5.071 6.334 205.014 358.381 563.395
Em 31/12/2019
Custo total 57.711 46.979 140.766 16.641 65.512 14.699 42.683 118.267 29.790 22.422 6.334 561.804 515.181 1.076.985
Depreciação acumulada  (11.871) (93.902) (13.775) (48.786) (11.002) (33.709) (97.699) (28.695) (17.351)  (356.790) (156.800) (513.590)
Saldo contábil líquido 57.711 35.108 46.864 2.866 16.726 3.697 8.974 20.568 1.095 5.071 6.334 205.014 358.381 563.395
Em 31/12/2020
Saldo inicial 57.711 35.108 46.864 2.866 16.726 3.697 8.974 20.568 1.095 5.071 6.334 205.014 358.381 563.395
Cisão (57.711) (35.108) (1.267) (790) (10.056) (6) (1.056) 182 (54) (4.773) (17) (110.656) (110.656)
Aquisição 1.619 64 327 565 327 2.418 14 411 1.806 7.551 20.528 28.079
Alienação (ii) (10) (17) (644) (203) (515) (11.187) (73) (250) (4.064) (16.963) (476) (17.439)
Reversão da provisão
 ao valor recuperável (695) (695)
Transferência 1.876 (1.876)
Transferências ativos para venda (28.544) (28.544)
Depreciação   (10.705) (415) (979) (1.140) (1.705) (1.133) (1.817) (442)  (18.336) (57.030) (75.366)
Saldo contábil líquido   38.377 1.708 5.374 2.913 6.025 10.848 (835) 17 2.183 66.610 292.164 358.774
Em 31/12/2020
Custo total 50 137.978 12.984 19.652 14.506 33.961 41.623 24.358 417 2.183 287.712 473.213 760.925
Depreciação acumulada  (50) (99.601) (11.276) (14.278) (11.593) (27.936) (30.775) (25.193) (400)  (221.102) (181.049) (402.151)
Saldo contábil líquido   38.377 1.708 5.374 2.913 6.025 10.848 (835) 17 2.183 66.610 292.164 358.774
Taxas anuais de depreciação - % 4% 10% 10% 10 a 20% 10% 3,19% a 20% 20% 10%
(i) As benfeitorias em propriedades de terceiros referem-se a reformas nos prédios locados. As depreciações são 
conforme o prazo remanescente de vigência dos contratos de aluguel dos imóveis onde as benfeitorias foram 
realizadas.
(ii) Em 2020 e 2019, as alienações e aquisições de veículos foram, substancialmente, decorrentes das vendas de 
veículos usados efetuadas pelo Banco Rodobens S.A., Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. e Rodobens 
Locadora de Veículos Ltda.
24. Contratos de arrendamentos:
A partir de 01/01/2019, a Companhia aplicou a norma CPC 06 (R2) - Arrendamentos, utilizando a abordagem 
simplificada, que não exige a apresentação comparativa de períodos anteriores. Na adoção inicial, os passivos foram 
mensurados pelo valor presente dos pagamentos remanescentes, descontados à taxa incremental sobre os 
arrendamentos da Companhia e os ativos de direito de uso foram mensurados pelo valor igual ao passivo de 
arrendamento a valor presente. A Companhia utilizou o método de interpolação para apurar a taxa incremental (taxa 
individual) dos contratos vigentes de arrendamento mercantil - as taxas de 8,44% a.a. à 8,97% a.a. (Controladora) e 
8,24% a 9,84% a.a. (Consolidado). A Companhia aplicou o expediente prático com relação à definição de contrato de 
arrendamento, aplicando os critérios de direito de controle e obtenção de benefícios do ativo identificável, prazo de 
contratação superior a 12 meses, expectativa de prazo de renovação contratual, contraprestação fixa e relevância do 
valor do bem arrendado. Os principais contratos de arrendamento da Companhia referem-se à locação dos imóveis 
para uso comercial/administrativo.

(a) Ativos de direito de uso:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Saldo em 1º de janeiro 2.479 3.279 84.004 95.303
Atualização monetária 110 86 6.445 3.899
Adição por novos contratos 1.584 984
Depreciação (153) (886) (24.794) (16.182)
Reversão de eliminações por cisão 26.298
Redução por baixa (2.436)  (3.194)  
Saldo em 31 de dezembro  2.479 90.343 84.004
(b) Mensuração inicial do passivo de arrendamento: Controladora Consolidado
Saldo em 01/01/2019 3.932 127.125
Ajuste a valor presente (653) (31.822)
Passivo de arrendamento reconhecido em 01/01/2019 3.279 95.303
Dos quais:
Passivos de arrendamentos circulantes 848 6.700
Passivos de arrendamentos não circulantes 2.431 88.603

3.279 95.303

(c) Passivo de arrendamento:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Saldo em 1º de janeiro 2.578 3.279 87.501 95.303
Juros pagos (36) (249) (9.577) (7.981)
Juros provisionados 36 249 9.577 7.981
Atualização monetária 110 86 6.492 3.900
Adição por novos contratos 679 984
Pagamentos (143) (787) (18.781) (12.686)
Reversão de eliminações por cisão 27.168
Redução por baixa (2.545)  (5.664)  
Saldo em 31 de dezembro  2.578 97.395 87.501
Circulante  (862) (18.581) (15.718)
Não circulante  1.716 78.814 71.783

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Vencimento das prestações
Menor de 1 ano 1.046 20.948 21.359
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Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Entre 1 e 2 anos 1.004 20.574 38.487
Entre 2 e 5 anos 819 53.637 43.215
Acima de 5 anos  137 28.949 10.183
Valores não descontados 3.006 124.108 113.244
Juros embutidos  (428) (26.713) (25.743)

 2.578 97.395 87.501
(d) Resultado de arrendamento: Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Arrendamentos variáveis, de baixo valor
 ou com prazo inferior a 12 meses 49 325 7.331 7.409
Amortização do arrendamento de aluguel 153 886 24.794 16.182
Despesas financeiras 36 249 9.577 7.981

238 1.460 41.702 31.572
(e) Projeção inflação: No início de 2020 a Controladora distratou seus contratos de arrendamento, motivo pelo qual 
apresentamos abaixo a projeção da inflação exclusivamente para o Consolidado:

2020 2021 2022 2023 Após 2023
Passivo de arrendamento
Contábil - IFRS 16/ CPC 06(R2) 97.395 78.998 60.925 43.890 28.268
Fluxo com projeção de inflação 111.527 93.267 74.382 55.597 37.310
Variação 14,5% 18,1% 22,1% 26,7% 32,0%
Direito de uso líquido - Saldo final
Contábil - IFRS 16/ CPC 06(R2) 90.343 70.329 52.176 36.052 22.240
Fluxo com projeção de inflação 104.544 82.003 61.261 42.690 26.622
Variação 15,7% 16,6% 17,4% 18,4% 19,7%
Despesa financeira
Contábil - IFRS 16/ CPC 06(R2) 9.577 7.822 6.325 4.776 7.736
Fluxo com projeção de inflação 10.952 9.018 7.441 5.819 10.301
Variação 14,4% 15,3% 17,6% 21,8% 33,1%
Despesa de depreciação
Contábil - IFRS 16/ CPC 06(R2) 24.794 19.715 18.251 16.198 36.170
Fluxo com projeção de inflação 26.741 22.151 20.742 18.571 42.690
Variação 7,9% 12,4% 13,6% 14,6% 18,0%
25. Fornecedores: Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Mercedes Benz do Brasil - Veículos comerciais 116.744 92.369
Mercedes Benz do Brasil - Automóveis 17.724 43.209
Mercedes Bens Argentina 1.161
Toyota do Brasil 80.987 12.199
Hyundai Motor 2.661 2.009
Michelin 6.884 4.016
Fornecedores de materiais para as construções de obras - RNI 18.209
Outros (i) 1.133 954 29.741 51.421

1.133 954 254.741 224.593
(i) Referem-se, substancialmente, a fornecedores de peças, lubrificantes e demais materiais necessários para a 
atividade da Companhia.
26. Empréstimos:

Controladora Consolidado
Modalidade Encargos financeiros 2020 2019 2020 2019
Capital de giro
Crédito imobiliário Variação do CDI + 1,7% a.a. 357.852

CCB (Cédula de crédito  bancário)
Variação TR e juros de 10,78% ao 

ano

Empréstimo capital de giro - pós
Variação do CDI e juros

de 2,22% a 4,50% ao ano 149.540 9.424

Empréstimo capital de giro - pós
Variação de 122,70% a 129,

10% do CDI 62.529
Empréstimo capital de giro - pré Juros anuais de 10,35% a 11,41% 4.212 24.381
Empréstimo capital de giro -
 em moeda estrangeira

Variação cambial e juros anuais
de 0,33% a 4,86% a.a. 126.713 104.709 215.607 316.598

Outros
Variação da TJLP e juros

de 0,90 % à 1,50% ao ano    1.502
126.713 104.709 369.359 772.286

Circulante (126.713) (7.774) (300.142) (324.116)
Não circulante  96.935 69.217 448.170
Em dezembro de 2018 a controladora captou empréstimos em dólar nos termos da Lei nº 4.131 que será liquidado em 
2021, travado inicialmente através de contratos de “swap”, não havendo risco financeiro de exposição cambial.
Os montantes a longo prazo têm a seguinte composição, por ano de vencimento:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

2021 96.935  259.487
2022 68.721 61.816
2023 496 23.066
2024 18.634
Após 2024     85.167

 96.935 69.217 448.170
27. Depósitos:
As captações em depósitos a vista, a prazo e os depósitos interfinanceiros são negociados a taxas usuais de 
mercado. Seus vencimentos estão assim distribuídos:

Consolidado
Sem Até 3 De 3 a De 1 a De 3 a

2020 Vencimento meses 12 meses 3 anos 5 anos Total
Depósitos a vista 686 686
Depósitos interfinanceiros 134.027 201.230 - 335.257
Depósitos a prazo 2.628 7.207 104.378 73.839 188.052
Outros depósitos 7.277     7.277

7.963 136.655 7.207 305.608 73.839 531.272
Consolidado

Sem Até 3 De 3 a De 1 a De 3 a
2019 Vencimento meses 12 meses 3 anos 5 anos Total
Depósitos a vista 458 458
Depósitos interfinanceiros 60.420 60.420
Depósitos a prazo 2.132 4.852 20.043 36.838 63.865
Outros depósitos 9.386     9.386

9.844 2.132 65.272 20.043 36.838 134.129
28. Obrigações por empréstimos e repasses:

Consolidado
2020 2019

Obrigações por empréstimos 9.374 9.586
Obrigações por repasses do país (i) 191.800 149.653

201.174 159.239
Circulante (65.491) (64.107)
Não circulante 135.683 95.132
Os saldos são oriundos do Banco Rodobens S.A. e referem-se a repasses de recursos para operações de Finame e 
têm vencimentos até janeiro de 2026 com incidência de encargos financeiros definidos nas políticas operacionais do 
sistema do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.
29. Recursos de aceites e emissão de títulos:
Os recursos de aceites e emissão de títulos oriundos das atividades do Banco Rodobens, negociados a juros de 
mercado, compreendem a emissão de Letras de créditos imobiliários com remuneração entre 90% e 130,5% do CDI, 
Letras de créditos do agronegócio com remuneração entre 94% e 131% do CDI, Letras financeiras com remuneração 
de 100% e 119% do CDI e Letras financeiras garantidas (LTEL-LFG) com remuneração da taxa selic acrescida de 
0,60% a.a., tem a seguinte distribuição por prazos de vencimentos:

Consolidado

2020
Até 3 

meses
De 3 a 

12 meses
De 1 a 
3 anos

De 3 a 
5 anos

Acima 
de 5 anos Total

Letras de cambio imobiliárias 104.019 14.419 3.448 5.498 33.397 160.781
Letras de créditos do agronegócio 20.323 58.941 24.052 21.610 209 125.135
Letras financeiras 108.139 567.916 53.460   729.515

232.481 641.276 80.960 27.108 33.606 1.015.431
Consolidado

2019
Até 3 

meses
De 3 a 

12 meses
De 1 a 
3 anos

De 3 a 
5 anos

Acima 
de 5 anos Total

Letras de cambio imobiliárias 30.069 641 49.396 696 100.300 181.102
Letras de créditos do agronegócio 31.321 51.107 203 82.631
Letras financeiras  99.205 267.830   367.035

61.390 150.953 317.226 696 100.503 630.768
30. Adiantamentos de clientes:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Adiantamentos recebidos - CPC 47 68.574 59.924
Adiantamentos da fábrica 48.302 23.358
Depósitos a identificar 18 22
Adiantamento de clientes por compra de imóveis 1.730 4.873 12.848
Outros adiantamentos de clientes  20 55.613 17.497

1.730 4.893 172.507 113.649

31. Credores diversos:
Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Recursos de parceiros e contas a pagar por aquisição
 de imóveis (i) 289.481
Coobrigações (ii) 52.970 79.470 52.970 79.470
Obrigações com Plano Único - Banco Rodobens (iii) 8.887 9.450
Contas a pagar - Itaú-Unibanco (iv) 4.416 4.416
Outras obrigações - Banco Rodobens (v) 46.743 27.852
Taxa de administração de consórcio diferida (vi) 307.909 311.939
Outros   11.729 13.209

52.970 83.886 428.238 735.817
Circulante (52.970) (30.916) (202.505) (169.224)
Não circulante  52.970 225.733 566.593
(i) Correspondem às obrigações registradas pela RNI e suas controladas relativas, substancialmente, a contas a 
pagar por aquisição de imóveis e recursos de parceiros. (ii) No exercício de 2019, a Rodobens S.A. prestou garantia 
para os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) emitidos pela RNI Negócios Imobiliários S.A., assumindo os 
riscos dessas operações. (iii) Referem-se às obrigações em relação a comercialização do produto para aquisição de 
imóvel Plano único (financiamento imobiliário), relativos aos clientes que se encontram na fase ainda não 
contemplados com cartas de crédito. Após a liberação da carta de crédito o saldo remanescente a receber do cliente 
é registrado contabilmente em “Operações de Crédito”. (iv) Refere-se a contas a pagar da Rodobens S.A. ao Itaú 
Unibanco S.A., pela transação societária envolvendo a Itabens Empreendimentos e Participações S.A., decorrente 
de obrigações contratuais assumidas na data da transação, referentes a contingências do período em que a investida 
esteve sob a gestão da Companhia. (v) Correspondem às obrigações registradas pelo Banco Rodobens S.A. que, 
substancialmente, referem-se a créditos de operações a liberar e provisões para contingências. (vi) Refere-se a taxa 
de administração de consórcio a ser reconhecida de acordo com o CPC 47.
32. Outros passivos:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Provisão para perda com grupos de consórcios ativos 19.964 21.830
Contas a pagar por negócios imobiliários 11.114
Outros 26 374 6.197 27.125

26 374 26.161 60.069
Circulante (26) (374) (4.435) (33.277)
Não circulante   21.726 26.792
33. Provisão para contingências:
(a) Nas datas das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Companhia apresentava os seguintes 
passivos, e correspondentes depósitos judiciais, relacionados às contingências:

Controladora Consolidado
2020 2020

Montante 
provisi- 

onado

Depósitos 
judiciais 

vinculados
Passivo 
líquido

Depósitos 
judiciais 

sem 
provisões

Montante 
provisionado

Depósitos 
judiciais 

vinculados
Passivo 
líquido

Depósitos 
judiciais 

sem 
provisões

Trabalhistas e
 previdenciárias 3.020 2.913 107 9.661 3.937 5.724 29
Cíveis 338 16.487 7.551 8.936 2.849
Tributárias 48 48 584 5.208 5.119 89 51.934
Outras     590  590 352

3.068 2.913 155 922 31.946 16.607 15.339 55.164
2019 2019

Montante 
provisi- 

onado

Depósitos 
judiciais 

vinculados
Passivo 
líquido

Depósitos 
judiciais 

sem 
provisões

Montante 
provisionado

Depósitos 
judiciais 

vinculados
Passivo 
líquido

Depósitos 
judiciais 

sem 
provisões

Trabalhistas e
 previdenciárias 3.009 2.913 96 13.580 6.570 7.010 4.412
Cíveis 361 21.340 7.447 13.895 3.830
Tributárias 22 22 1.853 3.792 3.577 215 82.233
Outras     1.737  1.737 1.147

3.031 2.913 118 2.214 40.449 17.594 22.857 91.622
A Companhia é parte envolvida em litígios trabalhistas, cíveis e tributários, em andamento, e está discutindo essas 
questões tanto na esfera administrativa como na judicial. As provisões constituídas na data das demonstrações 
financeiras da Companhia são baseadas na posição de seus consultores legais internos e/ou externos, envolvendo 
riscos de perda classificados pela administração como prováveis (passivos contingentes) e são consideradas pela 
administração suficientes para fazer face aos eventuais desembolsos por conta do desfecho desses litígios. 
Em 31/12/2020, a Companhia tem ações de naturezas tributária, cível e trabalhista, envolvendo riscos de perda 
classificados pela administração como possíveis (passivos contingentes), com base na avaliação de seus consultores 
jurídicos, no montante de R$1.121 (2019 - R$72), da controladora e R$67.853 (2019 - R$69.623) do consolidado, 
para as quais não há provisão constituída. Adicionalmente, a Companhia, em decorrência das distribuições de juros 
sobre capital próprio de exercícios anteriores, possuem mandados de segurança com depósitos judiciais no valor 
integral do crédito tributário no montante de R$48.378 (2019 - R$73.231) no consolidado, envolvendo risco de perda 
classificado pelos seus consultores jurídicos como possível, sendo que o principal tema tem prognóstico de perda 
como remoto, mas aguardando consolidação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, para as quais também não 
há provisão constituída.
(b) Movimentação de provisão de contingências:

Controladora Consolidado
Trabalhista e 

previdenciárias Tributárias Total
Trabalhista e 

previdenciárias Tributárias Cíveis Outras Total
Em 01/01/2019 2.953 2.953 12.830 2.030 20.604 1.601 37.065
Constituições 96 22 118 11.590 3.845 15.295 738 31.468
Reversões (40)  (40) (10.840) (2.083) (14.559) (602) (28.084)
Em 31/12/2019 3.009 22 3.031 13.580 3.792 21.340 1.737 40.449
Baixas por cisão (1.913) (130) (7.052) (1.147) (10.242)
Constituições 11 11 4.211 1.894 11.621 17.726
Reversões  26 26 (6.217) (348) (9.422)  (15.987)
Saldo em
  31/12/2020 3.020 48 3.068 9.661 5.208 16.487 590 31.946
34. Patrimônio líquido:
(a) Capital social: Em fevereiro de 2020 a Companhia aumentou seu capital social, via integralização de créditos de 
juros sobre capital próprio em R$17.510, passando o capital social da Companhia de R$1.164.210, para R$1.181.720, 
sem emissão de novas ações. Em 25/08/2020 a Companhia aumentou seu capital social em R$195.140, passando o 
capital social da Companhia de R$1.181.720, para R$1.376.860, subscritos e integralizados através da integralização 
de participações societárias que os acionistas detinham nas empresas Prestacon Administradora e Corretora de 
Seguros de Vida Ltda., Rodobens Administração e Corretagem de Previdência Privada Ltda. e Rodobens 
Administradora e Corretora de Seguros Ltda. Em 31/08/2020 deliberou a cisão parcial da Companhia com 
consequente versão do acervo cindido para a Rodobens Corporativa S.A., empresa do mesmo grupo econômico, 
denominado “Empresas Rodobens”. A cisão parcial da Companhia se justifica a fim de simplificar e racionalizar a 
estrutura de ativos das sociedades, segregando de forma estratégica as atividades operacionais do grupo. Com a 
cisão parcial da Companhia seu capital social foi reduzido em R$852.480, passando de R$1.376.860 para R$524.380. 
Os principais números cindidos foram, conforme laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil na data-base de 
31/07/2020. Cabe destacar que as variações patrimoniais entre a data do laudo, 31/07/2020, e a data da 
deliberação da cisão, 31/08/2020, foram, substancialmente, absorvidas pela Rodobens Corporativa S.A., 
conforme previsto no “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da GV Holding S.A. com Versão do Acervo Cindido à 
Rodobens Corporativa S.A.”
Ativo Passivo
Caixa e equivalentes de caixa e aplicações
 e títulos e valores mobiliários 100.000 Provisões para perdas com investimentos 4.347
Demais ativos 33.545 Demais passivos 3.389
Ativos não circulantes mantidos para venda 117.665 Total de passivo 7.736
Propriedades para investimento 2.418 Patrimônio líquido
Investimentos e sociedades coligadas
 e controladas em conjunto 586.089 Capital social 852.481
Intangível 65 Ajustes de avaliação patrimonial (20.216)
Imobilizado 219 Total de patrimônio líquido 832.265
Total de ativo 840.001 Total de passivo e patrimônio líquido 840.001
Em 30/09/2020 a Rodobens Corporativa S.A. ingressou no quadro de acionistas da Companhia ao percentual de 
26,5930% através das participações societárias que os acionistas subscritores detinham na Companhia. 
Em 31/12/2020 a Companhia aumentou seu capital social, no montante de R$16.076, passando o capital da 
Companhia de R$524.380 para R$540.456, a ser integralizado até 29/01/2021, em moeda corrente nacional. 
Um resumo das movimentações das ações está apresentado abaixo:

Total de 
ações em 

dezembro/19

Agosto/20 - 
Aumento 
de capital

Agosto/20 
- Cisão

Setembro/20 - 
Ingresso 

Rodobens 
Corporativa

Dezembro 
/20 - 

Aumento a 
integralizar

Total de 
ações em 

dezembro/20
Ações ordinárias
Rodobens
 Corporativa S.A. 251.787.195 251.787.195
Acionistas
 pessoas físicas 542.500.000 3.506.118  (251.787.195) 2.914.254 297.133.177

542.500.000 3.506.118   2.914.254 548.920.372
Ações preferenciais
Acionistas
 pessoas físicas 1.004.577.202 20.310.412 (626.565.492) 6.562.994 404.885.116
Ações em tesouraria 2.489.004     2.489.004

1.007.066.206 20.310.412 (626.565.492)  6.562.994 407.374.120
Ações preferenciais
  classe A
Acionistas pessoas
 físicas - 123.434.508 (123.434.508)    
Total de ações 1.549.566.206 147.251.038 (750.000.000)  9.477.248 956.294.492
As ações ordinárias dão direito a voto e aos dividendos, correspondendo a um voto nas assembleias gerais, ou direito 
ao voto múltiplo nos casos e na forma prevista na lei. As ações preferenciais não conferem direito a voto, 
salvo condições e hipóteses em que a Lei determine em contrário, e têm prioridade na distribuição de dividendos, 
bem como reembolso de capital no caso da liquidação da sociedade, participando ainda, em igualdade de condições 
com as ações ordinárias, sempre que a estas forem distribuídos dividendos superiores aos mínimos anuais previstos 
no estatuto da Companhia. Abaixo segue quadro de composição das ações do capital social da Companhia:

2020
Capital social integralizado Capital social a integralizar Capital social total

Ações 
ordinárias

Ações 
preferenciais

Total de ações 
integralizadas

Ações 
ordinárias

Ações 
preferenciais

Total de ações a 
integralizar

Ações 
ordinárias

Ações 
preferenciais

Total de 
ações

Rodobens Corporativa S.A. 251.787.195 251.787.195 251.787.195 251.787.195
Acionistas pessoas físicas 294.218.923 398.322.122 692.541.045 2.914.254 6.562.994 9.477.248 297.133.177 404.885.116 702.018.293
Ações em tesouraria  2.489.004 2.489.004     2.489.004 2.489.004

546.006.118 400.811.126 946.817.244 2.914.254 6.562.994 9.477.248 548.920.372 407.374.120 956.294.492
2019

Capital social integralizado
Ações ordinárias Ações preferenciais Total de ações

Acionistas pessoas físicas 542.500.000 1.004.577.202 1.547.077.202
Ações em tesouraria  2.489.004 2.489.004

542.500.000 1.007.066.206 1.549.566.206
(b) Destinação dos lucros: A reserva legal é constituída anualmente com a destinação de 5% do lucro líquido do 
exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital 
social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar capital. Em 31/12/2020, foi constituída 
reserva legal no montante de R$10.464 (2019 - R$7.147) que corresponde a 5% do lucro líquido apurado no exercício. 
Aos acionistas da Companhia é assegurado dividendos mínimos obrigatórios anuais, não cumulativos, equivalentes 
a 5% do lucro líquido operacional do exercício, ajustado de acordo com o artigo 202 da Lei 6.404/76. Os valores dos 
juros pagos, ou creditados, a título de remuneração do capital próprio, nos termos da Lei 9.249/95, poderão ser 
imputados ao valor dos dividendos, integrando o montante dos dividendos mínimos obrigatórios distribuídos pela 
Companhia. A Companhia aprovou, em reuniões dos sócios realizadas durante o ano de 2020 e 2019, a distribuição 
de juros sobre capital próprio, referente aos exercícios de 2020 e 2019, respectivamente, calculados com base na 
variação da Taxa de juros a longo prazo - TJLP, no montante de R$13.300 (2019 - R$3.000), observado os critérios 
exigidos pela norma fiscal. Em 2020, ocorreram distribuições de lucros e dividendos no montante de R$122.361 (2019 
- R$3.790), sendo R$45.000 e R$77.361 correspondentes a dividendos intercalares distribuídos, respectivamente, 
em 18.12.2020 e 29/09/2020. Adicionalmente, em 29/09/2020 foi distribuído R$581.552 referentes a retenção de 
lucros e R$104.000 referentes a reserva estatutária. Os dividendos declarados em 29/09/2020,estão condicionados 
à verificação pela Companhia de disponibilidades de caixa em montante de, no mínimo, R$1.200.000. Um resumo 
das distribuições de lucros e juros sobre capital próprio está apresentado abaixo:

2020 2019
Lucros distribuídos
Gerados no exercício 122.361 3.790
Retenção de lucros 581.552
Reserva estatutária 104.000  

807.913 3.790
Juros sobre capital próprio 13.300 3.000
Participação dos não controladores 10.624 16.855

831.837 23.645
A reserva estatutária, nos termos do artigo 194 da Lei 6.404/76, foi criada com a finalidade de preservação da liquidez 
da Companhia, de modo que possa fazer frente às necessidades de investimento próprio e em suas respectivas 
sociedades coligadas e/ou controladas, com o intuito de desenvolver e fortalecer seus negócios e, ainda, 
a manutenção do capital de giro. A reserva estatutária é constituída anualmente com a destinação dos lucros líquidos 
que excederem o montante necessário à formação da reserva legal e ao pagamento do dividendo obrigatório e 
limitada a 15% do capital social. Em 2020 houve a destinação da reserva estatutária no limite de 15% do capital social, 
no montante de R$8.025.
(c) Ajustes de avaliação patrimonial: (i) Ajustes acumulados de conversão: Correspondem aos registros contábeis de 
ajustes de variação cambial sobre investimentos diretos e indiretos no exterior, substancialmente relativos à W.V. 
Holdings Ltd., controladora da Automotores Juan Manoel Fangio S.A., Rodobens Argentina S.A. e Rodobens 
Internacional S.A., as quais são investidas da Companhia, via DM Motors do Brasil Ltda. e Rodobens Corporativa S.A. 
e com efeitos de equivalência via Delta Veículos Ltda. e Green Star Peças e Veículos Ltda. Devido cisão da Companhia 
em 2020 (agosto), tais investidas foram cindidas para a Rodobens Corporativa S.A. (Nota 34 (a)). (ii) Instrumentos 
financeiros derivativos das investidas: Correspondem à participação no resultado abrangente referente ao valor justo 
dos títulos e valores mobiliários e ao valor justo sobre hedge accounting nas investidas.
(d) Ajustes patrimoniais: Em 2020, diante dos efeitos da oscilação das contas contábeis da data-base do laudo de 
avaliação (julho) para a data da cisão (agosto) da Companhia, ocorreram variações no montante de R$1.386, 
registrados diretamente no patrimônio líquido da Companhia. Em complemento, foi registrado diretamente no 
patrimônio líquido da Companhia em 2020, os efeitos de contabilizações da investida Rodobens Corretora de 
Seguros Ltda., no montante de R$888. Em 2019 a perda de valor justo de propriedade para investimento apurado no 
fundo de investimento imobiliário denominado Rodoshopping, bem como o efeito do encerramento do referido fundo 
e a venda dos imóveis para a RNI Incorporadora Imobiliária 452 Ltda. e RNI Incorporadora Imobiliária 456 Ltda., 
resultaram em perdas no montante de (R$2.155), que foi registrado diretamente no patrimônio líquido da Companhia. 
Em complemento, foi registrado diretamente no patrimônio líquido da Companhia em 2019, a baixa de projetos não 
realizados, no montante de (R$11.352) sobre suas coligadas e controladas. Houve transferência de valores de ajuste 
de avaliação patrimonial para retenção de lucros no montante de R$14.762, referente a ganhos sobre ações 
compradas da RNI Negócios Imobiliários S.A. em 2012 e 2015.

(e) Ajustes de economia hiperinflacionária: As investidas DM Motors do Brasil Ltda. e WV Holding Ltd. possuem 
participações societárias em empresas estabelecidas na Argentina. Durante os anos de 2020 e 2019 a Argentina foi 
declarada país com economia hiperinflacionária, no qual a Companhia aplicou o CPC42 (contabilidade em economia 
hiperinflacionária), sendo que os efeitos foram refletidos pela equivalência no patrimônio líquido da Companhia no 
montante de R$10.762 (2019 - R$16.459). Devido cisão da Companhia em 2020 (agosto), tais investidas foram 
cindidas para a Rodobens Corporativa S.A. (Nota 34 (a)).
(f) Transação com não controladores: Principais transações em 2020: • Compra de ações que gerou uma redução de 
participação de acionistas não controladores no montante de R$159.627; • Venda de ações que gerou um aumento 
de participação de acionistas não controladores no montante de R$182. Principais transações em 2019: • Compra de 
ações que gerou uma redução de participação de acionistas não controladores no montante de R$3.990; • Venda de 
ações que gerou um aumento de participação de acionistas não controladores no montante de R$775.
35. Lucro por ação:
A tabela a seguir reconcilia o lucro e a média ponderada do valor por ação, utilizados para o cálculo do lucro básico e 
diluído:

2020 2019
Lucro do exercício 209.270 135.467
Número de ações durante o ano (mil) 1.343.607 1.547.077
Lucro por ação - Básico e diluído 0,1558 0,0876
Para os períodos findos em 31/12/2020 e de 2019, a Companhia não tinha potencial para a diluição de ações 
ordinárias. Assim o lucro por ação básico e diluído é equivalente.
36. Imposto de Renda e Contribuição Social:
A reconciliação entre a despesa de Imposto de Renda e de Contribuição Social pela alíquota nominal e pela efetiva 
está demonstrada a seguir:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Descrição IRPJ CSLL IRPJ CSLL IRPJ CSLL IRPJ CSLL
LAIR (Lucro presumido
 com prejuízo) (41.005) (41.005) (34.834) (34.834)
LAIR (Lucro presumido
 com lucro) 159.504 159.504 97.449 97.449
LAIR (Lucro real
 com prejuízo fiscal) 209.327 209.327 135.437 135.437 271.636 271.636 (17.693) (17.693)
LAIR (Lucro real com
 lucro fiscal) 328.877 328.877 512.019 512.019
Adições e exclusões
Resultado com
 participações em
  coligadas e
   controladas (i) (242.916) (242.916) (182.301) (182.301) (107.325) (107.325) (294.215) (294.215)
Juros sobre o
 capital próprio (i) 21.707 21.707 28.669 28.669 (34.450) (34.450) (2.390) (2.390)
Despesas indedutíveis 24.697 24.697 13.141 13.141
Diferenças temporárias 11.882 11.882 18.195 18.195 (24.218) (24.218) (24.698) (24.698)
Compensação
 de prejuízos fiscais     (23.166) (23.166) (22.904) (22.904)
Base 164.415 164.415 180.953 180.953
Tributo calculado 52.354 20.631 53.834 25.668
(-) Incentivos fiscais -
 PAT     (237)  (478)  
Imposto corrente 52.117 20.631 53.356 25.668
(-) Imposto diferido 42 15 (22) (8) (40.948) (15.788) (13.582) (12.006)
IRPJ e CSLL
  (lucro real) 11.169 4.843 39.774 13.662
(+) IRPJ e CSLL
 (lucro presumido)     17.942 6.291 10.315 4.300
IRPJ e CSLL no
  resultado 42 15 (22) (8) 29.111 11.134 50.089 17.962
Alíquota efetiva 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 1,5% 9,0% 3,2%
(i) Os valores que compõem esses montantes referem-se a informações financeiras e tributárias individuais das 
empresas citadas na Nota 2.2(a).

37. Receitas líquidas de vendas e de serviços prestados:
Consolidado

2020 2019
Receita de vendas do varejo automotivo
Receita bruta de vendas de mercadorias 2.835.483 3.258.623
Receita de prestação de serviços 149.733 147.491
Impostos sobre vendas (151.750) (145.830)
Devoluções e vendas canceladas (75.943) (88.700)
Receita líquida de vendas do varejo automotivo 2.757.523 3.171.584
Receita de serviços financeiros
Receita de prestação de serviços 121.423 52.121
Taxa de administração de grupos de consórcio 382.425 390.802
Receita de locação de veículos 37.327 51.205
Receita na alienação de bens frota 19.857 42.126
Operações de crédito e de arrendamento mercantil 212.604 219.427
Receitas com títulos e valores mobiliários 16.878 14.020
Resultado com instrumentos financeiros derivativos (24.473) (35.362)
Impostos sobre vendas (53.511) (51.245)
Receita líquida de serviços financeiros 712.530 683.094
Receita de vendas e prestação de serviços outros negócios
Receita bruta de vendas de mercadorias 16.061 50.237
Receita da incorporação imobiliária 249.592 402.160
Receita de prestação de serviços 7.237 12.493
Receita de locação e venda de imóveis 9.981 22.146
Impostos sobre vendas (6.627) (21.139)
Devoluções e vendas canceladas (76.378) (71.003)
Receita líquida de outros negócios 199.866 394.894
Receita líquida total 3.669.919 4.249.572
38. Custos das vendas e dos serviços prestados:

Consolidado
2020 2019

Custos vendas do varejo automotivo
Custo de veículos e agregados 2.382.859 2.799.437
Total custos varejo automotivo 2.382.859 2.799.437
Custos das vendas de serviços financeiros
Custo de locação de veículos 13.470 26.274
Custos na alienação de frota 16.246 39.181
Operações de captações no mercado 35.534 40.677
Empréstimos, repasses e arrendamento mercantil 70.811 81.693
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 42.629 25.737
Total custos serviços financeiros 178.690 213.562
Custos das vendas e serviços outros negócios
Custo de imóveis 141.964 243.498
Custo de veículos e agregados 14.685 38.008
Outros 1.899 5.344
Total custos outros negócios 158.548 286.850
Total custos 2.720.097 3.299.849
Os custos de vendas do varejo automotivo consideram bonificações recebidas dos fabricantes sobre vendas de 
veículos nos montantes de R$54.983 (2019 - R$68.096).
39. Despesas com vendas:

Consolidado
2020 2019

Pessoal (inclui comissões sobre vendas) 78.018 79.703
Comissão sobre vendas por terceiros 89.499 101.720
Despesa de propaganda e publicidade 21.292 41.723
Serviços prestados por terceiros 14.074 16.170
Cortesias de venda 2.662 4.559
Garantias comerciais 2.528 3.216
Provisão para créditos de liquidação duvidosa, líquida 7.434 2.591
Provisão (reversão) para perdas de garantias (82) 71
Outras 5.365 8.223

220.790 257.976
40. Despesas administrativas:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Despesas com pessoal 7.506 14.548 204.971 206.176
Serviços de terceiros 4.103 6.133 27.103 35.130
Despesas com aluguéis e condomínios 2.885 3.556 11.863 11.906
Serviços de tecnologia e telefonia 133 325 22.430 16.792
Despesas de viagens 179 1.113 5.727 14.068
Depreciação e amortização 137 1.003 42.789 36.762
Impostos, taxas e contribuições 1.439 1.291 9.333 13.719
Combustível 3 69 2.557 3.221
Energia elétrica 8 49 4.928 6.012
Comunicação 143 200 5.777 6.273
Limpeza e vigilância 34 217 17.357 17.755
Despesas indedutíveis 455 2.005 9.561 5.404
Provisões (reversões) e perdas com ações judiciais 37 78 1.738 (1.879)
Provisões para perdas de grupos de consórcio 13.948 10.971
Provisões para perdas com gastos a recuperar com bens 367 2.809
Indenizações administrativas 25 1.912
Materiais de uso e consumo 28 169 2.866 24.016
Despesas compartilhadas 329 435 66.486 78.641
Outras 428 1.007 40.695 34.321

17.847 32.198 490.521 524.009
41. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Resultado na alienação de imóveis (16.031) (16.343) (16.031) (16.343)
Receita de cotas de consórcio, líquidas 7.304 30.102
Outras (4.177) (2.123) 26.780 52.216

(20.208) (18.466) 18.053 65.975
42. Resultado financeiro:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Receitas financeiras
Rendimento de aplicações financeiras,
 interfinanceiras e títulos e valores mobiliários 3.558 7.692 37.607 38.903
Rendimentos com debêntures 239 602
Variações monetárias ativas 478 386 113.523 65.209
Juros ativos 2.636 2.820 10.302 22.169
Descontos obtidos 25 13 408 134
Atualização monetária sobre hiperinflação 300
Resultados de instrumentos financeiros derivativos 32.925 2.355 46.323 19.678
Valor justo sobre hedge accounting 1.283 1.983 1.293 1.983
Receitas financeiras sobre contratos de mútuos 27 75 119 313
Demais receitas financeiras 740 128 300 155
Tributos incidentes sobre receita financeira (347) (517) (2.306) (3.066)

41.325 14.935 207.808 146.380
Despesas financeiras
Variações monetárias passivas (29.296) (3.914) (133.008) (56.059)
Juros e encargos sobre empréstimos e financiamentos (6.450) (5.537) (46.333) (47.038)
Valor justo sobre hedge accounting (18.159)
Obrigações com arrendamento financeiro (36) (249) (9.577) (7.981)
Desconto concedidos (537) (163) (5.038) (8.123)
Despesa de financiamentos e empresas ligadas (2) (2.102) (6.855)
IOF (1) (3) (738) (2.130)
Atualização monetária sobre hiperinflação (1.914) (5.891)
Demais despesas financeiras (539) (1.267) (15.406) (15.277)

(36.859) (11.135) (214.116) (167.513)
4.466 3.800 (6.308) (21.133)

43. Receitas de consórcios contratadas:
Em 31/12/2020, a Companhia por meio da Rodobens Administradora de Consórcios Ltda., Portobens Administradora 
de Consórcios Ltda., BrQualy Administradora de Consórcios Ltda. e CNF - Administradora de Consórcios Nacional 
Ltda. possuem receitas de administração de grupos de consórcio já contratadas e que na data das demonstrações 
financeiras não tiveram as obrigações de performance satisfeitas. A Companhia tem expectativa de que estas receitas 
terão as obrigações de performance satisfeitas até o encerramento dos grupos de consórcio atualmente ativos. 
Os valores nominais dessas receitas por ano são os seguintes:

2020
Imóveis Automóveis (i) Caminhões (ii) Motos Serviços Total

2021 137.751 92.655 92.693 3.028 2.614 328.741
2022 126.345 65.358 73.480 2.032 1.632 268.847
2023 115.822 41.932 54.490 1.192 957 214.393
2024 106.078 29.600 42.766 619 333 179.396
2025 95.403 16.897 28.943 201 141.444
2026 84.898 6.316 14.787 26 106.027
2027 a 2043 365.096 4.051 10.460 18 3 379.628

1.031.393 256.809 317.619 7.116 5.539 1.618.476
2019

Imóveis Automóveis (i) Caminhões (ii) Motos Serviços Total
2020 137.442 91.438 80.064 2.881 2.066 313.891
2021 121.398 62.976 64.978 1.849 1.464 252.665
2022 109.694 40.252 46.080 1.059 753 197.838
2023 98.994 24.654 32.453 499 206 156.806
2024 88.765 14.368 23.340 118 126.591
2025 80.362 7.401 15.745 1 103.509
2026 a 2038 344.329 4.295 11.647 1  360.272

980.984 245.384 274.307 6.408 4.489 1.511.572
(i) Referem-se às receitas dos produtos: automóveis nacionais, importados e seminovos. (ii) Referem-se às receitas 
dos produtos: caminhões, ônibus e carrocerias de ônibus.
44. Receitas de seguros prestamistas contratadas:
Em 31/12/2020, as empresas Prestacon Administradora e Corretora de Seguros de Vida Ltda. e Rodobens 
Administração e Corretagem de Previdência Privada Ltda., possuem receitas contratadas de comissões sobre as 
parcelas de seguro prestamistas provenientes de grupos de consórcios. A Companhia tem expectativa de que estas 
receitas terão as obrigações de performance satisfeitas até o encerramento dos grupos de consórcio atualmente 
ativos. Os  valores nominais dessas receitas por ano são os seguintes:

2020
Imóveis Automóveis Caminhões Motos Outros Total

2021 16.720 17.230 11.137 402 879 46.369
2022 15.789 13.754 9.780 309 753 40.384
2023 14.890 10.314 7.772 205 617 33.798
2024 13.144 7.353 6.292 128 401 27.318
2025 a 43 82.988 8.699 9.997 64 586 102.335

143.531 57.350 44.978 1.108 3.236 250.203
Percentual de representação 57% 23% 18% 0% 1%
(i) Os valores nominais apresentados acima estão sujeitos ao risco atuarial do seguro prestamista contratado (risco 
de morte ou invalidez permanente), e o cálculo do ajuste decorrente desse risco atuarial não foi efetuado devido a não 
relevância do mesmo.
45. Outras informações:
(a) A Companhia, por meio da Rodobens Administradora de Consórcios Ltda., Portobens Administradora de 
Consórcios Ltda., BrQualy Administradora de Consórcios Ltda. e CNF - Administradora de Consórcios Nacional Ltda., 
administram 440 (2019 - 483) grupos de consórcio. (b) Os saldos de ativos e passivos de compensação de recursos 
nos grupos de consórcios estão representados conforme abaixo:

2020 2019
Previsão mensal de recursos a receber de consorciados 138.422 132.666
Contribuições devidas ao grupo 8.784.639 8.241.884
Valor dos bens ou serviços a contemplar 8.615.543 7.960.713
(c) Durante os exercícios findos em 31/12/2020, houve a intermediação de vendas de veículos, realizadas diretamente 
pelos fabricantes dos mesmos, no montante de, aproximadamente, R$1.483.947 (2019 - R$1.492.240). Essas 
operações geraram receitas com comissões de venda, em 2020, no montante de R$27.230 (2019 - R$35.001) 
registrado na rubrica “Receita bruta de vendas de mercadorias” (Nota 37).
46. Cobertura de seguros:
O grupo possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitá-los, contratando no mercado 
coberturas compatíveis (informação não auditada) com o seu porte e operação. As coberturas foram contratadas por 
montantes considerados suficientes (informação não auditada) pela administração para cobrir eventuais sinistros, 
considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores 
de seguros. Em 31/12/2020, o grupo possui apólices cobrindo sua frota e seus imóveis, sendo que a frota é segurada 
com 100% da tabela FIPE de acordo com seu modelo e o valor total do limite máximo segurado dos imóveis e outros 
bens patrimoniais é de R$63.876.
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demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Rodobens S.A. 
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado,respectivamente, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira, individual e consolidada, da Rodobens S.A. em 31/12/2020, o desempenho 
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa 
individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS), bem como as práticas e as normas aplicáveis às entidades de incorporação 
imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para as 
controladas que atuam com incorporação imobiliária. Base  para  opinião: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em 
relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: 
Reconhecimento  de  receita:  Conforme descrito na Nota 2, as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas incluem controladas que atuam em incorporação 
imobiliária, que seguem as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas 
internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação 
imobiliária no Brasil, registradas na CVM. Dessa forma, a determinação da política 
contábil adotada dessas controladas, para o reconhecimento de receita nos contratos 
de compra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos 
relacionados à transferência de controle, seguem o entendimento manifestado pela 
CVM no Ofício circular /CVM/SNC/SEP nº 02/2018 sobre a aplicação da NBC TG 47 
(IFRS 15). Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Principais 
Assuntos de Auditoria: Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em 
nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do 
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação de 
nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, 
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Por que é um 
PAA,  Como  o  assunto  foi  conduzido  em  nossa  auditoria:  Reorganização 
societária da Rodobens S.A. - Nota 1 / Nota 20 (a) / Nota 34: A fim de adequar a sua 
estrutura organizacional em função do processo de abertura de capital da Companhia 
descrito na nota 48 (a), a Rodobens S.A. realizou as transações de reorganização 
societária descritas na nota 1. Por se tratar de um tema relevante no exercício de 2020 
que impactou de forma relevante os saldos da Companhia consideramos o tema como 
área de foco de nossos trabalhos de auditoria. Nossos procedimentos de auditoria 
incluíram, entre outros:  • Indagações e análises de documentos a respeito da avaliação 
do objetivo da reorganização societária;  • Análise documental das transações 
relacionadas à reorganização societária, por meio de verificação de atas, conciliação de 
relatórios auxiliares, bem como análise do laudo de avaliação do patrimônio líquido 

contábil da cisão; e  • Envolvimento de especialistas para avaliar a aderência às 
principais práticas contábeis. Com base nos procedimentos executados, consideramos 
que os registros contábeis são razoáveis e as divulgações são consistentes com os 
dados e informações obtidos. Ambiente de tecnologia: As operações da Companhia 
dependem do funcionamento apropriado da estrutura de tecnologia e seus sistemas, 
razão pela qual consideramos o ambiente de tecnologia como um componente 
relevante no nosso escopo e, consequentemente, entendemos ser um dos principais 
assuntos de auditoria. Devido à natureza do negócio e volume de transações da 
Companhia, a estratégia de nossa auditoria é baseada na eficácia do ambiente de 
tecnologia. A Companhia considera que o sucesso de suas atividades depende da 
melhoria e do aperfeiçoamento contínuo e da integração de suas plataformas 
tecnológicas necessárias ao bom desempenho de suas operações. No curso de nosso 
exame foram envolvidos especialistas da equipe de tecnologia para nos auxiliarem na 
execução de testes para avaliação do desenho e da eficácia operacional dos controles 
gerais de tecnologia para os sistemas considerados relevantes no contexto da auditoria, 
com ênfase aos processos de gestão de mudanças e concessão de acesso a usuários. 
Também, realizamos procedimentos para avaliar a efetividade de controles 
automatizados considerados relevantes, que suportam os processos significativos de 
negócios e os registros contábeis das operações. Nossos testes no desenho e na 
operação dos controles gerais de tecnologia, bem como dos controles automatizados 
considerados relevantes no processo de auditoria, nos forneceram uma base para que 
pudéssemos manter a natureza, época e extensão planejadas de nossos procedimentos 
de auditoria. Provisões para créditos de liquidação duvidosa: A Companhia possui 
saldos de contas a receber de clientes e operações de crédito sujeitos principalmente 
ao risco de crédito com a contraparte. A Companhia reconhece as perdas esperadas ao 
longo da vida útil do ativo, a partir do reconhecimento inicial dos recebíveis. O aumento 
significativo no risco de crédito considera informações razoáveis e sustentáveis, 
disponíveis sem custo ou esforço excessivos, que sejam um indicativo de aumentos 
significativos do risco de crédito desde o reconhecimento inicial, incluindo, entre outras, 
condições macroeconômicas, garantias, níveis de inadimplência e políticas de 
renegociação. Por se tratar de uma estimativa contábil elaborada pela Administração e 
sujeita ao exercício de julgamentos críticos, como descrito anteriormente, consideramos 
o tema como área de foco de nossos trabalhos de auditoria. Nossos procedimentos de 
auditoria incluíram, entre outros, o entendimento dos controles internos relevantes 
relacionados à análise de crédito, bem como testes dos controles sobre o ambiente de 
tecnologia da informação que suportam a estrutura de controles da Companhia. 
Adicionalmente, obtivemos o entendimento e revisamos as premissas utilizadas para 
determinação das provisões para crédito de liquidação duvidosa sobre as contas a 
receber e operações de crédito, considerando os percentuais históricos para 
determinação das perdas esperadas, os níveis de inadimplência, existência de 
garantias e eventuais renegociações. Testamos os cálculos matemáticos e modelos 
que suportam as provisões da Administração. Como resultado desses procedimentos, 
consideramos que os julgamentos e premissas utilizados pela Administração para a 
determinação das provisões para crédito de liquidação duvidosa estão razoáveis e as 
divulgações são consistentes com os dados e informações obtidos da Administração. 
Outros  assuntos:  Demonstrações  do  valor  adicionado:  As demonstrações 
individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 
31/12/2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e 
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a 
procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações 
financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas 
demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros 

contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os 
critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor 
Adicionado”. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram 
adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios 
definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Outras 
informações  que  acompanham  as  demonstrações  financeiras  individuais  e 
consolidadas e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável 
por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o 
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
este respeito. Responsabilidades  da  administração  e  da  governança  pelas 
demonstrações  financeiras  individuais  e  consolidadas:  A administração da 
Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na 
CVM, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não 
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 

nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia 
e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se 
essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das 
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela 
direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela 
opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a 
respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria 
planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências 
significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas 
durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança 
declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os 
requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais 
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, 
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, 
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria 
das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem 
os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório 
de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do 
assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o 
assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências 
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os 
benefícios da comunicação para o interesse público.

Ribeirão Preto, 11/02/2021.

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes  Rodrigo de Camargo
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC1SP219767/O-1

47. Outras divulgações sobre fluxos de caixa:
(a) Reconciliação da dívida líquida:

Controladora
Empréstimos 

bancários
Instrumentos 

financeiros derivativos
Mútuo 

financeiro (ativo)
Total da 
dívida

Caixa e 
equivalentes

Dívida 
líquida

Dívida líquida em 31/12/2018 116.900 (5.109) (2.654) 109.137 (105.704) 3.433
Movimentações que afetaram o fluxo de caixa
Aplicações (950) (950) (950)
Pagamento de principal (19.282) (19.282) (19.282)
Pagamento de juros (1.073) (1.073) (1.073)
Recebimento 165 411 576 576
Outras 4.210 4.210
Movimentações que não afetaram o fluxo de caixa
Provisão de juros 6.271 (73) 6.198 6.198
Resultado com instrumentos financeiros derivativos (2.355) (2.355) (2.355)
Variação cambial 3.876 3.876 3.876
Valor justo sobre hedge accounting (1.983) (1.983) (1.983)
Outros  35  35  35
Dívida líquida em 31/12/2019 104.709 (7.264) (3.266) 94.179 (101.494) (7.315)
Movimentações que afetaram o fluxo de caixa
Aplicações (60) (60) (60)
Recebimento líquido 1.966 1.966 1.966
Pagamento de juros (13.592) (13.592) (13.592)
Recebimento 504 504 504
Outras 63.309 63.309
Movimentações que não afetaram o fluxo de caixa
Provisão de juros 7.588 (27) 7.561 7.561
Resultado com instrumentos financeiros derivativos (32.925) (32.925) (32.925)
Variação cambial 29.291 29.291 29.291
Valor justo sobre hedge accounting (1.283) (1.283) (1.283)
Baixa por cisão 2.690 2.690 2.690
Outros  521 159 680  680
Dívida líquida em 31/12/2020 126.713 (37.702)  89.011 (38.185) 50.826

Consolidado

Financiamento de 
imobilizado

Financiamento de 
imobilizado 

leasing e locação
Capital 
de giro

Mútuo 
financeiro

Instrumentos 
financeiros 
derivativos

Total da 
dívida

Caixa e 
equivalentes

Dívida 
líquida

Dívida líquida em 31/12/2018 4 67.215 630.240 140.574 (10.852) 827.181 (224.037) 603.144
Movimentações que afetaram o fluxo de caixa
Captações / saída 2.063 304.975 8.789 315.827 315.827
Pagamento (recebimento) de principal (27.071) (232.986) 1.628 (258.429) (258.429)
Pagamento (recebimento) de juros (1.002) (36.042) (37.044) (37.044)
Movimentação do caixa 41.593 41.593
Movimentações que não afetaram o fluxo de caixa
Provisão de juros 4.825 42.213 47.038 47.038
Variação cambial (4) 430 17.811 (3.585) 14.652 14.652
Outros  455 (840) (331) (162) (878)  (878)
Dívida líquida em 31/12/2019  46.915 725.371 149.032 (12.971) 908.347 (182.444) 725.903
Movimentações que afetaram o fluxo de caixa
Captações / saída 16.028 248.457 (7.115) 257.370 257.370
Pagamento (recebimento) de principal (38.056) (182.134) (544) 40.930 (179.804) (179.804)
Pagamento (recebimento) de juros (1.447) (14.327) (15.774) (15.774)
Movimentação do caixa (142.594) (142.594)
Movimentações que não afetaram o fluxo de caixa
Provisão de juros 2.391 45.947 48.338 48.338
Variação cambial (946) (15.601) (88.245) (104.792) (104.792)
Baixa por cisão
 Rodobens S.A. (462.603) (146.224) 3.625 (605.202) (605.202)
Outros  190 (826) (225)  (861)  (861)
Dívida líquida em 31/12/2020  25.075 344.284 (5.076) (56.661) 307.622 (325.038) (17.416)
48. Eventos subsequentes:
Caracterizam-se como eventos subsequentes aqueles que ocorrem entre a data final ao período a que se referem as demonstrações financeiras e a data na qual é autorizada a 
emissão das demonstrações financeiras. Após a data final das demonstrações financeiras, em 31/12/2020, ocorreram os seguintes eventos subsequentes:
(a) Possibilidade de Initial Public Offering (IPO): Em julho de 2020 a Companhia tomou a decisão de realizar distribuição primária de ações para captação de recursos, a ser listada 
na Bolsa de valores B3 - Brasil, Bolsa, Balcão, sediada na cidade de São Paulo, Brasil. A Companhia atualmente se empenha para prestar as informações necessárias para 
listagem na B3, assim como avaliações externas. Até o momento, não é possível ser feita uma estimativa dos gastos com a oferta pública.


