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5G começará pelas capitais em julho de 2022

Em derrota de teles, Anatel decide que serviço que oferece velocidade via 3G e 4G não terá efeito para cumprimento de meta
-

Julio Wiziack

brasília AAnateldecidiu,nes-

ta quinta (25), que a operação
comercial do 5G no país deverácomeçarpelasprincipaiscapitaisapartirdejulhode2022.
O cronograma antecipa em
seis meses a estreia da telefoniadequintageraçãoeobriga
as operadoras que vencerem
o leilão previsto para junho
desteanoaconstruirredesexclusivas para o novo serviço.
A votação das regras do certame, que será o maior da história pelo volume de frequências (3,71 GHz), foi retomada depois de um pedido de
vista do presidente da agência, Leonardo de Moraes.
Frequências são avenidas
no ar por onde as operadoras fazem trafegar seus dados. Fora delas, ocorrem
interferências.
No início de fevereiro, Moraes decidiu paralisar o processo diante de controvérsias entre as teles e a proposta de edital feita pelo relator,
conselheiro Carlos Baigorri.
A proposta vencedora, que
contou com o voto de três dos
cinco conselheiros, encurtou
em seis meses o prazo inicial para o início da entrada
em operação dessas redes.
A venda de pacotes começará pelas capitais a partir de
junho de 2022. Poderá ocorrer alteração nesse cronograma caso haja algum atraso na
realização do leilão. Antes,
esse prazo era dezembro.

AVISO DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Pregão Eletrônico para Registro
de Preços nº 1321603-411/2020 –
Planejamento nº 411/2020.
Objeto: Aquisição de “kits de extração de material genético para
realização do exame de biologia
molecular (PCR). Abertura da
sessão: dia 15 de março de 2021,
às 10h30. Edital disponível no site
www.compras.mg.gov.br. Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2021.

Depois de junho, virão cidades com mais de 500 mil habitantes. Esse processo será escalonado e será concluído no
iníciode2026,quandooserviço chegar às localidades com
menos de 30 mil habitantes.
Uma das principais divergênciasfoiopadrãotecnológico das redes 5G escolhido pelo relator e que contou, posteriormente, com o apoio do
ministro das Comunicações,
Fábio Faria (PSD-RN).
Hoje, as teles já oferecem
velocidades similares à da
telefonia 5G (até cem vezes
mais rápidas que as do 4G)
pelas redes 3G e 4G. Ou seja,
utilizam as redes já instaladas aprimoradas com softwares especíﬁcos que viabilizam as velocidades que ca-

racterizam a quinta geração.
Noleilãodo5G,asempresas
farão lances para as licenças
de uso de quatro faixas de frequências—700MHz;2,3GHz;
3,5 GHz e 26 GHz. Essas faixas
serão divididas em blocos.
As empresas queriam que a
prestação do 5G pudesse ter
início por meio do uso das redes atuais (3G e 4G). Para isso, só fariam um aprimoramento de software instalando equipamentos especíﬁcos.
As operadoras já estão oferecendo esse serviço, que,
embora chamem de 5G, foram batizadas pelos técnicos da agência de “4GPlus”.
Nadecisão,aAnatelnãoproibiu a oferta desse serviço. No
entanto, as teles não poderão
contá-lo para efeito de cum-

primento de metas de cobertura 5G. Nesse caso, a agência só vai considerar as redes
“5G puras”, conhecidas no
mercadocomo“Stand-Alone”.
As teles resistiram ao máximo a essa exigência por
exigir pesados investimentos logo na largada.
Em seu voto, o presidente da Anatel acatou o pedido
das teles propondo uma transição de até quatro anos para que as teles só operassem
com redes 5G puras (“StandAlone”). Mas ele foi vencido.
Navotação,Baigorrifezuma
provocação ao presidente da
agência ao defender o padrão
“Stand-Alone”.“Nãoéumatecnologia que seja meia-boca.”
Em declarações recentes
dadas, Leonardo de Moraes

aﬁrmou que o padrão “StandAlone” funcionaria como “conexão de ponta para poucos [porque os preços seriam muito elevados] ou serviço meia-boca para todos”.
Outro ponto controverso,
a migração dos satélites para outra faixa de frequência
(banda Ku), foi mantido.
Para isso, as operadoras terão de distribuir receptores
para consumidores que utilizam antenas parabólicas na
captação dos sinais da TV
aberta onde não há recepção ou ela é de má qualidade.
As teles defendiam a distribuição de ﬁltros capazes de
evitar interferências, segundotestesrealizadospelosetor.
Novidade em um leilão da
telefonia móvel, foram man-

tidas as obrigações do Ministério das Comunicações de
investimentos na conexão da
Amazônia e a construção de
umaredepúblicaefechadaparaogovernodeJairBolsonaro.
Inicialmente, as operadoras não se opuseram a esse
investimento que entrou no
edital como contrapartida.
No arranjo acordado com
Planalto, seria uma forma de
viabilizar a participação da
chinesa Huawei na construção das redes privadas de 5G.
O governo ﬁcaria com sua
própria rede (ﬁxa e móvel)
sem equipamentos da gigante chinesa.
Pelas regras do edital, essas contrapartidas terão seu
valor calculado e abatido do
preço das frequências.

TAKAOKA PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ nº 39.429.693/0001-78 - NIRE nº 35300557654
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
O Conselho de Administração da Takaoka Participações S/A, no uso de suas atribuições estatutárias, convida
os Senhores Acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, em formato digital, a ser realizada no dia 25/03/2021, quinta-feira, as 19h30’ em primeira convocação e 20h00’ em segunda
convocação. Local: plataforma Teams. Acesso: a ser enviado. Pauta: 1. Aprovação da alteração do plano
orçamentário aprovado (orçamento) para 2021.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2021. Flávio Takaoka - Presidente do Conselho de Administração

Arteris S.A.

CNPJ/ME nº 02.919.555/0001-67 – NIRE nº 35.300.322.746
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de fevereiro de 2019
1. Data, Hora e Local: Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2019, às 14:00 horas, na sede da
Arteris S.A. (“Companhia”), situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, nº 1455, 9º andar. 2. Convocação e Presença: Os membros do Conselho de
Administração da Companhia foram devidamente convocados na forma do § 1º do Artigo 10 do Estatuto
Social da Companhia, estando todos presentes, por intermédio de conferência telefônica, conforme
autorizado nos termos do § 4º do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia. Presente ainda, para os fins
do disposto na Lei nº 6.404/76, em seu artigo 163, § 3º, representando o Conselho Fiscal da Companhia
o Sr. Marcello Del Raso Alvarado Davis. 3. Mesa: Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno. Secretária:
Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. 4. Ordem do Dia: 4.1 Manifestar-se sobre o relatório da Administração,
sobre as contas da Diretoria e sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, as quais se encontram acompanhadas do parecer dos
auditores independentes;4.2 Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados e do pagamento
dos dividendos referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; e 4.3 Deliberar sobre a
convocação da assembleia geral ordinária e extraordinária dos acionistas da Companhia; 5. Deliberação:
Após análise e discussão, os conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue: 5.1 O Conselho
Fiscal, devidamente representado, esteve presente à reunião, conforme previsto no § 3º do artigo 163 da
Lei 6404/76. 5.2 Aprovar, sem quaisquer emendas ou ressalvas, o relatório da Administração, as contas
da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes da
Companhia; 5.3 Tendo em vista a Companhia ter registrado, no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018, prejuízo de R$ 198.471.049,79, conforme consta das Demonstrações Financeiras
e respectivas notas explicativas, sendo tal valor absorvido na conta de reserva de retenção de lucros,
a Companhia não constituirá reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, e tampouco
distribuirá dividendos aos seus acionistas; e 5.4 Aprovar a convocação de assembleia geral ordinária e
extraordinária da Companhia a ser realizada no próximo dia 01 de abril de 2019, para a deliberação dos
seguintes assuntos: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) deliberar sobre
a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (iii) eleger os
membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia; (iv) alterar o jornal de
publicação da Companhia; (v) fixar a remuneração global dos administradores; e (vi) deliberar sobre
a reforma do Estatuto Social da Companhia. 5.5 Autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário,
em conformidade com o disposto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/1976. 6. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos
os membros do Conselho de Administração presentes: Mesa: Juan Gabriel Lopez Moreno, Flávia Lúcia
Mattioli Tâmega; Conselheiros: Andre Dorf, Humberto Ramos de Freitas, Marta Casas Caba, Marcos
Pinto Almeida, Fernando Martinez Caro, Henrique Carsalade Martins, Francisco José Aljaro Navarro,
Martí Carbonell Mascaró, Jorge Fernandez Montoli, e representado o Conselho Fiscal da Companhia
o Sr. Marcello Del Raso Alvarado Davis. São Paulo, 27 de fevereiro de 2019. “Confere com a original
lavrada em livro próprio” Juan Gabriel Lopez Moreno – Presidente da Mesa; Flávia Lúcia Mattioli
Tâmega – Secretária da Mesa. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº
101.256/21-8 em 22/02/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

ASSINE A FOLHA
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Folha Participações S.A. e Controladas - CNPJ: 05.395.894/0001-80
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, apresentamos as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Balanços patrimoniais 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
Ativo
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
3.484 13.619 Fornecedores
61
- 33.422 62.060
Contas a receber de clientes
- 86.244 101.006 Empréstimos
62
Estoques
- 30.968 48.650 Arrendamentos a pagar
4.042
Impostos e contribuições a recuperar
2.360
4.689 Salários e encargos sociais
- 18.681 20.798
Contas a receber Complementações previdenciárias
3.165
2.900
partes relacionadas
5.158
9.646 Adiantamento de clientes
- 42.830 49.145
Despesas antecipadas
3.028
3.114 Impostos e contribuições a recolher
6.519
8.188
Dividendos a receber
6.352
6.188
- Impostos e contribuições
Outras contas a receber
2.811
3.901 a recolher - parcelamento
5.299
5.138
6.352
6.188 134.053 184.625 Contas a pagar - partes relacionadas
1.161
1.840
Não circulante
Dividendos estatutários a pagar
6.351
6.188
6.351
6.188
Realizável a longo prazo
Outras contas a pagar
3.757
4.133
Depósitos compulsórios e judiciais
- 40.346 39.747
6.412
6.188 125.227 160.452
Contas a receber Não circulante
partes relacionadas
11
31
2.083
1.415 Arrendamentos a pagar
374
Dividendos estatutários
Imposto de renda e
a receber
38.322 44.615
- contribuição social diferidos
- 1.931.853 1.170.542
38.333 44.646 42.429 41.162 Impostos e contribuições a recolher
- 13.332 13.001
Outros ativos financeiros
Impostos e contribuições
- 18.101 22.197
não circulantes
- 5.811.496 3.571.486 a recolher - parcelamento
3.830
3.062
Investimentos
3.861.639 2.387.377
9
1.009 Provisões para perdas em controladas
6.618 11.558
Imobilizado
- 69.938 74.130 Contas a pagar - partes relacionadas
- 29.755 27.911
Direitos de uso
4.230
- Complementações previdenciárias
32.110 38.401 32.110 38.401
Intangível
2.599
4.270 Dividendos estatutários a pagar
- 34.406 33.719
3.861.639 2.387.377 5.888.272 3.650.895 Provisão para demandas judiciais
Outras contas a pagar
1.300
2.180
32.110 38.401 2.071.679 1.322.571
Total do passivo
38.522 44.589 2.196.906 1.483.023
Patrimônio líquido
Capital social
144.185 144.185 144.185 144.185
Reserva de reavaliação
39.046 39.614 39.046 39.614
Prejuízos acumulados
(48.720) (47.701) (48.720) (47.701)
Ajuste de
avaliação patrimonial
3.733.291 2.257.524 3.733.291 2.257.524
3.867.802 2.393.622 3.867.802 2.393.622
Participação dos acionistas
não controladores
46
37
Total do patrimônio líquido
3.867.802 2.393.622 3.867.848 2.393.659
Total do passivo
Total do ativo
3.906.324 2.438.211 6.064.754 3.876.682 e patrimônio líquido
3.906.324 2.438.211 6.064.754 3.876.682

Demonstrações dos resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
Operações em continuidade
Receitas financeiras
2.893
4.682
Receita líquida
- 526.792 580.257 Variações cambiais, líquidas
(293)
(716)
Custo das vendas e dos
Lucro (prejuízo) antes dos tributos
serviços prestados
- (338.820) (377.890) sobre as operações em
Lucro bruto
- 187.972 202.367
continuidade
2.369 (21.525) 7.902 (11.246)
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas
- (67.074) (83.354) Imposto de renda
Gerais e administrativas
(80)
(1) (119.118) (130.768) e contribuição social
Correntes
- (4.305) (8.289)
Outras receitas (despesas)
292
292
operacionais, líquidas
7.182
2.218 Diferidos
Participações em sociedades
Lucro (prejuízo) líquido das
controladas e coligadas:
operações em continuidade
2.369 (21.525)
3.889 (19.243)
Resultado de
Operações descontinuadas
equivalência patrimonial
2.449 (21.524)
- Prejuízo após os tributos
Provisão para perdas
provenientes de operações
em investimentos
(770)
(831)
descontinuadas
- (1.511) (2.282)
Resultado na venda
Lucro
(prejuízo) líquido
de outros investimentos
3.500
2.369 (21.525) 2.378 (21.525)
Dividendos recebidos
3.263
4.514 do exercício
Atribuída a
Lucro (prejuízo) antes
do resultado financeiro
2.369 (21.525) 14.955 (5.854) Participação do acionista
controlador da controladora
2.369 (21.525) 2.369 (21.525)
Resultado financeiro
Despesas financeiras
- (9.653) (9.358) Participação dos não controladores
9
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Atribuível aos acionistas da Controladora
Ajuste
Total do Participação
Capital Reserva de
Prejuízos avaliação patrimônio
dos não
social reavaliação acumulados patrimonial
líquido controladores
Total
Em 31 de dezembro de 2017
144.185
40.182
(20.115) 2.331.841 2.452.200
37 2.452.235
Adoção inicial CPC 48
(1.464)
(1.464)
(1.464)
Ajustes de reapresentação
(5.165) 144.482
139.317
139.317
Em 01 de janeiro de 2018
144.185
40.182
(26.744) 2.476.320 2.633.943
37 2.633.980
Realização de reserva de reavaliação de controlada, líquida
dos efeitos do imposto de renda e contribuição social
(568)
568
Resultado do exercício
(21.525)
(21.525)
(21.525)
Ajuste de avaliação patrimonial
Perdas atuariais
1.048
1.048
1.048
Valor justo dos investimentos
- (219.844) (219.844)
- (219.844)
Em 31 de dezembro de 2018
144.185
39.614
(47.701) 2.257.524 2.393.622
37 2.393.659
Adoção inicial CPC 06
(3.956)
(3.956)
(3.956)
Em 01 de janeiro de 2018
144.185
39.614
(51.657) 2.257.524 2.389.666
37 2.389.703
Realização de reserva de reavaliação de controlada, líquida
dos efeitos do imposto de renda e contribuição social
(568)
568
Lucro líquido do exercício
2.369
2.369
9
2.378
Ajuste de avaliação patrimonial
Ganhos atuariais
(2.640)
(2.640)
(2.640)
Valor justo dos investimentos
- 1.478.407 1.478.407
- 1.478.407
Em 31 de dezembro de 2019
144.185
39.046
(48.720) 3.733.291 3.867.802
46 3.867.848

Demonstrações dos resultados abrangentes - Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2019 2018
2019
2018
Lucro (prejuízo) do exercício
2.369 (21.525)
2.378 (21.525)
Outros resultado abrangentes
não reclassificados para o resultado
do exercício em períodos subsequentes
Apropriação das reservas
de reavaliações, líquidas
568
568
568
568
Perdas (ganhos) atuariais, líquidas
(2.640) 1.048
(2.640) 1.048
Valor justo dos investimentos designados
ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes
1.478.407 (219.844) 1.478.407 (219.844)
Outros componentes do
resultado abrangente
1.476.335 (218.228) 1.476.335 (218.228)
Valor justo dos investimentos designados
ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes
1.478.704 (239.753) 1.478.713 (239.753)
Atribuída a
Participação do acionista
controlador da Controladora
1.478.704 (239.753) 1.478.708 (239.753)
Participação dos não controladores
5
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2019
2018 2019
2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) líquido das
operações continuadas
2.369 (21.525) 3.889 (19.243)
Prejuízo líquido das operações
descontinuadas
- (1.511) (2.282)
Lucro (prejuízo) líquido
2.369 (21.525) 2.378 (21.525)
Despesas (receitas) que não
representam movimentação de caixa
Depreciação e amortização
- 6.400
7.138
Perda na baixa de
imobilizados e intangíveis
465
673
Resultado de equivalência patrimonial (2.449) 21.524
Constituição da provisão para
perdas em investimentos
770
831
Realização de Imposto de renda e
contribuição social - diferidos
- (292) (292)
Provisão para créditos de
liquidação duvidosa, Liquidos
- 2.317
655
Constituição de
provisão para perdas de estoques
236
1.173
Reversão de impostos a recolher
- (2.521)
Constituição de provisão
para demandas judiciais
- 6.363
5.771
Reversão da
complementação previdenciária
- (531)
(56)
Juros e variação cambial, líquidos
- 9.058
7.287
Variação de ativos e passivos operacionais
Contas a receber de clientes
- 12.445
(569)
Estoques
- 17.446 (7.456)
Contas a receber com partes relacionadas 20
- (1.799) 9.671
Impostos e contribuições a recuperar
- 2.384
3.393
Despesas antecipadas
86 (1.333)
Outras contas a receber
- 1.090
2.368
Depósitos compulsórios e judiciais
965 (5.675)
Fornecedores
61
2 (29.414) 9.966
Salários e encargos sociais
- (2.116) (3.659)
Adiantamento de clientes
- (6.315) (2.477)
Impostos e contribuições a recolher
- (1.669)
972
Pagamentos de demandas judiciais
- (12.066) (11.141)
- (1.256)
972
Outras contas a pagar
Caixa gerado (utilizado)
nas atividades operacionais
1
1 6.945 (5.834)
Juros pagos, impostos parcelados
- (2.296) (3.758)
Caixa líquido gerado (utilizado)
nas atividades operacionais
1
1 4.649 (9.592)
Fluxo de caixa das atividades
de investimentos
Redução de investimentos por venda
- 1.000
Aquisição de imobilizado
- (715) (950)
Aquisição de ativos intangíveis
- (306) (415)
Recebimento de dividendos
6.126 6.076
Caixa gerado (utilizado) nas
atividades de investimentos
6.126 6.076
(21) (1.365)
Fluxo de caixa das
atividades de financiamentos
Empréstimos
(62) (529)
Arrendamentos a pagar
405
Pagamento de arrendamentos
- (3.937)
Parcelamento de
impostos e contribuições
- (5.042) (58.201)
Dividendos pagos
(6.127) (6.077) (6.127) (6.077)
Caixa gerado (utilizado) nas
atividades de financiamento
(6.127) (6.077) (14.763) (64.807)
Redução do caixa e equivalente de caixa
- (10.135) (75.764)
Caixa e equivalentes de
caixa no início do exercício
- 13.619 89.383
Caixa e equivalentes de
caixa no fim do exercício
- 3.484 13.619
Movimentação líquida do
caixa e equivalentes de caixa
- (10.135) (75.764)
Contador: Rafael Marcos Ribeiro - CRC 1SP217.953/O-8
As Demonstrações Financeiras foram auditadas
pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
As notas explicativas, acompanhadas pelo parecer dos auditores independentes,
estão disponíveis junto à Administração da Companhia.
A Diretoria

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
CNPJ/ME nº 02.812.468/0001-06 - NIRE 35.400.050.951
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocadas as 338 (trezentas e trinta e oito) Associadas da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (“CNU”), para se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), a realizar-se no dia 30 de março de 2021, às 08:00h, em primeira convocação, às 09:00h, em
segunda convocação, e às 10:00h, em terceira convocação (horário de Brasília), de modo exclusivamente digital, nos termos da IN DREI
81/2020, da Lei 14.030/2020 e do parágrafo único do artigo 43-A da Lei 5.764/71, por meio de plataforma digital a ser disponibilizada pela CNU, para
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1. Prestação de Contas da Administração, compreendendo o Relatório da Gestão, o Balanço Geral com as devidas Demonstrações Financeiras e de
Resultados, o Demonstrativo das Sobras apuradas, o Parecer da Auditoria Externa Independente e o Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao
exercício social encerrado em 31/12/2020;
2. Destinação das Sobras apuradas no exercício social encerrado em 31/12/2020;
3. Aprovação do Plano de Metas da CNU para o exercício social de 2021;
4. Definição da remuneração dos membros da Diretoria Executiva e das Cédulas de Presença por comparecimento às reuniões para os membros do
Conselho Fiscal e do Conselho de Administração; e,
5. Eleição dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.
Notas:
a) Quórum de Instalação: O quórum de instalação da AGO é de: (i) 2/3 (dois terços) do número das Associadas, em primeira convocação; (ii) metade
e mais uma das Associadas, em segunda convocação; e (iii) qualquer número de Associadas, em terceira convocação;
b) Quórum de Deliberação: As deliberações serão tomadas por maioria do total dos votos das Associadas presentes no momento da votação e que
não estejam impedidos de votar e de serem votados, sendo vedado o voto por procuração. No caso de haver chapas concorrentes, estas serão eleitas
por maioria simples do total dos votos das Associadas presentes e que não estejam impedidas de votar. No caso de haver mais de 02 (duas) chapas
concorrentes, sem que nenhuma delas obtenha a maioria simples dos votos, proceder-se-á a uma segunda votação entre as duas primeiras mais
votadas. Na hipótese de empate das chapas em segunda votação, será proclamada vencedora do pleito aquela que obtiver maior número de votos
na primeira votação. Para garantir seu direito de voto na AGO, a Associada precisa estar adimplente com suas obrigações sociais, observado o
disposto nos artigos 6º, 7º, 9º e 17 do Estatuto Social da CNU;
c) Disponibilização de Documento às Associadas: Os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas na AGO serão disponibilizados
nos termos e dentro do prazo disposto no artigo 8º, alínea “g” do Estatuto Social da CNU;
d) Eleição dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal: Os registros das chapas para a eleição
dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal deverão ser realizados por meio de requerimento assinado
pelo candidato ao cargo de Presidente da Diretoria Executiva da CNU (“Requerente”) e endereçado ao Presidente do Conselho de Administração da
CNU, por meio do e-mail candidaturas@centralnacionalunimed.com.br, no período compreendido entre a data da publicação do Edital de
Convocação até 15 (quinze) dias antes da realização da AGO. Somente será inscrita a chapa que compreender a totalidade dos cargos do Conselho
de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, devendo o requerimento contemplar os nomes dos candidatos que integram a chapa,
bem como a indicação dos cargos aos quais irão concorrer, sendo vedada a inscrição do mesmo candidato em mais de uma chapa.
e) Credencial - Indicação de Delegado: A delegação será exercida na forma do disposto no artigo 20 do Estatuto Social da CNU,
mediante preenchimento de credencial disponibilizada para as Associadas por meio do Manual de Participação e divulgada no website da CNU
https://www.centralnacionalunimed.com.br/ago2021. Fica sob a responsabilidade única e exclusiva da Associada, a comunicação imediata de
eventual mudança em sua gestão, no período que anteceder à AGO da CNU, e, consequentemente, em sua representação na AGO, por meio da
atualização do credenciamento.
f) Participação Digital: (i) A Associada que desejar par ticipar da AGO deverá enviar a credencial preenchida para o e-mail
assembleia@centralnacionalunimed.com.br (“Processo de Credenciamento”); (ii) Após o recebimento do credenciamento, o Núcleo de Governança
Corporativa e Societário da CNU enviará, ao delegado da Associada, no e-mail indicado na credencial, as instruções para acesso ao sistema digital
de participação na AGO e efetivação do cadastro na plataforma digital disponibilizada (“Inscrição Prévia”); e (iii) A conclusão do Processo de
Credenciamento e de Inscrição Prévia de ingresso na plataforma digital é a garantia da participação da Associada na AGO;
g) Recomendações: (i) Para fins de melhor organização da AGO, recomenda-se às Associadas o credenciamento e efetivação da inscrição na
plataforma digital, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da hora marcada para a realização da AGO; (ii) A CNU sugere
que as Associadas acessem a plataforma digital previamente para realização de testes e reconhecimento de suas funcionalidades, objetivando otimizar
sua utilização no dia da AGO; (iii) Na data de realização da AGO, o acesso à plataforma digital deverá ser realizado com, no mínimo, 30 (trinta) minutos
de antecedência em relação ao horário previsto para seu início; e (iv) A CNU não se responsabiliza por problemas de conexão que as Associadas
venham a enfrentar, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle, incluindo, mas não se limitando, a instabilidade
na conexão com a internet, incompatibilidade com a plataforma digital, com os equipamentos utilizados, falha no fornecimento de energia elétrica,
dentre outros; e
h) Suporte: As dúvidas de acesso ou uso da plataforma digital poderão ser encaminhadas para o e-mail assembleia@centralnacionalunimed.com.br
ou sanadas pelos telefones (11) 96905-3078 / (11) 97101-2293 / (11) 99003-3534 ou (11) 94325-3045.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2021
Alexandre Augusto Ruschi Filho
Presidente do Conselho de Administração da Central Nacional Unimed - Cooperativa Central

Empresa Folha da Manhã S.A. e Controladas - CNPJ: 60.579.703/0001-48
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, apresentamos as demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Demonstrações dos resultados abrangentes - Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Ativo
2019
2018
2019
2018 Passivo e patrimônio líquido
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
Circulante
Circulante
2.513 (39.422) 2.521 (39.424)
Caixa e equivalentes de caixa
2.857
12.658
3.483
13.618 Fornecedores
21.373
48.256
33.299
62.060 Lucro (prejuízo) do exercício
Contas a receber de clientes
62.569
68.932
86.244 101.006 Empréstimos
62
62 Outros resultados abrangentes não
reclassificados para resultado do
Estoques
24.725
34.800
30.968
48.650 Arrendamentos a pagar
402
4.042
exercício em períodos subsequentes
Impostos e contribuições a recuperar 1.239
1.973
2.360
4.689 Salários e encargos sociais
15.978
17.912
18.681
20.798
Contas a receber - partes relacionadas 4.708
5.280
5.158
9.648 Complementações previdenciárias
3.165
2.900
3.165
2.900 Apropriação das reservas
de reavaliações, líquidas
568
568
568
568
Despesas antecipadas
2.434
2.669
3.028
3.114 Adiantamento de clientes
42.720
48.684
42.830
49.145
(2.640)
1.048 (2.640)
1.048
Dividendos a receber
6.267
- Impostos e contribuições a recolher
3.929
4.354
6.519
8.188 Ganhos (perdas) atuariais líquidos
Valor justo dos investimentos designados ao
Outras contas a receber
2.474
3.388
2.811
3.901 Impostos e contribuições
valor justo por meio de outros
101.006 135.967 134.052 184.626
a recolher - parcelamento
5.053
4.992
5.299
5.138
resultados abrangentes
1.478.407 (219.844) 1.478.407 (219.844)
Não circulante
Contas a pagar - partes relacionadas 21.484
64.141
1.161
64.628
1.476.335 (218.228) 1.476.335 (218.228)
Realizável a longo prazo
Dividendos estatutários a pagar
6.351
6.188
6.351
6.188
Depósitos compulsórios e judiciais
34.500
34.758
40.346
39.747 Outras contas a pagar
3.656
3.961
3.757
4.133 Outros resultados abrangentes não reclassificados para resultado do exercício
Contas a receber - partes relacionadas 2.601
1.555
2.421
1.415
124.111 201.450 125.104 223.240
em períodos subsequentes
1.478.848 (257.650) 1.478.856 (257.652)
37.101
36.313
42.767
41.162 Não circulante
Outros ativos financeiros
Arrendamentos a pagar
374
- Atribuída a:
Acionistas controladores
1.478.848 (257.650) 1.478.864 (257.650)
não circulantes
5.811.496 3.571.486 5.811.496 3.571.486 Imposto de renda e
(8)
(2)
Investimentos
43.046
35.694
9
1.009
contribuição social diferidos
1.931.853 1.170.542 1.931.853 1.170.542 Acionistas não controladores
Imobilizado
66.578
69.985
69.938
74.130 Impostos e contribuições a recolher 13.332
13.001
13.332
13.001
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos
Direito de uso
216
4.230
- Impostos e contribuições
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Intangível
2.375
3.768
2.599
4.270
a recolher - parcelamento
17.188
20.983
18.101
22.197
Controladora
Consolidado
5.923.711 3.680.933 5.888.272 3.650.895 Provisões para perdas em controladas 5.319
3.554
3.830
3.062
2019
2018 2019 2018
Contas a pagar - partes relacionadas 7.975
13.237
6.629
11.589
Complementações previdenciárias
29.755
27.911
29.755
27.911 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Dividendos estatutários a pagar
38.325
44.615
38.325
44.615 Lucro (prejuízo) líquido das operações continuadas 2.513 (39.422) 4.032 (40.385)
30.619
31.146
34.406
33.719 Lucro (prejuízo) líquido
Provisão para demandas judiciais
das operações descontinuadas
- (1.511) 961
Outras contas a pagar
1.300
2.180
1.300
2.180
2.513 (39.422) 2.521 (39.424)
2.075.666 1.327.169 2.077.905 1.328.816 Lucro (prejuízo) líquido
Total do passivo
2.199.777 1.528.619 2.203.009 1.552.056 Despesas (receitas) que não representam movimentação de caixa
Patrimônio líquido
5.471 6.164 6.400 7.096
Capital social
152.312
89.189 152.312
89.189 Depreciação e amortização
673
465
673
Reserva de capital
83.378
83.378
83.378
83.378 Perda na baixa de imobilizados e intangíveis
(11.685) (17.248)
Reserva de reavaliação
39.046
39.614
39.046
39.614 Resultado de equivalência patrimonial
Prejuízos acumulados
(145.989) (145.114) (145.989) (145.114) Constituição (reversão) da provisão
Ajuste de avaliação patrimonial
3.733.294 2.257.527 3.733.294 2.257.527
para perdas em investimentos
1.765 (1.069)
770
831
3.862.041 2.324.594 3.862.041 2.324.594 Realização de Imposto de renda
Participação de acionistas
e contribuição social - diferidos
(292) (292) (292) (292)
não controladores
41
33 Provisão para créditos de
Total do patrimônio líquido
3.862.041 2.324.594 3.862.082 2.324.627
liquidação duvidosa, líquidos
(1.342) (1.358) 2.317 (925)
Total do passivo
Constituição (reversão) de provisão
e patrimônio líquido
6.061.818 3.853.213 6.065.091 3.876.683
Total do ativo
6.061.818 3.853.213 6.065.091 3.876.683
para perdas de estoques
(208)
290
236 1.328
Reversão de impostos a recolher
- (2.061)
Demonstrações dos resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Constituição de provisão
para demandas judiciais
4.882 4.854 6.363 5.728
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
(531)
(56) (531) (56)
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018 Reversão de complementação previdenciária
Operações em continuidade
Juros e variação cambial, líquidos
8.472 8.837 9.058 7.301
Resultado financeiro
Receita líquida
345.342 382.079 526.792 556.016 Despesas financeiras
(8.916) (10.501) (9.653) (9.321) Variação de ativos e passivos operacionais
Custo das vendas e
7.705 4.604 12.445 1.338
Receitas financeiras
2.525
3.878
2.893
4.473 Contas a receber de clientes
dos serviços prestados
(237.120) (280.539) (338.820) (380.263) Variações cambiais, líquidas
10.283 (9.523) 17.446 (8.546)
(255)
(734)
(293)
(716) Estoques
Lucro bruto
108.222 101.540 187.972 175.753
Contas a pagar com partes relacionadas
14.730 100.954 (1.820) 66.728
Lucro (prejuízo) antes dos tributos
Receitas (despesas) operacionais
Impostos e contribuições a recuperar
734 4.436 2.384 4.194
2.221 (39.714)
8.045 (35.410) Despesas antecipadas
Despesas com vendas
(66.466) (82.907) (67.074) (83.354) sobre as operações em continuidade
235
(890)
86 (1.319)
Despesas gerais e administrativas
(56.337) (74.206) (118.975) (128.146) Imposto de renda e contribuição social
Outras contas a receber
914 1.990 1.090 2.512
(4.305) (5.267) Depósitos compulsórios e judiciais
Outras receitas operacionais, líquidas
6.765
385
7.182
2.218 Correntes
1.766 (4.127) 965 (5.837)
Participações em sociedades
Diferidos
292
292
292
292 Fornecedores
(27.689) 11.923 (29.537) 6.924
controladas, em empreendimentos
Lucro (prejuízo) líquido das
Salários e encargos sociais
(1.934) (3.377) (2.116) (3.678)
controlados em conjunto
(5.964) (2.917) (6.315) (2.477)
operações em continuidade
2.513 (39.422)
4.032 (40.385) Adiantamento de clientes
Resultado de equivalência patrimonial 11.685 17.248
- Operações descontinuadas
Impostos e contribuições a recolher
(425) (460) (1.669) 633
Reversão (provisão) para
Pagamentos de demandas judiciais
(11.119) (9.865) (12.066) (10.891)
perdas em investimentos
(1.765)
1.069
(770)
(831) Lucro (prejuízo) após os tributos proveOutras contas a pagar
(1.185) 1.023 (1.256) (1.116)
nientes
de
operações
descontinuadas
(1.511)
961
Resultado na venda
2.513 (39.422)
2.521 (39.424) Caixa gerado (utilizado)
de outros investimentos
3.500
3.500
- Lucro (prejuízo) líquido do exercício
nas atividades operacionais
(2.904) 55.144 6.944 28.664
Dividendos Recebidos
3.263
4.514
3.263
4.514 Atribuível aos:
Juros pagos, impostos parcelados
(2.287) (3.333) (2.295) (3.760)
Acionistas controladores
2.513 (39.422)
2.513 (39.422) Caixa líquido (utilizado) gerado
Lucro (prejuízo) antes
do resultado financeiro
8.867 (32.357) 15.098 (29.846) Acionistas não controladores
8
(2) nas atividades operacionais
(5.191) 51.811 4.649 24.904
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Restruturação societária,
Capital Reserva Reserva de Prejuízos Ajuste avaliação
Total do Participação dos
caixa líquido adquirido
- 2.266
social de capital reavaliação acumulados
patrimonial patrimônio líquido não controladores
Total Redução de investimento por venda
1.000
- 1.000
Em 31 de dezembro de 2017
89.189 90.619
40.182
(99.631)
2.331.841
2.452.200
35 2.452.235 Aquisição de imobilizado
(631) (789) (715) (950)
(115) (415) (306) (415)
Adoção inicial CPC 48
(1.464)
(1.464)
(1.464) Aquisição de ativos intangíveis
6.267
Ajustes de reapresentação
(5.165)
144.482
139.317
- 139.317 Dividendos recebidos
Em 01 de janeiro de 2018
89.189 90.619
40.182 (106.260)
2.476.323
2.590.053
35 2.590.088 Caixa gerado (utilizado)
nas atividades de investimentos
6.521 (1.204)
(21) 901
Realização da reserva de reavaliação
(860)
860
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Realização do imposto de renda e da contribuição social
(62) (405)
(62) (529)
diferidos sobre a reserva de reavaliação
292
(292)
- Empréstimos bancários e governamentais
Arrendamentos a pagar
405
405
Constituição de reserva com transferência de controlada
(548)
- (3.937)
entre grupo econômico
- (7.241)
(7.241)
(7.241) Pagamentos de arrendamentos
(4.799) (59.001) (5.042) (58.201)
Resultado do exercício
(39.422)
(39.422)
(2) (39.424) Parcelamento de impostos e contribuições
Dividendos pagos
(6.127) (6.077) (6.127) (6.077)
Ajuste de avaliação patrimonial
Ganhos atuariais
1.048
1.048
1.048 Caixa utilizado nas atividades de financiamentos (11.131) (65.483) (14.763) (64.807)
(9.801) (14.876) (10.135) (39.002)
Valor justo dos investimentos
(219.844)
(219.844)
- (219.844) Redução do caixa e equivalente de caixa
Em 31 de dezembro de 2018
89.189 83.378
39.614 (145.114)
2.257.527
2.324.594
33 2.324.627 Caixa e equivalentes de caixa
12.658 27.534 13.618 52.620
Adoção inicial CPC 06
(3.956)
(3.956)
(3.956) no início do exercício
e equivalentes de caixa
Em 01 de janeiro de 2019
89.189 83.378
39.614 (149.070)
2.257.527
2.320.638
33 2.320.671 Caixa
no fim do exercício
2.857 12.658 3.483 13.618
Aumento de capital
63.123
63.123
63.123 Movimentação
líquida do caixa
Realização da reserva de reavaliação
(860)
860
e equivalentes de caixa
(9.801) (14.876) (10.135) (39.002)
Realização do imposto de renda e da contribuição social
diferidos sobre a reserva de reavaliação
292
(292)
A Diretoria
Resultdo do exercício
2.513
2.513
8
2.521
Rafael Marcos Ribeiro - Contador - CRC 1SP217.953/O-8
Ajuste de avaliação patrimonial
As Demonstrações Financeiras foram auditadas pela Ernst & Young Auditores
Perdas atuariais
(2.640)
(2.640)
(2.640)
Independentes S.S. As notas explicativas, acompanhadas pelo parecer dos auditores
Valor justo dos investimentos
1.478.407
1.478.407
- 1.478.407
independentes, estão disponíveis junto à Administração da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2019
152.312 83.378
39.046 (145.989)
3.733.294
3.862.041
41 3.862.082

