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Ata daAssembleia Geral Ordinária - 1. Local, Data e Hora: Na sede social, sita na cidade de PortoAlegre/RS,
na Rua Tamandaré, 500, Bairro Camaquã, CEP 91900-790, em 15 de abril de 2020, às 14:00hs. 2. Presenças:
Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto. 3. Mesa: Por aclamação,
foram escolhidas a Sra. Natalie Ardrizzo, como Presidente da Assembleia, e a Sra. Claudia Ceolato Serafim,
como Secretária. 4. Publicações: 4.1. Aviso aos Acionistas publicados no Diário Oficial do Estado do Rio
Grande do Sul, nos dias 13/03/2020, 16/03/2020 e 17/03/2020, página 18, 13 e 16, respectivamente, e no Jornal
do Comércio, no 2º Caderno, nos dias 13/03/2020, 16/03/2020 e 17/03/2020, página 1, 4 e 3, respectivamente.
4.2. Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, nos dias 07/04/2020,
08/04/2020 e 09/04/2020, página 7, 8 e 9, respectivamente, e no Jornal do Comércio, no 2º Caderno, nos
dias 07/04/2020, 08/04/2020 e 09/04/2020, página 1, 1 e 13, respectivamente. 4.3. Demonstrações Contábeis
publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, no dia 09/04/2020, páginas 13, 14, 15 e 16 e no
Jornal do Comércio, no dia 09/04/2020, 2º Caderno, página 1. 5. Ordem do Dia: Pela senhora Presidente foi
informado que a assembleia tinha por escopo deliberar sobre a ordem do dia constante do edital publicado,
conforme segue: a) Leitura, discussão e aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; b) Destinação do resultado do exercício;
c) Eleição dos membros da Administração; d) Fixação da remuneração dos administradores; e) Assuntos Ge-
rais. 6. Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Presentes: 6.1. Deliberou a Assembleia, por unanimi-
dade de votos dos presentes, aprovar, com a abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Adminis-
tração e as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
6.2. Deliberou a Assembleia, por unanimidade de votos dos presentes, destinar o resultado do exercício, no
valor de R$ 7.190.160,40 (sete milhões, cento e noventa mil, cento e sessenta reais e quarenta centavos), para
compensação de prejuízos acumulados. 6.3. Prosseguindo na Ordem do Dia, os acionistas presentes, por una-
nimidade, reelegeram os seguintes membros da Diretoria: (a) Natalie Ardrizzo, brasileira, industriaria, solteira,
maior, nascida em Porto Alegre-RS, portadora da carteira de identidade RG nº 4013866258, expedida pela
SJS/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 018.281.020-83, residente e domiciliada na cidade de Porto Alegre-RS,
na Avenida Cavalhada, nº 5205, casa 74, bairro Cavalhada, CEP 91751-830; (b) Carolina Ardrizzo, brasileira,
industriaria, casada pelo regime de separação de bens, nascida em Porto Alegre-RS, portadora da carteira de
identidade RG nº 6049480681, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 009.068.490-71, residente
e domiciliada na cidade de Porto Alegre-RS, na Avenida Cavalhada, nº 5205, casa 74, bairro Cavalhada, CEP
91751-830; e (c) Carlo Ardrizzo, brasileiro, industriário, solteiro, maior, nascido em Porto Alegre-RS, portador
da carteira de identidade RG nº 6061211436, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 847.072.240-
91, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre-RS, na Avenida Cavalhada, nº 5205, casa 73, bairro Ca-
valhada, CEP 91751-830. 6.4.Omandato dos Diretores, acima qualificados, vigorará pelo prazo de 01 (um) ano,
permanecendo em seus cargos até a realização daAssembleia que vier a deliberar sobre as contas a serem en-
cerradas em 31/12/2020. 6.5. PelaAssembleia foi decidido, por unanimidade de votos dos presentes, fixar a ver-
ba honorário global anual da Diretoria em até R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), a ser distribuída em comum
acordo entre seus membros. 7. Lavratura: Foi aprovada a lavratura da Ata na forma de sumário, nos termos do
artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. 8. Encerramento: Esgotada a Ordem do Dia e ninguémmais desejando fazer
uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, dos quais foi lavrada a presente Ata no Livro Próprio, e em vias
avulsas de igual teor, depois de lida e conferida. Acionistas presentes: TERMOPAR – Termolar Participações
Ltda. Natalie Ardrizzo - Diretora. Carolina Ardrizzo - Diretora. Carlo Ardrizzo - Diretor. Carolina Ardrizzo. Natalie
Ardrizzo. Carlo Ardrizzo. Na qualidade de Presidente e Secretária destaAssembleia, declaramos que a presente
é cópia fiel da ata lavrada à fls. nº 11 e 12, no livro de Atas de Assembleia Geral da sociedade de nº 04 e autên-
ticas as assinaturas apostas. Porto Alegre/RS, 15 de abril de 2020. Natalie Ardrizzo - Presidente. Claudia Ceo-
lato Serafim - Secretária. Dr. Gerd Foerster - Advogado - OAB/RS 24.865 - Advogado - OAB/SP 308.224 - Visto
advocatício para fins da Lei 8.906 de 04.07.1994. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 7169000 em 29/04/2020
da Empresa TERMOLAR S/A, Nire 43300002942 e protocolo 204941580 - 22/04/2020. Autenticação: 83FA-
785211469FDBDEAB31161BADCB3A50F3BBAC. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

AMERICA TAMPAS S.A.
CNPJ nº 01.008.482/0001-99 - NIRE 43.3.0003445-3

Relatório da Diretoria – Prezados Acionistas: Em cumprimento às disposições legais 
e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as 
Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

Venâncio Aires – RS, de março de 2020.              A Diretoria

Balanços Patrimoniais Referentes aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018
Demonstrações Financeiras Referentes aos Exercícios Findos em 31/12/2019 e de 2018 (Em milhares de Reais, exceto lucro por mil ações)

Controladora
Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 1.835 26.079
  Caixa e equivalentes de caixa 87 19.835
  Contas a receber de clientes - 4.193
  Impostos a recuperar 1.748 1.982
  Despesas pagas antecipadamente - 69
Não circulante 11.691 9.133
  Impostos a recuperar 7.818 -
  Depósitos judiciais 2.967 2.244
  Partes relacionadas - 4.143
  Despesas pagas antecipadamente 906 1.079
  Impostos diferidos - 1.667
Total do Ativo 13.526 35.212

Controladora
Passivo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 3.657 13.507
  Fornecedores - 12
  Empréstimos e financiamentos - 6.631
  Impostos e encargos sociais - 1.547
  Outras contas a pagar 3.461 -
  Partes relacionadas 196 5.317
Não circulante - 22.003
  Empréstimos de financiamentos - 22.003
  Patrimônio líquido 9.869 (298)
  Capital social 12.568 1.968
  Prejuízos acumulados (2.699) (2.266)
Total do passivo e patrimônio líquido 13.526 35.212

Demonstrações dos Resultados
Controladora

31/12/2019 31/12/2018
Receita líquida - 106.009
Custo dos produtos vendidos e dos servs. 
Prestados - (87.392)
Lucro Bruto - 18.617
Outras (despesas) receitas operacionais
Despesas com vendas - (6.300)
Despesas gerais e administrativas (683) (4.369)
Equivalência patrimonial - (1.057)
Outras despesas operacionais líquidas 2.157 10.521
Lucro antes do resultado financeiro
  e impostos 1.474 17.412
Receitas financeiras 6.247 7.605
Despesas financeiras (6.488) (7.959)
Resultado financeiro (241) (354)
Lucro antes do IR e da CS 1.233 17.058
IR e contribuição social correntes - (1.340)
IR e contribuição social diferidos (1.666) (5.788)
Lucro líquido do exercício (433) 9.930

Participação dos acionistas controladores (433) 9.930
Particip. dos acionistas não controladores - -

Demonstração do Resultado Abrangente
Controladora

31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício (433) 9.930
Outros componentes do 
  resultado abrangente - -
Variação cambial de controlada 
  no exterior - 5.709
Transferências por cisão - (5.709)
Total do resultado abrangente
  do exercício (433) 9.930

Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto
Controladora

31/12/2019 31/12/2018
Fluxos de caixa das 
  atividades operacionais
Lucro/(Prejuízo) antes do IR e CS 1.233 17.058
Ajustes por: Depreciação e amortização - 5.982
Provisões para riscos tributários, 
  trabalhistas e cíveis - (12.434)
Resultado de equivalência patrimonial - 1.057
Juros e variações cambiais apropriados 
  sobre financiamentos 2.718 6.968
Custo do imobilizado baixado - 2.386

3.951 21.017
Variações nos ativos e passivos por:
Contas a receber 4.193 (3.435)
Estoques - (6.301)
Impostos a recuperar (7.584) -
Outros ativos (480) (416)
Fornecedores (12) 355
Impostos a recolher (1.547) (1.366)
Outros passivos 3.461 88

(1.969) (11.075)
Caixa líquido proveniente 
  das atividades operacionais 1.982 9.942
Fluxos de caixa das atividades 
  de investimento
Aquisição de ativo imobilizado 
  e intangível - (913)
Recebimento / (Liquidação) de créditos 
  com subsidiárias (978) -
Caixa líquido usado nas atividades 
  de investimento (978) (913)
Fluxos de caixa das atividades 
  de financiamento
Aumento de capital 10.600 17.535
Transferência por cisão - (3.482)
Pagamentos de dividendos e JCP - (1.980)
Pagamento de empréstimos 
  e financiamentos (31.352) (11.884)
Caixa líquido provisionado das (usado
  nas) atividades de financiamento (20.752) 189
Caixa líquido inicial da empresa 
  incorporada - -
Aumento (redução) do caixa 
  e equivalente de caixa (19.748) 9.218
Saldo inicial de caixa e equiv. de caixa 19.835 10.617
Saldo final de caixa e equiv. de caixa 87 19.835

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital 
social

Lucro / 
(Prejuízos) 

acumulados Total
Saldos em 31/12/2018 1.968 (2.266) (298)
Aumentos de capital 10.600 - 10.600
Lucro líquido do exercício - (433) (433)
Saldos em 31/12/2019 12.568 (2.699) 9.869

NOTAS EXPLICATIVAS
Contexto operacional: A America Tampas S.A. (Companhia) atua 
na produção e comercialização de tampas plásticas para bebidas 
(principalmente refrigerante e água mineral), óleo comestível, tam-
pas plásticas especiais destinadas aos mercados de higiene, bele-
za e limpeza e capsulas de café. No exercício de 2018 a Compa-
nhia realizou uma cisão parcial do seu patrimônio para a empresa 
America Indústria e Comércio de Embalagens Ltda., sendo essa 
sucessora de todas as suas operações. As demonstrações finan-
ceiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os 
Pronunciamentos, as Orientações e interpretações emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emiti-
das pela Comissão de Valores mobiliários (CVM). Na elaboração 
das demonstrações financeiras de 2008, a Companhia adotou pela 
primeira vez as alterações na legislação societária introduzidas 

pela Lei nº 11.638/2007, com as respectivas modificações introdu-
zidas pela Lei nº 11.941/2009. Principais práticas contábeis: a) 
O resultado é apurado em conformidade com o regime de compe-
tência; b) Os passivos circulantes e não circulantes são demonstra-
dos pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/
ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Capital 
Social: Está dividido em 11.384.935 ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal, pertencentes à acionista Fitesa S.A. Contin-
gências: A Companhia possui ações administrativas e judiciais em 
andamento, decorrentes de autuações e contestações em matérias 
tributárias e em processos trabalhistas advindos no transcurso nor-
mal de suas atividades. Publicação (grupo de sociedades): A 
demonstração financeira consolidada é apresentada por Évora 
S.A., elaboradas com observância das regras de consolidação es-
tabelecidas no art. 250 da Lei 6.404/1976. 

DIRETORIA
Gustavo Dario Alvarez - Presidente

Fabio Kazuyoshi Nishimura 
Secretário - Contador - CRC SP-200718/O-2 T-RS.

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020
O PROCERGS torna pública a data de abertura do Pregão Eletrônico nº 15/2020 para contratação de
auxílio alimentação e refeição. Maiores informações em http://www.procergs.rs.gov.br. Serão recebidas
propostas até 28/05/2020 às 10h.

Porto Alegre/RS, 5 de maio de 2020.
Daniel Carpter,
Pregoeiro

Tomada de Preços nº 001/2020-CRO/3
Tipo Menor Preço

Objeto: Contratação do serviço de reparação do sistema de drenagem pluvial da
Seção de Serviço de Inativos e Pensionistas, em Porto Alegre – RS. Entrega dos
Envelopes: até 9:00 do dia 26/05/2020. Sessão Pública: 26/05/2020, às 09:30h, na
CRO/3, na rua Sete de Setembro, 332, CEP 90010-190, Porto Alegre-RS. O edital
pode ser obtido em www.cro3.eb.mil.br. Porto Alegre, 04/05/2020. SÉRGIO HERTZ -
CAP, Presidente Substituto da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO - PUBLICAÇÃO

EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3 MINISTÉRIO DA

DEFESA

Pregão Eletrônico 01/2020
OBJETO: Eventual contratação de serviço de instalação e manutenção de ar
condicionado e serviço comum de engenharia, de forma preventiva ou corretiva, com
fornecimento de material.
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 18/05/2020, às 10:00 horas,
LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br
EDITAL: O edital encontra-se a disposição na Av. Duque de Caxias, 344, Bairro
Fragata – Pelotas, na SALC e no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

Pelotas-RS, 04 de maio de 2020
JULIO CEZAR BRITO DE SOUSA – Tenente Coronel

Ordenador de Despesas do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado

AVISO DE LICITAÇÃO

ExéRCITO BRASILEIRO
9º BATALHÃO DE INFANTARIA
MOTORIZADO Ministério da

Defesa

MUNICIPIO DE SERTÃO SANTANA
TOMADA DE PREÇO N.º 04/2020

O Prefeito Municipal de Sertão Santana torna público que objetiva a aquisição de material
elétrico, e que serão recebidos os cadastros até o dia 19/05/2020 ate as 17 horas e a abertura
dos envelopes dia 22/05/2020 as 10 horas. O Edital encontra-se a disposição dos interessados
na sede da Prefeitura de Sertão Santana, sito a Rua 24 de Março, 1890. Informações pelo fone
(51) 3495-1066, ou no site www.sertaosantana-rs.com.br.

Sertão Santana, 05 de maio de 2020.
Irio Miguel Stein - Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE SERTÃO SANTANA
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2020

O Prefeito Municipal de Sertão Santana torna público que objetiva a aquisição de 1 veiculo zero
km Caminhão 6x2, que realizará no dia 19/05/2020 as 9h e 30 minutos, na sala do Departamento
de Compras e Licitações, PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço. O Edital encontra-se a dis-
posição dos interessados na sede da Prefeitura de Sertão Santana, sito a Rua 24 de Março, 1890.
Informações pelo fone (51) 3495-1066, ou no site www.sertaosantana-rs.com.br.

Sertão Santana, 05 de maio de 2020.
Irio Miguel Stein - Prefeito Municipal

MINUTA PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES VIRTUAL
EDITAL DO ART. 36 DA LEI 11.101/2005

2ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRINHA/RS
NATUREZA: RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA
PROCESSO: 086/1.18.0008145-2.
(CNJ: 0015472-88.2018.8.21.0086)
AUTORA: MCFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FELTROS LTDA
OBJETO: FAZER SABER A TODOS OS INTERESSADOS QUE NOS AUTOS DO PROCESSO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA MCFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FELTROS LTDA
‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’ FOI CONVOCADA PELO DOUTO JUÍZO ASSEMBLEIA GERAL DE
CREDORES VIRTUAL POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL A SER REALIZADA EM PRIMEIRA
CONVOCAÇÃO NO DIA 29-05-2020, ÀS 11 HORAS. NÃO HAVENDO QUÓRUM PARAA INSTALAÇÃO
(ART. 37, §2º, LRF), FICA DESIGNADO O DIA 05-06-2020, ÀS 11 HORAS PARA SEGUNDA
CONVOCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA INDEPENDENTE DO NÚMERO DE PRESENTES. A
IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAR-SE-Á A PARTIR DAS 09 HORAS.
ORDEM DO DIA: DELIBERAÇÃO ACERCA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AUTORA E
EVENTUAIS MODIFICAÇÕES, BEMCOMOOUTRASQUESTÕES DE INTERESSE DARECUPERANDA
E/OU DOS CREDORES. OS CREDORES E PROCURADORES DEVERÃO SE CREDENCIAR
PELO SITE DA ADMINISTRADORA JUDICIAL MEDIANTE CADASTRAMENTO PELO LINK HTTP://
ADMINISTRADORAJUDICIAL.ADV.BR/CREDENCIAMENTO-AGC/, SENDO QUE, POSTERIORMENTE,
SERÁ ENVIADO CONVITE POR E-MAIL QUE CONTERÁ AS INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO
CONCLAVE. AS INFORMAÇÕES PARAO ACESSO E PARAA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL
ESTÃO DISPONÍVEIS NO PEDIDO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL DISPONIBILIZADO EM SUA
PÁGINA ELETRÔNICA HTTP://ADMINISTRADORAJUDICIAL.ADV.BR/RECUPERACAO-JUDICIAL/
MCFIL-INDUSTRIA-E-COMERCIO-DE-FELTROS-LTDA-EM-RECUPERACAO-JUDICIAL/,ASSIMCOMO
O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CACHOEIRINHA/RS, 27 DE ABRIL DE 2020.
JUIZA DE DIREITO: LUCIA RECHDEN LOBATO

ESCRIVÃ: MANOELA PACHECO.

Marcio Hamilton Colombo Pestana
Diretor Geral do Daeb

EDITAL DE LICITAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGÉ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020

O Daeb (Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé) torna público que, no dia 18 de maio de 2020,
segunda-feira, será realizada a licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENORPREÇO, através
do site www.pregaobanrisul.com.br, com início às 10horas, pelas condições estabelecidas no presente
edital e seus anexos, para REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS. Informações pelo
telefone (53) 3240-7800 - Ramal 208/221 ou pelo e-mail: licitacoes@daeb.com.br.

Novas espécies de vírus fo-
ram identificadas em pacientes 
que apresentavam sintomas da 
dengue. Um dos microrganismos 
pertence ao gênero Ambidenso-
virus e foi encontrado em amos-
tra coletada no Amapá. 

O outro, presente em amos-
tra do Tocantins, pertence ao gê-
nero Chapparvovirus. Antonio 
Charlys da Costa, pós-doutoran-
do da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (USP) 
e um dos autores do estudo, com-
partilha que essas espécies nun-
ca foram encontradas antes em 
humanos e foi possível identifi-

cá-las através da técnica de me-
tagenômica viral. 

Embora tenham sido encon-
trados em pacientes com sin-
tomas de dengue, ainda não é 
conclusivo que os novos vírus te-
nham desencadeado esses sinto-
mas ou se oferecem de fato risco 
para a população, mas a desco-
berta de novos microrganismos 
pode ser um alerta para a im-
portância de se estudar e anali-
sar novos vírus que podem, por 
exemplo, ajudar na identificação 
de doenças não reconhecíveis, 
como afirma o pesquisador: 

“Essa descoberta pode tra-

zer alguma luz para os diagnósti-
cos não resolvidos, ou seja, para 
aqueles pacientes que tinham 
alguma suspeita de alguma ar-
bovirose e os testes deram ne-
gativos. Você tem mais opção de 
buscar causadores de doenças, 
entendeu, isso também daria 
mais força para pessoas procu-
rarem mais vírus diferentes aqui 
no nosso País”.

Em um período em que es-
tamos enfrentando a ameaça do 
coronavírus, o Brasil, país com 
histórico de epidemias virais, 
precisa estar atento com os novos 
e também com os antigos vírus. 

Vírus da dengue continua ativo e fazendo vítimas no Brasil

Apesar de o novo corona-
vírus ser o mesmo para todas 
as cidades, a forma como ele se 
dissemina muda de região para 
região, e até de um bairro vizi-
nho para outro a transmissão da 
doença pode apresentar configu-
rações totalmente diversas. Isso 
se deve a diferenças na capacida-
de que cada pessoa tem de fazer 
o isolamento e restringir movi-
mentações, nos hábitos de cada 
um e, principalmente, na organi-
zação característica encontrada 
em cada localidade.

Com base nessas variações, 
uma pesquisa realizada por 
equipes da Faculdade de Medici-
na da Universidade de São Paulo 
(USP) e da Universidade Federal 
de São Paulo rastreará a imuni-
dade ao vírus,  mapeando bair-
ros da cidade de São Paulo. (Jor-
nal da USP) 

Projeto vai rastrear 
imunidade coletiva
em São Paulo

Jornal do Comércio6 Quarta-feira, 6 de maio de 2020 2° Caderno


