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Mapfre Seguradora
de Garantias e Crédito S.A.

Fato Relevante
InBev S.A./N.V. (“InBev”), em complementação ao Fato Relevante publicado no último dia 24 de março referente à oferta pública obrigatória de
aquisição (“OPA” ou “Oferta”) das ações ordinárias de emissão da Companhia de Bebidas das Américas - AmBev (“AmBev”), vem informar ao
mercado o quanto segue. Os termos com iniciais em maiúsculas utilizados neste Fato Relevante e não expressamente definidos neste
documento terão os mesmos significados a eles atribuídos no Edital da Oferta (“Edital”).
RESULTADOS DA OPA
A OPA foi iniciada em 14 de fevereiro de 2005 com a publicação do
Edital e encerrou-se em 29 de março de 2005 mediante a realização do
Leilão da Oferta (“Leilão”).
A InBev anuncia que os resultados da OPA foram os seguintes:
• 1.612.915.545 ações ordinárias de emissão da AmBev foram
ofertadas no Leilão na Opção de Pagamento em Dinheiro; e
• 1.347.155.632 ações ordinárias de emissão da AmBev foram
ofertadas no Leilão na Opção de Pagamento em Ações.
As ações ordinárias de emissão da AmBev ofertadas na Opção de
Pagamento em Dinheiro e na Opção de Pagamento em Ações da OPA
representam, em conjunto, 81,23% do total de ações ordinárias da
AmBev objeto da OPA. As ações adquiridas nos termos da Oferta
elevarão a participação detida, direta ou indiretamente, pela InBev, na
AmBev, para 80,99% do capital social votante e 54,16% do capital
social total da AmBev (55,79% do capital total, líquido das ações em
tesouraria).
A InBev irá manter as ações ordinárias da AmBev listadas na Bolsa de
Valores de São Paulo - BOVESPA e os ADSs representativos de tais
ações na Bolsa de Valores de Nova Iorque.
OPÇÃO DE PAGAMENTO EM AÇÕES - NOVAS AÇÕES
ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA INBEV
O Conselho de Administração da InBev, que se reuniu em 31 de março
de 2005, aprovou a entrega das ações ordinárias da InBev a serem
emitidas para acionistas ordinários da AmBev que ofertaram suas
ações na Opção de Pagamento em Ações da OPA. De acordo com os
termos e condições da Oferta contidos no Edital:
• os acionistas da AmBev que elegeram a Opção de Pagamento em
Ações terão direito a receber 13,827166 ações ordinárias da InBev
para cada 1.000 ações ordinárias da AmBev ofertadas no Leilão da
OPA;
• nenhuma fração de ação da InBev será entregue aos acionistas que
elegeram a Opção de Pagamento em Ações (“Acionista Optante
pelo Pagamento em Ações”). Caso qualquer acionista Optante
pelo Pagamento em Ações tenha o direito de receber fração de ação
da InBev, referido acionista receberá valor em Reais
(R$) equivalente a uma fração proporcional de €25,55 por ação
ordinária da InBev, convertido de acordo com a metodologia
estabelecida na Seção 1.4.1 (ii) do Edital.
As novas ações ordinárias da InBev entregues aos Acionistas Optantes
pelo Pagamento em Ações na OPA não farão jus aos dividendos de
2004 (€0,39 por ação da InBev) que a InBev poderá declarar e pagar
em 27 de abril de 2005. Referidas novas ações ordinárias da InBev
estarão devidamente listadas na Euronext Brussels ou o serão, tão
logo possível, após a liquidação financeira da Opção de Pagamento em
Ações para negociação somente na referida bolsa de valores.
Para que todos os Acionistas Optantes pelo Pagamento em Ações
recebam o número de ações da InBev e qualquer valor em dinheiro a
que tenham direito, tal acionista deverá cumprir todas as formalidades
de habilitação previstas no Edital, ressaltando-se, ainda, que nenhum
acionista da AmBev será solicitado a obter autorização prévia do Banco
Central do Brasil para executar as operações simbólicas de câmbio
previstas no Edital (vide fato relevante de 24 de março de 2005).
De acordo com o mencionado Fato Relevante, fica aqui consignado
que os Acionistas Optantes pelo Pagamento em Ações deverão
cumprir com todas as formalidades de qualificação até às
10hs00min do dia 18 de abril de 2005, no mais tardar (“Data de
Habilitação Final”), em substituição ao prazo final mencionado no
Edital (30 de maio de 2005). No caso de qualquer Acionista Optante
pelo Pagamento em Ações deixar de cumprir qualquer das
formalidades previstas no Edital, referido acionista será
considerado não habilitado para a OPA e não receberá qualquer
pagamento em ações ou dinheiro, conforme descrito na
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Esse Fato Relevante ou quaisquer das transações citadas nesse
instrumento não constituem oferta de venda de valores mobiliários nos
Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição.
As ações da InBev emitidas para honrar a Opção de Pagamento em
Ações serão reservadas para os acionistas ordinários da AmBev que
elegeram tal opção de pagamento em troca das ações ordinárias da
AmBev por eles ofertadas no Leilão da Oferta. Tais ações ordinárias da
InBev, entretanto, não foram e nem serão registradas conforme o
“Securities Act” Norte-Americano de 1933, e alterações posteriores
(“Securities Act”), ou conforme a legislação de qualquer estado ou país
(excetuando-se a Bélgica), e não poderão ser oferecidas, penhoradas,
transferidas ou vendidas se não houver (i) registro de tais ações
conforme o “Securities Act” ou legislação pertinente de tal outro estado
ou país, conforme o caso, ou (ii) uma exceção na legislação pertinente
para tal requerimento.
Segundo os termos e condições das, e em conexão com, transações
mencionadas acima, nenhuma oferta para a aquisição ou troca de
títulos por outros títulos foi realizada, ou será realizada, direta ou
indiretamente, em ou para, ou por uso de correspondências, quaisquer
meios ou instrumentos entre estados ou em relações de comércio
internacional ou em estabelecimentos de câmbio de títulos nacionais
dos Estados Unidos da América ou outro país em que a oferta não seja
realizada diferente de (i) em consonância com os requisitos para oferta
pública de ações definidos no “Securities and Exchange Act” NorteAmericano de 1934, e alterações posteriores (“Securities and
Exchange Act”), e os requisitos definidos na legislação brasileira ou na
legislação de outros países, conforme o caso, ou (ii) definido nos casos
de exceção de tais requisitos.

Seção 4.5 do Edital. Assumindo que todos os Acionistas Optantes
pelo Pagamento em Ações da OPA atenderão a todas as formalidades
de habilitação e prazos estipulados acima, a InBev emitiria/pagaria, no
total, para os aludidos acionistas, até 18.627.344 novas ações
ordinárias de sua emissão e um valor não material em Reais (R$).
A Data Final da Liquidação Financeira da Opção de Pagamento em
Ações será 03 de maio de 2005.
ESTRUTURA DE CAPITAL DA INBEV DEPOIS DA LIQUIDAÇÃO
FINANCEIRA DA OPÇÃO DE PAGAMENTO EM AÇÕES
Até 18.627.344 novas ações ordinárias da InBev que a InBev emitiria
em decorrência da Liquidação Financeira da Opção de Pagamento em
Ações (conforme acima) elevaria (i) o número total de ações da InBev
em circulação de 588.617.201 para até 607.244.545 ações
(ou qualquer outro número relevante caso o primeiro número
mencionado acima seja modificado depois da publicação deste Fato
Relevante em conseqüência: (a) do exercício de qualquer opção
emitida pela InBev em decorrência do seu plano de opção de compra
de ações oferecido a empregados, ou (b) por qualquer outra razão); e
(ii) o valor total do capital social da InBev de €453.497.128,77 para até
€467.840.183,65 (ou qualquer outro montante relevante caso a
primeira quantia mencionada acima seja modificada depois da
publicação deste Fato Relevante pelas razões já mencionadas).
Em decorrência deste aumento de capital a quantia de até
€490.457.967,42 seria alocada para a constituição de uma conta de
reserva na InBev. Considerando (i) as informações fornecidas à InBev,
no dia 1º de setembro de 2004, pelos acionistas da InBev obrigados a
divulgar a sua participação acionária, de acordo com as Leis Belgas
relativas à notificação de acionistas majoritários e com o Contrato
Social da InBev, e (ii) a emissão de 12.500.001 novas ações ordinárias
da InBev para SUN Trade (International) Ltd. em 31 de janeiro de 2005,
a estrutura acionária da InBev após a Liquidação Financeira da Opção
de Pagamento em ações da OPA seria a seguinte:
Antes da Liquidação Depois da Liquidação
Financeira da Opção de Financeira da Opção de
Pagamento em Ações Pagamento em Ações
Acionistas
(%)
(%)
Stichting Interbrew
54,65
52,97
EPS
10,76
10,43
Rayvax Société d’Investissements
3,28
3,18
SUN Trade (International) Ltd.
2,12
2,05
Président Verhelst Fund
0,76
0,74
Interbrew-Baillet Latour Fund
0,57
0,55
Sébastien Holding
0,05
0,049
Outros
27,78
29,99
Stichting Interbrew, EPS, Rayvax Société d’Investissements, Président
Verhelst Fund, Interbrew-Baillet Latour Fund e Sébastien Holding agem
em conformidade com as regras Belgas relativas à notificação de
participação acionária majoritária.
LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DA OPÇÃO DE PAGAMENTO EM
DINHEIRO
Nos termos do Edital, a InBev (por meio de sua subsidiária organizada
e existente de acordo com as Leis Brasileiras, InBev Holding Brasil
S.A.) irá pagar aos acionistas ordinários da AmBev que ofertaram suas
ações na Opção de Pagamento em Dinheiro da OPA um valor em Reais
(R$) equivalente a €353,28 por cada 1.000 ações ordinárias da AmBev
ofertadas no Leilão. Depois de efetuadas as conversões, conforme
metodologia estabelecida na Seção 1.4.2 do Edital, o montante efetivo
a ser pago aos aludidos acionistas será de R$ 1.224,64 por cada 1.000
ações ordinárias da AmBev ofertadas no Leilão.
O montante total a ser pago aos acionistas que ofertaram suas ações
no Leilão da OPA na Opção de Pagamento em Dinheiro será de
aproximadamente €570 milhões (R$ 1.975 milhões).
A Data da Liquidação Financeira da Opção de Pagamento em Dinheiro
será em 05 de abril de 2005.
Esse Fato Relevante ou quaisquer das transações citadas nesse
instrumento não constituem oferta ou convite aos proprietários de
ações ordinárias da AmBev para oferecerem tais ações na Oferta e,
dessa forma, tais proprietários não deverão basear-se neste Fato
Relevante para o propósito da Oferta ou quaisquer outros propósitos.
AVISO AOS NORTE-AMERICANOS DETENTORES DE AÇÕES
ORDINÁRIAS DAAMBEV
A Oferta é feita em relação aos valores mobiliários de uma companhia
brasileira. A Oferta está sujeita às exigências das Leis Brasileiras de
divulgação para operações dessa natureza que são diferentes
daquelas dos Estados Unidos da América. As demonstrações
financeiras eventualmente incluídas neste Fato Relevante foram
preparadas de acordo com os princípios contábeis brasileiros, os quais
podem não ser comparáveis com as demonstrações financeiras das
companhias norte-americanas.
Poderá ser difícil para os Detentores Norte-Americanos exercer os
seus direitos e quaisquer privilégios que os mesmos possam ter em
decorrência das leis de mercado de valores mobiliários dos Estados
Unidos da América, uma vez que a emissora de tais valores mobiliários
está localizada no Brasil e uma vez que alguns ou todos os seus
diretores e conselheiros também residem no Brasil. Os Detentores
Norte-Americanos poderão não conseguir processar uma sociedade
estrangeira e suas coligadas a se submeterem a uma sentença de um
tribunal Norte-Americano.
Os Detentores Norte-Americanos devem saber que a emissora poderá
comprar valores mobiliários de uma forma que não esteja de acordo
com a oferta de troca, como, por exemplo, por meio de negociações
privadas ou diretamente no mercado.

Leuven (Bélgica), 31 de março de 2005

CNPJ nº 04.046.576/0001-40 - NIRE nº 35.300.179.331
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Realizada no dia 26 de Fevereiro de 2003, às
17:00 horas, na Sede Social da Mapfre Seguradora de Garantias e
Crédito S.A., na Av. Maria Coelho Aguiar, 215, Bloco C, 8º andar,
São Paulo - Capital. Presenças: Srs. Heloísa Belotti Bedicks e Ruy
Martins Altenfelder Silva - Conselheiros. Ausências Justificadas:
Srs. Manuel Cisneros Guillén - Vice-Presidente, Anthony John Coles,
Carlos Hoyos Elizalde e Mario Rodrigo Campero Peters - Conselheiros.
Convidados: Srs. Julio Cavestany - Diretor Presidente e Wilson Toneto Diretor Administrativo Financeiro Corporativo. Mesa Diretora: Dr. Ruy
Martins Altenfelder Silva - Conselheiro e Dra. Vera Maria de Carvalho
Pinto Rodrigues - Secretária do Conselho. Deliberações: Nos termos do
art. 8º do Estatuto Social, o Conselheiro Ruy Altenfelder abriu os trabalhos, e
solicitou à Secretária do Conselho a juntada dos instrumentos de
representação dos Conselheiros ausentes, e seguindo a Ordem do Dia,
apresentou os assuntos para deliberação. 1) Relatório do Diretor
Presidente sobre o Exercício 2002 - O Diretor Presidente apresentou o
Relatório sobre o Exercício de 2002, destacando os objetivos e estratégias
traçados de 2001 a 2003. Os Conselheiros cumprimentaram pela clareza da
apresentação do Relatório, enfatizando a necessidade de maior divulgação
do produto, que ainda é desconhecido no mercado brasileiro. Em seguida,
passou-se para o próximo item da Ordem do Dia. 2) Demonstrações
Financeiras a 31/12/2002 e Parecer dos Auditores Independentes
Relativo ao Exercício Findo em 31/12/2002 - Foi distribuído o
respectivo material aos Senhores Conselheiros e destacados os
seguintes itens: (i) Demonstração de Resultados; (ii) Balanço Patrimonial;
(iii) Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido;
(iv) Demonstrações das Origens e Aplicações dos Recursos; (v) Notas
Explicativas das Demonstrações Financeiras; (vi) Parecer dos Auditores
Independentes. Após debates e esclarecimentos, o Conselheiro Ruy
Altenfelder submeteu à deliberação do Conselho as Demonstrações
Financeiras a 31/12/2002 e o Parecer dos Auditores Independentes relativo
ao exercício findo em 31/12/2002, sendo aprovados por unanimidade para
publicação. 3) Relatório da Administração a Ser Publicado - Após
apresentação do Relatório da Administração pelo Diretor Presidente, o
Conselheiro Ruy Altenfelder passou para deliberação do Conselho e o
referido Relatório foi aprovado por unanimidade para publicação.
4) Aprovação da Auditoria Externa para 2003 - Foi apresentada para
deliberação dos Senhores Conselheiros a proposta de manutenção da
Auditoria Externa Independente Ernst & Young para 2003, a qual foi
aprovada por unanimidade. 5) Constituição da Comissão de Auditoria
Interna (conforme sugestão do SAI - Madrid) - Submetida à deliberação
do Conselho a constituição da Comissão de Auditoria Interna, indicada pelo
SAI da Mapfre América para o Grupo Mapfre Vera Cruz Seguros e
Previdência, que terá sua criação embasada nos critérios e diretrizes
estabelecidos no “Código del Buen Gobierno del Sistema Mapfre”.
A Conselheira Heloísa Bedicks apresentou seus comentários e críticas a
respeito do modelo apresentado, uma vez que conflita com a composição
recomendada pelo próprio “Código del Buen Gobierno del Sistema Mapfre”.
Assim, foram solicitadas informações complementares, bem como contatos
com a Auditoria Interna da “holding” para maiores esclarecimentos, visando
o pronunciamento deste Conselho na próxima reunião. 6) Apresentação
da Prévia do Orçamento do Exercício 2003 - O Diretor Presidente passou
a apresentar a prévia do orçamento do exercício de 2003, e após debates
passou-se ao próximo item da Ordem do Dia. 7) Eleição da Diretoria Apresentada a proposta para reeleição dos membros da Diretoria da
Sociedade, com prazo de mandato até a Assembléia Geral que aprovar as
contas relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2005: para Diretor
Presidente, Sr. Julio Cavestany Corsini, espanhol, casado, securitário,
portador do RNE nº V 319880-V e inscrito no CPF sob nº 227.549.938-5; e
para Diretor, o Sr. Wilson Toneto, brasileiro, casado, securitário, portador
da Cédula de Identidade RG nº 13.110.917-0 SSP/SP e inscrito no CPF sob
nº 043.399.058-95, todos domiciliados na Av. Maria Coelho Aguiar, 215,
Bloco C, 8º andar, Jardim São Luiz, São Paulo - SP, ressalvando-se que este
último exercerá a função de Diretor de Relações com a SUSEP, nos termos
da Circular SUSEP nº 122, de 21 de março de 2000. Ficou registrado que, o
mandato do Diretor Ademar Leal da Silva, brasileiro, casado, securitário,
portador da Cédula de Identidade RG nº 10.754.652 SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob nº 840.270.378-04, domiciliado na Avenida Maria Coelho
Aguiar, 215, Bloco C, 8º andar, Jardim São Luiz, São Paulo - SP, fica em
vigor até a presente data, sendo ratificados todos os atos praticados por
este até o presente momento, não havendo reeleição. Em seguida, o
Conselheiro Ruy Altenfelder colocou a moção em votação sendo aprovada
por unanimidade. 8) Propostas a submeter à Assembléia Geral
Ordinária - De acordo com o artigo 10 do Estatuto Social da Sociedade,
foram submetidos aos membros do Conselho as propostas a serem
deliberadas na Assembléia Geral: (i) reforma ou modificações estatutárias;
(ii) eleição dos membros do Conselho de Administração; (iii) fixação dos
montantes globais anuais da Remuneração do Conselho de Administração
e da Diretoria, bem como ratificação dos montantes pagos no exercício de
2002; (iv) exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras;
(v) deliberação sobre distribuição de dividendos. Não havendo mais nada a
acrescentar, seguiu-se a pauta. 17) Outros Assuntos - E assim, não
havendo nada mais a acrescentar pelos presentes, foi encerrada a reunião.
Aprovação e Assinatura da Ata: Ata aprovada por unanimidade,
excluindo-se os legalmente impedidos, e assinada por todos os
Conselheiros presentes em 08 (oito) vias de igual teor. Manuel Cisneros
Guilén - Vice-Presidente; Ruy Martins Altenfelder Silva - Conselheiro;
Heloísa Belotti Bedicks - Conselheira; Carlos Hoyos Elizalde - Conselheiro;
Anthony John Coles - Conselheiro; Mario Rodrigo Campero Peters Conselheiro. Vera Maria de Carvalho Pinto Rodrigues - Secretária do
Conselho - OAB/SP 119.499. JUCESP nº 93.930/05-7 em 30/03/2005.
Pedro Ivo Biancardi Barboza - Secretário Geral.

Ripasa S.A.
Celulose e Papel
Companhia Aberta
CNPJ/MFnº 51.468.791/0001-10

FATO RELEVANTE
Ripasa S.A. Celulose e Papel (“Ripasa” ou “Companhia”), companhia
aberta, em cumprimento ao previsto no artigo 157 da Lei nº 6.404,
de 15 de janeiro de 1976 e ao disposto na Instrução CVM nº 358/02,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data,
foi implementada a operação divulgada em Fato Relevante de 10 de
novembro de 2004, que resultou na transferência, pelos acionistas
controladores da Companhia, para a Suzano Bahia Sul Papel
e Celulose S.A. (“Suzano”) e para a Votorantim Celulose e Papel S.A.
(“VCP”), através de sociedade por elas controladas, de 129.676.966
(cento e vinte e nove milhões, seiscentas e setenta e seis mil, novecentas
e sessenta e seis) ações ordinárias e 41.050.819 (quarenta e um milhões,
cinqüenta mil, oitocentas e dezenove) ações preferenciais de emissão da
Ripasa. Adicionalmente, foi celebrada opção de compra e venda de ações
que possibilitará a aquisição, por Suzano e VCP, de 37.449.084 (trinta e
sete milhões, quatrocentas e quarenta e nove mil, oitenta e quatro) ações
ordinárias e 12.388.719 (doze milhões, trezentas e oitenta e oito mil,
setecentas e dezenove) ações preferenciais de emissão da Ripasa,
podendo referida opção ser exercida em até 6 (seis) anos.
São Paulo, 31 de março de 2005

614 TVH VALE S.A.

Comexport Comp. de Com. Exterior

C.N.P.J./ MF nº 03.004.079/0001-17
AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, os documentos referidos no Art. 133, incisos I, II e III da Lei 6.404/76, referentes ao
exercício social findo em 31/12/2004. Santo André-SP, 29/03/2005.
(30, 31/03 e 01/04/2005)

CNPJ n º 43.633.296/0001-90
AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas na sede social da empresa, os
documentos a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao
exercício encerrado em 31.12.2004. São Paulo, 27/03/2005. A Diretoria.
(30, 31/03 e 01/04/2005)

Plastificadora Golverplas Ltda - Epp., torna público que requereu na CETESB,
a Renovação da Licença de Operação para Beneficiamento Gráfico, Plastificação de Papel, Papelão, Cartolina e Gofragem, à Rua da Esperança,
225/229, Vila Gustavo, São Paulo - SP.

LUCENTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ nº
04.523.909/0001-85, torna público que requereu na CETESB a Licença de
Operação, para Desmembramento de Lotes Urbanos da Gleba “A”, sito à
Rua Luiz Bruno, s/nº na Cidade de Avaré/SP.

Ripasa S.A. Celulose e Papel
Romeu Alberti Sobrinho
Diretor de Relação com Investidores

COMCITRUS S/A

CNPJ nº 58.578.006/0001-20
AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, na
cidade de Bebedouro-SP, à Av. Marginal, 1422 - Distrito Industrial III, os
documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao
exercício findo em 31/12/2004. Bebedouro-SP, 30/03/2005. A Diretoria.
(31/03, 01 e 02/04)

São Paulo, 115 (59) – 7

CNPJ 56.720.774/0001-41
Mantenedora: INDÚSTRIAS ROMI S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2004 e 2003 – (Em R$)
2004
2003
Ativo
Circulante ..................................................
16.474.667 13.212.590
Disponibilidades ........................................
6.813
4.527
Aplicações financeiras ...............................
16.243.041 13.014.887
Valores a receber da mantenedora ...........
21.541
17.743
Outros valores a realizar ...........................
203.272
175.433
Realizável a longo prazo ..........................
Outros Valores a realizar ...........................

93.606
93.606

221.966
221.966

Permanente ................................................
Investimentos .............................................
Imobilizado ................................................

5.748.159
2.285.568
3.462.591

5.877.456
2.283.490
3.593.966

Total do Ativo ............................................
Passivo
Circulante ..................................................
Fornecedores ............................................
Adiantamento de projeto - Pronac .............
Contas a pagar ..........................................

22.316.432 19.312.012
2004
776.111
1.935
729.165
45.011

2003
48.006
2.307
45.699

Patrimônio social ......................................
Superávit acumulado .................................

21.540.321 19.264.006
21.540.321 19.264.006

Total do Passivo ........................................

22.316.432 19.312.012

DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT
para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2004 e 2003 - (Em R$)
2004
2003
Receitas operacionais ..............................
809.652
851.352
Doações da mantenedora .........................
431.162
439.669
Outras doações .........................................
63.144
117.672
Aluguéis .....................................................
315.346
294.011
Despesas operacionais ............................
(1.232.544) (1.001.486)
Assistência educacional ............................
(1.090.370) (877.956)
Proteção a infância ....................................
(59.950)
(68.863)
Terceiro setor-GIFE/DESS ........................
(10.462)
(11.535)
Outras atividades .......................................
(71.762)
(43.132)
Déficit operacional ....................................
(422.892) (150.134)
Outros resultados não operacionais .......
2.699.207 3.015.872
Receitas financeiras ..................................
2.695.934 3.016.159
Despesas financeiras ................................
(104)
(276)
Resultado na alienação de bens
do ativo imobilizado .................................
3.377
(11)
Superávit do exercício ..............................
2.276.315 2.865.738
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2004 e 2003 - (Em R$)
Superávit acumulado
Saldo em 31 de dezembro de 2002 ..................
16.398.268
Superávit do exercício .......................................
2.865.738
Saldo em 31 de dezembro de 2003 ..................
19.264.006
Superávit do exercício .......................................
2.276.315
Saldo em 31 de dezembro de 2004 ..................
21.540.321

DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2004 e 2003 - (Em R$)
2004
2003
Origens de recursos .................................
2.609.707 3.185.202
Das operações
Superávit do exercício ...............................
2.276.315 2.865.738
Despesas (receitas) que não representam
movimentação do capital circulante
Depreciações .............................................
204.652
238.743
Baixa de imobilizado ..................................
380
11
Recursos originado das operações ........
2.481.347 3.104.492
De terceiros
Diminuição do realizável a longo prazo .....
128.360
80.710
Aplicações de recursos ............................
75.735
50.702
Aumento de investimento ..........................
2.078
5.411
Aquisição de imobilizado ...........................
73.657
45.291
Aumento do capital circulante líquido ....
2.533.972 3.134.500
Demonstração das variações do capital circulante líquido
Ativo circulante final ...................................
16.474.667 13.212.590
Passivo circulante final ..............................
776.111
48.006
15.698.556 13.164.584
Ativo circulante inicial ................................
13.212.590 10.074.898
Passivo circulante inicial ............................
48.006
44.814
13.164.584 10.030.084
Aumento do capital circulante líquido ....
2.533.972 3.134.500

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E DE 2003 (Em R$)
1. Contexto operacional: A Fundação Romi, constituída em 29 de junho Fundação e pelos participantes, de acordo com o tipo de benefício ao qual pública de ensino. Total de oficinas realizadas: Atendimentos em 2004 de 1957, é uma Instituição de Caráter Assistencial, Educacional, Cultural e são elegíveis. O montante de contribuições despendidas pela Fundação 25 (23 em 2003); Total de professores participantes das Oficinas: Atendimentos em 2004 - 621 (560 em 2003).
Recreativo sem fins lucrativos, certificada como Entidade Filantrópica pelo neste exercício foi de R$ 10.789 (R$ 9.509 em 2003).
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, Processo nº 81.603/62 9. Cobertura de Seguros - Em 31 de dezembro de 2004, a Fundação 14.1.5) Prêmio Educador em Ação: Numa iniciativa da Secretaria MuniciDeclarada de Utilidade Pública Federal - Decreto 655 de 08.03.1962 - possuía cobertura de seguros contra incêndios e riscos diversos para os pal de Educação em parceria com a Fundação Romi que visa a valorizar e
Mantida por Decreto de 27.05.1992 - DOU de 28.05.1992 - seção I - fls. bens do ativo imobilizado, por valores considerando suficientes para cobrir reconhecer o mérito dos professores, por sua contribuição em ações concretas para a melhoria do processo ensino-aprendizagem. Total de Proje6.590 e Estadual Decreto nº 35.527 de 19.09.1959. Tem por objetivos eventuais perdas.
estatuários: a. Educação, cultura, defesa e conservação do patrimônio his- 10. Instrumentos Financeiros - Em 31 de dezembro de 2004 e 2003, a tos inscritos: Atendimentos em 2004 - 81; Total de professores particitórico, artístico e do meio ambiente; b. Assistência à criança desamparada. Fundação possuia instrumentos representados, substancialmente, por apli- pantes: Atendimentos em 2004 - 143; Total de professores premiados:
2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras: As de- cações financeiras mencionadas na nota 3. Os valores desses instrumentos Atendimentos em 2004 - 20.
monstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis reconhecidos nos balanços patrimoniais findos naquelas datas aproximam- 14.1.6) Programa de Formação de Formadores: Projeto tem o objetivo
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem fins lucrativos. Descrição se do valor de mercado, mediante comparação das taxas de juros contratuais de melhorar a qualidade de ensino dos professores dos cursos técnicos de
2º grau e universitário e com isso formar profissionais adequados ao merdas principais práticas contábeis - a. Apuração do superávit: O supe- com as taxas de juros de mercado em operações similares na data.
rávit do exercício é apurado em conformidade com o regime contábil de 11. Aspectos Fiscais - A Fundação, na condição de entidade de fins filan- cado atual de trabalho. As atividades deste Programa são desenvolvidas
competência de exercício .Uma receita não é reconhecida se há uma in- trópicos, goza da imunidade tributária no que se refere ao seu patrimônio, no CTPA-Centro Técnico e Pedagógico de Apoio à Formação de Formadocerteza significativa na sua realização. b. Ativo circulante e realizável a renda e serviços para o desenvolvimento de seus objetivos, atendendo res que conta com a parceira do Senai-SP, Indústrias Romi S.A., MEC e
longo prazo: • As aplicações financeiras estão registradas ao custo e acres- aos requisitos legais que asseguram esta imunidade, estando sujeita à Vitae Apoio a Cultura. Os valores correspondem às depreciações dos imócidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não supera o inspeção e aceitação pelas autoridades competentes por períodos variá- veis e equipamentos envolvidos nos treinamentos. Total de beneficiários:
Atendimentos em 2004 - R$ 2.171 (R$ 2.654 em 2003).
valor de mercado. • Os demais ativos circulante e realizável a longo prazo veis de tempo e a eventuais lançamentos adicionais.
são demonstrados pelo valor líquido de realização. c. Permanente: • Os 12. Isenções Usufruidas - Em atendimento ao Decreto nº 2536/98, os 14.1.7) Arquivo Histórico: contém exemplares de todas as edições de
investimentos são avaliados pelo método do custo de aquisição. • O imobi- valores relativos à isenções previdenciárias referentes à Cota Patronal, SAT jornais que circularam em Santa Bárbara d’Oeste, desde 1900. São aproxilizado está demonstrado ao custo de aquisição ou construção. A deprecia- e Terceiros devidos ao Instituto Nacional do Seguro Social, gozados duran- madamente 200 volumes, representando 160.000 páginas de notícias que
registram os diferentes aspectos da história da cidade. Além disso, possui
ção é calculada pelo método linear a taxas que levam em conta o tempo de te o exercício de 2004 montam em R$ 150.973 (R$ 126.476 em 2003).
vida útil dos bens. d. Passivos circulante: São demonstrados por valores 13. Certificado de Entidade de Assistência Social - CEAS: Em 23 de um enorme material iconográfico, documentos e objetos utilizados desde
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspon- julho de 2004, através da Resolução CNAS no. 85 foi deferido, em grau de aquela época. É destinado a estudantes de diversos níveis de ensino, indentes encargos incorridos. e. Adiantamento de projeto: Pronac - Refe- reconsideração, o pedido da Fundação para a renovação do Certificado de cluindo-se pós-graduandos, mestrandos e doutorandos. Tem sido fonte de
re-se ao valor recebido com o propósito de financiar projeto atrelado ao Entidade de Assistência Social relativo ao triênio 2001, 2002 e 2003. Em referência para diversos trabalhos literários e muitos trabalhos escolares.
incentivo da Lei Rouanet.
27 de novembro de 2003 foi protocolado junto ao CNAS o pedido de reno- Realiza palestra nas escolas do município levando aos alunos o conheci2004
2003 vação do CEAS para o triênio 2004, 2005 e 2006 o qual continua aguar- mento da história do meio em que vivem. Total de beneficiários não
3. Aplicações financeiras
mensuráveis.
Fundos de investimentos dando julgamento e resolução.
Banco Estado São Paulo S/A ....................
2.226.288 1.832.519 14. Investimento Sociais - Gratuidades: Todos os programas, projetos, par- 14.1.8) Programa de Bolsa Auxílio: Conceder uma bolsa-auxílio para ajuda
Fundos de investimentos - Banco Itaú S/A .
2.766.303 2.466.558 cerias e demais atividades descritos a seguir, foram inteiramente gratuitos, de custos das despesas referentes a transporte e alimentação, a ex-alunos do
Fundos de investimentos não havendo contrapartida financeira de nenhuma espécie por parte dos Núcleo de Educação Integrada – NEI, que passarem a frequentar cursos técBanco Bradesco S/A .................................
10.521.983 8.715.810 beneficiários. Portanto, o valor disponibilizado para o ano 2004 corresponde nicos de ensino médio em escolas públicas municipais, estaduais ou federais.
Fundos de investimentos ao total do investimento social feito de forma inteiramente gratuita. Alunos beneficiados pelo Programa: Atendimentos em 2004 - 16.
Banco Bradesco S/A ( Pronac) ..................
728.467
- 14.1) A s s i s t ên c i a Ed u c ac i o n al - Val o r em 2004 - R$ 1.090.370 14.2) Proteção à infância: Valor em 2004 - R$ 59.950 (R$ 68.863
em 2003).
.............................................................
16.243.041 13.014.887 (R$ 877.956 em 2003);
2004
2003 14.1.1) NEI - Núcleo de Educação Integrada: Projeto de complementação 14.2.1) Projeto IDI - Um: Projeto que visa promover a excelência no aten4. Investimentos
Quantidade de ações preferenciais
escolar à alunos da 7ª e 8ª série do 1º grau das escolas públicas do muni- dimento à primeira infância do município de Santa Bárbara d’Oeste. Estinominativas ...............................................
31.250.000 31.250.000 cípio de Santa Bárbara d’Oeste-SP. Com duração de 4 semestres, freqüen- mulando ações nas áreas educação e saúde. Tem como parceiros
Quantidade de ações ordinárias
tado por 160 alunos, sendo 50% renováveis a cada ano, em período inver- institucionais, o CIESP, a Pastoral de Criança, as Secretarias Municipais
nominativas ...............................................
42.188.000 42.188.000 so da escola regular. A seleção é feita através de um prova de seleção de de Saúde e de Educação do município de Santa Bárbara d’Oeste, a UNIMED
Juros sobre capital próprio - recebidos
habilidades pessoais. É obrigatório que o aluno, enquanto participante do Santa Bárbara d’Oeste e Americana, a Universidade Metodista de Piracicaba
de Indústrias Romi S.A. .............................
501.137
359.145 projeto, esteja freqüentando a rede pública de ensino. O projeto além de e o Instituto DESS. Foram realizadas capacitações para o Conselho MuniAções preferenciais nominativas – R$ ........
1.252.191 1.252.191 permitir o acesso de escolares da rede pública a um ensino qualificado, é cipal da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar. Foi realizado um
Ações ordinárias nominativas – R$ ............
1.001.371 1.001.371 um laboratório pedagógico onde as experiências bem sucedidas são trans- Censo Municipal para determinação das prioridades do município para PriTotal de Investimentos na Ind. Romi S.A.
2.253.562 2.253.562 mitidas as próprias escolas públicas. Alunos beneficiados pelo Projeto: meira Infância. Total de Conselheiros capacitados: Atendimentos em
2004 - 22; Total de crianças pesquisadas no Censo: Atendimentos em
Ações de Outras Empresas ........................
4.098
4.098 Atendimentos em 2004 - 158 (154 em 2003).
Empréstimos Compulsórios ........................
27.908
25.830 14.1.2) Projeto Abelhas Ocupadas: Projeto visa proporcionar aos alunos 2004 - 9.460.
.............................................................
2.285.568 2.283.490 do projeto N.E.I. repassar os conhecimentos e habilidades adquiridos para 14.3) Trabalho Voluntário: Um programa de voluntariado que alia à partici5. Imobilizado
Taxa anual de
uma geração logo abaixo da sua, com o objetivo de torná-los solidários pação de jovens à dos educadores. Alunos e ex-alunos no Núcleo de Educadepreciação(%)
2004
2003 com os mais jovens, conscientizando-os de que podem ser os protagonis- ção Integrada participam de projetos sociais promovidos pela Fundação Romi.
Edificações ...........................
4
2.527.985 2.527.985 tas de uma sociedade mais justa e harmoniosa. Os beneficiários recepto- Visa educar sob uma perspectiva de transformação social pela ação do joMáquinas e Equipamentos ..
10
869.009
847.161 res, 80 a cada ano, são alunos da 4ª série do Ensino Fundamental Munici- vem. Total de voluntários em 2004 - 150.
Móveis e Utensílios ..............
10
188.083
170.900 pal. O projeto conta com a parceria da Secretaria Municipal de Educação TOTAL DO INVESTIMENTO SOCIAL EM GRATUIDADES - Valor em 2004
Veículos ...............................
20
64.500
34.500 de Santa Bárbara d’Oeste que fornece alimentação e transporte aos alu- - R$ 1.150.320 (R$ 946.819 em 2003).
Equipamentos de Informática
20
233.011
228.916 nos. As atividades são desenvolvidas aos sábados. Os alunos do N.E.I. 15) Investimentos Sociais - Não Gratuidades: A Instituição está associ......................................
3.882.588 3.809.462 monitoram as atividades com a supervisão dos professores do N.E.I. Alu- ada a outras Instituições representativas do 3º setor, com a finalidade de
Depreciação Acumulada ......
(2.792.558) (2.588.057) nos beneficiados pelo Projeto: Atendimentos em 2004 - 72 (70 em 2003). promover o desenvolvimento sustentável da sociedade, com o objetivo de
fortalecer e estimular estratégias de investimento social.
......................................
1.090.030 1.221.405 14.1.3) LEP - Logo na Escola Pública
Direitos Linhas Telefônicas ..
9.536
9.536 14.1.3.1) - Rede Municipal - Projeto de cooperação entre a Fundação 15.1) Terceiro Setor: Valor em 2004 - R$ 10.462 (R$ 11.535 em 2003).
Terrenos ...............................
2.363.025 2.363.025 Romi e Secretaria de Educação do Município de Santa Bárbara d’Oeste, 15.1.1) GIFE: Grupo de Institutos, Fundações e Empresas: Valor em
......................................
3.462.591 3.593.966 onde a escola pública municipal recebe equipamento de informática e 2004 - R$ 9.262 (R$ 11.535 em 2003). A missão do GIFE é aperfeiçoar e
6. Adiantamento Projeto - Projeto Cultural (PRONAC 04-1453): Através softwares educacionais cedidos pela Fundação Romi que em contrapartida difundir os conceitos e práticas do uso de recursos privados para o desenda Portaria 741 de 18/11/2004, foi aprovado, pelo Ministério da Cultura, o se obriga a destacar profissionais de sua instituição para o desenvolvimen- volvimento do bem comum. Seu objetivo é contribuir para a promoção do
Projeto Cultural - Centro de Documentação Fundação Romi - Catalogação, to da metodologia aplicada após capacitação com os professores do N.E.I, desenvolvimento sustentável do Brasil, por meio do fortalecimento políticoInformatização e Acondicionamento do Acervo, e em 30/12/2004 foram e em seguida aplicar junto aos seus alunos. Professores capacitados institucional e do apoio à atuação estratégica de institutos e fundações de
captados recursos incentivados pela Lei Rouanet no montante de pelo Projeto: Atendimentos em 2004 - 28 (104 em 2003); Alunos bene- origem empresarial e de outras entidades privadas que realizam investimento social voluntário e sistemático, voltado para o interesse público. A
R$ 728.710. Em 31 de dezembro de 2004 o montante captado está acres- ficiados pelo Projeto: Atendimentos em 2004 - 1.226 (950 em 2003).
cido de rendimentos financeiros no valor de R$ 455, totalizando R$ 729.165. 14.1.3.2) Rede Estadual - Projeto de cooperação entre a Fundação Romi e Fundação Romi é membro efetivo do GIFE desde 1996. Foi eleita em 1999,
7. Patrimônio Social: As rendas geradas pela Fundação são empregadas Secretaria de Escolas Estaduais do, que atendem alunos do Ensino Funda- como membro do seu Conselho Diretor para o período 1999 a 2002, e
integralmente nos seus objetivos sociais comentados na Nota 1. Na even- mental no Município de Santa Bárbara d’Oeste, em laboratório de informática reeleita para o período de 2002 a 2005. Com sua atuação junto ao GIFE, a
tual possibilidade de encerramento das atividades da Fundação, por meio da própria escola, ou nas instalações da Fundação Romi quando não há Fundação Romi estende o seu investimento social para fora do município
de decisão unânime da totalidade dos membros do Conselho Deliberativo, equipamento de informática na escola. O software educacional é cedido pela de Santa Bárbara d’Oeste, contribuindo com sua experiência e trabalho
seu Patrimônio será incorporado integralmente ao de outra instituição filan- Fundação Romi que em contrapartida se obriga a destacar profissionais de para todo o país.
trópica, registrada ao Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, sua instituição para o desenvolvimento da metodologia aplicada após 15.1.2) DESS: Instituto p/Desenvto. Sustentado de SBO: Valor em 2004
sediada em Santa Bárbara D’Oeste, que tenha por objetivo proteger e au- capacitação com os professores do N.E.I, e em seguida aplicar junto aos - 1.200. Organização sem fins lucrativos de caráter associativo, tem por
xiliar a criança desamparada.
seus alunos. Escolas atendidas em 2004 - 6; Professores capacitados principal finalidade estimular filantropia e o investimento social local e na
8. Plano de Previdência Complementar: A Fundação mantém contratado pelo Projetos em 2004 - 32; Alunos beneficiados pelo Projeto na escola região Localizado na cidade de Santa Bárbara d´Oeste - SP atende de
um plano de previdência privada aberta complementar, com uma entidade estadual em 2004 - 274; na Fundação Romi em: 2004 - 168.
forma integrada as questões relacionadas a gestão e capacitação de orgaaberta de previdência privada devidamente autorizada, em vigor desde 01 14.1.4) Oficinas Educacionais - Encontro de Educadores: Projeto de nizações e dos projetos sociais no âmbito dos três setores.
de Outubro de 2000, destinado a todos os seus empregados, nas modali- troca de experiências de práticas pedagógicas entre professores das es- 16) Outras Atividades - Não Gratuidades: Os valores referem-se as dedades de Plano Gerador de Benefício Livre (PGLB). A natureza do plano colas publicas e do N.E.I. no recesso escolar de julho. Palestras de assun- preciações dos imóveis alugados, despesas tributárias e com seguros e
permite à Fundação, a qualquer momento, a suspensão ou descontinuidade tos educacionais relevantes e atuais fazem parte das Oficinas. Assim como despesas diversas com atividades promocionais de divulgação institucional.
permanente de suas contribuições. O custeio desse plano é suportado pela apresentações de relatos de experiências pedagógicas vividas na rede Valor 2004 - R$ 71.762 (R$ 43.132 em 2003).
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
À Diretoria e Conselho Deliberativo da Fundação Romi
tomadas em conjunto. 3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo (1) representam
Santa Bárbara D’Oeste - SP
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Romi em 31
1. Examinamos o balanço patrimonial da Fundação Romi, levantado em 31 de dezembro de 2004, e as respecti- de dezembro de 2004, a apuração do superávit, as mutações de seu patrimônio social e as origens e aplicações
vas demonstrações de apuração do superávit, das mutações do patrimônio social e das origens e aplicações de de seus recursos correspondentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
recursos para o exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa no Brasil. 4. As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2003, apresentaresponsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras. 2. Nosso exame foi das para fins de comparação, foram examinadas por outros auditores independentes que emitiram parecer de
conduzido de acordo com as normas brasileiras de auditoria e compreendeu: (a) o planejamento dos trabalhos, auditoria, em 23 de março de 2004, sem ressalvas.
considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e os sistemas contábil e de controles internos da
Campinas, 15 de março de 2005.
Fundação; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as
Roberto Wagner Promenzio
informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representati- Auditores Independentes
Contador
vas adotadas pela Administração da Fundação, bem como da apresentação das demonstrações financeiras CRC nº 2 SP 011609/O-8
CRC nº 1 SP 088438/O-9

Hospital e Mat. N.S. de Lourdes S/A

NSL Administração de Seguros S/A

Instituto de Espec. Ped. de São Paulo S/A

CNPJ 60.875.226/0001-68
AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Acionistas, na sede social,na R. das Perobas,
344,SP/SP, os documentos do art. 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício
de 31.12.2004. SP, 29.03.05. Dr. Cícero Aurélio Sinisgalli - Diretor Presidente
(30, 31/3 e 1/4)

CNPJ 01.131.541/0001-11
AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Acionistas, na sede social,na R. das Perobas,
344,SP/SP, os documentos do art. 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício
de 31.12.2004. SP, 29.03.05. Dr. Cícero Aurélio Sinisgalli - Diretor Presidente

CNPJ 66.750.613/0001-54
AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Acionistas, na sede social,na R. das Perobas,
295,SP/SP, os documentos do art. 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício
de 31.12.2004. SP, 29.03.05. Dr. Cícero Aurélio Sinisgalli - Diretor Presidente

(30, 31/3 e 1/4)

(30, 31/3 e 1/4)

