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COMPRE SEM
SAIR DE CASA

Contra Covid, Pinda quer 
remanejar R$ 2,6 milhões

Regularizada no fim do ano 
passado, uma área que abriga 
mais de duzentas famílias de 
Lorena pode estar perto de 
contar com saneamento bási-
co, após quase 16 anos. Uma 
reunião entre representantes 
da Prefeitura e do Estado discu-
tiu, no último final de semana, 
alternativas para a implantação 
de redes de tratamento de água 
e esgoto num trecho do bairro 
Parque das Rodovias.  

Durante entrevista ao pro-
grama Atos no Rádio, no fim 
da manhã desta terça-feira (13), 
o prefeito de Lorena, Sylvio 
Ballerini (PSDB), revelou que 
recebeu a visita do assessor 
da secretaria estadual de In-
fraestrutura e Meio Ambiente, 
Carlos Lothar, na última sexta-
-feira (9). 

Lothar debateu com o chefe 

do Executivo ações que possam 
viabilizar a implementação 
do sistema de saneamento 
básico numa área de 55.061 
m² do Parque das Rodovias, o 
que beneficiaria cerca de 247 
famílias de baixa renda.

Buscando dar continuidade 
às ações de melhoria no tre-
cho, Ballerini confirmou na 
entrevista ao Atos no Rádio 
que foi informado em reunião 
com Lothar que o projeto para 
a instalação do sistema de 
saneamento básico no local é 
estudado pela secretaria de In-
fraestrutura e Meio Ambiente 
junto à Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo).

Regularizada em dezembro por meio do Cidade Legal, área no Parque das Rodovias aguarda melhorias anunciadas pelo prefeito Sylvio Ballerini

Câmara aprova isenção da Zona Azul para 
área do Pronto Atendimento de Aparecida
Com apoio unânime, projeto garante liberação sobre tarifa no acesso ao atendimento hospitalar

A Câmara de Aparecida 
aprovou, no último dia 5, 
um projeto que isenta o pa-
gamento do estacionamento 
rotativo da Zona Azul, nas 
imediações da Santa Casa 
de Misericórdia, para quem 
estiver utilizando o Pronto 
Atendimento. 

De acordo com o projeto, 
os motoristas estarão isentos 
ao pagamento da tarifa, mas 
a definição de como será 
implantado o sistema ficará 
a cargo da Prefeitura. A pro-
posta determina que após a 
sanção da lei, em até 15 dias 
a secretaria municipal de Se-
gurança e Trânsito promova 
a regularização.

A lei é de autoria do verea-
dor Carlos Alexandre Rangel 
dos Santos, o Xande (PSD), 
que também é autor dos pe-
didos de isenção aos idosos 

e deficientes físicos para 
estacionamento rotativo.

“Nós tivemos relatos, nos 
últimos tempos, que pessoas 
chegavam com urgência e 
deixavam o carro para ir ao 
Pronto Atendimento e não 
conseguiam pagar a Zona 
Azul, e com isso eram mul-
tados”, informou o vereador.

Xande acredita que o Exe-
cutivo deve destinar cerca 
de três vagas. Questionado 
se há possibilidade de uso 
indevido das vagas, ele pro-
pôs uma alternativa. “Nós 
estamos solicitando para o 
prefeito que faça uma parce-
ria com o Pronto Atendimen-
to, pois quando pessoas que 
utilizarem a vaga destinada, 
o Pronto Atendimento libere 
um ticket para o motorista”.

A redação do Jornal Atos 
entrou em contato com a 
Prefeitura, mas até o fecha-
mento desta edição nenhu-
ma resposta foi encaminha-
da à redação.

Carros estacionados próximo ao hospital, em Aparecida; cidade suspende cobrança da Zona Azul no local

Foto:  Marcelo A. dos Santos
Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Montante, oriundo de emendas impositivas, deve reforçar orçamento de atendimento de rotina
Com mais de dez mil ca-

sos positivos da Covid-19, 
a Prefeitura e a Câmara de 
Pindamonhangaba discuti-
ram, na última sexta-feira (9), 

a possibilidade de remane-
jamento de R$ 2,6 milhões 
para a secretaria de Saúde. O 
valor garantirá reforço para 
enfrentamento da pandemia. 

Ao menos dez vereadores par-
ticiparam da reunião, incluindo 
o presidente do Legislativo, 
José Carlos Gomes, o Cal (PRB), 
além de secretários da Prefei-

tura. Segundo informações do 
Município, na última semana 
foram entregues oficialmente 
a proposta de remanejamento 
de emendas impositivas para 

o orçamento deste ano. Apesar 
da entrega nesta legislatura, a 
destinação foi definida pelos 
antigos vereadores.

Guará tenta 
materiais de 
construção 
como essencial

Aprovado na Câmara por 
unanimidade, um projeto de 
lei prevê a ampliação nos ser-
viços essenciais, desta vez, in-
cluindo lojas de materiais de 
construção em Guaratinguetá. 
Encaminhado ao Executivo, a 
proposta aguarda sanção do 
prefeito Marcus Soliva (PSC). 
Na apresentação, o autor do 
pedido, Nei Carteiro (MDB), 
listou atividades que podem 
ser incluídas no grupo de 
essenciais como a construção 
civil, desde que obedecidas as 
determinações do Ministério 
da Saúde.
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Silveiras anuncia 
modernização da 
Saúde municipal

Com o objetivo de moder-
nizar o atendimento nas 
unidades de Saúde de Silvei-
ras, a Prefeitura anunciou 
no último final de semana 
um investimento de quase 
R$ 33 mil para a compra 
de diversos equipamentos 
médicos.

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista conseguiu uma ver-
ba de R$ 200 mil, na última 
semana, para a ampliação 
do projeto do Centro de 
Atendimento às Pessoas com 
Transtorno de Espectro Autis-
ta, que deve ser construído 
na cidade.

Cachoeira tem 
R$ 200 mil 
liberados para 
autistas

Foto:  Arquivo Atos

Lorena busca apoio para 
iniciar ações de melhorias em 
área no Parque das Rodovias
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Equipe do programa estadual Cidade Legal durante atendimento aos moradores em 2020; área deve receber saneamento básico

Fotos: Colaboração

Após legalização, Prefeitura 
busca apoio por melhorias 
no Parque das Rodovias

Com auxílio federal, Silveiras 
moderniza estrutura da Saúde

Ballerini tenta viabilizar implantação de tratamento de 
água e esgoto; local vem de processo de regularização 
finalizado no último mês da gestão de Fábio Marcondes

Regularizada no fim do ano pas-
sado, uma área que abriga mais de 
duzentas famílias de Lorena pode 
estar perto de contar com sanea-
mento básico, após quase 16 anos. 
Uma reunião entre representantes 
da Prefeitura e do Estado discutiu, 
no último final de semana, alterna-
tivas para a implantação de redes 
de tratamento de água e esgoto 
num trecho do bairro Parque das 
Rodovias.  

Durante entrevista ao programa 
Atos no Rádio, no fim da manhã 
desta terça-feira (13), o prefeito de 
Lorena, Sylvio Ballerini (PSDB), reve-
lou que recebeu a visita do assessor 
da secretaria estadual de Infraestru-
tura e Meio Ambiente, Carlos Lothar, 
na última sexta-feira (9). 

Lothar debateu com o chefe do 
Executivo ações que possam viabili-
zar a implementação do sistema de 
saneamento básico numa área de 

55.061 m² do Parque das Rodovias, o 
que beneficiaria cerca de 247 famílias 
de baixa renda.

Buscando dar continuidade às 
ações de melhoria no trecho, Bal-
lerini confirmou na entrevista ao 
Atos no Rádio que foi informado 
durante a reunião com Lothar que o 
projeto para a instalação do sistema 
de saneamento básico no local está 
sendo estudado pela secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente 
junto à Sabesp (Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado de São 
Paulo). “Este encontro e o anterior 
em São Paulo trouxeram grandes 
avanços nas tratativas para esta 
importante melhoria. Nossa gestão 
se comprometeu a arcar, caso seja 
necessário, com parte do custeio 
das obras, ‘dando um empurrão’ 
para agilizar o início tratamento de 
água e esgoto. Ainda não sabemos 
o valor que seria este investimento, 
pois estamos aguardando a con-
clusão dos estudos da Sabesp e do 
Estado”. 

A expectativa do Executivo é que 

seja agendada em breve, com a pasta,  
uma nova reunião sobre o tema.

Legalização – Ocupado clandestina-
mente em 2005, o terreno pertencia à 
extinta empresa Tecelagem Diamanti-
na, que já não operava no local à épo-
ca da invasão. Nos dois anos seguintes, 
o local passou a receber a chegada de 
um alto fluxo de moradores. Em 2012, 
a Prefeitura ingressou na Justiça 
cobrando a desapropriação da área 
devido ao seu interesse social, já ela 
supostamente havia sido abandonada 
pela proprietária.

Tentando garantir uma melhor 
qualidade de vida para as famílias 
que eram obrigadas a manterem fos-
sas e poços artesianos em suas casas, 
a antiga gestão municipal, comanda-
da pelo ex-prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido), solicitou um apoio do 
Estado em 2013 para a legalização 
da área, procedimento obrigatório 
para uma posterior implantação de 
rede de esgoto e água tratada. No fim 
de novembro de 2020 o terreno foi 
regularizado através do programa 
estadual Cidade Legal.

Lucas Barbosa
Lorena

Vivemos os embates calóricos sobre as medidas restritivas que 
seguem em todo país. Num contexto de medo, onde assistimos 
variantes agressivas se alastrarem, numa contaminação 
exponencial, vivenciamos o terror dos recordes crescentes de morte. 
 
Infelizmente o país superou as expectativas nada animadoras 
que os infectologistas tinham antes da pandemia se instalar de 
fato. Mas como parece que o brasileiro foi criado com uma dose 
desafiadora de bom humor, o que se viu foi o surgimento de 
memes e piadas, acompanhadas de aglomerações clandestinas. 
 
As opiniões pessoais nada científicas, mas certamente muito 
convincentes, tomaram conta das redes sociais, distorcendo 
fatos e institucionalizando a desinformação. Algo inevitável, 
com muito apoio de políticos, foi a descrédito em relação 
ao trabalho da imprensa. E com isso, a lenda de que toda 
imprensa e notícia é tendenciosa, fez com que o brasileiro, 
cansado do confinamento, culturalmente aglomerado e 
historicamente prejudicado no quesito financeiro, pulasse 
as barreiras do isolamento e saísse para as aglomerações.  
 
Até mesmo os governantes abusaram de tal situação para conseguir 
boa equipe em seus comícios e disputa eleitoral até as urnas. 
Nada de responsabilidade, quando um comício online ou uma live 
política seria fatalmente um fracasso, pior que o horário eleitoral. 
 
Mas será que a imprensa estava tão manipulada? Será 
que agora  que a  Covid  chegou para  dentro  das 
fronteiras de sua família ou seu círculo de amigos, com 
o número de mortes crescentes não é hora de repensar? 
 
Ninguém ignora que as medidas protetivas tem um alto custo 
econômico e social, e para um país que vivia na corda bamba como 
o nosso, realmente a situação é alarmante. E por isso mesmo, a reação 
contra o isolamento e as medidas restritivas sejam inevitáveis. 
 
Entretanto, seria oportuno observar o que tem acontecido 
mundo a fora, para saber que as medidas restritivas não 
ocorrem apenas no Brasil, não se trata de conspiração. 
A doença é real, perigosa e de alto índice de contágio, 
mas como no nosso país virou discussão política, cada 
um ergue sua bandeira pessoal de um lado e grita, sem 
pensar no coletivo, mas sempre no interesse pessoal. 
 
A Europa enfrenta a terceira onda de contaminação, com 
variantes se alastrando e vacinação lenta. Aliás os europeus 
também questionam a eficácia das vacinas, também questionam 
os efeitos colaterais, então a desconfiança não é defeito do 
brasileiro. O problema é que no Brasil, pelo o que temos visto, 
uma onda atropelou a outra, inundou o país, e hoje ainda temos a 
falta de insumos e remédios básicos para enfrentar esse pesadelo. 
 
A Austrália chegou a decretar em agosto “estado de 
desastre” , impôs lockdown com medidas sérias, com 
multa e até prisão. Em janeiro noticiou que zerou a 
contaminação, mas em fevereiro, por um contaminado, o 
país todo entrou em alerta, as medidas voltaram, e agora 
o governo australiano estuda lockdown mais rigoroso. 
 
A Alemanha, cujo desenvolvimento e economia são 
irrefutáveis, também vive seu terror, e pelo aumento 
exponencial da contaminação também vive medidas restritivas. 
 
O mínimo que precisamos e devemos cobrar é uma postura 
de combate à crise. Quantas barreiras sanitárias você já 
viu em sua cidade? Quais propostas para retomada de 
atividade econômica? Quais as medidas de combate à fome?  
 
Adiantaria abrir o comércio, abolir as medidas restritivas 
e morrer na calçada de um hospital que já não tem leito? 
 
A vacina não é o elemento mágico que colocará fim à pandemia, 
até porque os vacinados devem prosseguir nas medidas de 
proteção. Mas com mais consciência coletiva será mais fácil 
prosseguir como nação contra um mal que assola o mundo. 
 
Se olharmos para o Japão, que também enfrenta a pandemia 
sem descumprir a lei nacional que proíbe a imposição de 
medidas restritivas à circulação de pessoas, a cultura do uso de 
máscaras, distanciamento social e a obediência a orientações 
sanitárias já é da cultura do japonês. Mesmo assim a restrição a 
eventos, viagens e entrada de estrangeiros no país é imperativo. 
 
Atacar a imprensa não vai resolver o problema, entretanto, 
deixar de espalhar achismos certamente ajuda mais, se não 
existe nenhuma proposta válida. Esperamos que, de fato, ao 
invés de politicagens, cada um faça sua parte, caminhando 
numa direção de preservação da vida.

O desafio da 
consciência coletiva

Com o objetivo de modernizar o 
atendimento nas unidades de Saúde 
de Silveiras, a Prefeitura anunciou 
no último final de semana um in-
vestimento de quase R$ 33 mil na 
compra de diversos equipamentos 
médicos. Além dos 11 aparelhos 
adquiridos pelo Executivo, a cidade 
foi contemplada com outros quatro 
pelo Governo Federal.

Segundo a atual gestão municipal, 
comandada pelo prefeito Guilherme 
Carvalho (PSDB), os equipamentos 
foram entregues na última sexta-fei-
ra (9) na Unidade Mista de Saúde e 
nas principais ESF’s ( Estratégia de 
Saúde da Família) da cidade.

Além de um eletrocardiograma, 
que mede a atividade cardíaca do 
paciente, foram adquiridas cinco 
sondas especiais (alimentação e dre-
nagem de fluidos), um foco auxiliar 
cirúrgico (iluminação da cavidade 
operada), duas bombas a vácuo (coleta 
de líquidos e materiais contaminan-
tes dos pacientes) e duas lavadoras 
ultrassônicas (limpeza e esterilização 
de instrumentos clínicos). “Esta ação 
contribuirá para que nossas equipes 
de Saúde tenham mais estrutura 
para atender à população, elevando 
ainda mais a qualidade do serviço. 
Nestes últimos meses, nossa gestão 
promoveu diversas melhorias no 
setor da Saúde como a modernização 
da ESF do Centro e a implantação do 
aparelho de radiografias na Unidade 

Mista”, destacou Carvalho.
O chefe do Executivo revelou que, 

após pedido do Município, o Governo 
Federal liberou recursos para a com-
pra de mais duas bombas a vácuo e 
duas lavadoras ultrassônicas, também 
entregues na última semana na Uni-
dade Mista de Saúde.

A verba é proveniente do programa 
do Ministério da Saúde de enfren-
tamento à pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19). “Continuaremos 
em contato com deputados e com 
os governos Estadual e Federal em 
busca de mais recursos para a nossa 
cidade. Este apoio é fundamental para 
que possamos continuar reforçando 
nossa estrutura de Saúde, ainda mais 
neste momento tão difícil que o País 
enfrenta”, ressaltou o prefeito.

Da Redação
Silveiras

Principais unidades de atendimento são contempladas com 15 
equipamentos; Prefeitura busca novos recursos governamentais
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A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista conseguiu uma ver-
ba de R$ 200 mil, na última 
semana, para a ampliação 
do projeto do Centro de 
Atendimento às Pessoas com 
Transtorno de Espectro Autis-
ta, que deve ser construído na 
cidade. A verba foi repassada 
pelo deputado federal Carlos 
Sampaio (PSDB), após pedido 
do prefeito Antônio Carlos 
Mineiro (MDB).

O projeto da clínica-es-
cola para pessoas autistas, 
que ainda está em fase de 
criação, foi elaborado pela 
vereadora Adriana Ferreira 
(PTB) e pelo presidente do 
Conselho de Pessoas com 
Deficiência. A ideia surgiu 
após um levantamento feito 
que contabilizou cinquenta 
pessoas que receberam laudo 
de TEA (Transtorno do Espec-
tro Autista).

Atualmente, o atendimento 
clínico é realizado no Capes 
(Coordenação de Aperfeiço-
amento de Pessoal de Nível 
Superior), e o escolar dos 
casos mais graves na Apae 
(Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais) de Cruzei-
ro, já que em Cachoeira não 
possui assistência aos vinte 
casos complexos cadastrados.

A cidade possui um local, 
que está abandonado e preci-
sa ser reformado e adaptado 
para ser implantada a clíni-
ca-escola. De acordo com a 
administração municipal, a 
parte escolar será pensada 
em um segundo momento. 
A prioridade é o acompanha-
mento com profissionais da 
área de saúde.

“A ideia desse projeto (sic) 
é um projeto pedagógico, 
arquitetônico de clínica-es-
cola. Vai servir para ajudar 
a oferecer assistência para 
as pessoas com autismo, e 
também às famílias que le-
galmente têm direito a este 
atendimento e muitas vezes 
não é assistida de forma cor-
reta. É um projeto, na parte 
clínica, que está relacionado 
com atendimento multipro-
fissional, como área de fono, 
terapia ocupacional, psico-
logia e odontologia”, listou 
Ferreira. “Temos a ideia de 
fazer outras terapias, tipo a 
equoterapia, musicoterapia, 
natação. É um projeto amplo, 
macro, mas a gente está com 
a ideia de iniciar aos poucos. 
Tem múltiplas profissões 
que vão ser necessárias para 
assistir esses pacientes autis-
tas”, completou.

Outro ponto da proposta 
é realizar a capacitação dos 
educadores, monitores, da 
sociedade em geral para es-
tarem acolhendo da melhor 
maneira possível as pessoas 
portadoras de autismo.

O projeto da clínica-escola 
vai de encontro com o projeto 
de lei, aprovado por unanimi-
dade, na sessão da Câmara do 
dia 30. A proposta, de autoria 
da vereadora Adriana Vieira 

Thales Siqueira
Cachoeira Paulista

(PTB), autoriza a implantação 
de um programa municipal 
dos direitos da pessoa com 
transtornos do espectro au-
tista.

As diretrizes do programa 

Cachoeira Paulista recebe verba de R$ 200 mil 
para criação de clínica-escola para autistas
Investimento em nova proposta vai de encontro a projeto de lei para implantação de programa municipal 
dos direitos da pessoa com TEA, aprovado por unanimidade; município projeta ampliação de assistência

incluem desenvolvimento de 
ações para os autistas, par-
ticipação e conscientização 
da comunidade, políticas 
públicas, medicamentos, 
nutrientes, atendimento mul-

tidisciplinar, diagnóstico pre-
coce e inserção no mercado 
de trabalho.

“É um sonho que a gente 
está querendo implantar em 
Cachoeira. A gente vê que a 

parte do atendimento ao au-
tista ainda é muito precário 
não só na cidade, como na 
região, já que eles (pessoas 
com TEA) possuem bastante 
direitos, mas não são cumpri-

dos. Então, em parceria com 
o Executivo, a gente está pro-
pondo várias questões para 
melhorar a qualidade de vida 
dessas pessoas”, destacou a 
vereadora.
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Enquanto as prefeituras 
tentam minimizar os prejuízos 
acumulados pelo comércio 
fechado e o avanço da pande-
mia de Covid-19, moradores 
da região se reinventam e 
apostam no trabalho informal 
para conseguir o sustento de 
sua família. O aumento do de-
semprego levou trabalhadores 
a optarem por atividades de 
ruas e redes sociais.

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) tem grande 
parte de sua economia voltada 
para o comércio, tornando-se 
a região que teve o maior 
aumento do desemprego no 
estado de São Paulo, segundo 
a pesquisa de condição de vida 
do Seade (Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados), 
realizada em maio de 2020.

O avançar dos meses du-
rante todo o ano passado 
na região demonstrou que 
apenas quatro meses foram 
fechados com saldo negativo 
de pessoas desempregadas. O 
problema é que o número de 
pessoas que não estão com 

Thamiris Silva
RMVale

carteira assinada nesses meses 
superou os outros oitos meses 
com fechamento positivo.

Outro setor da economia 
que também foi afetado foi 
a indústria, que fechou o 
ano no negativo e aguarda 
a conclusão da vacinação da 
população, para a recuperação 
da categoria ainda em 2021.

Luís Felipe Ribeiro, 23 
anos, é um dos exemplos de 
quem precisou se reinventar 
na crise. O jovem, que estava 
em Santa Catarina cursando 
radiologia e trabalhando 
na indústria local, teve de 
voltar para a cidade natal 
após a demissão e passou 
a trabalhar com vendas de 
doces em semáforos e nos 
bairros de Lorena, ao lado 
de sua irmã mais nova, Laís 
Caroline.

Além das vendas na rua, 
trabalhadores informais uti-
lizam as redes sociais como 
plataforma para comercializar 
seus produtos. É o caso de 
Tatiana Porfirio, 40 anos, que 
vende produtos de limpeza 
na internet para amigos e 
desconhecidos.

Após ficar despregada, Ta-
tiana começou com as divul-
gações com o incentivo de 

Emprego informal cresce após aceleração 
da perda de postos de trabalho na região

Famílias de Moreira César denunciam falta 
de atendimento médico em unidade do Cisas

Crise causada pela pandemia de Covid-19 acentua necessidade de novas estratégias na recuperação 
econômica; profissionais apostam na atuação pelas ruas e uso de redes sociais para vencer dificuldades

Ausência de especialista chega a quase um mês; Prefeitura garante novo médico na próxima semana

um amigo. As vendas são um 
complemento para a renda 
familiar, atualmente baseada 
nos ganhos da jovem e em 
um benefício de um salário 
mínimo do pai, de 65 anos.

Para auxiliar nessa nova 
fase, cidades como Aparecida 
e Pindamonhangaba estão ini-
ciando parcerias com o Sebrae, 
oferecendo cursos de capaci-
tação gratuitos e online para 
pessoas que estão iniciando no 
empreendedorismo, e também 
para comerciantes locais.

Em Aparecida, a Prefeitura 
já estuda a possibilidade com 
o Banco do Povo para oferecer 
uma linha de crédito com ca-
rência para os comerciantes e 
ambulantes da feira livre.

Pindamonhangaba terá 
uma nova unidade do Banco 
do Povo para auxiliar o aten-
dimento à população local 
por meio de empréstimos e 
investimento em projetos.

Desemprego – Enquanto 
a pandemia se intensifica na 
região, os postos de trabalho 
fecham, resultando na perda 
de fonte de renda de cerca 
de 72 mil pessoas. O cálculo 
é baseado nos dados do Pnad 
(Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios) e do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística), realizados 
pelo professor sênior da USP 
(Universidade de São Paulo), 
Hélio Zylberstajn.

O educador acredita que as 
vagas formais provocam um 
efeito em cascata nas infor-

mais, na proporção de que a 
cada vaga de trabalho formal 
fechada, outras duas informais 
se encerram. Em números, 
são 24 mil empregos formais 
perdidos, que impactam ou-
tros 48 mil postos de trabalho 
informais.

Seguindo esse estudo, as ci-
dades de São José dos Campos  
e Taubaté se destacam com os 
maiores índices de desempre-
go, seguidas por Aparecida, 
Guaratinguetá, Campos do 
Jordão, Jacareí, Pindamonhan-
gaba e Caçapava.

Laís Caroline enfrenta a crise vendendo doces nas ruas de Lorena; trabalho informal é aposta na pandemia

Fotos: Thamiris Silva

A falta de médico no Cisas 
(Unidade de Saúde da Família) 
tem incomodado os moradores 
de Moreira César, distrito de 
Pindamonhangaba. De acordo 
com relatos da população, há 
de cerca de um mês não há 
especialista para atendimento 
regular da população. O muni-
cípio apontou que, em alguns 
dias, um novo profissional de 
saúde deve atender a unidade.

Segundo a dona de casa Eli-
sangela de Oliveira Rodrigues, 
41 anos, moradora local, desde 
a licença da antiga médica, em 
fevereiro, não há atendimento 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

no Centro. “Moreira César é um 
distrito muito grande. Não ter 
um médico aqui no Cisas pra 
atender? Pelo amor de Deus!”.

Ela mencionou ainda que 
entrou em contato com vere-
adores e secretaria de Saúde 
para solucionar a situação. Eli-
sangela aguarda o tratamento 
para recomposição de vitamina 
D no corpo. A falta do micronu-
triente tem causado de queda 
de cabelo, enfraquecimento 
nos ossos e arritmia. A dona de 
casa tem outros problemas de 
saúde, como prolapso na vál-
vula mitral do coração, o que 
causa ‘disparos’ no coração.  

 A Prefeitura confirmou que 
a profissional de saúde saiu da 
unidade, mas que está provi-

denciando a documentação 
para que o novo especialista 
atenda a população. Para evitar 
que os moradores fiquem sem 
atendimento médico durante 
este período, a orientação é 
que os pacientes se encami-
nhem até a unidade da Vila 
São Benedito para consultas 
pediátricas, e para a unida-
de do Azeredo, em casos de 
atendimento adulto. Situações 
de urgência, emergência e 
sinais da Covid-19 deverão ser 
conduzidas na UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) de 
Moreira César.

Devido à pandemia da Co-
vid-19 e o aumento da deman-
da de pacientes contaminados 
pela doença, Pindamonhanga-
ba tem enfrentado a dificulda-
de de reforço de especialistas, 
além de ter de lidar com o 
cansaço da linha de frente da 
doença. A expectativa é que, 
em breve, mais profissionais 
sejam contratados para re-
forçar o atendimento médico 
na cidade.
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Águas Piquete orienta a população sobre como economizar uso da água
Dicas para controlar consumo de água

A água é um bem finito e 
indispensável para a vida 
terrestre. E para que esse 
recurso não fique escasso, 
todos devem fazer sua par-
te na preservação e no uso 
racional. De acordo com a 
Organização das Nações 
Unidas (ONU), o consumo 
médio de água por pessoa 
deve ser de 110 litros por 
dia, o que é suficiente para 
suprir as necessidades bá-
sicas de um indivíduo. Po-
rém, no Brasil, o consumo 
médio de água chega a 154 
litros por dia, excedendo a 
média ideal.

O desperdício de água 
traz sérias consequências 
para o meio ambiente e 
para a vida no planeta. 

Da Redação
Piquete

Além disso, pode afetar 
diretamente o bolso do 
consumidor, por isso, é 
cada vez mais necessário 
realizar um acompanha-
mento diário do gasto de 
água residencial.

Em Piquete, a Águas Pi-
quete, concessionária res-
ponsável pelo abastecimen-
to de água no município, 
orienta a população sobre 
como economizar água 
através de medidas simples 
no dia a dia.

“Diante da situação atual 
que estamos vivendo devi-
do a pandemia da Covid 19, 
permanecemos mais tempo 
em casa e consequentemen-
te aumentamos o consumo 
de água. Porém, é muito 
importante que haja uma 
conscientização para a 
economia, a fim de evitar 

desperdícios, vazamentos e 
perdas de água que podem 
não apenas comprometer o 
valor da conta final do mês, 
como também o abasteci-
mento da cidade, causando 
as chamadas crises hídricas 
em tempos de seca”, explica 
o diretor operacional da 
Águas Piquete, Sérgio Bovo.

Segundo Bovo, algumas 
atitudes como a diminui-
ção do tempo de banho, 
escovar os dentes com a 
torneira fechada, reutilizar 
a água da máquina de lavar 
para limpar o quintal, a 
garagem ou calçadas, são 
algumas ações que ajudam 
a controlar os desperdícios 
e incentivam o consumo 
consciente da água.

“Praticar o consumo cons-
ciente de água não significa 
deixar de usar o recurso, 

mas sim repensar as suas 
formas de uso. Trabalhamos 
para oferecer água tratada 
e dequalidade para os mo-
radores de Piquete, porém 
é essencial essa conscienti-
zação quanto ao consumo 
consciente da água. Assim, 
além de economizar na con-
ta mensal, ocorre também 
uma contribuição para a 
preservação desse recurso 
tão precioso”, acrescenta 
Bovo.

Em caso de dúvidas ou 
mais informações sobre 
como realizar o controle do 
consumo mensal de água e 
de como identificar possí-
veis vazamentos internos, 
basta o cliente acessar o 
site da Águas Piquete, www.
igua.com.br/piquete e em 
seguida a opção “informa-
ções para você”.

Dra. Sara Billota*

aposentados
& aposentadorias

aposentados
& aposentadorias

LOAS para quem tem familiar que recebe aposentadoria
O INSS regulamentou a Lei 13.892/2020 através da Portaria nº 1.282/2021 
onde foi definido que não serão mais considerados o benefício previdenciário 
de até 1 salário mínimo ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC/
LOAS) concedido a idoso acima de 65 anos ou a pessoa com deficiência, 
que faça parte do grupo familiar do requerente de Benefício Assistencial.
Assim, caso alguém da família da pessoa que está pedindo o Beneficio de 
Prestação Continuada já receba algum benefício do valor de um salário 
mínimo, este benefício será excluído do cálculo da renda familiar, devendo 
a renda familiar obedecer o critério de não atingir ¼ do salário mínimo por 
pessoa.

Mudanças na Pensão por Morte Pós-Reforma
A Pensão Por Morte, benefício pago aos dependentes do segurado falecido, 
vem sofrendo alterações significativas desde o ano de 2014, quando foi 
editada a MP 664/2014 que alterou a duração do benefício que antes era 
vitalícia. A partir da vigência desta MP, o benefício passou a ter duração de 
acordo com a idade do dependente na data do óbito do segurado.
A Reforma trazida pela EC 103/19 trouxe mais algumas alterações e a 
principal dela está no cálculo do benefício. Antes, calculava-se o valor de 
uma aposentadoria por invalidez na data do óbito do segurado, caso o 
mesmo já não fosse aposentado, e o valor da pensão seria 100% deste 
cálculo dividido entre os dependentes.
Agora, além da alteração do cálculo para 50% do valor do benefício, foi 
adicionado o sistema de cotas de 10% por dependente (o que não existia 
antes). Sendo assim, de maneira superficial, o cálculo da pensão por morte 
seria 50% mais 10% por dependente, não devendo ser inferior ao salário 
mínimo e nem superior ao teto previdenciário
As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não 
serão reversíveis aos demais dependentes, ou seja, se um dos pensionistas 
deixar de fazer jus à pensão por morte, sua cota NÃO voltará para o “bolo” 
e este nem será novamente dividido em partes iguais entre os pensionistas 
restantes, como era feito antes da EC n. 103/2019.

Revisão da Vida Toda
Muito falada nos últimos tempos, a Revisão da Vida Toda ainda é possível 
para muitos aposentados, principalmente após recente decisão do STJ.
Até a Lei 9.876/99 vigorava a redação originária do art. 29 da Lei 8.213/91, 
prevendo que o salário de benefício consistia em uma média aritmética 
simples dos 36 últimos salários de contribuição, apurados em período 
não superior a 48 meses. A partir da Lei 9.876/99 o art. 29 da Lei 8.213/91 
passou a ter nova redação, prevendo que o salário de benefício consistiria 
em uma média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição 
do PBC do segurado.
Ocorre que a mesma lei previu no seu art 3º uma regra de transição, na qual 
os filiados, até a sua entrada em vigência (28/11/1999) teriam sua média 
dos 80% maiores salários de contribuição calculada apenas com salários 
a partir de 07/1994. Com isso, aqueles segurados que haviam vertido 
contribuições antes de 07/1994  em valores altos, que, se consideradas 
no cálculo, elevariam sua média, então, nessa situação surge o direito a 
revisão da vida toda.
Porém, para ter certeza que o aposentado tem direito a tal revisão faz-se 
necessário observar a prescrição e a decadência com base na data da 
concessão da aposentadoria, e ainda realizar um cálculo com base no 
CNIS do aposentado.
Portanto, tem direito à Revisão da Vida Toda os segurados que recebam 
ou tenham recebido benefícios previdenciários calculados com base 
no art. 3º da lei 9.876/99 e que tenham contribuições previdenciárias 
anteriores a julho de 1994, principalmente aqueles que tenham as maiores 
contribuições anteriores a este marco, pois rompendo a barreira inicial 
do Período Básico de Cálculo (PBC) em julho de 1994 teriam a média 
das contribuições (salário-de-benefício) maiores do que se apurados 
conforme a regra geral vigente.

Projeto tenta classificar lojas de materiais de 
construção como serviço essencial em Guará
Setor tem alteração após retomada da fase vermelha, antes mesmo da sanção

Aprovado na Câmara por 
unanimidade, um projeto de 
lei prevê a ampliação nos 
serviços essenciais, desta 
vez, incluindo lojas de ma-
teriais de construção em 
Guaratinguetá. Encaminha-
do ao Executivo, a proposta 
aguarda sanção do prefeito 
Marcus Soliva (PSC).

Na apresentação, o au-
tor do pedido, Nei Carteiro 
(MDB), listou atividades 
que podem ser incluídas no 
grupo de essenciais como a 
construção civil, desde que 
obedecidas as determina-
ções do Ministério da Saúde.

“São serviços públicos e 
atividades essenciais aque-
les indispensáveis ao aten-
dimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade, 
assim considerados aqueles 
que, se não atendidos, colo-

Da Redação 
Guaratinguetá

cam em perigo a sobrevivên-
cia, a saúde ou a segurança 
da população... (trecho do 
texto original)”.

A medida tentou garantir 
o atendimento para estabe-
lecimentos do setor, mas a 
reclassificação da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) para a fase vermelha 
fez com que o funcionamen-
to de lojas de material de 
construção estivesse libera-
do para serviços de retirada 
(take-away).

Academias – No dia 18 de 
março, o vereador Fabrício da 
Aeronáutica (MDB) apresen-
tou um projeto que incluía 
academias de ginástica como 
serviço essencial. A proposta 
também foi aprovada por 
unanimidade, liberando a 
prática de atividades físicas 
como musculação, ginástica, 
hidroginástica, natação, artes 
marciais, dança e demais 
modalidades esportivas es-

senciais em tempos de crise 
ocasionadas por pandemias 
como a Covid-19. Com a 
volta para a fase vermelha, 

voltaram a estar proibidas. 
Na cidade, seguem atendendo 
estabelecimentos que pos-
suem liminares.
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Relatório da Administração de 2020
Senhores acionistas, Em atenção aos dispositivos legais e estatutários, a administração da Apolo Tubulars S.A. submete à apreciação de V.Sas. as 
demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31/12/2020 e 31/12/2019, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, das notas 
explicativas e do parecer do Conselho Fiscal, ressaltando os principais fatos ocorridos nesse período, colocando-se ao inteiro dispor dos Srs. Acionistas 
para esclarecimentos adicionais que julgarem necessários. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO: Apesar do ano de 2020 ter sido marcado pela pandemia 
do Covid-19 (“Pandemia”) e pelos impactos recessivos da atividade econômica no Brasil e no Mundo, os efeitos na Companhia foram pontuais. O efeito 
do cenário de adversidade se concentrou principalmente nos meses de abril e maio, uma vez que a partir de junho ocorreu a retomada nos mercados de 
atuação da Companhia. Neste contexto, a Administração adotou diversas medidas visando mitigar os impactos da Pandemia. Covid-19: Em meados de 
março foi estabelecido um Comitê de Crise nas empresas do Grupo para assegurar (i) proteção aos colaboradores e parceiros, (ii) segurança e continuidade 
das operações junto a clientes e fornecedores e (iii) liquidez da Companhia diante do cenário de incertezas trazido pela pandemia, o que contribuiu para 
a continuidade do processo de desalavancagem financeira da operação. Os principais protocolos adotados são: a) O contínuo esforço de conscientização 
dos colaboradores e prestadores de serviço por meio do Diálogo Diário de Segurança e treinamentos por videoconferência; b) Manutenção do regime de 
home office, nas atividades possíveis, de forma a evitar maior circulação de pessoas nos transportes públicos e em nossas unidades; c) O monitoramento 
constante de funcionários, independente de terem indícios e/ou sintomas do Covid-19, com a medição de temperatura antes da entrada nas unidades 
produtivas e com testagens nos funcionários sintomáticos para apurar a existência de infecção pelo Covid-19; d) A demarcação nos pisos das fábricas a fim 
de evitar aglomerações; e) Adequação dos refeitórios com horários de revezamento, distanciamento entre funcionários e a forma de servir; f) Distribuição 
de máscaras e álcool gel aos funcionários; e g) Acompanhamento médico contínuo de todos os funcionários, por meio da telemedicina. A Companhia 
ultrapassou os mais expressivos impactos ocasionados pelo Covid-19 nas operações, cujos efeitos incidiram principalmente nos meses de abril e maio 
deste ano. Apesar das adaptações feitas nas atividades em função da deflagração da pandemia do Covid-19, a Companhia se encontra operando dentro 
de um contexto de normalidade. A Companhia segue monitorando atentamente a evolução da Pandemia, atualizando os protocolos e iniciativas para a 
mitigação dos riscos sanitários. SEGMENTO DE TUBOS DE AÇO: O mercado de Óleo e Gás Onshore, segmento atendido pela Apolo Tubulars, vem sendo 
influenciado pelo programa de desinvestimento da Petrobras que contempla os campos terrestres(1), pelo leilão de oferta permanente da ANP(2), além do 
programa  REATE (Programa de Revitalização da Atividade de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres, do Ministério de 
Minas e Energia)(3). Neste contexto, novos operadores surgem como potenciais clientes, permitindo maior diversificação da base atendida neste mercado. 
1 Fonte: https://petroleohoje.editorabrasilenergia.com.br/tag/programa-de-desinvestimento-da-petrobras/; 2 Fonte: http://rodadas.anp.gov.br/pt/oferta-

permanente; 3 Fonte: http://antigo.mme.gov.br/web/guest/secretarias/petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/acoes-e-programas/programas/reate-2020; 
4 Fonte: https://noticias.r7.com/economia/sem-demanda-siderurgia-vai-abafando-fornos-acoes-despencam-03042020-1; 5 Fonte: https://economia.uol.
com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/10/11/industria-tenta-garantir-aco-para-operar.htm. Como consequência da queda na demanda provocada pela 
Pandemia, o parque siderúrgico brasileiro precisou adequar a sua capacidade produtiva por meio do desligamento de altos-fornos no 2º trimestre de 2020(4). 
Desde então, a volta da produção dos altos-fornos foi gradual e, consequentemente, gerou atraso no fornecimento de matéria-prima, prejudicando diversos 
setores que ficaram impossibilitados de atender a contento a demanda de seus clientes no último trimestre de 2020(5). No mercado externo, o evento da 
Pandemia provocou um choque no preço do barril de petróleo alterando a dinâmica de produção durante o ano de 2020. DESEMPENHO OPERACIONAL : 
O volume de produção de tubos de aço em 2020 ficou em 27.312 t, superior em 7,1% ao de 2019. A Companhia vendeu 30.097 toneladas em 2020, 20,3% 
acima do volume vendido em 2019. A receita líquida atingiu R$ 190.4 milhões em 2020, 22,4% superior à de 2019 de R$ 155,5 milhões. O EBITDA da Apolo 
Tubulars foi de R$ 36,2 milhões em 2020 contra R$ 17,9 milhões em 2019. O resultado líquido em 2020 foi de R$ 19.838 mil  frente ao resultado de R$ 
9.643 mil em 2019. PROPOSTAS À ASSEMBLEIA GERAL: O Conselho de Administração deliberou encaminhar a seguinte proposta à consideração dos 
Acionistas na próxima Assembleia Geral. 1 – Destinação do Lucro: A destinação do lucro líquido ora proposta atende ao disposto no art. 38.
Em milhares de Reais
Lucro líquido do exercício de 2020 19.838
Reserva legal 992
Juros sobre o Capital próprio pagos antecipadamente 6.900
Dividendos Adicionais propostos 11.946
Total  19.838
PERSPECTIVAS FUTURAS: Para o ano de 2021 a Administração da Companhia tem confiança na continuidade da trajetória de resultados positivos. 
RELACIONAMENTO COM OS AUDITORES INDEPENDENTES: A política da companhia no que tange à contratação de serviços junto aos seus auditores 
independentes, não relacionados a serviços de auditoria externa, assegura que não há conflito de interesses, perda de independência ou objetividade. Em 
2020 não foram contratados outros serviços não relacionados à auditoria externa. AGRADECIMENTOS: A Administração, finalmente, agradece o decisivo 
apoio recebido dos acionistas, clientes, fornecedores, agentes financeiros, comunidade e, em especial, o empenho e a dedicação de seus funcionários.
Rio de Janeiro, 18 de março de 2021. A Administração

Balanços patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 
 (Em milhares de reais - R$)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$)

Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019  
(Em milhares de reais - R$)

Demonstração do resultado abrangente dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de reais - R$)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019 

Lucro líquido do exercício 19.838 9.643 19.838 9.643
Outros resultados abrangentes:
Variação cambial sobre investimentos no exterior 414 171 - -

Resultado abrangente Total 20.252 9.814 19.838 9.643
Resultado abrangente atribuído aos:

Acionistas Controladores 19.838 9.643 19.838 9.643
Acionistas não Controladores     

Total do resultado abrangente do exercício 19.838 9.643 19.838 9.643
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3 33.805 6.476 33.915 6.506
Contas a receber 4 20.495 23.958 21.915 25.060
Contas a receber com partes relacionadas 4 4.445 1.082 - -
Estoques 5 33.779 48.451 36.829 48.451
Impostos a recuperar 8.1 9.674 16.441 9.674 16.441
Despesas antecipadas 515 452 584 538
Outras contas a receber 1.603 675 4.205 2.578

Total do ativo circulante 104.316 97.535 107.122 99.574
Não circulante
Transações com partes relacionadas 6 10.981 9.958 9.572 9.402
Impostos a recuperar 8.1 1.121 1.603 1.121 1.603
Impostos diferidos 8.2 - 1.238 - 1.238

12.102 12.799 10.693 12.243
Investimentos 9 1.397 1.483 - -
Imobilizado 10 74.154 76.045 74.154 76.045
Direito de uso em Arrendamento 11 731 75 731 75

76.282 77.603 74.885 76.120
Total do ativo não circulante 88.384 90.402 85.578 88.363
Total do ativo 192.700 187.937 192.700 187.937

Controladora Consolidado
Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Passivo
Circulante

Fornecedores 3.814 8.688 3.814 8.688
Empréstimos e financiamentos 12 9.388 6.324 9.388 6.324
Passivo de arrendamentos 11 129 100 129 100
Impostos e taxas a recolher 13 2.467 1.667 2.467 1.667
Salários e Férias a pagar 3.255 3.143 3.255 3.143
Dividendos e juros sobre capital próprio 15 5.865 3.825 5.865 3.825
Outras contas a pagar 14 3.945 5.301 3.945 5.301

Total do passivo circulante 28.863 29.048 28.863 29.048
Não circulante

Empréstimos e financiamentos 12 3.736 8.700 3.736 8.700
Provisão para contigências 16 515 1.955 515 1.955
Passivo de arrendamentos 11 622 - 622 -
Impostos diferidos 8.2 2.039 - 2.039 -

Outros exigíveis a longo prazo 6.912 10.655 6.912 10.655
Total do passivo 35.775 39.703 35.775 39.703
Patrimônio líquido 17

Capital social 17.1 124.626 124.626 124.626 124.626
Reserva de Capital 17.2 13.541 13.541 13.541 13.541
Ajuste de avaliação patrimonial 17.3 1.974 1.560 1.974 1.560
Reserva Lucros 17.4 16.784 8.507 16.784 8.507

Total do Patrimônio líquido 156.925 148.234 156.925 148.234
Total do passivo e patrimônio líquido 192.700 187.937 192.700 187.937

Controladora Consolidado
Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

   Receita líquida 18 190.370 155.482 187.189 155.482
Custos dos produtos vendidos 19 (129.311) (116.375) (126.130) (116.375)

Lucro bruto 61.059 39.107 61.059 39.107
Receitas (despesas) operacionais

Vendas 19 (15.070) (15.462) (15.070) (15.462)
Gerais e administrativas 7/19 (11.755) (10.210) (12.512) (10.848)
Equivalência patrimonial 9 (500) (526) - -
Outras receitas (despesas) operacionais
 líquidas 19 650 1.664 650 1.559

Lucro Operacional 34.384 14.573 34.127 14.356
Receitas financeiras 20 4.975 1.047 4.975 1.047
Despesas financeiras 20 (11.094) (2.486) (11.094) (2.486)

Resultado Financeiro (6.119) (1.439) (6.119) (1.439)
Lucro antes do imposto de renda e 
contribuição social 28.265 13.134 28.008 12.917
Imposto de renda e Contribuição social 8.3 (8.427) (3.491) (8.170) (3.274)
Lucro do exercício 19.838 9.643 19.838 9.643
Atribuível aos:
Acionistas controladores 19.838 9.643 19.838 9.643
Lucro do exercício 19.838 9.643 19.838 9.643
Lucro do exercício por ação - R$ 0,5173 0,2515 - -
Quantidade de ações ao final do exercício 38.346.462 38.346.462 - -

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Reserva de Capital Reserva de Lucros
Capital  Reserva Ágio na emissão Ajuste Avaliação Reserva Dividendos Lucro/Prejuízos Patrimônio 
social Capital de ações Patrimonial Legal adicionais propostos acumulados  Líquido 

Saldos em 31 de Dezembro de 2018 124.626 104 13.437 1.389 3.364 5.185 - 148.105
Lucro do exercício - - - - - - 9.643 9.643
Constituição de Reserva Legal - - - - 482 - (482) -
Pagamento dividendos adicionais propostos - - - - - (5.185) - (5.185)
Dividendos adicionais propostos - - - - - 4.661 (4.661) -
Pagamento de JSCP - - - - - - (4.500) (4.500)
Variação cambial sobre investimentos no exterior - - - 171 - - - 171
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 124.626 104 13.437 1.560 3.846 4.661 - 148.234
Lucro do exercício - - - - - - 19.838 19.838
Constituição de Reserva Legal - - - - 992 - (992) -
Pagamento dividendos adicionais propostos - - - - - (4.661) - (4.661)
Dividendos adicionais propostos - - - - - 11.946 (11.946) -
Pagamento de JSCP - - - - - - (6.900) (6.900)
Variação cambial sobre investimentos no exterior - - - 414 - - - 414
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 124.626 104 13.437 1.974 4.838 11.946 - 156.925

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Atividades operacionais
Lucro antes dos tributos 28.265 13.134 28.008 12.917
Ajustes de:
Depreciação e amortização 3.694 3.756 3.694 3.756
Despesas financeiras com juros de empréstimos e  
 variação cambial 1.835 1.285 1.835 1.285
Despesas financeiras com juros de empréstimos - partes 
 relacionadas - - - -
Participação nos prejuízos (lucros) de investidas 500 526 - -
Valor residual de ativo permanente baixado - 16 - 16
Constituição (reversão) da provisão para contingências (1.440) (2.215) (1.440) (2.215)
Provisão para obsolescencia de estoque 1.439 (660) 1.439 (660)
Reversão despesa com aluguel - 65 - 65
Juros de arrendamento 9 25 9 25

34.302 15.932 33.545 15.189
Variações no capital circulante:
Contas a receber de clientes 100 (11.350) 3.145 (10.308)
Estoques 13.233 (21.106) 10.183 (21.106)
Tributos a recuperar 7.528 (4.135) 7.785 (4.135)
Depósitos judiciais (13) (63) (13) (63)
Despesas antecipadas (63) 32 (46) (299)
Outras contas a receber (916) 1.463 (1.614) 1.581
Fornecedores (4.873) 5.902 (4.874) 4.863
Impostos, taxas e contribuições (235) (2.583) (235) (3.206)
Provisão de férias e encargos sociais 112 (352) 112 (352)
Outros passivos (2.003) 585 (2.003) 2.150

Caixa gerado nas operações 47.172 (15.675) 45.985 (15.686)
Juros pagos sobre empréstimos (952) (120) (952) (120)
Imposto de renda e contribuição social pagos (5.429) - (5.429) -

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 40.791 (15.795) 39.604 (15.806)
Atividades de investimentos
Investimentos - 414
Compra de Imobilizado (1.634) (1.947) (1.634) (1.947)
Direito de uso em arrendamento (186) (203) (186) (203)

Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento (1.820) (2.150) (1.406) (2.150)
Atividades de financiamento
Financiamentos com partes relacionadas (1.023) - (170) -
Passivo de arrendamento 651 - 651 -
Captação de empréstimos e financiamentos 3.050 16.123 3.050 16.123
Pagamento de empréstimos e financiamentos (5.834) (2.141) (5.834) (2.263)
Dividendos / JSCP Pagos (8.486) (7.748) (8.486) (7.748)

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades  
 de financiamento (11.642) 6.234 (10.789) 6.112
Aumento (redução) de caixa 27.329 (11.711) 27.409 (11.844)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 6.476 18.187 6.506 18.350
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 33.805 6.476 33.915 6.506

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais)
1. Informações sobre a Companhia: A Apolo Tubulars S.A. (“Companhia”) é uma sociedade 
anônima de capital fechado, com sede na Cidade de Lorena, Estado de São Paulo. Constitui objeto 
da Companhia: (i) produzir, processar e finalizar tubos de aço com costura para condução de gases e 
fluídos para produção e exploração de petróleo e gás; (ii) exportar, vender e distribuir tubos de aço e 
seus acessórios e componentes; (iii) participar ou fazer investimentos em outras sociedades de forma a 
expandir o negócio de tubos de aço; e (iv) importar e comprar tubos de aço do exterior para vendê-los 
no mercado nacional. Relação de entidade controlada: 

Participação acionária %
País 2020 2019

Apolo Tubulars International EUA 100 100
A Apolo Tubulars International é uma entidade sediada em Houston, Estados Unidos da América, que 
tem como objetivo a representação comercial dos produtos e serviços da Companhia no mercado norte-
americano. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a COVID-19 como um surto 
pandêmico. Para amenizar os efeitos da pandemia sobre o sistema de saúde nacional, os governos 
estaduais e municipais adotaram medidas de isolamento social, para restringir a movimentação de 
pessoas e a operação de certos negócios (“lockdown”), impactando de forma significativa a atividade 
econômica no Brasil. As diversas medidas de eficiência implementadas em nossas operações, ao 
longo dos últimos anos, e as medidas adotadas de enfrentamento da pandemia nos últimos meses, 
contribuíram para que a Companhia pudesse enfrentar esse período de grandes adversidades e 
encerrasse o exercício de forma bastante positiva. Em meados de março foi estabelecido um Comitê de 
Crise nas empresas do Grupo para assegurar (i) proteção aos colaboradores e parceiros, (ii) segurança 
e continuidade das operações junto a clientes e fornecedores e (iii) liquidez da Companhia diante do 
cenário de incertezas trazido pela pandemia, o que contribuiu para a continuidade do processo de 
desalavancagem financeira da operação. Dentro das medidas relevantes tomadas, destacam-se: a) A 
Companhia se utilizou da Lei 14.020/2020, que permitia a redução de jornada e salários, para ajustar 
suas operações, custos e despesas fixas, minimizando os impactos na demanda decorrentes da crise 
provocada pela Pandemia; b) Postergação parcial da remuneração dos membros da Administração; 
c) Manutenção do regime de home office, nas atividades possíveis, de forma a evitar maior circulação 
de pessoas nos transportes públicos e em nossas unidades; d) Adesão aos programas do Governo 
Federal para diferir e parcelar impostos; e e) Renegociação com fornecedores para alongar, de 
forma temporária, prazos de pagamento. A Companhia ultrapassou os mais expressivos impactos 
ocasionados pelo Covid-19 nas operações cujo os efeitos incidiram principalmente nos meses de abril 
e maio deste ano. Apesar das adaptações feitas nas atividades em função da deflagração da pandemia 
do Covid-19, a Companhia se encontra operando dentro de um contexto de normalidade. 2. Base de 
preparação: 2.1. Base de preparação: As demonstrações contábeis 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 
(International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, 
e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. As 
principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão definidas 
abaixo e/ou apresentadas em suas respectivas notas explicativas. Essas políticas foram aplicadas de 
modo consistente nos exercícios apresentados, salvo manifestação em contrário. A Administração da 
Companhia afirma que todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis estão 
sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão. A Administração da 
Companhia autorizou a conclusão da elaboração das demonstrações contábeis em 18 de março de 
2021. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo 
histórico. A preparação das demonstrações contábeis em conformidade com as IFRS adotadas requer 
o uso de certas estimativas críticas. Este fato também exige que a Administração da Companhia exerça 
uma maior capacidade de julgamento na aplicação das políticas contábeis da Companhia. Como o 
julgamento da Administração envolve a determinação de estimativas relacionadas à probabilidade de 
eventos futuros, os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas. Na preparação 
das demonstrações contábeis, a Companhia adotou algumas variáveis e premissas derivadas de sua 
experiência histórica, dentre outros fatores que entende como razoáveis e relevantes. Os resultados 
poderiam ser distintos dos estimados sobre premissas, variáveis ou condições diferentes, mas as 
áreas onde julgamentos e estimativas significativos foram feitos na preparação de tais demonstrações 
contábeis e seus efeitos referem-se a: • Provisão para perda estimada para créditos de liquidação 
duvidosa (Nota 4); • Provisão para contingências (Nota 16); • Análise do valor recuperável dos ativos 
(Nota 10); • Avaliação de vida útil do imobilizado (Nota 10). 2.3. Novos pronunciamentos em vigor a 
partir de 1º de janeiro de 2020: As seguintes normas foram alteradas, em 2020:
Norma O que mudou?

Alterações no 
CPC 15(R1)

Definição de negócios
As alterações do CPC 15 (R1) esclarecem que, para ser considerado um negócio, um 
conjunto integrado de atividades e ativos deve incluir, no mínimo, um input - entrada 
de recursos e um processo substantivo que, juntos, contribuam significativamente 
para a capacidade de gerar output - saída de recursos. Além disso, esclareceu 
que um negócio pode existir sem incluir todos os inputs - entradas de recursos e 
processos necessários para criar outputs - saída de recursos. 

Alterações no 
CPC 38, CPC 
40(R1) e CPC 48

Reforma da taxa de juros de referência
As alterações aos Pronunciamentos CPC 38 e CPC 48 fornecem isenções que 
se aplicam a todas as relações de proteção diretamente afetadas pela reforma de 
referência da taxa de juros. Uma relação de proteção é diretamente afetada se a 
reforma suscitar incertezas sobre o período ou o valor dos fluxos de caixa baseados 
na taxa de juros de referência do item objeto de hedge ou do instrumento de hedge.

Alterações no 
CPC 26(R1) e 
CPC 23

Definição de material
As alterações fornecem uma nova definição de material que afirma, "a informação é 
material se sua omissão, distorção ou obscuridade pode influenciar, de modo razoável, 
decisões que os usuários primários das demonstrações contábeis de propósito geral 
tomam como base nessas demonstrações contábeis, que fornecem informações 
financeiras sobre relatório específico da entidade". As alterações esclarecem que a 
materialidade dependerá da natureza ou magnitude de informação, individualmente ou 
em combinação com outras informações, no contexto das demonstrações financeiras. 
Uma informação distorcida é material se poderia ser razoavelmente esperado que 
influencie as decisões tomadas pelos usuários primários.

Revisão no CPC 
00(R2)

Estrutura conceitual para relatório financeiro
Fornece definições atualizadas e critérios de reconhecimento para ativos e 
passivos e esclarece alguns conceitos importantes.

Alterações no 
CPC 06(R2)

Benefícios relacionados à Covid-19 concedidos para arrendatários em 
contratos de arrendamento
As alterações preveem concessão aos arrendatários na aplicação das orientações 
do CPC 06 (R2) sobre a modificação do contrato de arrendamento, ao contabilizar 
os benefícios relacionados como consequência direta da pandemia Covid-19. Como 
um expediente prático, um arrendatário pode optar por não avaliar se um benefício 
relacionado à Covid-19 concedido pelo arrendador é uma modificação do contrato 
de arrendamento. O arrendatário que fizer essa opção deve contabilizar qualquer 
mudança no pagamento do arrendamento resultante do benefício concedido 
no contrato de arrendamento relacionada ao Covid-19 da mesma forma que 
contabilizaria a mudança aplicando o CPC 06 (R2) se a mudança não fosse uma 
modificação do contrato de arrendamento.

Nenhuma das alterações acima indicadas teve impacto significativo nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas da Companhia.
A Companhia decidiu não adotar antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação ou alteração 
que tenham sido emitidas, mas ainda não estejam vigentes. 2.4. Informações contábeis consolida-
das: As demonstrações contábeis consolidadas foram preparadas de acordo com as normas estabele-
cidas pelo CPC 36 (R3) – Demonstrações consolidadas aprovada pela Deliberação CVM nº 698/12, 
abrangendo a Companhia e sua controlada (conforme descrito na Nota 9). Controladas são consolida-
das desde a data de aquisição, que corresponde à data na qual a Companhia obteve o controle, e serão 
consolidadas até a data que cessar tal controle. As principais práticas de consolidação adotadas foram 
as seguintes: • Eliminação do investimento da controladora na sua controlada; • Eliminação dos saldos 
das contas entre a controladora e a sua controlada; • Destaque aos acionistas não-controladores nos 
balanços patrimoniais e nas demonstrações de resultados. 2.5. Moeda funcional: Os itens incluídos nas 
demonstrações contábeis da Companhia e de controlada são mensurados usando a moeda do principal 
ambiente econômico no qual as empresas atuam (“moeda funcional”). As demonstrações contábeis indi-
viduais e consolidadas estão apresentadas em Reais, que também é a moeda funcional da Companhia. 
2.6. Caixa e equivalentes de caixa: Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender 
a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Incluem caixa, depósi-
tos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do título ou 
considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão 
sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo, 
acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de 
mercado ou de realização. 2.7. Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes corres-
pondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias no decurso normal das atividades 
da Companhia. 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, reconhe-
cidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da 
taxa efetiva de juros menos as perdas estimadas das contas a receber (impairment). Na prática são 
normalmente reconhecidas ao valor faturado, ajustado pela provisão para impairment, se necessária. 
  2.8. Provisão para créditos de liquidação duvidosa – PECLD: A companhia reconhece provisão para 
perdas de crédito esperadas para contas a receber de clientes de curto prazo por meio da utilização de 
matriz de provisões baseada na experiência de perda de crédito histórica não ajustada, quando tal infor-
mação representa a melhor informação razoável e sustentável, ou, ajustada, com base em dados obser-
váveis atuais para refletir os efeitos das condições atuais e futuras desde que tais dados estejam dispo-
níveis sem custo ou esforços excessivos. As despesas com a constituição da perda estimada com 
crédito de liquidação duvidosa são registradas na rubrica “Despesas com vendas” na demonstração do 
resultado individual e consolidado. Quando não existe expectativa de recuperação destes créditos, os 
valores creditados na rubrica “Perda estimada com crédito de liquidação duvidosa” são revertidos contra 
a perda constituída. 2.9. Estoques: Os estoques são registrados ao custo médio de aquisição ou produ-
ção, que não supera os valores de mercado ou valor líquido de realização. O custo desses estoques é 
reconhecido no resultado quando da venda ou perecimento. O custo dos produtos acabados e dos pro-
dutos em elaboração compreende matérias-primas, mão de obra direta, outros custos diretos e despe-
sas gerais de produção relacionadas (com base na capacidade operacional normal), exceto os custos 
dos empréstimos tomados. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal 
dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para efetuar 
a venda. As importações em andamento são demonstradas ao custo acumulado de cada importação. A 
provisão para obsolescência é calculada tomando como base os estoques sem rotação, ou seja, sem 
venda ou consumo na produção, no período acima de um ano. 2.10. Outros créditos (circulante e não 
circulante): Demonstrados ao valor de custo ou de realização, dos dois, o menor, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos. 2.11. Imobilizado: Avaliado ao custo de 
aquisição e/ou construção, acrescido de juros capitalizados durante o período de construção, quando 
aplicável para casos de ativos qualificáveis, e reduzido pela depreciação acumulada e pelas perdas por 
“impairment”, quando aplicável. Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manu-

tenção das atividades da Companhia e controlada, originados de operações de arrendamento mercantil 
do tipo financeiro, são registrados como se fosse uma compra financiada, reconhecendo no início de 
cada operação um ativo imobilizado e um passivo de financiamento, sendo os ativos também submeti-
dos às depreciações calculadas de acordo com as vidas úteis estimadas dos respectivos bens ou dura-
ção do contrato, nos casos em que não há a opção de compra. Terrenos não são depreciados. A depre-
ciação dos demais ativos é calculada pelo método linear, para distribuir seu valor de custo ao longo da 
vida útil estimada. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, 
ao final de cada exercício. Os ganhos e as perdas em alienações são apurados comparando-se o valor 
da venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado. 2.12. Capita-
lização de juros: Custos de empréstimos diretamente relacionados com a aquisição, construção ou 
produção de um ativo que necessariamente requer um tempo significativo para ser concluído para fins 
de uso ou venda são capitalizados como parte do custo do correspondente ativo. Todos os demais 
custos de empréstimos são registrados como despesa no período em que são incorridos. Custos de 
empréstimo compreendem juros e outros custos incorridos por uma entidade relativos ao empréstimo. 
2.13. Avaliação do valor recuperável dos ativos: O valor contábil líquido dos ativos é avaliado anual-
mente para identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou, ainda, sempre que eventos ou altera-
ções significativas nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando 
aplicável, se houver perda decorrente das situações em que o valor contábil do ativo ultrapasse seu valor 
recuperável, haverá uma perda por desvalorização gerando com isto um ajuste no resultado do exercí-
cio. Para fins de avaliação do valor recuperável, os ativos são agrupados nos menores níveis para os 
quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGCs). O 
valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o 
maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos 
de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto 
antes dos impostos que reflita o custo médio ponderado de capital para a indústria em que opera a uni-
dade geradora de caixa. O valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base em 
contrato de venda firme em uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interes-
sadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, 
com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos 
semelhantes. 2.14. Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são reconheci-
dos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, 
demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos 
da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em 
que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. 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. 2.15. 
Fornecedores e outras contas a pagar: As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar 
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 amortizado 
com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da 
fatura correspondente. 2.16. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: Reconhecidas 
quando a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos pas-
sados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor 
possa ser estimado com segurança. As provisões são quantificadas ao valor presente do desembolso 
esperado para liquidar a obrigação, sendo utilizada a taxa adequada de desconto de acordo com os 
riscos relacionados ao passivo. São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das 
perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos assessores legais da Compa-
nhia. Os fundamentos e a natureza das provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas estão 
descritos na nota explicativa nº 16. 2.17. Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido: 
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos: corrente 
e diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na pro-
porção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. Nesse 
caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido. O encargo de imposto de renda e contri-
buição social corrente é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente pro-
mulgadas, na data do balanço no país em que a Companhia atua e gera lucro tributável. A administração 
avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas declarações de impostos de renda 
com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Esta-
belece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades 
fiscais. 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 contábeis. Entretanto, o imposto de renda e 
contribuição social diferidos não são contabilizados se resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou 
passivo em uma operação que não seja uma combinação de negócios, a qual, na época da transação, 
não afeta o resultado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo fiscal). O imposto de renda e contribuição 
social diferidos são determinados, usando alíquotas de imposto (e leis fiscais) promulgadas, ou substan-
cialmente promulgadas, na data do balanço, e que devem ser aplicadas quando o respectivo imposto 
diferido ativo for realizado ou quando o imposto diferido passivo for liquidado. 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 im-
postos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível legalmen-
te de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os impostos 
de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela mesma 
autoridade tributária sobre a entidade tributável ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção de 
liquidar os saldos numa base líquida. 2.18. Capital social: As ações ordinárias e as preferenciais são 
classificadas no patrimônio líquido. Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas 
ações ou opções são demonstrados no patrimônio líquido como uma dedução do valor captado, líquida 
de impostos. 2.19. Lucro (Prejuízo) por ação: Lucro (prejuízo) por ação é calculado com base no CPC 
41/IAS33, sendo efetuado através da divisão do lucro (prejuízo) do exercício, atribuído aos detentores de 
ações ordinárias da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias e preferenciais 
em circulação durante o mesmo período. O lucro (prejuízo) diluído por ação é calculado através da dilui-
ção do lucro (prejuízo) atribuído aos detentores de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, pela 
quantidade média ponderada de ações ordinárias e preferenciais, respectivamente, que seriam emitidas 
na conversão de todas as ações ordinárias e preferenciais potenciais dilutivas em suas respectivas 
ações. 3. Caixa e equivalentes de caixa:

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Caixa e Bancos 1.869 1.684 1.979 1.714
Aplicação Financeira (*) 31.936 4.792 31.936 4.792
Total de caixa e equivalente de caixa 33.805 6.476 33.915 6.506
As Aplicações Financeiras são de alta liquidez, prontamente conversíveis em um montante conhecido 
de caixa, não estando sujeitos a risco significativo de mudança de valor. A taxa de remuneração das 
aplicações financeiras é de 100% do CDI. 4. Contas a receber:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Contas a receber de clientes
Mercado interno 21.611 19.874 21.611 19.874
Mercado externo 4.411 6.248 1.386 6.268

Provisão para perdas esperadas no contas a receber (1.082) (1.082) (1.082) (1.082)
Contas a receber de clientes, líquidas 24.940 25.040 21.915 25.060
O saldo de Contas a Receber por período de vencimento está apresentado a seguir:

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

A vencer 23.869 23.921 20.819 22.840
Vencidos ate 90 dias 428 786 428 786
Vencidas 91 a 180 dias - 270 - 270
Vencidas 181 a 365 dias 88 - 88 -
Vencidas a mais de 365 dias 555 63 580 1.164

24.940 25.040 21.915 25.060
Segue composição da PCLD em 31/12/2020.
Saldo em 31/12/2019 1.082
(+) Complemento de PECLD -
(-) Reversão de PECLD -
Saldo em 31/12/2020 1.082
5. Estoques: Controladora Consolidado

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Produtos acabados 12.564 16.745 15.614 16.745
Matérias-primas e embalagens (a) 12.099 17.165 12.099 17.165
Produtos em elaboração 6.852 5.488 6.852 5.488
Almoxarifado de manutenção e reposição (b) 2.786 11.183 2.786 11.183
Outros estoques 3.047 - 3.047 -
(-) Provisão para perdas por obsolescência (3.569) (2.130) (3.569) (2.130)

33.779 48.451 36.829 48.451
(a) Estoque de matéria prima composto por bobinas de aço laminadas a quente e materiais de embala-
gem composto por luvas e protetores de aço. (b) Estoque de materiais de embalagens e almoxarifado, 
composto por materiais auxiliares a produção. (c) Provisão para perdas nos estoques: A provisão para 
perdas no estoque está constituída conforme política contábil descrita na nota 2.9.

31/12/2020 31/12/2019
Saldo em 1º de janeiro de 2020 (2.130) (2.790)
Constituição de provisão (1.591) (925)
Reversão de provisão 152 1.585
Saldo em 31 de dezembro de 2020 (3.569) (2.130)
6. Transações com partes relacionadas:

Controladora
Demonstração 
 do resultado

Empréstimos  
a receber

Receita (despesas) com 
juros, líquido

2020 2019 2020 2019
Apolo Tubos e Equiptos. S/A (a) 1.867 1.830 - -
Apolo Tubos e Equiptos. S/A (b) 6.687 6.554 88 62
Soluto II (c) 1.018 1.018 316 215
Apolo Tubulars International (d) 1.409 556 - -

10.981 9.958 404 277
Circulante - - 
Não circulante 10.981 9.958 

10.981 9.958 

Consolidado
Demonstração 
 do resultado

Empréstimos  
a receber

Receita (despesas)  
com juros, líquido

2020 2019 2020 2019
Apolo Tubos e Equiptos. S/A (a) 1.867 1.830 88 62
Apolo Tubos e Equiptos. S/A (b) 6.687 6.554 316 215
Soluto II (c) 1.018 1.018 - -
Apolo Tubulars International (d) - - - -

9.572 9.402 404 277
Circulante - -
Não circulante 9.572 9.402

9.572 9.402 
Trata-se de operações conforme abaixo: a) O saldo refere-se ao faturamento de serviços de 
industrialização. O valor será recebido em 360 parcelas corrigidas pelo INPC, de acordo com o Plano 
de Recuperação Judicial aprovado em novembro/16. O pagamento da primeira parcela iniciou-se em 
16/12/2016; b) O saldo refere-se à operação de mútuo e também faz parte do plano de recuperação 
judicial da Apolo Tubos e o recebimento está condicionado aos mesmos critérios do item (a); c) Refere-
se a bloqueio judicial no antigo Banco Prosper; d) O saldo refere-se às operações de mútuo por prazo 
indeterminado, sendo atualizado pela variação cambial. O resultado refere-se ao rendimento dos ativos 
descritos nos itens (a) e (b). 7. Remuneração dos administradores:

Controladora Consolidado
Honorários 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 
Diretoria 844 1.225 844 1.225
Conselho Administração 3.419 3.421 3.419 3.421
Total Honorários 4.263 4.646 4.263 4.646
Os honorários dos administradores foram fixados pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
realizada em 27 de julho de 2020, no montante global de até R$ 6.210 (R$ 5.940 em 2019). Durante o 
exercício de 2020 os montantes de R$ 4.263 (R$ 4.646 em 2019) e R$ 1.320 (R$ 1.148 em 2019) foram 
apropriados em despesas operacionais e custos dos produtos vendidos, respectivamente. O montante 
de R$ 5.583 é composto por R$ 4.804 e R$ 779 e referem-se a honorários e encargos sociais, respecti-
vamente. Nenhum programa de opção de compra de ações ou de qualquer outro benefício foi oferecido 
em 2020 ou 2019. 8. Impostos a recuperar, impostos diferidos e despesa com imposto de renda 
e contribuição social: 8.1. Impostos a recuperar:

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

IRPJ e CSLL 5.120 4.719 5.120 4.719
IPI (a) 3.947 3.822 3.947 3.822
IRRF 1.072 289 1.072 289
PIS/COFINS 616 2.572 616 2.572
ICMS 40 6.642 40 6.642

10.795 18.044 10.795 18.044
(-) Circulante 9.674 16.441 9.674 16.441
Não circulante 1.121 1.603 2.944 1.603
a) Refere-se a crédito de IPI sobre compras, no qual a Companhia faz o pedido de ressarcimento junto 
à Receita Federal. 8.2. Impostos diferidos: Os impostos, de renda e contribuição social, diferidos têm 
a seguinte ordem:

Controladora Consolidado
2020 2019 

Ativo de imposto fiscal diferido
Parcela constituída - Prejuízo fiscal 3.517 5.735
Variações cambiais/Adições temporárias 2.395 (4.497)

5.912 1.238
Passivo de imposto fiscal diferido

Variações cambiais/Adições temporárias (7.951) -
(7.951) -

Total, líquido (2.039) 1.238
O imposto de renda diferido e a contribuição social diferida são registrados para refletir os efeitos 
fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a base fiscal dos ativos e passivos e seu 
respectivo valor contábil. A Companhia, fundamentada na expectativa de geração de lucros tributáveis 
futuros, determinada em estudo técnico aprovado pelos órgãos da Administração, reconheceu também 
os créditos tributários sobre prejuízos fiscais do imposto de renda e bases negativas de contribuição 
social de exercícios anteriores, que não possuem prazo prescricional e cuja compensação está limitada 
a 30% dos lucros anuais tributáveis. O valor contábil do ativo fiscal diferido é revisado periodicamente 
e as projeções são revisadas anualmente; caso haja fatores relevantes que venham a modificar as 
projeções, estas são revisadas durante o exercício pela Companhia. A Administração considera que os 
ativos diferidos decorrentes de diferenças temporárias serão realizados na proporção da solução final 
de contingências e eventos. Com base no estudo técnico das projeções de resultados tributáveis, a 
Companhia estima recuperar o crédito tributário decorrente de prejuízos fiscais acumulados, deduzidos 
de exclusões temporárias nos seguintes exercícios:
Realização do Prej. Fiscal e Base Negativa 31/12/2020 31/12/2019
2020 - 2.923
2021 1.709 2.700
2022 1.808 112
Após 2022 - -

 3.517 5.735
As estimativas de recuperação dos créditos foram baseadas nas projeções dos lucros tributáveis le-
vando em consideração diversas premissas contábeis e de negócios consideradas no encerramento do 
exercício. Consequentemente, as estimativas estão sujeitas a não se concretizarem no futuro tendo em 
vista as incertezas inerentes a essas previsões. 8.3. Despesa com imposto de renda e contribuição 
social: Apresentamos, a seguir, a conciliação da alíquota efetiva aplicada na apuração do cálculo do 
imposto de renda e da contribuição social: Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019 
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição 28.265 13.134 28.008 12.887
Imposto calculado com base em alíquota legal 9.610 4.466 9.523 4.382

Equivalência patrimonial 170 179 - -
Diferenças permanentes (1.353) (1.154) (1.353) (1.108)
Encargo Fiscal 8.427 3.491 8.170 3.274
Despesa (receita) com IR e CS corrente 5.150 1.608 4.893 1.391
Despesa (receita) com IR e CS diferido 3.277 1.883 3.277 1.883

8.427 3.491 8.170 3.274
9. Investimentos: 9.1. Composição dos saldos: Controladora

31/12/2020 31/12/2019
Participações em empresas controladas
Apolo Tubulars International 1.397 1.483

1.397 1.483
9.2. Informações sobre o investimento na controlada com base nas demonstrações contábeis de 
31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019:

Controladas
Apolo Tubulars 

International
   Quantidade de ações/quotas detidas (em milhares)
   Ações ordinárias (420)
  Ações preferenciais -
Capital social 2
Patrimônio líquido 1.397
  Lucro (Prejuízo) do exercício (500)
Percentual de participação (%) 100,00
  Resultado de equivalência patrimonial do período (500)
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9.3. Movimentação do investimento:
2019 - CONTROLADORA

Controlada  
Apolo Tubulars

International Total
Saldo em 31/12/2018 1.838 1.838
Equivalência patrimonial (Resultado) (526) (526)
Ajuste avaliação patrimonial 171 171
Saldo em 31/12/2019 1.483 1.483

2020-CONTROLADORA
Saldo em 31/12/2019 1.483 1.483
Equivalência patrimonial (Resultado) (500) (500)
Ajuste avaliação patrimonial 414 414
Saldo em 31/12/2020 1.397 1.397
10. Imobilizado:

Controladora/Consolidado

Ter-
reno Imóveis

Máqui-
nas e  
insta-

lações 
indus-

triais

Móveis 
e uten-

sílios
Veí-

culos

Compu-
tadores 
e perifé-

ricos

Imobili-
zações 

em anda-
mento Total

Em 31 de dezembro de 2019
Saldo inicial 01/01/2019 865 15.194 59.067 260 51 546 1.956 77.939 
  Aquisições - - 177 36 - 46 1.353 1.612
  Baixas líquidas - - - - (16) - - (16)
  Transferências - 674 2.184 - - - (2.858) -
  Depreciação - (279) (2.938) (51) (32) (190) - (3.490)
Saldo contábil líquido em
 2019 865 15.589 58.490 245 3 402 451 76.045
Em 31 de dezembro de 2020
Saldo inicial 01/01/2020 865 15.589 58.490 245 3 402 451 76.045
  Aquisições - 21 890 30 - 69 624 1.634
  Baixas líquidas - - - - - - -
  Transferências - - 689 - - - (689) -
  Depreciação - (283) (3.014) (50) (3) (175) - (3.525)
Saldo contábil líquido em
 2020 865 15.327 57.055 225  296 386 74.154
Taxas anuais de depreciação 2 a 8% 5 a 10% 10% 20% 20%
Total do custos em 31/12/2020 865 25.214 113.356 858 547 2.106 386 143.332
Total da depreciação em
 31/12/2020 - (9.887) (56.301) (633) (547) (1.810) - (69.178)
Saldo líquido em 31/12/2020 865 15.327 57.055 225 - 296 386 74.154
O valor de obras em andamento em 2020, representa gastos com os projetos de reforma do Up Setter 
II, melhoria nos trilhos do galpão A, mesa de transferência e galpão de luvas relativos a melhoria na 
qualidade dos produtos fabricados e ampliação do mix de produtos. 11. Direito de uso de Ativo e 
passivos de Arrendamentos: Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possui 1 contrato de arren-
damento reconhecido em seu balanço patrimonial.

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019 

Direito de uso de ativos
Salas comerciais 731 75 731 75

731 75 731 75
Passivo de arrendamento

Circulante 129 100 129 100
Não circulante 622 - 622 -

751 100 751 100
12. Empréstimos e financiamentos:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019 

Em moeda nacional 10.063 15.024 10.063 15.024
Em moeda estrangeria 3.061 - 3.061 -

13.124 15.024 13.124 15.024
Circulante 9.388 6.324 9.388 6.324
Não Circulante 3.736 8.700 3.736 8.700
Empréstimo em moeda nacional - São indexados pela CDI + juros de 1,2%a.m.. Empréstimos em 
moeda estrangeira - São indexados pela variação cambial. 
13. Impostos e contribuições a recolher:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019 

IRRF 1.584 991 1.584 991
INSS 450 525 450 525
ICMS 320 - 320 -
FGTS 104 101 104 101
OUTROS 9 50 9 50

2.467 1.667 2.467 1.667
14. Outras contas a pagar:
 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019 
Adiantamento de clientes 2.213 4.522 2.213 4.522
Fretes a pagar 606 - 606 -
Serviços prestados de PJ 517 427 517 427
Provisão de comissão sobre vendas 186 108 186 108
Provisão de fretes 178 - 178 -
Provisão serviços prestados PJ 62 153 62 153
Outros 183 91 183 91
 3.945 5.301 3.945 5.301
15. Dividendos e juros sobre capital próprio: 

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019 

Saldo em 1º de janeiro 3.825 2.563 3.825 2.563
Dividendos adicionais propostos (JSCP) 6.900 4.500 6.900 4.500
JSCP pagos no exercício (3.825) (2.563) (3.825) (2.563)
IRRF sobre JSCP (1.035) (675) (1.035) (675)
Saldo em 31 de dezembro 5.865 3.825 5.865 3.825
16. Provisão para contingências: Em 31 de dezembro de 2020, os montantes provisionados, tendo 
por base a opinião de consultores legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos 
emitidos por especialistas, são suficientes para fazer face às perdas esperadas com o desfecho dos 
processos. As provisões contemplam os processos tributários com risco de perda provável, sendo o 
montante de R$ 515 referente a ações impetradas pela Companhia contra o município de Lorena e União 
Federal. A Companhia possui contingências trabalhistas e tributárias de diferentes naturezas com risco 
de perda possível, portanto sem necessidade de registro contábil, nos montantes abaixo discriminados:

Perdas possíveis  
não provisionadas

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019 

Tributárias 8.513 8.251 8.513 8.251
Trabalhistas 22 22 22 22

8.535 8.273 8.535 8.273
A movimentação das provisões do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, é como segue:

Provisão para contingências
Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019 
Trabalhista e Previdenciário - 290 - 290
Pis - 297 - 297
Cofins - 1.368 - 1.368
Tributário 515 - 515 -

515 1.955 515 1.955

Movimentação da provisão  
para contingências

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Saldo inicial 1.955 3.623 1.955 3.623
Valores debitados (creditados) no resultado do exercício

Provisões adicionais reconhecidas 1.209 1.665 1.209 1.665
Reversões (2.649) (3.333) (2.649) (3.333)

Valores utilizados no exercício (1.440) (1.668) (1.440) (1.668)
Saldo final 515 1.955 515 1.955
17. Patrimônio líquido: 17.1. Capital social: O capital social é composto por 38.346.462 ações 
ordinárias nominativas e sem valor nominal. 17.2. Reserva de capital: Constituída em anos anteriores 
a título de ágio na subscrição de ações nos termos do artigo 182, §1º da Lei nº 6.404/76. 17.3. Ajuste 
acumulado de conversão: O valor registrado em ajustes acumulados de conversão refere-se à 
variação cambial, pela conversão de moedas do investimento na investida Apolo Tubulars International, 
pela conversão da moeda local - Dólar Americano, e a moeda da Controladora Apolo Tubulars – Real. 
17.4. Reserva Legal: Deve ser constituída pela apropriação de 5% do lucro líquido do exercício até 
atingir 20% do capital social, limite previsto na legislação societária, e poderá ser usada para absorver 
prejuízos acumulados. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 a Companhia destinou R$ 
992 para conta de reserva legal conforme Estatuto Social. 17.5. Dividendos adicionais propostos: O 
estatuto social determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, 
ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2020 a Companhia destinou R$ 6.900 como JSCP e R$ 11.946 como dividendo proposto. 18. Receita 
operacional líquida: Abaixo segue a conciliação da receita bruta e líquida para os exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019:

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Receita bruta de vendas 232.173 186.178 228.992 186.178
Devoluções de vendas
 e abatimentos (1.201) (2.292) (1.201) (2.292)
ICMS sobre vendas (21.180) (13.547) (21.180) (13.547)
PIS e COFINS sobre vendas (16.513) (13.257) (16.513) (13.257)
IPI sobre vendas (2.909) (1.600) (2.909) (1.600)
Receita operacional líquida 190.370 155.482 187.189 155.482
19. Despesas por natureza:
No acumulado Controladora Consolidado
Classificação por natureza 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

(155.486) (140.383) (153.062) (141.126)
Matérias-primas e embalagens (93.655) (77.393) (93.655) (77.393)
Pessoal (14.121) (13.545) (14.121) (13.545)
Honorários (4.263) (4.646) (4.263) (4.646)
Energia elétrica (5.918) (5.657) (5.918) (5.657)
Outros Gastos fixos, Gerais e de
 Vendas (25.026) (27.486) (22.602) (28.124)
Depreciação e Amortização (3.694) (4.089) (3.694) (4.089)
Fretes (8.276) (8.718) (8.276) (8.718)
Comissões (1.183) (513) (1.183) (513)
Outras receitas e despesas 650 1.664 650 1.559

Controladora Consolidado
Classificação por função 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Custo dos produtos vendidos (129.311) (116.375) (126.130) (116.375)
Despesas com vendas (15.070) (15.462) (15.070) (15.462)
Despesas gerais e administrativas (7.492) (5.564) (8.249) (6.202)
Honorários dos administradores (4.263) (4.646) (4.263) (4.646)
Outras receitas e despesas 
 operacionais 650 1.664 650 1.559

(155.486) (140.383) (153.062) (141.126)
20. Resultado financeiro:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019 

   Despesas financeiras
Juros (2.163) (1.433) (2.163) (1.433)
Juros arrendamento - CPC06 (9) (25) (9) (25)
Variações monetárias passivas (1) (71) (1) (71)
Variações cambiais passivas (8.399) (957) (8.399) (957)
Outros (522) - (522) -

Total da despesa financeira (11.094) (2.486) (11.094) (2.486)
Receitas financeiras

Juros 1.267 671 1.267 671
Variações monetárias ativas 4 221 4 221
Variações cambiais ativas 3.528 - 3.528 -
Outros 176 155 176 155

Total da receita financeira 4.975 1.047 4.975 1.047
Resultado financeiro líquido (6.119) (1.439) (6.119) (1.439)
21. LAJIDA/EBITDA do exercício e acumulado (não auditado): É o indicador que mostra a geração 
econômica de caixa do negócio. Só são considerados os resultados operacionais que afetam o caixa 
desconsideradas as despesas e receitas operacionais como depreciações, amortizações, o resultado de 
equivalência patrimonial, as despesas e receitas financeiras, as outras receitas e despesas operacionais 
não rotineiras e, também, os impostos sobre o lucro (Imposto de Renda e Contribuição Social).

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019 

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 19.838 9.643 19.838 9.643
(-) Imposto de renda e contribuição social 8.427 3.491 8.170 3.274
(-) Resultado financeiro 6.119 1.439 6.119 1.439
(-) Depreciação e amortização 3.694 3.756 3.694 3.756
LAJIDA (EBITDA) 38.078 18.329 37.821 18.112
Equivalência patrimonial 500 526 - -
Outras Receitas/Despesas não recorrentes
Baixa Provisão Banco Neon (1) (1.005) (1) (1.005)
Baixa Provisão Pis&Cofins s/ICMS (2.359) - (2.359) -
LAJIDA (EBITDA) - Ajustado 36.218 17.850 35.461 17.107
% sobre as vendas líquidas 19% 11% 19% 11%
22. Cobertura de seguros (não auditado): As controladas da Companhia mantêm apólices de seguro 
contratadas junto às principais seguradoras do país que foram definidas por orientação de especialistas 
e levam em consideração a natureza e o grau de risco envolvido. As premissas de riscos adotadas, 
dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria e, consequentemente, não foram 
examinadas pelos nossos auditores independentes. As principais coberturas de seguro são:

Prêmio  
Cobertura

Prêmio  
Cobertura

Apólice Risco coberto 2020 2019
Lucros cessantes Danos a estoque e imob.  

(parada de prod.) 28 80.363 33 80.363
Prédios e conteúdos (próprios) 
+ estoques e almoxarifados Danos a estoque e imob. 38 106.500 33 80.000
Veículos Furtos, colisões e resp civil 

condutor 18 522 21 519
Responsabilidade civil  
 (produtos e estab. Ind.)

Op. e comércio de prod. de 
estab. Ind. 71 7.000 67 7.000

Responsabilidade civil - ADM Atos relacionados a gestão 108 20.000 127 6.667
263 214.385 281 174.549

23. Instrumentos financeiros: 23.1. Visão geral: O quadro abaixo demonstra a posição em aberto 
referente a instrumentos financeiros em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019:

Controladora
31/12/2020 31/12/2019

Ativos Financeiros
Recebí-

veis

A valor justo 
por meio do 

resultado Total
Recebí-

veis

A valor justo 
por meio do 

resultado Total
Caixa e Equiv. de caixa e Apl. 
 Financeira 33.805 - 33.805 6.476 - 6.476
Contas a receber 24.940 - 24.940 25.040 - 25.040
Saldos a receber de partes
 relacionadas 10.981 - 10.981 9.958 - 9.958

69.726 - 69.726 41.474 - 41.474

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Ativos Financeiros
Recebí-

veis

A valor justo 
por meio do 

resultado Total
Recebí-

veis

A valor justo 
por meio do 

resultado Total
Caixa e Equiv de caixa e Apl.
 Financeira 33.915 - 33.915 6.506 - 6.506
Contas a receber 21.915 - 21.915 25.060 - 25.060
Bens e Direitos creditórios
 (Nota 7) - - - - - -
Saldos a receber de partes
 relacionadas 9.572 - 9.572 9.402 - 9.402

65.402 - 65.402 40.968 - 40.968
Controladora Consolidado

Passivos Financeiros 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Fornecedores 3.814 8.688 3.814 8.688
Empréstimos e Financiamentos 13.124 15.024 13.124 15.024
Outras contas a pagar e parte
 relacionadas 3.945 5.301 3.945 5.301

20.883 29.013 20.883 29.013
23.2. Análise dos instrumentos financeiros: A Companhia efetuou avaliação de seus ativos 
e passivos financeiros em relação ao valor justo atribuído a cada item das categorias descritas no 
quadro apresentado, por meio de informações disponíveis e metodologias apropriadas de avaliação. 
A administração da Companhia entende que para os saldos apresentados mensurados ao custo 
amortizado, o valor contabilizado é em uma aproximação razoável ao valor justo para cada caso.  
23.3. Mensuração do valor justo: O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo 
qual o instrumento poderia ser trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, 
e não em uma venda ou liquidação forçada. Os seguintes métodos e premissas foram utilizados para 
estimar o valor justo. Caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, contas a pagar a 
fornecedores e outras obrigações de curto prazo se aproximam de seu respectivo valor contábil em 
grande parte devido ao vencimento no curto prazo desses instrumentos. O valor justo dos recebíveis 
não difere de forma relevante dos saldos contábeis, pois têm atualização monetária consistente com 
taxas de mercado e/ou estão ajustados pela provisão para redução ao valor recuperável. 23.4. Risco 
de crédito: Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em perdas decorrentes de um cliente 
ou de uma contraparte em um instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir com 
suas obrigações contratuais. O risco é basicamente proveniente das contas a receber de cliente se 
conforme apresentado abaixo:
  Controladora Consolidado
 Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Caixa e equivalentes de caixa 3 33.805 6.476 33.915 6.506
Contas a receber de clientes 4 24.940 25.040 21.915 25.060
Total: Exposição a riscos de
 crédito  58.745 31.516 55.830 31.566
Os critérios de seleção das instituições contábeis obedecem a parâmetros que levam em consideração, 
o rating disponibilizado apenas por renomadas agências de análise de risco, patrimônio líquido e níveis 
de concentração de operações e recursos. Todas as operações da Companhia são realizadas com 
bancos de reconhecida liquidez, o que minimiza seus riscos. O risco de incorrer em perdas resultantes 
da dificuldade de recebimento de valores faturados a seus clientes é minimizado uma vez que as 
vendas são condicionadas a um limite de crédito estipulado individualmente por cliente. 23.5. Risco 
de mercado: Risco cambial: Os riscos de variações cambiais relacionam-se com a possibilidade da 
Companhia computar prejuízos derivados de flutuações das taxas de câmbio. Em 31 de dezembro de 
2020, a Companhia possuía uma exposição cambial decorrente de contas a receber, denominados 
em euros e dólar, nos montantes de R$ 951, existindo “trava” como instrumento de proteção cambial.
A Companhia tem a seguinte exposição cambial:

Consolidado
2020 2019 

Saldos em R$ de instrumentos atrelados a moeda estrangeira
Ativos

Contas a receber em USD 1.386 6.268
Passivos

Empréstimos a pagar em USD (3.061) -
Exposição líquida (*) (1.675) 6.268
A seguir, a análise de sensibilidade dos impactos de mudança do câmbio:

Exercício findo em  
31 de dezembro de 2020

Cenário  
provável

Cenário I -  
aumento de 10%

Cenário II -  
redução de 10%

Exposição cambial líquida (indexada ao USD) (1.675) (1.675) (1.675)
Taxa do US$ em 31 de dezembro de 2020 5,198 5,198 5,198
Taxa cambial estimada conforme cenários 
de stress 4,500 5,717 4,678
Diferença entre as taxas (0,698) 0,520 (0,520)
Ganho (perda) 225 (168) 168
Risco de taxa de juros: O risco de taxa de juros da Companhia decorre de empréstimos de longo 
prazo. Os empréstimos emitidos às taxas variáveis expõem a Companhia ao risco de taxa de juros de 
fluxo de caixa e os empréstimos emitidos às taxas fixas expõem a Companhia ao risco de valor justo 
associado à taxa de juros. 23.6. Risco operacional: Risco operacional é o risco de prejuízos diretos 
ou indiretos, decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos, pessoas, tecnologia 
e infraestrutura e de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles 
decorrentes de exigência legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento 
empresarial. 23.7. Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pela administração da 
Companhia. A administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Compa-
nhia para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Essa 
previsão leva em consideração os planos de financiamento da dívida da Companhia, cumprimento 
de cláusulas, cumprimento das metas internas do quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, 
exigências regulatórias externas ou legais - por exemplo, restrições de moeda. O excesso de caixa 
mantido pela Companhia, além do saldo exigido para administração do capital circulante, é investido 
em contas correntes com incidência de juros, depósitos a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo 
instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem suficiente con-
forme determinado pelas previsões acima mencionadas. Em 31 de dezembro de 2020 a Companhia 
não mantém fundos com instrumentos financeiros derivativos. A tabela abaixo analisa os passivos 
financeiros não derivativos da Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes ao período re-
manescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento.

Controladora/Consolidado
Até 6 

meses
De 6 a 12 

meses
De 1 a 2 

anos
De 2 a 5 

anos
Acima de 5 

anos Totais
Em 31 de dezembro de 2020

Fornecedores - terceiros 3.814 - - - - 3.814
Empréstimos - terceiros 6.340 3.048 3.736 - - 13.124
Passivo de arrendamento 63 67 322 299 - 751

10.217 3.115 4.058 299 - 17.689
Em 31 de dezembro de 2019

Fornecedores - terceiros 8.688 - - - - 8.688
Empréstimos - terceiros 3.277 3.047 8.700 - - 15.024
Passivo de arrendamento 100 - - - - 100

12.065 3.047 8.700 - - 23.812

Conselho da Administração
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Alcides Morales Filho Membro do Conselho de Administração

Antônio Joaquim Peixoto de Castro Palhares Membro do Conselho de Administração
Diretoria

Rafael Alcides Raphael Diretor Presidente
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Contador - CRC-BA 013312/O-3 T-RJ - CPF nº 665.172.817-20
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas

Ao Conselho de Administração e Acionistas da Apolo Tubulars S.A., Rio de Janeiro – RJ. Opinião: 
Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Apolo Tubulars S.A. (“Compa-
nhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 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 práticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Companhia 
em 31 de dezembro de 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. 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 au-
ditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Somos independentes em relação à 
Companhia e sua controlada, 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. Responsa-
bilidades da administração e da governança sobre as demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresenta-
ção dessas demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a adminis-
tração 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 contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Companhia e sua controlada ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e sua controla-
da são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
contábeis. Responsabilidades dos auditores independentes pela auditoria das demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis 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 au-
ditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta 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 demons-
trações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais 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 
contábeis 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 procedimen-
tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia e sua controlada. • Avaliamos a adequação das polí-

ticas 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 e sua controlada. Se concluirmos que existe incerteza re-
levante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis 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 
e sua controlada a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demons-
trações contábeis individuais e consolidadas 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 contábeis consolidadas. Somos responsá-
veis 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 planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 18 de março de 2021.
Mazars Auditores Independentes
CRC 2SP023701/O-8 “F” RJ
Rodrigo de A. Albuquerque
CRC CE 019775/O-9 T-PR

Pinda quer remanejar R$ 2,6 milhões para combater Covid
Montante, oriundo de emendas impositivas, deve reforçar orçamento da pasta para atendimento de rotina aos pacientes

Com mais de dez mil ca-
sos positivos da Covid-19, 
a Prefeitura e a Câmara de 
Pindamonhangaba discu-
tiram, na última sexta-fei-
ra (9), a possibilidade de 
remanejamento de R$ 2,6 
milhões para a secretaria 
de Saúde. O valor garantirá 
reforço para enfrentamento 
da pandemia.

Ao menos dez vereadores 
participaram da reunião, 
incluindo o presidente do 
Legislativo, José Carlos 
Gomes, o Cal (PRB), além 
de secretários da Prefeitu-
ra. Segundo informações 
do Município, na última 

semana foram entregues 
oficialmente as propostas de 
remanejamento de emendas 
impositivas para o orça-
mento deste ano. Apesar da 
entrega ter sido feita nesta 
legislatura, a destinação 
foi definida pelos antigos 
vereadores.

O montante, que antes se-
ria destinado para aquisição 
de equipamentos, reformas 
de unidades e despesas da 
pasta será utilizado exclusi-
vamente para o combate à 
Covid-19, dividindo-se em 
contratação de profissio-
nais de saúde, custeio de 
despesas, insumos e medi-
camentos, além da compra 
de cestas básicas pelo Fundo 
Social de Solidariedade.

Com o aumento da infec-

ção na cidade, os gripários 
(locais destinados para 
atendimentos de pacientes 
com sintomas gripais) estão 
cada vez mais cheios, tema 
também discutido durante o 
encontro. A promessa é que 
ainda nesta semana a se-
cretaria de Saúde faça uma 
reunião para prestar contas 
de todos os investimentos 
e recursos recebidos que 
foram empenhados para o 
combate ao vírus.

No início desta semana, 
Pindamonhangaba chegou 
a 109% de ocupação dos 
leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva). Isso 
significa que os 22 leitos 
disponíveis na rede pública 
estão ocupados.

Foi necessário que mais 
dois da enfermaria rece-
bessem equipamentos para 
atendimento dos enfermos. 
Essa foi primeira vez, des-
de março passado, que a 
situação intensiva em Pin-
damonhangaba se agravou 
desta forma.

A cidade tem 66 pessoas 
internadas em decorrência 
da doença, que já vitimou 
192 moradores.

A entrada principal do Pronto Socorro de Pinda; cidade discute verbas para a Saúde e Assistência Social

Foto:  Bruna Silva
Bruna Silva
Pindamonhangaba
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Vendo casa no Jar-
dim Esperança ou tro-
co por imóvel menor,  
preferencialmente 
lote. Telefone: 98808-
2677 - Guará
Vende-se terreno 
no engenheiro nei-
va, medindo 10x50 
n o  v a l o r  d e  R $ 
150.000,00. Contato 
3132-8151 ou 99709-
0300 Guará
Vendo casa no par-
que das garças. Lote 
de 500m², com 2 
quartos suite, sala, 
cozinha, garagem, 
varanda. ótimo Local.  
Valor 158.000.00. Te-
lefone: 97403-5292 
ou 99614-2077 - 
Guará
Vende-se cháca-
ra no Bom Jardim, 
com 2 mil metros, 
planos,  no valor de 
175.000.00. Telefone: 
3132-8151 - Guará
Vendo apartamento 
de 2 quartos, no co-
elho neto, com gara-
gem coberta. Apenas 
191.000.00 Telefone: 
99133-5898 - Guará
Vende-se 2 alqueires 
na serra do Gomeral, 
local lindo, com ria-
cos, cachoeiras. R$ 
270.000,00. Telefone: 
99614-2077 - Guará
Vendo casa no Jar-
dim do Vale II, nova, 
2 quatos, sala, cozi-
nha, banheiro, quin-
tal, garagem, 5x25. 
210.000,00. Aceito 
financiamento. Te-
lefone: 3132-8151 
- Guará
Vendo chácara no 
Monte Verde, com 
casa boa, rio nos 
fundos, piscinas na-
turais. Local lindo, 
telefone: 99614-2077 
- Guará
Vendo casa no São 
Manoel, reformada 
e quitada, com pisci-
na. Valor de ocasião. 
R$ 115mil. Telefone: 
3013-6471 ou 98811-
1252 - Guará
Vende-se uma casa 
em Ubatuba, na rua 
da cascata, à 500 me-
tros da cachoeira do 
ipiranguinhaem tér-

Cor te de cabelo, 
masculino, máqui-
na 10,00, máquina e 
tesoura 15,00. Falar 
com Sílvia. Vou na 
sua casa. Telefone; 
99184-3805
Faço consertos de fo-
gão, limpeza, desen-
tupimento de fornos e 
bocas de fogão. Luiz 
Henrique. Telefone: 
99754-0928
Vendo ou troco imó-
vel no beira rio 1, com 
sobrado, no térreo 
sala, cozinha, banhei-
ro, dispensa e gara-
gem, 1 andar com 
uma suíte grande, 
2 quartos grandes, 
banheiro, area de luz 
e no 2 andar, terraço, 
e uma edícula com 1 
quarto, sala, cozinha 
banheiro e quintal. 
Telefone: 99676-2284
Procuro empregada 
doméstica, de 35 a 55 
anos, de segunda a 
sexta, das 8horas as 
17horas, sabado das 
8horas as 12horas. 
Salário R$: 1.163,55 
+ carteira assinada. 
Contato: 98232-1250
MadeKon móveis, 
tem vaga para auxi-
liar administrativo e 
montador de móveis. 
COntato 99139-4910
Consertos de free-
zer, geladeira, má-
quina de lavar. Acei-
tamos cartão. Tele-
fone: 98124-7638 ou 
99720-8989
Auto peças Brasil. 
Compramos carcaça 
de baterias, auto vila 
Brasil em Guaratin-
guetá. Contato: 3132-
4765 ou 3133-9274
Eletricista residen-
cial, predial, indus-
trial, orçamento sem 
compromisso. Carlos, 
Telefone: 99166-9786
Arquiteta Joyce - pro-
jetos arquitetônicos, 
interiores, desdobra-
mento lotes; bombei-
ros. 98147-0468
Procuro  se rv i ço , 
limpeza de jardim. 
99675-8493
Socorro de elétrica 
e encanador, ins-
talações e reparos 
pronto. Atendimen-
to Junior. Telefone: 
99651-8725
Colocação de forro 
pvc ou de madeira 
e porta sanfonada. 
Ótimo preço. Falar 
com Natal. Telefone: 
98836-3309
Faço poços semi ar-
tesianos. Tratar com 
Célio, no telefone; 
08142-1035 
Connectrp em Cara-
guatatuba faz criação 
de sites, logos, car-
tões de visita, folders, 
panfletos, brindes-
para sua empresa 
ou marca. Criam e 
gerenciam redes so-
ciais. Telefone: 12 
97401-1024
Transporte de peque-
no porte em Cara-
guatatuba e em todo 
litoral norte. Ligue 12 
98114-7031
Your  House Cle-
an, sua casa limpa. 

Montador de móveis, 
monto, desmonto e 
faço pequenos con-
sertos e também pe-
quenos fretes.  Tele-
fone: 3125-9707 ou 
99221-0281
Cor te de cabelo, 
masculino, máqui-
na 10,00, máquina e 
tesoura 15,00. Falar 
com Sílvia. Vou na 
sua casa. Telefone; 
99184-3805
Car los eletr ic ista 
residencial, predial, 
industrial, orçamento 
sem compromisso. 
Te lefone: 99166 -
9786
Faço consertos de 
fogão, limpeza, de-
sentup imento de 
fornos e bocas de 
fogão. Luiz Henrique.  
Te lefone: 99754 -
0928
Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefone: 
98280-0011
Carreto Murilo, a par-
tir de 50.00. Cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia. Telefo-
ne: 12 3126-4265 ou 
98243-2809
Eletricista residen-
cial e pedreiro bom. 
Faça seu orçamento 
com Jued. Telefo-
ne: 98174-1238 ou 
98217-7993
Conserta-se fogão e 
fornos. Faço limpeza 
de fornos e desentu-
pimentos de bocas 
de fogão. Telefone: 
99754-0928. Falar 
com Luiz.
Colocamos forro pvc 
ou madeira e por-
ta sanfonada. Falar 
com Natal, no telefo-
ne: 98836-3309
Preciso de costureira 
com experiência em 
Overlock e galoneira, 
para trabalhar em 
Guaratinguetá. Bons 
ganhos. Telefone: 
99705-1252
Trabalho como faxi-
neira ou diarista. Te-
nho referência. En-
trar em contato com 
Silv ia 3013-7825. 
Silvia
Pintura interna e ex-
terna, lavagem de 
pastilhas, tratamento 
de concreto aparen-
te, textura, graffiato, 
massa projetada. 
Telefone: (12) 2103-
5813
Transporte de pe-
queno  p o r te  em 
toda região do litoral 
norte. Telefone: (12) 
98114-7031
Serviços de elétrica 
residencial. Faze-
mos seu orçamento 
sem compromisso. 
Atendemos toda a 
região, é só ligar, 
24horas. Telefone: 
98133-3854
Pintura e reforma 
em geral. Profissio-
nal qualificado com 
garantia do serviço 

Pinda – vendo Ci-
troen C4 Katch ano 
2010 GLX 1.6 Flex 
– preto. Tr. F: 99618-
6281
Pinda – vendo Bros 
150 KJ ano 2007 – 
49.000 km – somente 
venda. Tr.F: 97401-
6109
Pinda – vendo Agile 
1.4 – Flex – abaixo 
tabela – único dono. 
Doc. Ok. Tr.F: 99110-
4055
Pinda – vendo Celta 
Spirit/LT ano 2012 - 
1.0 8v – Flex – 5pts 
– prata. Tr.F: 98899-
7391
Pinda – vendo moto 
CG 125 Fan ano 2004 
ESD – doc.atrasado. 
Tr.F: 99700-1131
Pinda – vendo Ran-
ger XLT 4.0 4x4 CD 
ano 99 – vermelha. 
Tr. F: 99604-3001
Pinda – vendo Pálio 
Attractive 1.0 Flex 8v 
– 5pts – prata – IPVA 
pago. Tr.F: 99118-
1475
Pinda – vendo Astra 
Sedan ano 2003 - 2.0 
CD Express GLS 8v 
– 4pts – prata. Tr. F: 
99155-2536
Pinda – vendo Uno 
Vivage College 1.0 
ano 2012 – Flex – cin-
za. Tr.F: 99110-4055
Pinda – vendo Honda 
CG 150 Tiitan ano 
2004 – vermelha –
doc. Ok. Tr.F: 98166-
9546
Pinda – vendo Fiesta 
ano 2011 1.0 – prata 
– 4pts. Não aceito 
troca. Tr.F: 99652-
8744
Pinda – vendo ou 
troco HB20 ano 2014 
– 1.6 completo. Tr.F: 
3436-6012/99145-
5110
Pinda – vendo Golf 
ano 95 1.8 – 4pts – 
preto – doc.ok. Tr.F: 
99203-1097
Pinda – vendo Corsa 
Classic VHC 1.0 ano 
2009 – flex, 4pts, pra-
ta. Tr.F: 98139-8574
Pinda – vendo CB 
500 F – branca. Acei-

to carro. Tr.F: 99112-
0077
Pinda – vendo Voya-
ge 1.6 ano 99  - G 
–vermelho. Aceito 
moto. Tr.F: 99112-
8651
Pinda – vendo Es-
cort L ano 92 1.6 – 
G – vermelho. Tr.F: 
99107-5860
Pinda – vendo Ford 
Ka ano 2005 1.0 
prata doc.ok. Tr.F: 
99640-7279
Pinda – vendo Che-
vete L ano 92 1.6 azul 
– A –Tr.F: 99163-
6739
Pinda – vendo Spa-
cfox 1.6 Trend flex 
8v – 5pts – prata – c/
divida para transferir. 
Tr.F: 99233-1722
Pinda – vendo Fiesta 
1.0 ano 2004 – Ze-
tec Rocan – prata, 
alguns reparos para 
fazer. Tr.F: 99619-
0825
Taubaté – vendo CB 
300 ano 2012 – so-
mente venda. Tr. F: 
99107-4950
Taubaté – vendo 
Honda Civic comple-
to 1.8 – ano 2005 – 
manual, doc.ok – pra-
ta. Tr.F: 97410-6722
Taubaté – vendo 
Prisma Sedan Maxx/
LT 1.4 8v amo 2009. 
Aceito troca p/moto 
ate R$ 5.000,00. Tr.F: 
99205-4978
Taubaté – vendo – 
Honda Fit LX 1.4 flex 
ano 2004 – 8v/16v 
– 5 pts. Cinza – so-
mente venda. Tr.F: 
99145-4820

Vendo Nissan March, 
1.6, cinza, ano 2013, 
4 portas, ar, vidro 
e travas elétricas. 
Valor de tabela. Te-
lefone: 99676-2177
Vende-se Ecosport, 
fs l, 1.6, f lex, ano 
2011, modelo 2011, 
cor preta, conserva-
da. Falar com Clovis, 
no telefone; 99741-
9756 ou 3152-3071
PINDA – vendo Re-
naul t  Master ano 

mino de construção, 
faltando apenas aca-
bamentos de pisos 
na cozinha, banheiro 
e sala. Parte de cima 
com uma suíte. Terre-
no mede 7.5 metros 
de frente por 18 de 
fundo. Telefone: 
86 98180-3171 - Gua-
rá
Vendo casa no Jar-
dim do Vale, 3 dormi-
tórios, sala, cozinha, 
banheiro, suíte, 1 
dormitório no quintal. 
R$ 310mil. Telefone: 
996142077 ou 98106-
6670
Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600 - Guará
Vendo um kitnet em 
Caraguatatuba, con-
domínio fechado, 
800 metros da praia 
martins de sá, valor 
R$ 550,00 (já incluso 
água, luz, wifi, ampla 
área de lazer, com 
piscina, quadra de 
areia, playground, 
sala de tv e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueiras, na rua da 
faculdade módulo de 
Caragua, uma vaga 
na garagem, portão 
eletrônico, cercas elé-
tricas. Telefone: 11 
94028-6977 - Guará

OPORTUNIDADE: 
VENDE-SE 2 terre-
nos de 500m² cada 
(10m de frente e 
50m de fundo), um 
ao lado do outro 
com área total de 
1000m². Vendo cada 
um por R$55.000,00 
o u  o s  d o i s  p o r 
R$110.000,00. Rua 
22 lotes 7 e 8, Shan-
gri-lá, Pindamonhan-
gaba. Contato: (12) 
98156-1142
Pinda – vendo lote 
Cezar Park . Aceito 
carro. Tr.F: 99167-
6476
Taubaté – vendo ter-
reno 6x25 – Santa 
Cruz. Tr.F: 99713-
7021
Pinda – vendo terreno 
c/380m2 no Manti-
queira. Tr.F: 98186-
9381/98281-3114
Pinda – vendo terreno 
6x25 – doc.ok. prox. a 
Rodoviária. Tr.direto 
com proprietário F: 
99623-4105
Pinda – vendo terreno 
15x25 – Bosque dos 
Eucaliptos/V.S.Be-
nedito. Doc.ok. F: 
99623-4105
Pinda – vendo terreno 
c/500m2, escritura e 
registro – Shangrila. 
Tr.F: 99202-5851
Pinda – vendo terreno 
Araretama – ½ lote. 
Tr.F: 99784-4852
Pinda – vendo área 
de 1.500m2. Tr.F: 
99707-9932
Taubaté – vendo 
casa (nova) Estoril – 
c/73m2 AC – c/1 ste, 
1 dorm., banh. Tr. F: 
99620-1155
Taubaté – vendo 
casa, ótima locali-
zação, c/3 dorms., 

a/serv.c/banh., ga-
ragem 2 carros,. Tr. 
F: 3426-6012/99145-
5110
Pinda – vendo casa 
Mombaça – nova- 
c/2 dorms., s/1 ste, 
sl, coz., banh.social, 
garagem, ótimo aca-
bamento. Aceita fi-
nanciamento. Tr.F: 
3643-1770/99684-
9124
Pinda – vendo casa 
Vila Prado – c/2dor-
ms., s/1ste, sl, coz., 
banh., portão auto-
mático, entrada p/
2carros, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99182-
6941
Pinda – vendo apto 
Cond.Pedra Bonita – 
Crispim – c/2dorms.m 
e demais dep. Tr.F: 
99707-7974
Pinda – Troco casa 
no Mantiqueira próx. 
A o  S u p e r m e r c a -
do Bom Preço por 
casa ou chácara for-
mada. Tr.F: 98186-
9381/98281-3114
Pinda – vendo casa 
em Ubatuba – Bairro 
Estufa I. Tr.F: 99183-
8239/99163-0865
Pinda – vendo casa 
C a s t o l i r a .  T r . F : 
99152-8688
Pinda – vendo casa 
Castolira – c/2dorms. 
Sl, coz., banh., Acei-
to carro como parte 
de pagamento. Tr.F: 
99134-3216
Pinda – Troco apto no 
Araretama por casa 
ou apto. Tr.F: 99783-
9488
Pinda – vendo apto 
ótima localização, 
fácil acesso, c/eleva-
dor, garagem coberta. 
Tr.F: 98108-5528
Pinda – vendo apto 
Garden – Santana – 
c/quintal. Tr.F: 98700-
3733/98840-7350
Pinda – vendo apto 
– Crispim – c/2dor-
ms., Tr.F: 98700-
3733/98840-7350
Pinda – vendo casa 
Ara re tama.  Tr.F : 
99181-1112/99149-
5959
Pinda – vendo ou 
troco sobrado por 
chácara. Tr.F: 99763-
9997
Pinda – vendo casa 
Pasin c/2dorms., Mi-
nha casa minha vida.
Tr.F: 99704-7984
Pinda – vendo ou alu-
go casa no Andrada 
– c/3dorms., s/1ste, 
área gourmet. Tr.F: 
99624-0627
Pinda – vendo casa 
Araretama – c/edícu-
la.Tr.F: 99734-8664
Pinda – vendo casa 
Jardim Eloyna c/
2dorm., aceito apto. 
Tr.F: 3642-3242
Pinda – vendo casa 
Mombaça – nova – 
c/2dorms. s/1ste, ga-
ragem p/2carros.Tr.F: 
99123-4503
Pinda – vendo so-
brado Vila Suiça – c/
4dorms, suíte, saca-
da, garagem p/2car-
ros. Tr.F: 98166-7367
Alugo – Guará, apar-
tamento na aveni-
da João Pessoa, 
com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
99766-1167
Aluga-se – Guará, 
casa de 2 quartos, 
sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço. 
Valor: R$ 500.00. Rua 
Climério Bueno. Dire-

prestado. Técnicas 
de aplicação de tex-
tura, massa corri-
da, graffiato, latex, 
verniz, etc.Telefone: 
98133-3854
Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 
Quer deixar seu te-
lhado novo? Temos a 
Solução! Lavagem e 
reparos, aplicação de 
resina. Ligue e faça 
seu orçamento. Tele-
fone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, des-
bloqueio de opera-
dora, desbloqueio de 
senhas, desbloqueio 
de android. Telefone: 
99649-1192
Cuidadora de idoso. 
Acompanho em hos-
pital se necessário. 
Telefone: 3013-6594 
ou 98805-7253
Eletricista, pedreiro. 
Reformas e reparos. 
Bom orçamento. Fa-
lar com Jued. Tele-
fone: 98174-1238 ou 
98217-7993
Nutricionista. Atendi-
mento personaliza-
do. Mais informações 
ligue. (12) 99189-
4173 Nutri Larissa
Empregos
Preciso de empre-
gada doméstica que 
more no jardim do 
vale, com referência. 
Telefone: 3122-3392 
ou 99756-6896
Contrata-se balco-
nista para a loja da 
fábr ica. Curr iculo 
Avenida João Pes-
soa, 986
Revendedora de lin-
girie e roupas, lucre 
certo. Receba só o 
que vender. Telefone: 
99191-7727
Diversos
Banho e Tosa. Pa-
tas amigas. Banho 
R$ 30.00. Qualquer 
tamanho. Telefone: 
3122-0771

DIVERSOS
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas de alumínio c/
vidro (1,20 x 1,00), 
vitraux de alumínio 
c/vidro (0,60 x 0,60), 
guarda-roupas e rack 
com rodinhas. Tr.F: 
99134-2839
Pinda – Vendo Maça 
do amor tradicional 
e com cobertura de 
chocolate, bala baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774
Pinda – Vendo 2 
bicicletas aro 26 e 

aro 24. Tr.F: 99616-
7583/3522-0580
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de algodão 
doce para festa de 
aniversár io.  Tr.F: 
99253-0732
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Electrolux 
110v – pouco uso – 
parcelo. Tr.F: 98122-
4819
Pinda – Vendo gela-
deira 220v –branca 
– ótimo estado. Tr.F: 
98228-4604
Pinda – Vendo fre-
ezer Consul Sl im 
110v –funcionamento 
perfeito. Tr.F: 99146-
2576
Pinda – Vendo frita-
deira elétrica Mondial 
c/NF. Tr.F: 99174-
9419
Pinda – Vendo Apa-
relho ar condicionado 
LG 9.000BTU R-22 
– 220v – quente/frio. 
Tr.F: 99779-0877
Pinda – Vendo frita-
deira a gas – profis-
sional Mod.2000E. 
Tr.F: 98844-5547
Pinda – Vendo cafe-
teira 3 corações –c/
porta capsulas. Tr.F: 
98818-5711
Pinda – Vendo forno 
elétrico Suggar 110v  
1750w. Tr.F: 98137-
6004
Pinda – Vendo Seca-
dora de roupa Suggar 
– 8kg – 110v – bran-
ca. Tr.F: 98131-0033
Pinda – Vendo Lava-
tório de salão – verde 
– ótimo estado. Tr.F: 
99726-7833
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Brastemp 
– 30L – função grill 
– 220v. Tr.F: 98251-
4042
Pinda – Compro dis-
cos de vinil – LPs 
– gibis – vitrolas – 
brinquedos antigos. 
Itens colecionáveis. 
Tr.F: 98836-9450
Lorena- Fazemos 
instalação de ar-
-condicionado com 
preços que cabem 
no seu bolso. Venha 
fazer um orçamento 
sem compromisso 
ainda hoje. Telefone: 
98251-5779
Guará- Eletricista e 
pedreiro. Faço bom 
orçamento.  Falar 
com Jued. Telefone: 
98174-1238
Guará- Faço conserto 
de fogão e desentu-
pimento de fornos e 
bocas de fogão. Te-
lefone: 99754-0928
Guará- Sou cuida-
dora de idosos, for-
mada, qualificada. 
Procuro oportunida-
de de trabalho. Falar 
com Ana no telefone: 
99130-5135
Guará- Monto e des-
monto, conserto imó-
veis em geral. Aten-

do o vale. Telefone: 
3133-4452
Guará- Conserta-se 
máquina de lavar, 
fogão, geladeira, mi-
croondas. Paulo no 
telefone: 99760-3748
Pinda – Faço digita-
ção currículo. Tr.F: 
99203-6629
Pinda – Aulas particu-
lares de Matemática 
e inglês. Tr.F: 99191-
7647
Pinda – Aulas para 
iniciantes de what-
sapp e outros. Tr. F: 
98887-2196
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço frete – 
mudança -  carreto. 
Tr.F: 99131-2850
Pinda – Faço peque-
nos carretos. Tr. F: 
99115-1152
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Guará- Precisa-se de 
empregada domésti-
ca com referências. 
Tratar com Juliana. 
Telefone: 98232-1250

VENDO ou TROCO 
jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máquina 
de lavar 5kg. Tr.F: 
99770-4231/99779-
6215 – Pinda
VENDO armário de 
coinha e 1 estante de 
sala – ótimo estado. 
Tr.F: 99217-9335 – 
Pinda
VENDO bebe con-
forto e ferro a vapor. 
Tr.F: 99217-9335
VENDO TV 32’ zera-
da. TrF: 98257-4504 
– Pinda
VENDO celular K10 
(LG). T.F: 99145-
8615 – Pinda
VENDO geladeira 2 
portas Eletrolux  frost 
free – branca – 110v. 
Tr.F: 99171-0698 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
assar frango – semi 
nova – capac.38 fran-
gos. Tr. F: 98169-
9692 – Pinda
VENDO Mesa de 
escritório c/ gave-
tas – ótimo estado. 
Tr.F:97403-4019 – 
Pinda
VENDO TV Smart 40´ 
Led – na caixa. Tr.F: 
99777-0655 – Pinda
VENDO Bike elétrica 
– em perfeito estado. 
Tr.F: 988100714 – 
Pinda
VENDO Fogão Con-
sul 4bcs – automáti-
co. Tr.F: 99613-1605 
– Pinda
VENDO geladeira 
expositora – ótimo 
estado. Tr.F: 99156-
1463 – Pinda
VENDO Lavatório 
(salão) usado, mesa 
de manicure – ótimo 
estado. Tr.F: 98148-
7778 – Pinda
VENDO monitor 14 
polegadas e roteador 
TPLink, Tr.F: 97404-
8298 – Pinda
FAÇO pequenas mu-
danças e fretes. Tr.F: 
99144-7683 – Pinda
FAÇO Bolos, pães 
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