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Benito Roggio Transporte Sociedad Anônima
CNPJ nº 11.650.747/0001-01 - NIRE nº 35500067863

Demonstração do Fluxo de Caixa  
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais:
Prejuízo do Exercício (5.483) (85.262)
Despesas que não Afetam o Caixa:
Depreciação 949 2.564
Prejuízo do Exercício Ajustado pelos Itens que não Afetam o Caixa (4.533) (82.698)
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:
Clientes (62.357) –
Adiantamentos Diversos 5.219 (544)
Partes Relacionadas 61.268 –
Impostos a Recuperar 1.642 (32)
Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais:
Obrigações Fiscais e Sociais (1.554) 1.280
Outras Obrigações a Pagar (5.868) 2.451
Partes Relacionadas 11.179 99.750
Caixa Oriundo das (Aplicado nas) Atividades Operacionais 4.996 20.207
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Empréstimos e Financiamentos (16.134) (23.404)
Caixa Gerado nas Atividades de Financiamento (16.134) (23.404)
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa (11.138) (3.197)
Caixa e Equivalentes de Caixa - No Início das Atividades 22.215 25.412
Caixa e Equivalentes de Caixa - No Fim das Atividades 11.077 22.215

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado  
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

31/12/2020 31/12/2019
Receita Bruta de Serviços
Serviços Prestados - Exterior 62.357 –
Receita Operacional Bruta 62.357 –
Lucro Bruto 62.357 –
(Despesas) Receitas Operacionais
Despesas Gerais e Administrativas (52.371) (77.812)
Despesas/Receitas Financeiras, Líquidas (15.468) (7.450)
Lucro (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social (5.483) (85.262)
Prejuízo do Exercício (5.483) (85.262)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido  
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

Capital Destinado às  
Operações no País

Lucros/Prejuízos  
Acumulados Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2018 4.400.000 521.960 4.921.960
Prejuízo do Exercício – (85.262) (85.262)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 4.400.000 436.698 4.836.698
Prejuízo do Exercício – (5.483) (5.483)
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 4.400.000 431.215 4.831.215

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Balanço Patrimonial Levantado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)
Ativo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 11.077 22.215
Adiantamentos 781 6.000
Impostos a Recuperar 33.551 35.194
Clientes 62.357 –
Total do Ativo Circulante 107.766 63.408
Não Circulante
Partes Relacionadas 5.050.022 5.111.289
Investimentos 1.048.381 1.048.381
Ativo Imobilizado 3.593 4.543
Total do Ativo Não Circulante 6.101.996 6.164.213

  
Total do Ativo 6.209.762 6.227.622

Passivo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Obrigações Sociais – 1.559
Obrigações Fiscais 11 6
Outras Contas a Pagar 312 6.180
Partes Relacionadas 543 543
Empréstimos 5.516 21.542
Total do Passivo Circulante 6.382 29.830
Não Circulante
Partes Relacionadas 1.300.742 1.289.564
Empréstimos 71.423 71.531
Total do Passivo Não Circulante 1.372.165 1.361.095
Patrimônio Líquido
Capital Destinado às Operações no País 4.400.000 4.400.000
Lucros Acumulados 431.215 436.698
Total do Patrimônio Líquido 4.831.215 4.836.698
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 6.209.762 6.227.622

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Relatório
Peças contábeis referentes às atividades no Brasil pelo exercício em 31/12/2020. (Artigo 1140 § único, C. Civil). João Carlos Mingrone Bruno, CPF 126.578.808-19 - Representante Legal no Brasil.

Ato de Deliberação do Representante Legal
Em 30/04/2020, João Carlos Mingrone Bruno, CPF/MF nº 126.578.808-19, Representante Legal 
no Brasil, nomeado na forma do artigo 1.138 do Código Civil, delibera a aprovação para todos 
os fins de direito, das peças contábeis referentes às atividades no Brasil, levantadas para 
atendimento ao disposto no parágrafo único do artigo 1.140 do Código Civil, referentes ao 
exercício encerrado em 31/12/2020.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras  
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

1. Contexto Operacional: Benito Roggio Transporte Sociedad Anônima, com sede na República 
Argentina, é uma sociedade estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, nos termos do artigo 
1.134 e seguintes do Código Civil, conforme autorização do Poder Executivo Federal, Portaria 
SCS n° 10, de 16/09/2009. As atividades preponderantes da Sociedade no Brasil são serviços de 
assessoria ou operação, manutenção e ampliação de sistemas de transporte metro-ferroviário, 
incluindo a participação em empreendimentos que tenham por objeto essas atividades. 
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As atividades no Brasil são conduzidas por 
estabelecimento subordinado, intitulado sucursal ou filial. Esse estabelecimento mantém 
registros contábeis em reais, e contabiliza as operações realizadas no território nacional, de 
modo a apurar o resultado das mesmas, de maneira segregada e independente, em relação às 
atividades da Sociedade no exterior. As demonstrações contábeis ora apresentadas surgem 
desses registros e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

baseando-se nas disposições contidas na normativa pertinente. 3. Principais Práticas 
Contábeis: Ativos Circulante e Não Circulante: São apresentados ao valor de custo ou de 
realização, dos dois o menor. As participações societárias estão avaliadas ao custo histórico, já 
que a Sociedade não possui influência significativa nas participadas. Passivos Circulante e Não 
Circulante: São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando 
aplicável, dos correspondentes encargos incorridos. Apuração do Resultado: As receitas e 
despesas são apropriadas no resultado, de acordo com o regime de competência, e estão 
estritamente associadas com a atividade desenvolvida no Brasil. 4. Partes Relacionadas: O 
saldo da conta de ativo se refere à posição com a Casa Matriz no exterior de R$ 5.050.022  
(2019 - R$ 5.111.289) e os saldos das contas de passivo a operações com outras sociedades 
vinculadas no país. 5. Investimentos: Corresponde aos valores integralizados em  
(1) Concessionária do VLT Carioca S.A., onde a Sociedade possui participação no capital social 
de R$ 668.381. A Concessionária presta serviços de transporte no modal Veículo Leve sobre 
Trilhos - VLT nas regiões centrais e portuária do Rio de Janeiro, conforme contrato de parceria 
público privada com o Município do Rio de Janeiro. O projeto encontra-se plenamente 
operacional; (2) Concessionária do Monotrilho da Linha 18 - Bronze S.A., onde a participação da 
Sociedade no capital social monta em R$ 380.000. Esta Concessionária tem como objeto a 
implementação de linha de metrô São Paulo - São Bernardo do Campo, mediante contrato de 
parceria público privada com o Estado de São Paulo, assinado em 2014. Em 05 de agosto de 
2020 a Concessionária foi notificada de ato do Poder Concedente declarando extinto o 
contrato, tendo posteriormente apresentado requerimento de instauração de arbitragem, na 
forma da cláusula contratual pertinente, ora em andamento. 6. Patrimônio Líquido:  
Em 31.12.2020 o capital destinado às operações no País, conforme aprovado pela Portaria  
SCS nº 9/2013 é de R$ 4.400.000, e está devidamente registrado junto ao Banco Central do 
Brasil, na qualidade de investimento estrangeiro direto.

João Carlos Mingrone Bruno - Representante Legal - CPF: 126.578.808-19 Rodney Monteiro Meles - Contador - CRC 1SP 132.178/O-5

CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A.
CNPJ/MF: 19.726.048/0001-00 - NIRE: 31.3.0010687-0

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 28 DE ABRIL DE 2021 (*)

1. Data, hora e local: Em 28 de abril de 2021, às 17h, na sede da
Concessionária BR-040 S.A. ("Companhia"), no Município de Nova Lima, Estado de Minas
Gerais, Avenida Niágara, nº 350, Bairro Jardim Canadá, CEP 34007-652. 2. Convocação e
Presença: Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme
registros lavrados no Livro de Presença de Acionistas assinado e arquivado na sede da
Companhia, estando presentes como convidados a Sra. Ana Cristina Areosa, representante
da Grant Thornton - Auditores Independentes da Companhia, o Sr. Marcus Vinicius Figur da
Rosa, Diretor Administrativo Financeiro e de RI da Companhia, o Sr. Eduardo de Abreu e
Lima e a Sra. Daniela Derzi Barretto, também convidada para secretariar a reunião. 3.
Mesa: Presidente: Eduardo de Abreu e Lima. Secretária: Daniela Derzi Barretto. 4. Ordem
do dia: Deliberar sobre: (I) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Tomada de contas da
administração e exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das
Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020; (b) Destinação do resultado apurado pela Companhia no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (II) Em Assembleia Geral Extraordinária:
(a) Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia; e (b)
Aumento do capital social da Companhia com a consequente reforma do caput do Artigo
4º do Estatuto Social da Companhia. 5. Assuntos e Deliberações: A acionista declara ter
recebido previamente os documentos e informações de que trata o artigo 133, da Lei
6.404/76, tendo sido, portanto, dispensada a publicação do anúncio a que se refere o
parágrafo 4º, do referido artigo 133. Foram aprovadas as seguintes deliberações pela
acionista, bem como a lavratura da presente ata sob a forma de sumário e a sua
publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do art. 130 da Lei n°
6.404/76: 6.1.- Em Assembleia Geral Ordinária: a) Tomada de contas da administração e
exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações
Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020. Foram aprovadas, integralmente e sem reservas, (i) as demonstrações financeiras da
Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020,
acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes; e (ii) o
relatório da administração relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020, arquivados na Companhia, conforme publicações realizadas nas edições de 31 de
março de 2021 do Diário Oficial da União (p. 132 a 138) e de 30 de março de 2021 do
Diário Oficial da União (p. 85 a 91) do Hoje em Dia (p. 03 a 10). b) destinação do resultado
apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Foi
aprovada, sem reservas, a proposta de que o resultado do exercício findo em 31 de
dezembro de 2020, apurado pela Companhia, de prejuízo líquido no montante de
R$378.693.363,86 seja destinado para a conta de prejuízos acumulados. 6.2.- Em
Assembleia Geral Extraordinária: a) Fixação da remuneração global anual dos
Administradores da Companhia. Foi aprovada, sem ressalvas, a remuneração global anual
dos administradores, no montante de até R$ 1.212.613,57 (um milhão, duzentos e doze
mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e sete centavos). b) Aumento do capital social da
Companhia com a consequente reforma do caput do Artigo 4º do Estatuto Social da
Companhia. Foi aprovado o aumento do capital social da Companhia no valor de
R$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), mediante a emissão privada de 200.163.272
(duzentos milhões, cento e sessenta e três mil, duzentas e setenta e duas) novas ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$0,07993474 cada.
De acordo com o artigo 170, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, foi adotado
o critério do valor do patrimônio líquido da ação da Companhia para a fixação do preço de
emissão das novas ações. A totalidade das ações ora emitidas foi integralmente subscrita,
nesta data, em moeda corrente nacional, pela única acionista da Companhia, a
Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. - INVEPAR, sociedade por ações de
capital aberto, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
Almirante Barroso, n. 52, salas 3001 e 3002, Bairro Centro, CEP 20031-000, inscrita no
CNPJ/MF sob o n. 03.758.318/0001-24, registrada perante a Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro sob o NIRE 3330026520-1 neste ato representada Diretor Presidente, o Sr.
Gustavo Soares Figueiredo, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de
identidade nº 94230125, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 018.382.587-
01, com endereço na Av. Almirante Barroso nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Jane i r o / R J,
CEP 20031-918, conforme Boletim de Subscrição anexo à presente ata. O capital social da
Companhia passa a ser, portanto, de R$ 1.029.899.459,97 (um bilhão, vinte e nove
milhões, oitocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e

noventa e sete centavos), dividido em 1.658.504.281 (um bilhão, seiscentos e cinquenta e
oito milhões, quinhentas e quatro mil, duzentas e oitenta e uma) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal. Em virtude da deliberação havida acima, o caput do
Artigo 4°, do Estatuto Social da Companhia, passa a vigorar conforme redação abaixo:
Artigo 4º - O capital social é de R$ 1.029.899.459,97 (um bilhão, vinte e nove milhões,
oitocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete
centavos), dividido em 1.658.504.281 (um bilhão, seiscentos e cinquenta e oito milhões,
quinhentas e quatro mil, duzentas e oitenta e uma) ações ordinárias, escriturais e sem
valor nominal. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada,
da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
Mesa: Eduardo de Abreu e Lima - Presidente e Daniela Derzi Barretto- Secretária.
Acionista: Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. - INVEPAR, neste ato
representada por seus procuradores Sras. Amanda Passos de Moraes e Letícia Torres
Rosina. Declaro que a presente é uma certidão da ata lavrada em livro próprio. Nova Lima,
28 de abril de 2021. Daniela Derzi Barretto. Secretária. JUCEMG nº 8549475 em
26/05/2021.

(*)N. da Coejo: Republicada por ter saído com incorreção no DOU de 22/6/2021, seção 3,
pág. 202.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratada: Uatamã Turismo e Eventos Eireli - CNPJ: 14.181.341/0001-15, Contratante:
Confederação Brasileira de Tênis - CNPJ: 33.909.482/0001-56; Pregão nº 001/2019; Objeto:
Serviços de emissões, cotações, cancelamentos e remarcações de passagens aéreas
nacionais e internacionais, conforme demanda para atender às necessidades da CBT.
Assinatura do aditivo: 19/05/2021; Vigência: de 20/05/2021 até 20/08/2021 ou até a data
em que ocorrer a prestação de serviço que ocasionará a cobrança da 166º (centésima
sexagésima sexta) taxa de transação.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratada: Daher Turismo Ltda - CNPJ: 41.053.034/0001-21, Contratante: Confederação
Brasileira de Tênis - CNPJ: 33.909.482/0001-56; Pregão nº 002-A/2019; Objeto: Serviços de
emissões, cotações, cancelamentos e remarcações de passagens aéreas nacionais e
internacionais, emissão de seguro-viagem; intermediação de serviços de hospedagem;
locação de vans, carros, ônibus, carreta para transporte de equipamentos esportivos e
micro-ônibus; intermediação dos serviços de alimentação junto aos hotéis contratados ou
a terceiros; demais serviços conexos compreendidos no mesmo ramo de atividade.
Assinatura do aditivo: 18/05/2021; Vigência: de 20/05/2021 até 20/08/2021 ou até a data
em que ocorrer a prestação de serviço que ocasionará a cobrança da 222º (ducentésimo
vigésimo segundo) taxa de transação.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA
GRÁFICA, DA COMUNICAÇÃO GRÁFICA E DOS SERVIÇOS

G R Á F I CO S
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES

Em cumprimento do disposto no Art. 24, e Art. 135-A, do Estatuto Social desta
entidade, CONVOCO o Delegado Representante de cada Federação filiada, com direito a
voz voto, para nos termos do Art. 21, letra "a" do Estatuto Social, apreciar e votar a
Prestação de Contas do Balanço Financeiro, Relatório de Atividades da Diretoria do
Exercício de 2020 e respectivo Parecer do Conselho Fiscal em Assembleia Geral Ordinária
do Conselho de Representantes, a ser realizada às 14:00 (catorze) horas do dia 30 de Junho
de 2021, na Sede Social desta Confederação, sita à Rua Barão de Itapetininga, nº 255 - 13º
Andar - Conjunto 1313 - Galeria Califórnia - República, no Município de São Paulo, por
meio de votação virtual através de videoconferência, obedecendo ao disposto do Estatuto
Social.

São Paulo, 22 de Junho de 2021.
LEONARDO DEL ROY

Presidente
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