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AEB prevê superávit de
US$ 52,2 bi na balança comercial
Governo quer reduzir alíquota do IR
para máximo de 25%, diz presidente
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Reitores têm dúvidas sobre
o programa Future-se

O Ministério das Relações Exteriores avalia que
há uma convergência entre
os quatro países-membros
do Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai)
para transformar o bloco em
instrumento para aumentar a
competitividade e a integração de suas economias com
os mercados regional e global.
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Previsão do Tempo
Quinta: Dia de sol
com algumas nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

19º C
10º C

Noite
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Ao discursar na sessão plenária da 54ª Cúpula de Chefes
de Estado do Mercosul, em
Santa Fé, na Argentina, o presidente Jair Bolsonaro disse
que vai trabalhar para acelerar
a modernização do bloco sulamericano. Durante o encontro, o Brasil vai assumir a

Aplicativos de transporte
aumentam financiamento
de veículos
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o mundo, sem o viés ideológico que tanto critiquei enquanto parlamentar. Vencemos essa
barreira, e a conclusão do
acordo de livre comércio com
a União Europeia é resultado
concreto dessa nova orientação”, disse.
Após o acordo com a União
Europeia, Bolsonaro disse que o
bloco planeja concluir as negociações com a Associação Europeia de Livre Comércio e avançar nas conversas com o Canadá,
a Singapura e a Coreia.
O presidente destacou o
acordo assinado na quarta-feira,
(17) que elimina a cobrança
de roaming internacional de serviços de telecomunicações entre
pessoas que residem nos paísesmembros do bloco. “Temos aí
um exemplo da diferença para
melhor que o Mercosul pode fazer no cotidiano do cidadão, eliminando dificuldades e burocracias.”
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Cartão de Estacionamento
já pode ser solicitado
pela internet
Página 2
Guedes elogia ideia para
reincluir estados na reforma
da Previdência
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Queda de comércio
com EUA afeta
exportações brasileiras
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Esporte

Matheus Leist disputa
etapa da Indy em Iowa
neste final de semana
O gaúcho Matheus Leist volta a acelerar neste final de semana na Indy em Iowa, pista
onde fez história na categoria de
acesso em 2017. Competindo
na Lights, o brasileiro largou da
10ª colocação e venceu a prova
de maneira impressionante com
uma sequência de ultrapassagens após uma das relargadas.
Neste ano, o desafio será
na categoria principal com a
equipe AJ Foyt, com a qual
conseguiu o quarto lugar há
dois meses no circuito misto
em Indianápolis - o melhor
resultado do time nas últimas
cinco temporadas. Página 6

Comercial
Compra: 3,75
Venda:
3,76
Turismo
Compra: 3,61
Venda:
3,91

EURO
Compra: 4,22
Venda:
4,22

OURO
Filipe Toledo (SP)

Stock Car faz “acelera”
campanha do agasalho em
Santa Cruz do Sul
No próximo domingo a
Stock Car realizará sua quinta etapa na cidade que atinge
as temperaturas mais baixas
de seu calendário, e justamente em pleno inverno:
Santa Cruz do Sul vai receber a principal categoria do
Brasil pela 15ª vez desde a

inauguração do autódromo
local, em 2005. Com os
termômetros registrando
na região temperaturas na
casa de zero gr au, ou menos, a Stock Car vai reforçar
a campanha do agasalho da cidade, em parceria com a prefeitura local.
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Lorraine Martins quer fechar
bem o seu ciclo na categoria
sub-20 no Pan de San José

Matheus Leist

Filipe Toledo segue firme
na busca do tri em J-Bay

DÓLAR

Compra: 155,80
Venda: 189,28

presidência pro tempore (rotativa) do grupo pelos próximos seis meses.
“Quero aproveitar a ocasião para firmar o compromisso do meu governo com a modernização e a abertura do
nosso bloco, fazendo dele um
instrumento de comércio com

se refere às importações, as projeções recuaram de US$ 186,3
bilhões para US$ 171,5 bilhões,
uma queda de 5,4% em comparação ao resultado de 2018.
O presidente da AEB, José
Augusto de Castro, destacou
que a corrente de comércio
projetada em US$ 395,266 bilhões para este ano ficará abaixo dos US$ 421,114 bilhões
apurados no ano passado, e distante do recorde de US$
482,292 bilhões de 2011. “O
que gera a atividade econômica não é o superávit e, sim, a
corrente de comércio que, em
queda, faz a atividade econômica cair.”
Página 3

O paulista Filipe Toledo segue firme na busca pelo tricampeonato consecutivo na etapa do
World Surf League Championship Tour na África do Sul.
Depois de três dias parado, as
ondas voltaram a apresentar boa
formação na quarta-feira para rolar as oitavas de final do Corona
Open J-Bay, que vinham sendo adiadas desde domingo. O defensor
do título aumentou seus próprios
recordes nas direitas de Jeffreys
Bay, para 18,26 pontos com notas
9,43 e 8,83, destruindo duas ondas com uma série incrível de manobras no duelo brasileiro com
Willian Cardoso.
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Países do
Mercosul têm
convergência
para aumentar
competitividade

54ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul
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Com o objetivo de conhecer melhor as inovações
e as tecnologias agrícolas
brasileiras, vice-ministros
de Agricultura do Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do
Sul, estiveram na quarta-feira (17) em Brasília. Eles
conversaram com a ministra
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Tereza Cristina, e com o presidente da
Confederação da Agricultura e
Pecuária (CNA), João Martins.
O encontro é preparatório
da 9ª Reunião de Ministros de
Agricultura do Brics, que será
realizada em Bonito (MS), em
setembro. Além do encontro
com a ministra Tereza Cristina
e com a cúpula da CNA, os representantes do Brics visitaram uma unidade da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), onde conheceram os laboratórios que testam novas variedades de canade-açúcar e bancos de sementes e mudas.
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Bolsonaro diz que vai
trabalhar pela modernização
do Mercosul

Foto/Action Sports Photography

Representantes
do Brics
conhecem
inovações
agrícolas
do Brasil
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A Associação de Comércio
Exterior do Brasil (AEB) informou na quarta-feira (17) que
revisou suas estimativas para
a balança comercial brasileira em 2019, feitas dezembro
do ano passado. O superávit, que havia sido estimado
em US$ 32,7 bilhões, subiu
para US$ 52,2 bilhões na
nova projeção, resultado
10,9% abaixo dos valores de
2018 (US$ 58,6 bilhões)
As projeções para exportações subiram de US$ 209,1
bilhões para US$ 223,7 bilhões,
uma queda de 6,7% em relação aos US$ 239,8 bilhões estimados anteriormente. No que

Lorraine Martins
A velocista Lorraine Barbosa Martins (CET-DEO-RJ) é destaque da seleção brasileira no
Campeonato Pan-Americano
Sub-20 de Atletismo, de sextafeira (19) a domingo (21), no
Estádio Olímpico de San José, na
Costa Rica. A carioca Lorraine,
de 19 anos, nascida em 4/4/
2000, manteve o domínio em
suas provas desde o início da
temporada 2019 em todas as
competições que disputou na ca-

tegoria sub-20 e ainda obteve
resultados para se colocar bem
no Ranking Brasileiro entre
atletas adultas.
Mostrou sua boa forma na
Espanha, sua última competição antes do embarque para o
Pan, nesta quarta-feira (17/7).
Lorraine competiu e bateu o
recorde brasileiro sub-20 dos
100 m rasos no GP Cidade de
Segovia – XI Troféu Antonio
Prieto.
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CESAR
NETO
www.cesarneto.com
MÍDIAS - A coluna diária de política do cronista e jornalista CESAR NETO é publicada na imprensa desde 1993. Em
São Paulo, no jornal “O DIA” [3º mais antigo diário impresso]. Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos
pioneiros no Brasil. No Twitter, desde 2018, @CesarNetoReal
+
CÂMARA (SP) Quem manda dizer que nunca mais toquem
no seu nome pra disputar eleição à prefeitura paulistana é o exvereador [pelo PSDB de Alckmin] Gabriel Chalita. Isso não tira
do professor e autor de livros a possibilidade de aceitar voltar a
ser Secretário de Estado ou Ministro da República
+
PREFEITURA (SP) Mais jovem [no Século 21] prefeito de
São Paulo, Bruno Covas [no novo PSDB de Doria] segue em campanha pra enfrentar a mais difícil das eleições. O fato de não ter
vice, dá a ele as condições favoráveis do Kassab [refundador e
dono do PSD] ? Vai meio longe aquela eleição de 2008
+
ASSEMBLEIA (SP) Entre alguns parlamentares da bancada
do PSL, rola uma sensação de que se o presidente do diretório
estadual [deputado federal Eduardo Bolsonaro] for mesmo pra
Embaixada do Brasil em Washington (USA), o fato enfraquecerá
candidaturas pras prefeituras, em especial na Capital
+
GOVERNO (SP) Doria [reformador e novo líder do PSDB]
projeta que seu ex-vice Bruno Covas tenha os votos necessários
pra ir ao 2º turno paulistano via Saúde, Educação, Moradia e Transporte. A possível reeleição passa pelo DEM (ex-PFL), do vicegovernador Rodrigo Garcia e do vereador Milton Leite
+
CONGRESSO - Sentindo-se na pele de alguém que foi literalmente escalado pelo pai pra assumir a mais importante Embaixada das relações geopolítica Brasil - Estados Unidos [Washington], o deputado federal Eduardo Bolsonaro tá naquela de já estar
dentro do ringue, tendo que nocautear os adversários
+
PRESIDÊNCIA - Agora na condição de presidente também
do Mercosul, cujos países têm tudo pra crescer por conta dos
acordos com a Comunidade Econômica Européia, Bolsonaro
(PSL) jogará pelo desmonte político de quem insistir em se manter no Foro de São Paulo, ainda dominado pelo Lulismo do PT
+
PARTIDOS - Enquanto vice-Presidente [cargo que existe pra
substituições eventuais ou definitivas], o general Mourão tá propondo uma reforma política, pelo fim da proliferação de partidos
e adoção de um sistema com voto distrital misto. Se rolar, O PRTB,
pelo qual elegeu-se vai sobreviver até as eleições 2022 ?
+
JUSTIÇAS - No Supremo até 2042, Toffoli [ex-advogado do
PT de Lula] ‘interpretou’ que o COAF não podia fornecer - sem
pedido judicial - movimentações suspeitas de dinheiro [caso do
senador Bolsonaro - ainda deputado no Rio]. Bastam mais 5 colegas decidirem assim, pra acabar com a Lava Jato do MP ?
+
EDITOR - A coluna diária de política do cronista e
jornalista CESAR NETO tornou-se referência das LIBERDADES POSSÍVEIS na sociedade, imprensa e instituições políticas. Recebeu a Medalha Anchieta [Câmara Municipal - São
Paulo] e o Colar de Honra ao Mérito [Assembleia Legislativa - São Paulo]
+
EMAIL cesar@cesarneto.com
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A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes
(SMT) e da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia
(SMIT), dá mais um importante
passo para modernizar seus processos, reduzir a burocracia e
melhorar a qualidade de seus
serviços.
A partir de agora, é possível
solicitar e imprimir o Cartão de
Estacionamento em vagas especiais de forma 100% eletrônica pelo
portal sp156.prefeitura.sp.gov.br.
O benefício é gratuito e contempla idosos com 60 anos ou mais e
pessoas com deficiência com dificuldade de locomoção ou comprometimento de mobilidade.
Para obter o Cartão de Estacionamento, basta acessar o site,
cadastrar os dados pessoais do
solicitante e encaminhar cópia
dos documentos indicados. Pelo
número do protocolo é possível
acompanhar o andamento do
pedido e, uma vez aprovado,
imprimir o cartão. Um QRCode no documento assegura a
verificação por parte dos agentes municipais.
Antes, era preciso comparecer pessoalmente a um dos
postos de atendimento ou enviar a cópia da documentação

pelo correio. Esta iniciativa
traz mais conforto e agilidade
para o cidadão.
O Cartão de Estacionamento dá direito à utilização de vagas especiais devidamente sinalizadas com o Símbolo Internacional de Acesso em estabelecimentos comerciais e espaços públicos.
Embora a autorização seja de
responsabilidade do município, a
permissão é válida para todo o território nacional e contempla veículos conduzidos ou que transportem pessoas nestas condições.
Para mais informações sobre os procedimentos relacionados à solicitação do cartão de
estacionamento,
acesse
sp156.prefeitura.sp.gov.br.
Passo a Passo
1) Solicitar o serviço no
Portal
de Atendimento
S P 1 5 6 h t t p s : / /
sp156.prefeitura.sp.gov.br
2) Completar o cadastro no
Portal de Atendimento SP156
com as informações necessárias para o serviço “Cartão de Estacionamento Idoso – Solicitação” ou “Cartão de Estacionamento DeFis (Pessoa com Deficiência)”
3) Ler e concordar com o
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Cartão de Estacionamento já
pode ser solicitado pela internet

Cartão de vaga especial para pessoas com deficiência na
Internet
termo de aceite eletrônico;
ter acesso ao seu protocolo de
4) Anexar o comprovante de acompanhamento;
residência atual em nome do re9) Acompanhar o protocolo
querente (caso esteja em nome no Portal de Atendimento
de terceiro, digitalizar o com- SP156 (clicar aqui);
provante de vínculo ou a decla10) Quando a solicitação for
ração de residência no mesmo aceita (deferida), imprimir o cararquivo) e clicar “enviar”;
tão em “Cartão de estaciona5) Anexar o documento de mento idoso - Consulta” (clicar
identificação e clicar “enviar”;
aqui).
6) No caso do Cartão Defis,
11) Caso a solicitação seja
anexar atestado médico atual e feita presencialmente, será neclicar “enviar”;
cessário realizar agendamento
7) Selecionar “finalizar”;
(clicar aqui) para que o cartão
8) Consultar seu e-mail para seja emitido no local.

CNH: Detran.SP fecha o cerco
contra ‘hospedeiros’ de pontos
O Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo (Detran.SP)
identificou 250 suspeitos de “hospedar” pontos de infrações cometidas por outros motoristas em
relação à Carteira Nacional de
Habilitação (CNH).
Vale destacar que a prática é
irregular e, além das sanções
administrativas, o responsável
pode ser enquadrado no crime de
falsidade ideológica, com pena
de até cinco anos de prisão.
O trabalho, realizado desde
o começo do ano por um núcleo
especializado, já resultou na instauração de 150 processos administrativos. Nessa etapa, as
carteiras dos hospedeiros são
bloqueadas e os pontos retornam para o motorista de origem.
Depois, os processos são encaminhados à Polícia Civil para
investigação criminal.
Casos
Durante o processo, os motoristas são convocados a comparecer no Detran.SP para dar explicações. Em um dos casos, o responsável confirmou que recebeu R$
500 para hospedar pontos na habilitação de um homem não identificado. Ele alegou dificuldade financeira. Ao todo, o condutor acumula 3.315 pontos na CNH.

Em outro caso, um homem
foi indicado como responsável
por duas infrações de trânsito na
Marginal Tietê, em São Paulo.
No entanto, as multas foram registradas no intervalo de 17 minutos, em uma distância de 12
quilômetros entre uma e outra,
porém envolvendo um carro e
uma moto, o que é praticamente
impossível.
Outros episódios comuns
são de motoristas “autuados” no
mesmo horário, mas em locais
diferentes, e mesmo assim permitem o lançamento da pontuação no seu documento. É o
exemplo do hospedeiro que permitiu duas infrações no seu documento, uma em São Paulo e
outra em Suzano, no intervalo de
dois minutos.
Diante dos casos, o
Detran.SP passou, inclusive, a
indeferir novas indicações de
pontos nas habilitações suspeitas.
“Essa é uma prática criminosa e
não mediremos esforços para
combatê-la. O cidadão precisa
saber que isso é crime e que todos serão punidos, de acordo com
a lei”, alerta Raul Vicentini, diretor de Habilitação do Detran.SP.
Suspeitas
Carteiras de habilitação com

50 pontos ou mais ao longo de
12 meses já são suficientes para
abrir uma investigação. Além disso, outros fatores levantam suspeita de uma CNH hospedeira:
um deles é a diversidade de placas de veículos, sem que todos
sejam de propriedade do condutor indicado. O núcleo checa,
inclusive, se os veículos pertencem a familiares.
Denúncias sobre a existência
de hospedeiros ou de serviços
que oferecem a transferência de
pontos podem ser feitas diretamente à Ouvidoria do Detran.SP
por
meio
do
site www.detran.sp.gov.br. Na
denúncia, o cidadão pode relatar o caso, detalhar as informações com nomes, dias, horários,
locais, entre outros. O sigilo é
garantido.
Indicação
A indicação de condutor é
permitida, porém, sem que as
informações sejam falsas. O
proprietário do veículo pode fazer quando não for ele o condutor responsável pela infração de
trânsito.
Um exemplo é o filho que
dirige o veículo do pai ou o irmão que pilota o veículo de outro irmão. No Detran.SP, a indi-

cação de condutor pode ser feita pelo site do órgão, no aplicativo de celular com selfie ou
então pessoalmente, na unidade
de atendimento.
Atualmente, o Detran.SP tem
cerca de 24 milhões de condutores registrados. A cada infração cometida são computados
os seguintes números de pontos:
três pontos (infração leve), quatro pontos (média), cinco pontos (grave) e sete pontos (infração gravíssima).
Além disso, existem multas
autossuspensivas, em que a infração leva o condutor diretamente ao processo de suspensão
da CNH, como é o caso de dirigir alcoolizado. Cada órgão autuador (prefeitura, Polícia Rodoviária, DER, Detran.SP e outros) é responsável por lançar a
pontuação e também checar a
existência de hospedeiro.
O Detran.SP disponibiliza,
no próprio site, a consulta online do prontuário do motorista.
Nele, o condutor pode verificar as multas existentes e a pontuação na CNH. Todo motorista tem possibilidade de recorrer das multas e do processo de
suspensão, sempre observando
os prazos e o órgão/instância a
que recorrer.

Empreenda Fácil ultrapassa 145 mil
empresas abertas em dois anos
No início de julho, o programa Empreenda Fácil registou a
abertura de mais de 146 mil
empresas. Esta é uma iniciativa
da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, que simplificou a vida do empreendedor e
levantou a cidade de São Paulo
no ranking Doing Business
2019, melhorando os indicadores nacionais.
Lançado em maio de 2017,
o Empreenda Fácil permite o licenciamento, registro e abertura de empresas de baixo risco
em até cinco dias, reduzindo a
burocracia para a abertura de
novos empreendimentos em São

Paulo. O processo anterior levava mais de cem dias e exigia a
peregrinação entre órgãos municipais, estaduais e federais,
que agora possuem procedimento padronizado. O novo sistema
– que transforma São Paulo na
cidade amiga do empreendedor
- registra a abertura 146.087
empresas e mais de 404 mil pedidos de análise de viabilidade.
Os negócios de baixo risco representam 80% da atividade econômica da cidade.
O programa também beneficia a regularização de empresas
já existentes e abertura de filiais, que tiveram seus processos

simplificados.
Cidade amiga do empreendedor
Com o programa Empreenda Fácil, São Paulo ganhou visibilidade internacional. A capital
tornou-se mais competitiva,
possibilitando que o Brasil subisse 36 posições no ranking
Doing Business 2019 na categoria de abertura de empresas. O
relatório Doing Business é publicado anualmente e está vinculado ao Banco Mundial, que
monitora a regulamentação e
implementação de negócios em
190 países.

Na edição 2019, o Brasil
apresentou o maior ganho de pontuação (+2,96) na região da América Latina e Caribe, sendo no
mundo a 12ª economia que mais
cresceu, segundo o levantamento. Entre os dez países de maior
PIB no mundo, o Brasil só não
cresceu mais que do China e Índia, respectivamente. A melhora
do país nesta classificação, impulsionada pelo aprimoramento
do ambiente de negócios em São
Paulo, poderá abrir novas linhas
de financiamento para o país.
Conheça mais sobre o Empreenda Fácil em www.empreendafacil.
prefeitura.sp.gov.br

CPTM promove campanha
“Meias que aquecem o coração”
Teve início de terça-feira
(16) a campanha “Meias que
aquecem o coração”, iniciativa da
CPTM para ajudar a população
carente a enfrentar o frio. A arrecadação de meias tem como objetivo utilizar o material para confecção de cobertores de retalhos.
Até o dia 31 deste mês, a
CPTM vai recolher as meias e
entregará à Puket, empresa de confecção que as transformará em
cobertores para serem doados a
moradores de rua e instituições

que auxiliam pessoas carentes.
As doações podem ser feitas
em caixas localizadas em 14 estações das sete linhas da Companhia.
Na Linha 7-Rubi, há postos de coleta nas estações Franco da Rocha
e Francisco Morato. Na Linha 8Diamante, participam Carapicuíba
e Palmeiras-Barra Funda. Na Linha
9-Esmeralda, as peças podem ser
levadas às estações Hebraica-Rebouças e Granja Julieta.
Já na Linha 10-Turquesa, participam as estações São Caetano do

Sul e Santo André. As estações
Guaianases e Suzano, da Linha 11Coral, e Itaim Paulista e Jardim
Helena-Vila Mara, da Linha 12-Safira, também arrecadarão as peças.
Na Linha 13-Jade, as estações Engenheiro Goulart e Guarulhos-Cecap contribuem com a campanha.
Serviço - Campanha “Meias
que aquecem o coração”
Data: de 16 a 31 de julho
Postos de recolhimento:
– Linha 7-Rubi: Franco da
Rocha e Francisco Morato

– Linha 8-Diamante: Carapicuíba e Palmeiras-Barra Funda
– Linha 9-Esmeralda: Hebraica-Rebouças e Granja Julieta
– Linha 10-Turquesa: São
Caetano do Sul-Prefeito Walter
Braido e Prefeito Celso DanielSanto André
– Linha 11-Coral: Guaianases e Suzano
– Linha 12-Safira: Itaim Paulista e Jardim Helena-Vila Mara
– Linha 13-Jade: Engenheiro Goulart e Guarulhos-Cecap
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AEB prevê superávit de
US$ 52,2 bi na balança comercial
ruim”, afirmou.
Reformas
A aprovação das reformas
estruturais previdenciária e tributária é importante, mas seu
efeito só será sentido mais adiante, disse Castro. “Cria expectativa para o futuro, mas é difícil ter impacto ainda em 2019,”
A decisão que teria impacto
imediato, segundo ele, seria o
Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras (Reintegra). ”É a única medida que
pode reduzir a burocracia.”
Criado pelo governo federal
em 2014, o Reintegra garante
crédito tributário correspondente a até 3% da receita de exportação para as empresas produtoras que exportem bens e que cumulativamente tenham sido industrializados no país. Em função de decretos assinados em
2015 e 2018, esse crédito caiu
de 3% para 2% e de 2% para
0,1%, o que é criticado pelo setor exportador.
O Brasil também precisa de
melhor infraestrutura, “mas vai demandar tempo para ser construída”.
Argentina
O presidente da AEB disse
que 98% do total exportado para

a China são commodities e que
o Brasil não exporta manufaturados para os chineses porque
não tem preço competitivo. O
mercado brasileiro de manufaturados está concentrado na
América do Sul, onde nosso
principal importador é a Argentina, que está em crise. “Não temos mercados alternativos.”
De acordo com Castro, os
mercados norte-americano e
europeu se mantêm basicamente em função de operações intercampo, entre matriz e filiais.
A Argentina é obrigada a gerar
superávit comercial e, como não
amplia as exportações, coloca
obstáculos na importação. Um
desses obstáculos é a taxa de
estatística, que custava US$ 50
por operação e agora pode chegar até US$ 120 mil. “É claramente uma barreira tarifária.”
Com isso, o Brasil poderá ter
neste ano déficit comercial com
a Argentina, o que não ocorre
desde 2003 disse.
As exportações brasileiras
para o mercado argentino caíram
de US$ 17,6 bilhões em 2017
para US$ 14,9 bilhões no ano
passado, e devem sofrer nova
retração em 2019, passando para
US$ 10,2 bilhões. “Quase 70%
de queda em dois ou três anos.”
(Agencia Brasil)

Aplicativos de transporte aumentam
financiamento de veículos
Os aplicativos de transporte
estão impactando o mercado de
crédito para veículos. Os financiamentos para compra de carros, motos e caminhões cresceu
9,1% no primeiro semestre deste ano em comparação com o
mesmo período de 2018. Segundo levantamento da B3, que opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), os financiamentos
possibilitaram a compra de 2,87
milhões de unidades, sendo que
1,06 milhão são veículos novos
– aumento de 9,7%. Os usados
totalizaram 1,81 milhão de unidades, uma alta de 8,7%.
Entre os fatores que explicam o aumento das vendas está
o mercado criado pelos aplicativos como Uber, 99 e Cabify.
“Muita gente que fica desempregada enxerga no setor de transportes uma alternativa de renda

e para isso precisa de um automóvel”, explicou a coordenadora da graduação em Economia do
Insper, Juliana Inhasz.
Esse crescimento promovido pelos investimentos em automóveis, sejam comprados ou alugados, para fazer o transporte de
passageiro, já vem sendo observado desde o ano passado, de
acordo com o economista chefe
da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi),
Nicola Tingas. “Tem um impacto
importante. Desde o ano passado isso é notório”, disse.
Mercado ainda fraco
Tingas destacou, no entanto,
que esse crescimento não significa um aquecimento do mercado de consumo, mas um investimento dos que pretendem traba-

lhar nesse sistema. “Para mim,
esse tipo de financiamento indireto, via Uber, não é um consumo. Ele não comprou um carro
para uso pessoal ou para lazer”,
acrescentou.
Nesse sentido, de compras
de veículos como ferramenta de
trabalho, também vai o aumento
das compras de caminhões, que
representaram a maior expansão
percentual no período. Nos primeiros seis meses de 2019 foram financiadas 128,8 mil unidades de veículos pesados, uma
alta de 23,47% em relação ao
primeiro semestre de 2018.
Juliana Inhasz disse, entretanto, que há ainda uma recuperação
do mercado após quatro anos recessivos devido a melhora da renda e das condições de crédito, com
juros mais baixos. “Apesar da alta
ser significativa, a gente está fa-

lando de uma base muito ruim.
Parece uma bruta de uma alta, mas,
na verdade, é uma recomposição,
a gente está tentando recuperar
um setor que tinha sofrido muito
com a crise”, ponderou.
Entre os fatores que indicam
condições mais favoráveis na
economia está, segundo a professora, a queda no desemprego.
“Tem uma melhora do mercado,
porque a taxa de desemprego
tem caído, devagar, mas tem caído”, ressaltou.
Apesar das boas notícias, a
economista acredita que ainda há
um longo caminho pela frente
antes que a indústria automobilística volte ao mesmo patamar
que teve antes da crise. “Pelo
menos 6 anos de trabalho para
voltar ao que era em 2012, 2013.
Em um cenário otimista”, disse.
(Agencia Brasil)

Indústria paulista fecha semestre com
mais 2,5 mil postos de trabalho
A indústria paulista encerrou
o prime i r o s e m e s t r e d e s t e
ano com saldo positivo na
geração de postos de trabalho. De janeiro a junho, o
nível de emprego na industria aumentou 0,11%, com
saldo positivo de 2,5 mil
vagas. No acumulado dos últimos 12 meses, no entanto,
houve queda de 2,42% ou
saldo negativo de 52 mil

postos de trabalho no setor.
No mês de junho, a indústria
paulista fechou 13 mil postos de
trabalho, uma queda de 0,61%.
Os dados foram divulgados na
quarta-feira (17) pela Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp).
“A geração de emprego foi
fraca no primeiro semestre, ficando abaixo das nossas expectativas. Esse resultado sinaliza

que a indústria paulista deve ter
fechamento líquido de vagas no
ano de 2019”, disse o segundo
vice-presidente da Fiesp, José
Ricardo Roriz.
Entre os setores pesquisados
em junho, 77% apresentaram
queda no nível de emprego: quatro contrataram, 17 demitiram e
um permaneceu estável.
Os principais destaques negativos foram registrados nos

sultado foi puxado pela queda nas
exportações para os principais
parceiros do país: Estados Unidos, China e Argentina. No caso
do nosso vizinho sul-americano,
o recuo das vendas brasileiras é
explicado pela crise econômica
naquele país.
No caso da China, que é destino de 26% das nossas expor-

tações, a queda do valor exportado em junho foi 4,1%. Segundo a FGV, houve uma queda de
3,7% no volume exportado e de
1,9% no preço desses produtos.
No caso dos Estados Unidos, houve uma queda de 12,2%
no valor exportado em junho,
depois de um crescimento no
mês anterior. O preço dos pro-

dutos exportados para o mercado norte-americano caiu 10,6%
e o volume, 1,6%.
Apesar da queda do valor exportado para outros países, a balança comercial brasileira conseguiu fechar o mês com um saldo
positivo de 5 bilhões de dólares
e o semestre, com superávit e 26
bilhões. (Agencia Brasil)

MP faz operação contra empresários
de alimentação no Rio
O Ministério Público do
Rio de Janeiro (MPRJ) fez na
quarta-feira (17) uma operação contra acusados de integrar uma organização criminosa responsável por fraudar
valores do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS).
De acordo com o MPRJ,
os denunciados no esquema

criaram 11 empresas no setor
alimentício que, na verdade,
faziam parte um único grupo
empresarial, o Golden Foods.
Eles são acusados de sonegar cerca de R$ 305 milhões, por meio de fraudes
para reduzir os valores devidos, como a realização de
operações fictícias entre empresas irmãs para gerar cré-

ditos de ICMS.
Segundo o MPRJ, algumas das empresas do grupo
foram criadas de forma fraudulenta, com a colocação de
“laranjas” (pessoas que emprestam o nome para ocultar
o verdadeiro proprietário) em
seu quadro societário.
Foram denunciadas quatro
pessoas da mesma família.

Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza
Cristina
Com o objetivo de conhecer melhor as inovações e as tecnologias agrícolas brasileiras, vice-ministros de Agricultura do
Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do
Sul, estiveram na quarta-feira (17) em Brasília. Eles conversaram com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Tereza Cristina, e com o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA), João Martins.
O encontro é preparatório da 9ª Reunião de Ministros de
Agricultura do Brics, que será realizada em Bonito (MS), em
setembro. Além do encontro com a ministra Tereza Cristina e
com a cúpula da CNA, os representantes do Brics visitaram uma
unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), onde conheceram os laboratórios que testam novas variedades de cana-de-açúcar e bancos de sementes e mudas.
Brasil está pronto
Após o encontro com a delegação do Brics, a ministra Tereza
Cristina disse que o encontro foi uma oportunidade de mostrar
as inovações produzidas pelo Brasil no que se refere à adaptação
da agricultura tropical às mudanças climáticas. Ela destacou que
o Brasil “está pronto e disposto a contribuir para garantir a segurança alimentar global, incorporando, no centro de sua estratégia, os princípios do desenvolvimento sustentável”.
Lembrando que o Brics é formado por compradores e vendedores de produtos agrícolas, a superintendente de relações internacionais da CNA, Lígia Dutra, disse que o encontro com a
delegação do bloco serviu para “aproximar esses mercados da
produção brasileira”.
De acordo com o diretor de Relações Internacionais da CNA,
Gedeão Pereira, no que se refere à agricultura “o Brasil é a expectativa do mundo”, uma vez que países de grande contingente
populacional contam com a produção brasileira para garantir a
segurança alimentar de seus habitantes. (Agencia Brasil)

Países do Mercosul
têm convergência
para aumentar
competitividade

segmentos de veículos automotores, reboque e carroceria
(com fechamento de 2.260 postos de trabalho), de produtos alimentícios (-2.074) e de confecção de artigos do vestuário e
acessórios (-1.305).
No campo positivo, figuraram produtos diversos (abertura
de 318 vagas); bebidas (199) e
celulose, papel e produtos de
papel (156). (Agencia Brasil)

Queda de comércio com EUA
afeta exportações brasileiras
As exportações brasileiras recuaram 10,4%, em valor, na comparação de junho deste ano com o
mesmo período do ano passado.
No acumulado do primeiro semestre, a queda chegou a 3,5%.
Os dados são do Índice de
Comércio Exterior (Icomex) da
Fundação Getulio Vargas (FGV).
De acordo com a FGV, o re-

Representantes do
Brics conhecem
inovações agrícolas
do Brasil
Foto/ José Cruz ABr

Revisão
Segundo a associação, algumas “surpresas” contribuíram
para a revisão, para baixo, da balança comercial. Entre elas, a
queda da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho (MG);
a guerra comercial entre China
e Estados Unidos; a crise na Argentina, que acelerou este ano;
o Produto Interno Bruto (PIB,
soma de todos os produtos e serviços produzidos no país) brasileiro, cuja previsão inicial era de
2,5% e caiu para menos de
0,8%; além do crescimento da
China, que será menor do que em
anos anteriores.
“O conjunto contribuiu para
oscilações das commodities
(produtos minerais e agrícolas
comercializados no exterior).
No caso do Brasil, foi mais para
baixo do que para cima”,
disse Castro. Ele lembrou que a
peste suína na China teve impacto na exportação de carnes e de
soja brasileira.
Segundo Castro, a pauta de
exportações brasileiras continua
concentrada em commodities e
não em manufaturados, de maior valor agregado. A previsão é
exportar manufaturados em torno de US$ 79 bilhões, valor
menor que em 2007. “É muito
baixo. Infelizmente, está muito

Eles respondem pelos crimes
de falsi d a d e i d e o l ó g i c a e
contra a ordem tributária.
Além de pedir a prisão dos
acusados, o MPRJ pede o
pagamento de um valor
igual ou superior ao montante sonegado, de forma a
reparar o prejuízo causado
aos cofres públicos do estado. (Agencia Brasil)

Foto/Alan Santos/ PR

A Associ ação de Comércio
Exterior do Brasil (AEB) informou na quarta-feira (17)
que revisou suas estimativas
para a balança comercial brasileira em 2019, feitas dezembro do ano passado. O superávit, que havia sido estimado em US$ 32,7 bilhões, subiu para US$ 52,2 bilhões na
nova projeção, resultado 10,9%
abaixo dos valores de 2018 (US$
58,6 bilhões)
As projeções para exportações subiram de US$ 209,1 bilhões para US$ 223,7 bilhões,
uma queda de 6,7% em relação
aos US$ 239,8 bilhões estimados anteriormente. No que se
refere às importações, as projeções recuaram de US$ 186,3
bilhões para US$ 171,5 bilhões,
uma queda de 5,4% em comparação ao resultado de 2018.
O presidente da AEB, José
Augusto de Castro, destacou que
a corrente de comércio projetada em US$ 395,266 bilhões para
este ano ficará abaixo dos US$
421,114 bilhões apurados no
ano passado, e distante do recorde de US$ 482,292 bilhões de
2011. “O que gera a atividade
econômica não é o superávit e,
sim, a corrente de comércio que,
em queda, faz a atividade econômica cair.”

Mercosul
O Ministério das Relações Exteriores avalia que há uma convergência entre os quatro países-membros do Mercosul (Brasil,
Argentina, Uruguai e Paraguai) para transformar o bloco em instrumento para aumentar a competitividade e a integração de suas
economias com os mercados regional e global. “O acordo com a
União Europeia é evidência deste novo momento vivido pelo
Mercosul”, diz a nota do Itamaraty.
O presidente Jair Bolsonaro recebeu a presidência pro tempore (rotativa) do Mercosul ao participar na quarta-feira (17) da
54ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, em Santa Fé, na
Argentina. Ao discursar na sessão plenária, Bolsonaro disse que
vai trabalhar para acelerar a modernização do grupo.
“Durante sua presidência, o Brasil buscará preservar e fortalecer as linhas de ação adotadas durante o mandato argentino, no
sentido de intensificar a negociação de acordos comerciais externos, reduzir a Tarifa Externa Comum e dar seguimento aos
esforços de racionalização do funcionamento do bloco, com diminuição de custos e burocracia”, informa a diplomacia brasileira. (Agencia Brasil)
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Bolsonaro diz que vai trabalhar
pela modernização do Mercosul
BRICS. Os Ministérios da Agricultura da Rússia, Índia, China e África do Sul já confirmaram presença para a reunião de
Vice-Ministros de Agricultura do Brics (bloco que reúne os
cinco países), programada para ocorrer nos dias 17 e 18 de
julho, em Brasília. O bloco formado por cinco países de economias em desenvolvimento (Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul) representa cerca de 42% da população mundial, 23% do PIB (Produto Interno Bruto), 30% do território e
18% do comércio mundial.
CODEX. O brasileiro Guilherme Costa foi reeleito para a
Presidência da Comissão Codex Alimentarius. A reeleição ocorreu por aclamação, que é quando todos os países concordam com
a escolha de um mesmo nome e nenhum outro membro lança
candidato para concorrer ao cargo. A decisão ocorreu segundafeira (8), durante a 42ª Sessão da entidade, em Genebra, na Suíça.
PARAGUAI. Brasil e Paraguai firmaram dia (9) um memorando de entendimento sobre temas na área sanitária animal e
vegetal. O assunto foi tratado em encontro da ministra da Agricultura, Tereza Cristina com o ministro da Agricultura paraguaio,
Denis Lichi, em Assunção. Segundo a ministra, o memorando
trata de temas como vazio sanitário, uso de defensivos agrícolas,
época de plantio de soja e a construção de um banco de vacinas
público de aftosa entre os dois países.
PONTE. A construção de ponte entre Porto Murtinho (MS)
e o distrito paraguaio de Carmelo Peralta, que permitirá o acesso
do Brasil a portos do Oceano Pacífico foi destacada pela ministra Tereza Cristina, depois de reunião realizada com o presidente
do Paraguai, Mario Abdo, e demais autoridades de governo.
BIOCEÂNICA. Orçada em US$ 70 milhões, a ponte será
construída pela Itaipu Binacional no Paraguai, com conclusão
prevista para 2023. A obra integra a Rota Bioceânica e permitirá
o acesso rodoviário ao Pacífico em 1.400 quilômetros. A fase
atual é de licitação do projeto e da fiscalização.
CHOCOLATE. O brasil já foi o maior exportador de cacau e
hoje ocupa a sétima posição na produção mundial, mas com perspectivas de aumentar sua participação, principalmente na venda
de produtos com maior valor agregado, como chocolate fino.
Produtores investem no aumento da produtividade por hectare
para crescer no cenário global. A história da lavoura cacaueira no
Brasil é permeada por momentos de altos e baixos.
VACINAÇÃO. A primeira etapa de imunização 2019 foi realizada no mês de maio. O Estado de São Paulo bateu um novo
recorde no índice de vacinação contra a febre aftosa na primeira etapa da campanha de 2019. O índice superou a marca
anterior de imunização total do rebanho, que foi de 99,41%,
segundo dados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.
O rebanho paulista envolvido na campanha, um total de
10.557.596 bovídeos (bovinos e bubalinos), está distribuído
em 125.426 propriedades rurais.
SEMANA DO OVO. A Associação dos Avicultores de Minas
Gerais (Avimig) convocou seus associados a já se organizarem para a campanha da Semana do Ovo 2019 (7 a 11 de
outubro). A Semana do ovo é uma celebração nacional realizada pelo Instituto Ovos Brasil em conjunto com patrocinadores, empresas, produtores, fornecedores e principalmente
as associações estaduais.
PORTA. A Associação Rural do Uruguai convocou gerentes
e sindicatos rurais para analisar o recente acordo Mercosul / União
Européia. Os presidentes da Associação dos Produtores de Arroz (ACA), Confederação Granjera, e da Comissão Nacional de
Desenvolvimento Rural, bem como delegados da Associação
Nacional de Produtores de Leite, participou de uma extensa e
dedicada reunião que expôs Valeria Csukasi e Guillermo Valles.
Também os presidentes do Uruguai Apicultura Society, Sociedade de Produtores Florestais e Associação dos Produtores Agrícolas de Canelones, todos os membros da ARU.
ACREDITAR. Após a reunião, o Diretor de Assuntos Internacionais do Ministério das Relações Exteriores, Valeria Csukasi, disse Rural El País que o acordo de livre comércio assinado
com a União Europeia “, mostrou que os tempos em que o Mercosul não foi visto como confiável e Ninguém acreditava que
eles poderiam fechar um negócio são questões do passado”.
EDITOR. O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 62
anos, é paulistano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exterior; na República Oriental do Uruguai, República
do Paraguai e República Argentina. Em 2013 se interessou pelo
setor do agronegócio, onde agora tem esta coluna semanal de
noticias do agronegócio em geral. Também é o autor do quadrinho semanal Agro-Cartoon, publicado no site: www.agrocartoons.blogspot.com.br.
Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com.

Ao discursar na sessão plenária da 54ª Cúpula de Chefes de
Estado do Mercosul, em Santa
Fé, na Argentina, o presidente
Jair Bolsonaro disse que vai trabalhar para acelerar a modernização do bloco sul-americano.
Durante o encontro, o Brasil vai
assumir a presidência pro
tempore (rotativa) do grupo pelos próximos seis meses.
“Quero aproveitar a ocasião
para firmar o compromisso do
meu governo com a modernização e a abertura do nosso bloco,
fazendo dele um instrumento de
comércio com o mundo, sem o
viés ideológico que tanto critiquei enquanto parlamentar. Ven-

cemos essa barreira, e a conclusão do acordo de livre comércio com a União Europeia é resultado concreto dessa nova orientação”, disse.
Após o acordo com a União
Europeia, Bolsonaro disse que o
bloco planeja concluir as negociações com a Associação Europeia de Livre Comércio e
avançar nas conversas com o
Canadá, a Singapura e a Coreia.
O presidente destacou o
acordo assinado na quarta-feira, (17) que elimina a cobrança
de roaming internacional de serviços de telecomunicações entre pessoas que residem nos países-membros do bloco. “Temos

aí um exemplo da diferença para
melhor que o Mercosul pode
fazer no cotidiano do cidadão,
eliminando dificuldades e burocracias.”
Bolsonaro também disse que
o Brasil vai continuar o trabalho
da presidência pro tempore argentina de revisão da tarifa externa comum (TEC) para a modernização da política comercial do Mercosul e de reforma institucional do bloco com enxugamento do número de órgãos.
“Para que sigamos colhendo frutos, precisamos trabalhar por um
Mercosul enxuto e dinâmico”,
defendeu.
O presidente também afir-

mou que, à frente da presidência rotativa do grupo, vai focar
nas negociações externas.
“Compartilhamos a visão de que
para cumprir seu papel de motor do desenvolvimento o nosso
bloco deve se concentrar em
três áreas: as negociações externas – aí com grande apoio do
meu ministro das Relações Exteriores, no zelo das indicações
das embaixadas também sem o
viés ideológico do passado. E
quem sabe um grande embaixador nos Estados Unidos brevemente. Então, focamos nisso, na
nossa tarifa externa comum e em
nossa reforma institucional.”
(Agencia Brasil)

Governo quer reduzir alíquota do IR
para máximo de 25%, diz presidente
O presidente Jair Bolsonaro afirmou na quarta-feira
(17) que o governo vai trabalhar por uma reforma tributária mexendo apenas em impostos federais, com perspectiva
de redução da carga tributária
ao longo dos anos. Uma das
mudanças seria a redução da
alíquota máxima do imposto
de renda (IR) para 25%. Atualmente, pessoas físicas pagam até 27,5% e pessoas jurídicas, como empresas, pagam
até 34% de IR. Outra ideia do
governo é unificar impostos e
contribuições federais, como
PIS, Cofins, IPI e IOF, em um

imposto único.
“O que nós queremos fazer, conforme explanação do
Marcos Cintra, no dia de ontem, na reunião de ministros,
é mexer só com os tributos
federais. Uma tabela de imposto de renda de, no máximo,
25%, e dar uma adequada. E
nós queremos, segundo o próprio Onyx Lorenzoni falou,em
reunião, nós queremos, ano a
ano, ir reduzindo nossa carga
tributária”, afirmou o presidente em entrevista a jornalistas logo após participar da cúpula do Mercosul, em Santa
Fé, na Argentina.

O Brasil assumiu a presidência pro-tempore do bloco pelos
próximos seis meses. Durante
seu discurso na cúpula, Bolsonaro afirmou que pretende trabalhar pela redução de tarifas e
ampliação de acordos comerciais. O presidente retorna ainda
na tarde desta quarta-feira
para Brasília.
Ainda na entrevista, Bolsonaro disse que esta semana devem ser anunciadas novas regras para saques de contas do
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS). “É uma pequena injeção na economia e
é bem-vindo isso daí, porque

começa a economia, segundo
os especialistas, a dar sinais
de recuperação”, disse.
Perguntado sobre a possibilidade do Senado reincluir
estados e municípios na reforma da Previdência, o presidente ponderou que isso deveria
ser feito em um projeto paralelo, para evitar que o texto tenha retornar à Câmara dos Deputados.
“Eu acho que não é o caso
de mexer nessa proposta, porque ela voltaria para a Câmara.
Pode ser uma PEC paralela, é
outra história para ser discutida”, disse. (Agencia Brasil)

Lava Jato diz que decisão de
Toffoli impacta investigações
A força-tarefa da Operação
Lava Jato em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro disseram na
quarta-feira (17), que a decisão
do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro
Dias Toffoli, suspendendo investigações com dados do Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (Coaf) e da Receita
Federal, sem autorização judicial, terá impacto em “muitos casos” que apuram corrupção e lavagem de dinheiro. O levantamento preciso ainda não foi realizado.
Na decisão proferida na terça-feira (16), o ministro suspendeu todas as investigações que
foram baseadas em dados fiscais
repassados pelo Coaf e pela Receita, além do Banco Central, ao

Ministério Público sem autorização judicial.
Procuradores
Em nota conjunta divulgada
à imprensa, os procuradores do
MPF afirmam que, ao longo de
cinco anos, as forças-tarefas receberam inúmeras informações
de indícios de crimes. Segundo
os procuradores, o compartilhamento de informações sobre
supostas atividades criminosas é
dever dos órgãos que utilizam
dados bancários e fiscais dos
contribuintes.
“A referida decisão contraria
recomendações internacionais
de conferir maior amplitude à
ação das unidades de inteligência financeira, como o Coaf, inclusive em sua interação com os

órgãos públicos para prevenir e
reprimir a lavagem de dinheiro”,
diz a nota.
Na manifestação, a Lava Jato
também defendeu que a liminar
proferida pelo presidente do STF
seja rapidamente julgada definitivamente pelo plenário da Corte. De acordo com os investigadores, as apurações não podem
ficar paradas.
“A suspensão de investigações e processos por prazo indeterminado reduz a perspectiva de seu sucesso, porque o decurso do tempo lhes é desfavorável. Com o passar do tempo,
documentos se dissipam, a memória de testemunhas esmorece e se esvai o prazo de retenção pelas instituições de informações telefônicas, fiscais e fi-

nanceiras”, diz a nota.
Com a decisão de Toffoli, as
investigações que estão em andamento em todo o país só poderão ser retomadas após o plenário da Corte decidir sobre a
constitucionalidade do compartilhamento, com o Ministério
Público, de dados sigilosos de
pessoas investigadas. O julgamento da questão deve ocorrer
em novembro.
A liminar do ministro atinge
todos os inquéritos e procedimentos de investigação criminal
(PIC), apuração interna do MP,
que tramitam no Ministério Público Federal (MPF), além dos
estaduais, em que não houve prévia decisão judicial para repasse
dos dados pela Receita, Coaf e
Banco Central. (Agencia Brasil)

PGR envia ao STJ parecer contra
anulação da condenação de Lula
A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou, na quarta-feira (17), ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), parecer
contrário ao pedido da defesa
do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva para anular a condenação no caso do tríplex do
Guarujá (SP).
O parecer foi assinado
pelo subprocurador Nívio de
Freitas Silva Filho. Lula está
preso desde 7 de abril do ano
passado, na Superintendência
da Polícia Federal em Curitiba, pela condenação no caso.
A defesa de Lula sustentou

no STJ que as supostas conversas divulgadas pelo site
The Intercept Brasil entre procuradores da Lava Jato e o exjuiz Sergio Moro revelariam
que o julgamento de Lula não
foi imparcial.
Ao analisar o caso, o subprocurador entendeu que a defesa
não demonstrou como ocorreu
a suposta imparcialidade no julgamento e limitou-se a fazer referência às notícias veiculadas na
imprensa. Além disso, segundo
Nívio de Freitas, o conteúdo divulgado pelo site é ilegal.
“Em que pese todo o estré-

pito causado pela divulgação do
suposto conteúdo - cuja veracidade é contestada e cuja ilegalidade é certa, pois decorrente de
ilegal espionagem perpetrada
contra autoridades públicas -, o
fato é que nada há que sinalize
tenha havido qualquer conduta
do magistrado [Moro] que possa macular seu proceder no feito, eivando-o de parcial ou ilegal”, disse o subprocurador.
Nívio também disse que as
provas que embasaram a condenação de Lula foram analisadas
pelo STJ e pela segunda instância da Justiça Federal.

“O colegiado, ao que se sabe
até então, nada tem a ver com as
interceptações realizadas, estando, portanto, livre de qualquer
ilação a respeito de sua função
judicante, exercida de modo imparcial”, disse.
O parecer faz parte dos embargos de declaração, recurso
para verificar erros ou contradições na decisão judicial. Em
março, a Quinta Turma do STJ
reduziu a pena do ex-presidente Lula de 12 anos e um mês
para 8 anos e 10 meses de prisão no caso do tríplex. (Agencia Brasil)

Registro de crimes cai no
primeiro trimestre do ano
Dados do Sistema Nacional de Segurança Pública (Sinesp) mostram que a ocorrência de crimes no país caiu
no primeiro trimestre deste
ano na comparação com o
mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados terça-feira (16)
pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública.
Segundo os boletins de
ocorrência dos estados e do
Distrito Federal, os índices
que mais caíram foram os referentes aos crimes de roubo
a instituições financeiras (-

41%); roubo de carga (-38%)
e roubo de veículos (-30%).
No caso de roubo a instituições financeiras, no primeiro trimestre, foram registradas 160 ocorrências,
contra 273 no mesmo período de 2018. Quanto ao roubo de cargas, foram 5.938
casos no primeiro trimestre
de 2018 e 3.680, no mesmo
período de 2019.
Já o roubo de veículos
apresentou, de janeiro a março, 19.633 ocorrências a menos do que no mesmo período
do ano passado. Em 2018, fo-

ram 66.477 casos, contra
46.844 em 2019.
Também houve redução de
23% nos índices de latrocínio
(roubo seguido de morte); de
22% nas taxas de homicídio
doloso; de 12% nas de furto
de veículos; de 11% em tentativas de homicídio e de 5% nos
registros de estupro.
De acordo com o ministério, os registros do mês de
março também mostram tendência de redução das taxas de
criminalidade. No cruzamento de dados do mês, o roubo a
instituições financeiras apre-

sentou red ução de 58%, maior
índice percentual registrado. Os
registros de latrocínio aparecem
em seguida, com queda de 34%,
os de roubo de carga, com redução de 33% e os de roubo
de veículos, de 42%.
Os números mostram ainda queda no registro de crimes
de lesão corporal seguida de
morte (-16%); homicídio doloso e furto de veículos (14%); estupro(-13%), menor
do que o apurado no mesmo
mês do ano passado; e de tentativa de homicídio (-7%).
(Agencia Brasil)
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Reitores das universidades
federais ainda vão analisar
o programa Future-se, apresentado na quarta-feira (17), pelo
Ministério da Educação (MEC),
para se posicionar sobre as medidas. As dúvidas, segundo a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de
Ensino Superior no Brasil (Andifes), vão desde os requisitos e
contrapartidas para participar até
o papel que será desempenhado
pelas organizações sociais (OS).
“Ninguém, em sã consciência, seria contra captar novos
recursos para custeio das universidades. O problema é como isso
se constitui numa legislação e
quais os requisitos para a adesão.
Vamos ter que analisar como
será essa conformação jurídica”,
disse o presidente da Andifes,
Reinaldo Centoducatte.
Algumas medidas anuncia-

Foto/ Marcelo Camargo/ ABr

Reitores têm dúvidas sobre
o programa Future-se

Ministro da Educação Abraham Wentraub
das, segundo Centoducatte, já são são permitidas legalmente.
praticadas nas universidades. Já
outras, como a transferência de
Organizações sociais
recursos públicos para organizaEntre as medidas do Futureções sociais (OS), sem licitação se está a criação de um fundo de
ou ata de registro de preços, não natureza privada, cujas cotas se-

rão negociadas na Bolsa de Valores, para financiar as universidades e institutos federais.
De acordo com o MEC, a
operacionalização do Future-se
ocorrerá por meio de contratos
de gestão firmados pela União e
pela instituição de ensino com
OS, que são entidades de caráter privado que recebem o status social ao comprovar eficácia e fins sociais, entre outros
requisitos.
Os contratos de gestão poderão ser celebrados com organizações sociais já qualificadas pelo
MEC. Além disso, as fundações de
apoio poderão ser qualificadas
como organizações sociais.
“Há pontos obscuros sobre
qual será o papel das OS. O que
significa transferir a responsabilidade de gestão para uma OS?
No que isso impacta a autonomia da universidade?”, questio-

na o vice-presidente da Andifes,
João Carlos Salles.
“A universidade é o tempo
todo submetida, transparentemente, à avaliação pública, à avaliação dos órgãos de controle.
Autonomia não é soberania, não
criamos leis, mas temos, no abrigo da lei, autonomia para realizar
nossas funções”, disse Salles.
Próximos passos
O MEC pretende apresentar
um projeto de lei para ter condições de implementar o programa Future-se. O texto será
disponibilizado em consulta
pública, a partir desta quartafeira (17), que ficará aberta
para receber contribuições da
sociedade até o dia 7 de agosto. As propostas serão compiladas pela pasta. A intenção é
que PL seja enviado ao Congresso no dia 28 de agosto.

Contingenciamento
Os reitores ressaltam as
dificuldades financeiras das
universidades, uma vez que,
este ano, o MEC contingenciou, em média, 29,74% do
orçamento discricionário das
universidades federais. Esses
recursos, segundo a Andifes,
são usados principalmente
para o pagamento de energia elétrica e vigilância.
“As universidades não têm
garantia do funcionamento nos
próximos meses. Nesse momento, temos um presente que ameaça o funcionamento regular das
instituições”, disse Salles.
Os reitores ressaltaram ainda
a falta de diálogo do governo com
as universidades para a elaboração
do novo programa. Os reitores
reuniram-se com o MEC, um dia
antes da apresentação do programa. (Agencia Brasil)

BNDES vai apoiar pela primeira vez projeto de Internet das Coisas
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) anunciou o seu
primeiro apoio a um projeto-piloto de Internet das Coisas. A
iniciativa visa testar sensores
para auxiliar no monitoramento de oferta de oxigênio a pacientes com enfisema pulmonar.
O termo “Internet das Coisas” (IdC, ou IoT na sigla em inglês) vem sendo adotado nos últimos anos para designar um
ecossistema em que não apenas
pessoas estão conectadas por
meio de seus computadores e
smartphones, mas também dis-

positivos estão interligados entre si, com usuários e com sistemas complexos de coleta,
processamento de dados e aplicações de diversos tipos.
O apoio do BNDES é resultado de uma chamada para financiamento de projetos piloto voltados a fomentar essa tecnologia. A iniciativa escolhida
foi proposta pelo centro de pesquisa CESAR, com sede em Recife, Pernambuco, em parceria
com a Startup Salvus. O investimento total deve chegar a R$
2 milhões, sendo R$ 1 milhão
aportado a fundo perdido.

Guedes elogia ideia
para reincluir estados
na reforma
da Previdência
A reinclusão dos estados e
dos municípios na reforma da
Previdência pelo Senado ajudaria o país, disse na quarta-feira
(17) o ministro da Economia,
Paulo Guedes. Em entrevista a
jornalistas em Santa Fé, Argentina, onde ocorre a reunião de
cúpula do Mercosul, ele elogiou
a ideia de reinserir as prefeituras e os governos estaduais na
reforma por meio de uma proposta de emenda à Constituição
(PEC) paralela.
Reafirmando que a inclusão
dos servidores públicos estaduais e municipais resultaria numa
economia adicional de R$ 350
bilhões, Guedes não quis comentar mais detalhes sobre o
texto aprovado em primeiro turno pela Câmara dos Deputados
na última sexta-feira (12). Ele,
no entanto, se disse confiante
nos esforços do Congresso, tanto para aprovar a reforma da Previdência como para reincluir os
governos locais.
“Vamos esperar o trabalho do
Congresso porque eu confio no
Congresso. Ainda tem segundo
turno [na Câmara], tem Senado.
Está se falando que Senado vai
incluir estados e municípios. São
mais R$ 350 bilhões. Isso é importante para o Brasil, ajuda bastante. Então tem muita coisa para
acontecer”, declarou o ministro,
na primeira manifestação pública após a votação na Câmara.
O ministro esclareceu que a
economia total para o governo
federal nos próximos dez anos,
estimada em R$ 900 bilhões, ficou inferior à estimativa inicial
de R$ 1 trilhão pedida pela equipe econômica. No entanto, disse ficar contente se os estados
e os municípios voltarem para a
reforma. “Nós estamos falando
do Brasil, não é só da União. Se
voltam R$ 350 bilhões via Senado, isso é bom para o Brasil,
porque Estados e municípios
também participam desse ajuste
que o sistema previdenciário precisa”, acrescentou.
Capitalização
O ministro não quis comentar a intenção do presidente da
Câmara, Rodrigo Maia (DEMRJ), de encaminhar uma nova
PEC ao longo do segundo semestre para reinserir a capitalização, sistema em que cada trabalhador tem uma conta individual de Previdência. Ele, no entanto, defendeu a proposta, di-

zendo que ela ajudará o país a
retomar o crescimento.
“Essas reformas são importantes. Em relação à Previdência, o que temos dito é que o
sistema de repartição [em que
os trabalhadores na ativa financiam as atuais aposentadorias]
está condenado. Então, gostaríamos de mudar o eixo para
um sistema de capitalização,
que bota o Brasil pra crescer.
O Brasil pode crescer 4%, 5%
ao ano se tiver um mecanismo
automático de acumulação de
recursos”, declarou.
Mercosul
Sobre o Mercosul, Guedes
disse que, paralelamente à reforma da Previdência, o governo
trabalhou para concluir o acordo entre o Mercosul e a União
Europeia e agora busca dar continuidade a abertura comercial
gradativa da economia brasileira. “O mundo inteiro cresceu
muito mais que a economia brasileira nos últimos 30 anos porque eram economias que estavam integradas. Todo mundo
crescendo junto. E o Brasil ficou para trás. Queremos sair do
modelo de substituição de importações para um modelo de
integração competitiva com as
economias globais. Em serviços,
em investimentos, em comércio”, comentou.
Sobre uma eventual moeda
única entre o Brasil e a Argentina, levantada pelo presidente Jair
Bolsonaro em visita ao país vizinho no mês passado, Guedes
disse que a ideia é discutida
“num horizonte distante” e não
tem previsão de entrar em vigor
tão cedo e pode até nunca avançar, dependendo do resultado das
eleições presidenciais argentinas, no fim de outubro.
“Como a Argentina está com
inflação alta, poderia ser mais
oportuno [para os argentinos]
tentar acelerar a convergência
para uma moeda comum. Mas,
do ponto de vista objetivo, não
teve nada. Foi uma conversa.
Estávamos falando de um horizonte mais distante onde desembocaríamos depois de uma integração econômica. Evidente que
se isso fosse acelerado poderia
ajudar na situação argentina, mas
não é algo simples. Teria que ser
muito estudado. Se muda o ciclo político, pode ser até impossível”, concluiu o ministro.
(Agencia Brasil)

O projeto pretende testar
durante 16 meses a quantidade
de oxigênio ministrada a pacientes de enfisema pulmonar. Segundo dados do Sistema Único
de Saúde, a doença gera 8,6 mil
mortes por ano e 118 mil internações. Participarão da avaliação
pessoas int ernadas em hospitais
ou em cuidados domiciliares.
Com a inserção dos sensores, os dados sobre o volume de

oxigênio serão transmitidos a
uma base de dados. Profissionais de saúde poderão monitorar a situação dos pacientes, verificando se há falta ou superdosagem de gás. Para os pacientes em cuidado domiciliar, a
tecnologia também vai informar a necessidade de troca dos
cilindros de oxigênio.
Após o teste, os pesquisadores devem fazer uma avaliação

da eficácia do sistema, das possibilidades de fabricação e da
viabilidade econômica de um
eventual lançamento do produto no mercado. Segundo o BNDES, os pesquisadores cogitam
também outras aplicações,
como no controle de outros
gases ou fluidos.
Projetos
Outras propostas recebidas

pelo BNDES estão em análise.
Entre elas projetos de monitoramento de insumos hospitalares, soluções para digitalização de processos em unidades
de saúde, otimização do uso
de máquinas agrícolas, gestão
de pragas agrícolas, otimização do gasto de energia e uso
de câmeras e visão computacional para segurança pública.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
XPCE Joaquim Marra Participações S.A.

NIRE 35.300.505.409 - CNPJ/MF nº 25.079.698/0001-03
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária de 13.05.2019
Data, hora, local: 13.05.2019, 10:45hs, na sede da Companhia. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos
acionistas. Mesa: Presidente: Pedro Eduardo Cassab Carraz, Secretário: Lucas Paravizo Claudino. Deliberações aprovadas:
1. As contas dos administradores da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018 publicadas nos
jornais DOESP e O Dia SP em 03.05.2019. 2. Destinação do lucro líquido do exercício social de 31.12.2018, no valor total de
R$ 1.319.809,09 da seguinte forma: Absorção de prejuízos anteriores: R$ 442.297,49, Reserva de lucros a realizar: R$
877.511,60; 2.1. Registrar que os acionistas diretos e indiretos da Companhia tiveram amplo e irrestrito acesso a todo e
qualquer documento necessário com 1 mês de antecedência a contar da presente data. 2.2. Os acionistas por unanimidade
concordam com a destinação do Lucro Líquido do Exercício e renunciam expressamente aos dividendos mínimos obrigatórios.
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 13.05.2019. Acionista: XPCE RE Fundo de Investimento Imobiliário. P. XP Vista Asset
Management Ltda. JUCESP 330.392/19-0 em 18/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Vega Engenharia Ambiental S.A. - CNPJ nº 01.832.326/0001-48 - NIRE nº 35.300.149.939
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 06.05.2019
Data, hora, local: 06.05.2019, às 09h45min, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, térreo, sala 2, São
Paulo/SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Secretário: José
Francivito Diniz. Deliberações Aprovadas: a) O relatório da diretoria, contendo as Demonstrações Contábeis encerrada em 31.12.2017, publicados no DOESP de 28.04.2018 e no Jornal O DIA SP de 28, 29 e 30/04, 01 e 02.05.2018;
b) As contas de 31.12.2017, com lucro líquido de R$ 28.445.615,84, observando que o montante de R$ 27.545.763,01
foi destinado à quitação dos prejuízos acumulados nos exercícios anteriores e o saldo de R$ 899.852,83 para a conta
de Retenção de Lucros. c) O relatório da diretoria, contendo as Demonstrações Contábeis encerrada em 31.12.2018,
publicados no DOESP e no Jornal O DIA SP de 30.04.2019. Os acionistas, na forma do artigo 133, §4º da Lei das S.A.,
consideraram sanada a falta de publicação de avisos e a inobservância do prazo de 30 dias para a publicação dos documentos mencionados; d) As contas do exercício social ﬁndo em 31.12.2018, com lucro líquido de R$ 46.538.800,82,
sendo o valor de R$ 44.203.599,21, distribuído entre os acionistas à título de dividendos, já deduzidos os valores pagos antecipadamente, cuja declaração é ora ratiﬁcada e o saldo de R$ 2.335.201,61 para a conta de Retenção de Lucros; e) A não instalação do Conselho Fiscal. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06.05.2019. Acionistas: Solví Participações S.A. (por Celso Pedroso e Lucas Quintas Radel) e Servy Participações S.A. (por Celso Pedroso e José Francivito Diniz). JUCESP nº 361.043/19-3 em 10.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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*H *)<&)* *&!) 6L " "@  9+-6(, , *)A%)*&(, )< 2%5-* &56,*-(,3 ;,& ();)*&(- - !&+-B:, 8,* )(&+-23 8-*A%))<"(&-93-;2%&*(,9(&-99%8*-3,;)*)B-!,6+)9+-B:,39,F8)6-()8*)9%<&*)< 9)!,<,1)*(-()&*,9,9;-+,9
-2)5-(,9 :, 9)6(, !,6+)9+-(- - -B:,3 , *)A%)*&(, 9)*I !,69&()*-(, *)1)23 !-9, )< A%) 9)*I 6,<)-(, !%*-(,*
)98)!&-2 )*I , 8*)9)6+) )(&+-23 8,* )J+*-+,3 -;&J-(, ) 8%F2&!-(, 6- ;,*<- (- 2)&     )  #  # 
(&+-2 () &+-B:, *-',  (&-9 *,!)99, 6L   @   *- 0(&- )5&6- ,(*&5%)9 ,6+)&*,
-F*&6&3 $%0'- () &*)&+, (- . /-*- 01)2 (, 4,*, )5&,6-2 (, $-F-A%-*-# 3 4-' -F)* - -1&2- =)F&(-9 +(- 
 $ #   ) - $,)2 -*!)2&6, -!D-(,  4 @"""@ @3 A%) 8-2 6(Q9+*&- =*-9&2)&*- ()
=)F&(-9 # 2D)9 -E%&',% -B:, () J)!%B:, J+*-E%(&!&-23,FE)+&1-6(, , *)!)F&<)6+, (- A%-6+&- () G @" 3@@-F*&2
()  3 *)8*)9)6+-(- 8)2-9 ,+-9 4&9!-&9 6L9 " 3   )   9+-6(, ,9 )J)!%+-(,9
)< 2%5-* &56,*-(,3 )J8)() 9) )(&+-23 8-*- A%) )<  (&-93 - ;2%&* (,9  (&-9 9%8*-3 8-5%)< , (HF&+, -+%-2&'-(,3
,!-9&:, )< A%) - 1)*F- D,6,*I*&- 9)*I *)(%'&(- 8)2- <)+-()3 ,% )< " (&-93 )<F-*5%)< ,% *)!,6D)B-< , !*H(&+,
(, )J)A%)6+)3 !,<8*,1-6(, , ()8S9&+, () W (, 1-2,* (- )J)!%B:,3 &6!2%9&1) !%9+-9 ) D,6,*I*&,93 8,()6(,
*)A%)*)*)< A%) , 8-5-<)6+, *)9+-6+) 9)E- ;)&+, )<  8-*!)2-9 <)69-&93 -!*)9!&(-9 () !,**)B:, <,6)+I*&- ) E%*,9
() W %< 8,* !)6+, -, <N93 9,F 8)6- () !,61)*+)* 9) )< 8)6D,*- , -**)9+, 8*,!)(&(, 9,F*) -9 A%-6+&-9
F2,A%)-(-9 E%(&!&-2<)6+) () G @3  ) G @@3@@:, 9)6(, )<F-*5-(- - -B:,3 9)*:, ,9 )J)!%+-(,9
!,69&()*-(,9*)1H&93!-9,)<A%)9)*I6,<)-(,!%*-(,*)98)!&-2 )##
   @   $%&'-()&*)&+,(-./-*-01)23(,4,*,)5&,6-2 -6+,
<-*,3 9+-(, () :, -%2,3 *- -&, ,9!-*&)22, ,(*&5%)93 6- ;,*<- (- )&3 )+! 4 = -, 
 =  K 3  4    3 A%) 2D) ;,& 8*,8,9+- %<- -B:, () ,6&+S*&- 8,* 8-*+) ()  
,!&)(-()(%!-!&,6-2:, -%2,38-*-!,F*-6B-(-A%-6+&-()G3<-&,()3()!,**)6+)(,69+*%<)6+,
-*+&!%2-* () ,6+*-+, () *)9+-B:, () )*1&B,9 (%!-!&,6-&93 +)6(, !,<, ,FE)+, , !%*9, () -(<&6&9+*-B:,3 8)*0,(,
6,+%*6, 6!,6+*-6(, 9) , *H% )< 2%5-* &6!)*+, ) 6:, 9-F&(,3 ;,& ()+)*<&6-(- - 9%- 
3 8,* 3 8-*,9-+,9)+)*<,9(--B:,8*,8,9+-)8-*-A%)36,8*-',()"(&-93A%);2%&*I-8S9,()!%*9,(,8*-',(,8*)9)6+)
)(&+-23 8-5%) , (HF&+, ;&!-6(, &9)6+, () !%9+-9 8*,!)99%-&93 -!*)9!&(, () D,6,*I*&,9 -(1,!-+0!&,9 )A%&1-2)6+)9 "W (, 1-2,* (, (HF&+,3 ,% ,;)*)B- )<F-*5,93 9,F 8)6- () !,61)*+)* 9) , <-6(-(, &6&!&-2 )< <-6(-(, )J)!%+&1,9
)!,**&(,9 ,9 8*-',9 9%8*-3 6, 9&2N6!&,3 9)*I 6,<)-(, !%*-(,* )98)!&-2 ) (-(, , *)5%2-* 8*,99)5%&<)6+, -, ;)&+,
)*I , 8*)9)6+) )(&+-23 8,* )J+*-+,3 -;&J-(, ) 8%F2&!-(, 6- ;,*<- (- 2)&   -(, ) 8-99-(, 6)9+- !&(-()
():, -%2,3-,9()E%6D,() )##
  
            @     $%&' () &*)&+,
(-@./-*-01)23(,4,*,)6+*-201)239+-(,():, -%2,3*)5&9()-9+&2D,=-*F,9-4&2D,36-;,*<-(-)&3
)+! 4 = - =)-+*&' =-**,9  4  @ 3 A%) , <-6(-(, <,6&+S*&,3 )J8)(&(, 6,9 -%+,9 (- -B:,
,6&+S*&-3 -E%&'-(- 8,* =-6!, =*-()9!, #3 9%!)99,* 8,* &6!,*8,*-B:, (, =-6!, O= =-6T =*-9&2 #  =-6!,
Q2+&82,3 !,61)*+)% 9) )< <-6(-(, )J)!%+&1,3 !,69+&+%&6(, 9) +0+%2, )J)!%+&1, E%(&!&-2 (- A%-6+&- () G 3
()')<F*, ()   9+-6(, - )J)!%+-(- )< 2%5-* &56,*-(,3 ;,& ();)*&(- - &6+&<-B:, 8,* )(&+-23 8-*- A%) )< "
(&-93 - ;2%&* (,9  (&-9 9%8*-3 );)+%) , 8-5-<)6+,3 9,F 8)6- () &6!&(N6!&- () <%2+- () W3 8-5-<)6+, ()
D,6,*I*&,9 -(1,!-+0!&,9 ;&J-(,9 )< W ) )J8)(&B:, () <-6(-(, () 8)6D,*- ) -1-2&-B:, 4&!- - 8-*+) )J)!%+-(-(1)*+&(-()A%)3+*-69!,**&(,,8*-',8*)1&9+,6,-*+"(, 9)<,8-5-<)6+,1,2%6+I*&,3&6&!&- 9),8*-',()
" A%&6') (&-9 8-*- A%)3 &6()8)6()6+)<)6+) () 8)6D,*- ,% 6,1- &6+&<-B:,3 -8*)9)6+)3 6,9 8*S8*&,9 -%+,93 9%&<8%56-B:,)*I,8*)9)6+))(&+-238,*)J+*-+,3-;&J-(,)8%F2&!-(,6-;,*<-(-2)& )##
*,!)99,   "  "    ,6&+S*&-  99,!&-B:, (, -6-+S*&, 0*&,  O,98&+-2 (,
,*-B:, /-2()*)'&-9-*+&69 D-&99--*+&69-!D-(, 
      
  "    $%&'- () &*)&+, (- . /-*- 01)23 (, 4,*, )6+*-2 01)23 9+-(, () :, -%2,3
*- XP P  P3 6- ;,*<- (- )&3 )+! 4-' -F)* - D-&99- -*+&69 -!D-(,  4    @3 A%)
99,!&-B:,(,-6-+S*&,0*&, O,98&+-2(,,*-B:,2D)-E%&',%-B:,,6&+S*&-38-*-!,F*-6B-(-A%-6+&-()G3 
E%2D, () 3 ()!,**)6+) (- ,+- 4&9!-2 6L  3 ,*&%6(- (- 8*)9+-B:, () -+)6(&<)6+, <H(&!,#D,98&+-2-* 9+-6(,
- *)A%)*&(- )< 2%5-* &56,*-(,3 ;,& ();)*&(- - !&+-B:, 8,* )(&+-23 8-*- A%) )< " (&-93 - ;2%&* (,9  (&-9 9%8*-3 8-5%) ,
(HF&+, ;&!-6(, &9)6+- () !%9+-9 8*,!)99%-&93 -!*)9!&(, () D,6,*I*&,9 -(1,!-+0!&,9 )A%&1-2)6+)9 - "W (, 1-2,* (, (HF&+,
-*+&5,  (,  3 ,% ,;)*)B- )<F-*5,93 9,F 8)6- () !,61)*+)* 9) , <-6(-(, &6&!&-2 )< <-6(-(, )J)!%+&1,
)!,**&(,9,98*-',99%8*-36,9&2N6!&,39)*I6,<)-(,!%*-(,*)98)!&-2)(-(,*)5%2-*8*,99)5%&<)6+,-,;)&+,36,9<,2()9
(,-*+&5,"3/(,  )##
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1000102-37.2016.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª
Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) LUCIANO GABRIELI DI RITI, Brasileiro, Solteiro, Comerciante, RG 9382469, CPF 143.908.128-07, que lhe foi
proposta inicialmente uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento cumulada com cobrança, por parte de Antonio da Cruz
Pinto, objetivando a cobrança do valor de R$6.390,60, atualizado até dezembro/2015, referente aos alugueres mais encargos
vencidos e não pagos, do imóvel consistente no salão comercial, situado nesta Capital à Avenida dos Radialistas, nº 51, piso
inferior, salão 01, Pq. São Domingos, locado ao réu mediante contrato de locação firmado em 29/07/2015 e o consequente
despejo do referido imóvel, sendo que a ação prosseguiu-se com a cobrança, face a desocupação do imóvel. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, com fundamento no Art. 256, inciso II do CPC
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital
da data da publicação única ou, havendo mais de um, da primeira (Art. 257, inciso III do CPC), apresente resposta. Não sendo
contestada a ação,presumir-se-ão aceitos,pela ré,como verdadeiros,os fatos articulados pela autora conforme previsto no artigo
344 do C.P.C., ficando advertida de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 03 de julho de 2019.
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R037 Santa Maria Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 16.500.437/0001-24 - NIRE 35.300.460.928
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: No dia 20/05/19, às 19h30min, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença de
acionistas titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Os Acionistas aprovaram por unanimidade de votos e
sem ressalvas: (i) as demonstrações financeiras apresentadas pela Administração da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/18,
devidamente publicadas nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, página 24 e “Diário Comercial”, página 05, ambas edições de 15/05/19; (ii) do lucro
do exercício, no valor de R$ 1.547.809,63, 5% serão destinados à constituição da reserva legal, nos termos do Artigo 193 da Lei nº 6.404/76, e o saldo para a conta
de prejuízos acumulados; e (iii) a reeleição dos Srs. (i) Sérgio Lemos de Magalhães, brasileiro, solteiro, administrador, RG nº 43.864.159 SSP/SP e CPF/MF
nº 224.618.888-17; (ii) Kenneth Aron Wainer, norte-americano, residente no Brasil, divorciado, consultor, RNE V203482-C e CPF/MF nº 214.960.168-07; e
(iii) Vitor Rangel Botelho Martins, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 11024807 SSP/MG e CPF/MF nº 041.040.466-71, todos domiciliados em São Paulo/SP,
com escritório, na Rua Funchal, n° 418, 27° andar, CEP 04551-060, para os cargos de Membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato de
1 ano, contado da presente data, podendo ser destituídos a qualquer tempo. a. Os membros do Conselho de Administração, reeleitos, tomaram posse
mediante a assinatura dos respectivos termos lavrados em livro próprio, declarando que não estão impedidos, nos termos da lei. A presente ata é publicada na
forma de extrato, nos termos da lei. Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente e Kenneth Aron Wainer - Secretário. Acionistas: Breof Fundo de
Investimento em Participações - Multiestrategia, p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer e Breof
Partners Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. Membros do Conselho de Administração reeleitos: Sérgio Lemos de Magalhães,
Kenneth Aron Wainer e Vitor Rangel Botelho Martins. JUCESP n° 344.062/19-3 em 28/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

XPCE Carmontelle Participações S.A.
NIRE 35.300.505.395 - CNPJ/MF nº 20.818.367/0001-24
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 13.05.2019
Data, hora, local: 13.05.2019, 10hs, na sede da Companhia. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Pedro Eduardo Cassab Carraz, Secretário: Lucas Paravizo Claudino. Deliberações aprovadas:
1. As contas dos administradores da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018 publicadas nos jornais DOESP e O Dia SP em 03.05.2019. 2. Registrar que os acionistas diretos e indiretos da Companhia tiveram amplo e irrestrito acesso a todo e qualquer documento necessário com 1 mês de antecedência a contar da presente data. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 13.05.2019. Acionista: XPCE RE Fundo de Investimento Imobiliário. p. XP Vista Asset Management Ltda. JUCESP nº 330.195/19-0 em 18/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

XPCE Anhaia Mello Participações S.A.
CNPJ/MF nº 27.522.540/0001-91 - NIRE 35.300.503.26-1
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 13.05.2019
Data, hora, local: 13.05.2019, 10:15hs, na sede da Companhia. Convocação: Dispensada. Presença:
Totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Pedro Eduardo Cassab Carraz, Secretário: Lucas Paravizo Claudino.
Deliberações aprovadas: 1. As contas dos administradores da Companhia referentes ao exercício social
encerrado em 31.12.2018 publicadas nos jornais DOESP e O Dia SP em 03.05.2019. 2. Registrar que os acionistas
diretos e indiretos da Companhia tiveram amplo e irrestrito acesso a todo e qualquer documento necessário com 1
mês de antecedência a contar da presente data. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 13.05.2019.
Acionista: XPCE RE Fundo de Investimento Imobiliário. p. XP Vista Asset Management Ltda. JUCESP nº 330.391/197 em 18/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

XPCE Paula Ney Participações S.A. - CNPJ/MF nº 27.351.608/0001-17 - NIRE 35.300.502.44-2
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária de 13.05.2019
Data, hora, local: 13.05.2019, 11hs, na sede da Companhia. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Pedro Eduardo Cassab Carraz, Secretário: Lucas Paravizo Claudino. Deliberações aprovadas: 1. As
contas dos administradores da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018 publicadas nos jornais
DOESP e O Dia SP em 03.05.2019. 2. Destinação do lucro líquido do exercício social de 31.12.2018, no valor total de R$
832.377,66 da seguinte forma: Absorção de prejuízos anteriores: R$ 14.716,45, Reserva de lucros a realizar: R$ 817.661,21;
2.1. Registrar que os acionistas diretos e indiretos da Companhia tiveram amplo e irrestrito acesso a todo e qualquer documento necessário com 1 mês de antecedência a contar da presente data. 2.2. Os acionistas por unanimidade concordam com
a destinação do Lucro Líquido do Exercício e renunciam expressamente aos dividendos mínimos obrigatórios. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 13.05.2019. Acionista: XPCE RE Fundo de Investimento Imobiliário, por XP Vista Asset Management
Ltda. JUCESP 330.194/19-7 em 18.06.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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8*)9%<&*)< 9) !,<, 1)*(-()&*,9 ,9 ;-+,9 -2)5-(,9 :, 9)6(, !,6+)9+-(- - -B:,3 - *)A%)*&(- 9)*I !,69&()*-(*)1)23!-9,)<A%)9)*I6,<)-(,!%*-(,*)98)!&-2)*I,8*)9)6+)3-;&J-(,)8%F2&!-(,6-;,*<-(-2)&:, -%2,3
-,9  () <-&, () 
  
               ! "#  
$%&' () &*)&+, (- . /-*- 01)23 (, 4,*, )5&,6-2 7  8&*-65-3 9+-(, () :, -%2,3 * -*2,9 6+,6&, (- ,9+-3
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO /SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos
termos da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo,
para ciência de que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº
8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas
complementares do S.F.H., a promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S)
que oneram os imóveis descritos a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de
18/07/19, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá
ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED: 1EB95 - CONTRATO: 817970002993-6 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 1816 - GRANJA JULIETA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA LUIZ DE OLIVEIRA, Nº 260, APARTAMENTO 21, 1º
ANDAR, BLOCO 7.B, EDIFICIO PRINCIPE GEORGE - PORTAL DOS PRINCIPES,
29º SUBDISTRITO - SANTO AMARO - SAO PAULO- SP. CABENDO-LHE 0 DIREITO
A UMA VAGA DE GARAGEM, N°16, LOCALIZADA NO ESTACIONAMENT O 3,
INTEGRANTE DO PORTAL DOS PRÍNCIPES - SAO PAULO - SP.
ULISSES MANOEL DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, OPERADOR, CPF: 26491818420,
CI: 22.389.562-3 SSP/SP CASADO(A) COM DAL VA MASSUMI YOSSUGO,
BRASILEIRO(A), DO LAR, CPF: 01068964820,CI: 9.369.638 SSP/SP.
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
18 - 19 - 22/07/2019
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São Paulo, quinta-feira, 18 de julho de 2019

Matheus Leist
tas. Felizmente temos algum
tempo para trabalhar na sexta-feira com vários treinos e com certeza faremos ajustes para encontrar um bom setup para a corrida
deste sábado”, diz Leist, que venceu 3 provas na Indy Lights em
2017, sendo a mais importante
delas no oval de Indianápolis.

Leist foi campeão da F3 Inglesa em 2016 e no ano seguinte
mudou o foco da carreira para os
EUA, entrando para a Indy
Lights. Em 2018, o piloto subiu
para a Indy, onde estreou logo
com um terceiro lugar no grid em
São Petersburgo, mostrando que
seria um dos destaques entre os

estreantes ao longo do ano. Em
2019, conquistou seu melhor
resultado na temporada no GP de
Indianápolis, realizado sob chuva no traçado misto.
O traçado de Iowa é o que
possui menor extensão no calendário da Indy em 2019 com apenas
0.894 milhas (cerca de
1.43km). “Eu acho que a corrida de
Iowa, agora sendo uma prova noturna, será mais interessante e acho que
os fãs podem esperar um pouco
mais de entretenimento do que no
ano passado. Estou bem ansioso
para essa prova”, completa Leist.
Todos os treinos da Indy em
Iowa serão nesta sexta-feira (19).
O primeiro treino livre será ao
meio-dia, enquanto o classificatório acontece às 15h15. O último
treino livre terá início às 20h e a
corrida acontecerá no sábado, com
largada às 20h10 e transmissão ao
vivo do Band Sports e do DAZN
(horários de Brasília).

No próximo domingo a Stock Car realizará sua quinta etapa
na cidade que atinge as temperaturas mais baixas de seu calendário, e justamente em pleno inverno: Santa Cruz do Sul vai receber a principal categoria do
Brasil pela 15ª vez desde a inauguração do autódromo local, em
2005. Com os termômetros registrando na região temperaturas
na casa de zero grau, ou menos,
a Stock Car vai reforçar a campanha do agasalho da cidade, em
parceria com a prefeitura local.
Carros de corrida e pilotos
estarão em frente à Catedral São
João Batista, na rua Ramiro Barcelos, a partir das 11h30 da próxima sexta-feira (19) para um
evento de confraternização com
os fãs gaúchos. No encontro, os
principais nomes do esporte a

motor brasileiro irão coletar agasalhos para a campanha. A ação
solidária contará também com um
desfile do Clube dos Opalas de
Santa Cruz do Sul, que terá início
às 11h e terminará na Catedral São
João Batista, ao lado dos carros de
corrida. Além disso, a categoria
realizará uma promoção especial.
Quem comprar ingresso de arquibancada ou camping no sábado e
levar uma peça de roupa para doação pagará apenas R$ 20.
Com um estilo que mescla a
simplicidade do interior e a verve gaúcha, Santa Cruz do Sul é
uma cidade de 130 mil habitantes bastante apreciada pelos pilotos da categoria, tanto pela hospitalidade quando pela pista que
inseriu o município no calendário do esporte a motor nacional.
Com 3.530 de extensão e um

Foto/ Duda Bairros

Stock Car faz “acelera” campanha
do agasalho em Santa Cruz do Sul

Cacá Bueno acelera em Santa Cruz do Sul: maior vencedor
traçado desafiador, a pista já teve
14 vencedores diferentes em 20
corridas disputadas. O carioca
Cacá Bueno já venceu três vezes
(2005, 2007 e 2008), mas no próximo domingo de rodada dupla

pode ter seu recorde igualado –
ou até superado – pelos pilotos
que já contam duas vitórias: Max
Wilson (2009 e 2016), Valdeno
Brito Filho (2013 e 2015) e Marcos Gomes (2015 e 2018).

Foto/Divulgação

Lorraine Martins quer fechar bem o seu ciclo
na categoria sub-20 no Pan de San José

Lorraine Mar tins (primeira à esquerda)
A velocista Lorraine Barbosa Martins (CET-DEO-RJ) é destaque da seleção brasileira no
Campeonato Pan-Americano
Sub-20 de Atletismo, de sextafeira (19) a domingo (21), no Estádio Olímpico de San José, na
Costa Rica. A carioca Lorraine, de
19 anos, nascida em 4/4/2000,
manteve o domínio em suas provas desde o início da temporada
2019 em todas as competições
que disputou na categoria sub-20
e ainda obteve resultados para se
colocar bem no Ranking Brasileiro entre atletas adultas.
Mostrou sua boa forma na
Espanha, sua última competição
antes do embarque para o Pan,
nesta quarta-feira (17/7). Lorraine competiu e bateu o recorde

brasileiro sub-20 dos 100 m rasos no GP Cidade de Segovia –
XI Troféu Antonio Prieto, realizado no último dia 13 de julho.
Correu a semifinal em 11.35 (0.1
m/s), batendo uma marca que era
de Vitória Rosa, com 11.36. Venceu a final com 11.22, mas com
vento acima do permitido (3.4).
Lorraine é a segunda colocada no Ranking Brasileiro principal e a primeira no sub-20 nos 100
m (11.35) e nos 200 m (23.28).
Na base, fez salto em distância, 250 m, 300 m com barreiras
(sub-16), tem “bom lastro de treino”, define Neusa. De 2016 a
2019 atingiu todas as metas propostas. Foi quarta colocada nos
100 m e nos 200 m no Mundial
Sub-18 de Nairóbi, do Quênia, em

2017. E, no ano passado, finalista
nas duas provas no Mundial Sub20 de Tempere, na Finlândia.
Manteve a hegemonia nas
provas de velocidade em 2019.
No Campeonato Brasileiro Sub20, realizado em Bragança Paulista, no fim de maio começo de junho, bateu o recorde pessoal (melhorado em Segovia recentemente) e do campeonato na qualificação dos 100 m, com 11.41 (1.1).
Depois venceu a semifinal novamente com 11.41, mas com vento
acima do permitido (2.6). Na final, ganhou com 11.53 (0.0) para
comemorar o tricampeonato dos
100 m (2017, 2018 e 2019).
Também foi tricampeã brasileira sub-20 nos 200 m, com
23.58 (-0.7). Na semifinal estabeleceu novo recorde do Campeonato, com 23.28 (1.3), melhor marca pessoal.
No Campeonato Sul-Americano Sub-20 de Cáli (COL), em junho, Lorraine ganhou as duas provas para o Brasil. Campeã em 2017,
em Georgetown, na Guiana, venceu
os 100 m em 11.42 (1.0) - também
tem o título sul-americano dos 100
m sub-18. O bicampeonato sulamericano sub-20 veio ainda nos
200 m, com 23.53 (- 0.7).
Na temporada, além de mostrar competência na categoria
sub-20, Lorraine integrou a equipe titular quarta colocada no
Mundial de Revezamentos de
Yokohama, no Japão, em maio. O
time, com Ana Carolina Azevedo, Lorraine Martins, Franciela
Krasucki e Vitória Rosa, fez 43.75,

ficou atrás somente dos Estados
Unidos (43.27), Jamaica (43.29)
e Alemanha (43.68), e qualificou
o Brasil para o Mundial de Doha,
Catar, que será realizado de 27 de
setembro a 6 de outubro.
Lorraine vai também aos Jogos Pan-Americanos de Lima,
Peru, para os 200 m e o 4x100 m
– o atletismo na pista será disputado entre 6 e 10 de agosto – e
integrou os dois campings de revezamentos realizados este ano
dentre as atletas principais do Brasil que se preparam para o Mundial de Doha e os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. É sargento
da Aeronáutica e também disputará os Jogos Mundiais Militares
em Wuhan, China, em outubro.
“Ela se comportou bem nas
duas categorias, inclusive entre as
atletas adultas, bem mais experientes. Em Yokohama foi titular e
é a segunda do ranking brasileiro
adulto. Mas o que interessa é que
estamos quase atingindo os nossos objetivos, estamos na porta,
e esperamos que um ciclo se feche com chave de ouro, neste fim
de semana, em San José”, completou a treinadora Neusa.
Lorraine participou do Camping Internacional de Treinamento e Competição em Madri
(ESP), pelo Programa de Preparação Olímpica 2019-2020 da
Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e do Comitê
Olímpico do Brasil (COB), com
recursos da Lei Agnelo Piva. A
Caixa é a Patrocinadora Oficial
do Atletismo Brasileiro.

Filipe Toledo segue firme
na busca do tri em J-Bay
Foto/Ed Sloane/Getty Images

O gaúcho Matheus Leist volta a acelerar neste final de semana na Indy em Iowa, pista onde
fez história na categoria de acesso em 2017. Competindo na Lights, o brasileiro largou da 10ª
colocação e venceu a prova de
maneira impressionante com
uma sequência de ultrapassagens
após uma das relargadas.
Neste ano, o desafio será na
categoria principal com a equipe AJ Foyt, com a qual conseguiu
o quarto lugar há dois meses no
circuito misto em Indianápolis o melhor resultado do time nas
últimas cinco temporadas.
“Iowa é uma pista histórica e
especial na minha carreira por
conta do triunfo na Indy Lights.
Mas sei também que é um lugar
difícil, nós sofremos um pouco
aqui no passado na Indy, mas trabalhamos duro durante a temporada tentando melhorar nosso
patamar para as pistas ovais cur-

Foto/Action Sports Photography

Matheus Leist disputa etapa da Indy
em Iowa neste final de semana

Willian Cardoso (SC)
O paulista Filipe Toledo
segue firme na busca pelo tricampeonato consecutivo na
etapa do World Surf League
Championship Tour na África
do Sul. Depois de três dias parado, as ondas voltaram a apresentar boa formação na quartafeira para rolar as oitavas de final do Corona Open J-Bay, que
vinham sendo adiadas desde
domingo. O defensor do título
aumentou seus próprios recordes nas direitas de Jeffreys Bay,
para 18,26 pontos com notas
9,43 e 8,83, destruindo duas
ondas com uma série incrível
de manobras no duelo brasileiro com Willian Cardoso. Além
de Filipe, Gabriel Medina e Italo Ferreira, que despachou a
fera Kelly Slater, também passaram para as quartas de final
que vão abrir o último dia na
África do Sul.
A primeira chamada da
quinta-feira é as 7h30 na África do Sul, 2h30 da madrugada
no fuso horário de Brasília. O
bicampeão mundial Gabriel
Medina vai disputar a primeira
vaga para as semifinais com o
australiano Owen Wright. Filipe Toledo enfrenta o havaiano
Sebastian Zietz na terceira bateria e Italo Ferreira fecha as
quartas de final com o japonês
Kanoa Igarashi, que também se
destacou nas ondas de 3-5 pés
da quarta-feira em Jeffreys
Bay. Ele surfou no mesmo nível de Filipe Toledo, atingindo
17,24 pontos com notas 9,07
e 8,17, na vitória sobre o paranaense Peterson Crisanto.
Além de Peterson e Willian Cardoso, derrotado por Filipe Toledo, outro brasileiro
que perdeu nas oitavas de final
e terminou em nono lugar no
Corona Open J-Bay, foi o paulista Deivid Silva. Ele enfrentou o norte-americano Kolohe
Andino, que já tirou a liderança do ranking do havaiano John
John Florence, com a passagem
para as quartas de final na bateria decidida nas últimas ondas
surfadas pelos dois. A do californiano valeu 5,90 e faltou um
pouquinho a mais do que o 5,97
recebido pelo brasileiro, para
ele virar o placar encerrado em
12,73 a 12,14.
A disputa pela lycra amarela do Jeep Leaderboard continua na África do Sul. No último dia, será fase a fase entre
Kolohe Andino e Filipe Toledo. Quem ficar na frente, sairá
de Jeffreys Bay na dianteira da
corrida pelo título mundial da
temporada. Os dois podem até
decidir a primeira posição no
ranking em uma possível final
entre eles. Kolohe Andino está
na chave de cima, junto com
Gabriel Medina, enquanto Filipe está na de baixo, como Italo
Ferreira e Kanoa Igarashi, que
ainda tem chances na briga pela
ponta, desde que os dois não
cheguem na final.
O MELHOR EM J-BAY –
Filipe Toledo vai ganhando favoritismo para o tricampeonato a cada bateria em Jeffreys
Bay, nas diferentes das condições do mar nos três dias que

competiu. Na quarta-feira, as
ondas de 4-5 pés estavam com
ótima formação para ele mostrar seu arsenal de manobras
progressivas, variando batidas
e rasgadas abrindo grandes leques de água com uma velocidade impressionante. A primeira que pegou contra Willian Cardoso, foi tão longa e perfeita, que deu para fazer incríveis dez manobras na onda, até
queimar os músculos das pernas pelo esforço, mas valeu a
maior nota desse ano, 9,43.
A segunda foi boa também
e ganhou 7,00, que trocou pela
terceira e última que surfou,
mandando oito manobras fortes de frontside que arrancaram
8,83 dos juízes. Com ela, atingiu 18,26 pontos de 20 possíveis, se mantendo como recordista absoluto nas direitas de
Jeffreys Bay. Filipe já tinha
estreado com esse status, pela
nota 9,10 e os 17,60 pontos da
primeira fase, marcas que só
foram superadas agora, por ele
mesmo.
O japonês Kanoa Igarashi
foi quem chegou mais perto
desses números, com 9,03 e
17,53 pontos na terceira fase
contra o português Frederico
Morais e 9,07 e 17,24 sobre
Peterson Crisanto nas oitavas
de final. Ele chegou na África
do Sul em quinto no ranking e
agora vai enfrentar o sexto colocado, o potiguar Italo Ferreira, que passou por Kelly Slater na última bateria masculina da quarta-feira, por 14,06 a
12,20 pontos.
SEMIFINAIS FEMININAS
– Depois das oitavas de final
masculinas, a quarta-feira
prosseguiu com as quartas de
final femininas, que tiveram
algumas surpresas. A heptacampeã mundial Stephanie Gilmore caiu logo na primeira bateria, vencida pela jovem americana Caroline Marks. A havaiana Carissa Moore confirmou o favoritismo na segunda,
fazendo os recordes entre as
meninas, nota 9,50 e 17,67
pontos, contra a francesa Johanne Defay.
No confronto seguinte,
Carissa viu sua chance de assumir a liderança do ranking na
África do Sul com a ajuda da
também havaiana Malia Manuel, que derrotou a número 1 do
Jeep Leaderboard por 14,03 a
13,50 pontos. Carissa Moore
agora pode tirar a lycra amarela da australiana Sally Fitzgibbons se chegar na final do Corona Open J-Bay, então, se passar por Caroline Marks nas semifinais. A outra vaga será disputada por Malia Manuel e
Lakey Peterson, vencedora do
duelo americano com Courtney Conlogue que fechou a
quarta-feira.
O Corona J-Bay Open está
sendo transmitido ao vivo pelo
www.worldsurfleague.com e
pelo Facebook Live e pelo aplicativo da World Surf League.
A primeira chamada da quintafeira será as 7h30 na África do
Sul, 2h30 da madrugada no
Brasil.
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Clealco Açúcar e Álcool S.A. - Em Recuperação Judicial

ƟǀŽ
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
ƉůŝĐĂĕĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂ
Contas a receber de clientes
Estoques
ƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽ
Tributos a recuperar
IR e CS a recuperar
Outros contas a receber
ƟǀŽƐĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞƐĐŽŶƟŶƵĂĚĂ
Não circulante
ZĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ
Estoques
Contas a receber - partes relacionadas
Tributos a recuperar
IR e CS a recuperar
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĞŽƵƚƌŽƐ
ƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
KƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
Imobilizado
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ

CNPJ nº 45.483.450/0001-10
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Março de 2019 e 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Balanço Patrimonial
Controladora
Consolidado
Nota
31/03/2019
31/03/2018
01/04/2017
31/03/2019
31/03/2018
01/04/2017 WĂƐƐŝǀŽĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ;ŶĞŐĂƟǀŽͿ
Nota
31/03/2019
(Reapresen(Reapresen(Reapresen(Reapresentado)
tado)
tado)
tado) Circulante
8
18.614
2.511
14.246
18.683
2.517
14.262 Fornecedores de cana
17
36.735
325
325 /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ
9
7.095
13.663
23.348
7.384
17.034
26.269 Fornecedores diversos
17
71.207
10
54.737
45.594
108.755
56.987
45.912
109.065 ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
18
1.103.835
16
4.796
7.044
89.162
4.796
7.044
89.162 ŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌͲƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
13
247.576
11
21.358
18.911
15.400
21.539
19.092
16.826 ^ĂůĄƌŝŽƐĞĞŶĐĂƌŐŽƐ
19
24.379
11
1.479
29.958
43.548
2.257
30.735
44.301 Impostos e contribuições a recolher
20
364.435
4.186
7.036
3.396
4.186
7.082
3.453 Adiantamentos de clientes
21
80.597
112.265
124.717
298.180
115.832
129.416
303.663 Impostos e contribuições parcelados
22
18.054
12
56.822
114.078
56.822
114.078
- KƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĂƉĂŐĂƌ
23
46.095
169.087
238.795
298.180
172.654
243.494
303.663 KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ
29.352
2.022.265
Não circulante
10
23.870
6.615
61.280
23.870
6.615
61.280 ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
18
13
47.845
47.755
57.393
33.532
41.135
40.879 Impostos e contribuições parcelados
22
45.154
11
99.922
8.661
10.767
99.922
8.661
10.767 KƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĂƉĂŐĂƌ
23
86.107
11
49.037
16.427
49.037
16.427
- WĂƐƐŝǀŽƐĮƐĐĂŝƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐ
24
3.101
5.210
2.999
3.115
5.210
2.999 WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ
25
46.866
24
115.043
115.043
178.127
223.775
84.668
247.482
209.476
78.048
230.968 dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽ
2.200.392
14
174.796
171.759
152.939
- WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ;ŶĞŐĂƟǀŽͿ
26
597
597
597
597
597
597 Capital social
51.233
15
679.041
779.705
965.274
790.547
894.508
1.129.630 ũƵƐƚĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
145.326
1.078.209
1.036.729
1.366.292
1.000.620
973.153
1.361.195 WƌĞũƵşǌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ
(1.149.655)
1.247.296
1.275.524
1.664.472
1.173.274
1.216.647
1.664.858
(953.096)
dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ;ŶĞŐĂƟǀŽͿ
1.247.296
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚĞZĞƐƵůƚĂĚŽƐďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ

Controladora
Consolidado
31/03/2018
31/03/2019
31/03/2018
(Reapresentado)
(Reapresentado)
(97.962)
(577.882)
(97.962)
(577.882)
(97.962)
(577.882)
(97.962)
(577.882)
Demonstrações de Resultados
Controladora
Consolidado
Nota
31/03/2019
31/03/2018
31/03/2019
31/03/2018
Operações
(Reapresentado)
(Reapresentado)
Receita
27
763.196
1.062.682
778.413
1.080.471
Custo das vendas
28
(598.830)
(1.081.360)
(602.816)
(1.086.422)
Lucro (prejuízo) bruto
164.366
(18.678)
175.597
(5.951)
Despesas com vendas
28
(80.524)
(96.063)
(80.423)
(96.063)
ĞƐƉĞƐĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐĞŐĞƌĂŝƐ
28
(40.306)
(45.329)
(40.373)
(49.827)
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ
29
166.622
(103.935)
161.100
(76.943)
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂ
14
136
13.500
Lucro (prejuízo) operacional
210.294
(250.505)
215.901
(228.784)
ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
5.598
8.322
5.858
8.323
ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
(130.767)
(260.446)
(135.242)
(270.324)
sĂƌŝĂĕĆŽĐĂŵďŝĂů͕ůşƋƵŝĚĂ
(105.465)
(30.390)
(105.465)
(30.390)
ZĞƐƵůƚĂĚŽƐĐŽŵĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ
407
407
ZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
30
(230.634)
(282.107)
(234.849)
(291.984)
Prejuízo antes do IR e da CS
(20.340)
(532.612)
(18.948)
(520.768)
Imposto de renda e contribuição social
24
(20.380)
(45.270)
(21.772)
(57.114)
WƌĞũƵşǌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŵĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞ
(40.720)
(577.882)
(40.720)
(577.882)
WƌĞũƵşǌŽĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƐĐŽŶƟŶƵĂĚĂƐ
(57.242)
(57.242)
Prejuízo do exercício
(97.962)
(577.882)
(97.962)
(577.882)
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĂƐDƵƚĂĕƁĞƐĚŽWĂƚƌŝŵŽŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ;ŶĞŐĂƟǀŽͿ
ũƵƐƚĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝCapital social
monial Prejuízos acumulados
Total
Saldo em 01 de abril de 2017 (Reapresentado)
51.233
173.302
(501.787)
(277.252)
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ
(10.442)
10.442
WƌĞũƵşǌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
(577.882)
(577.882)
Saldo em 31 de março de 2018 (Reapresentado)
51.233
162.860
(1.069.227)
(855.134)
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ
(17.533)
17.533
WƌĞũƵşǌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
(97.962)
(97.962)
Saldo em 31 de março de 2019
51.233
145.326
(1.149.655)
(953.096)
31/03/2019

WƌĞũƵşǌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĂďƌĂŶŐĞŶƚĞĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ

EŽƚĂƐǆƉůŝĐĂƟǀĂƐ
ϭ͘ŽŶƚĞǆƚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůϭ͘ϭ/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐŐĞƌĂŝƐůĞĂůĐŽĕƷĐĂƌĞůĐŽŽů^͘ͲĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů;͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͟ŽƵ͞ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͟ͿĐŽŵƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞůĞŵĞŶƟŶĂĞĐŽŵĮůŝĂŝƐŝŶƐƚĂůĂĚĂƐŶĂƐĐŝĚĂĚĞƐĚĞYƵĞŝƌŽǌ;ƵŶŝĚĂĚĞ//ͿĞWĞŶĄƉŽůŝƐ;ƵŶŝĚĂĚĞ///Ϳ͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ƌĂƐŝů͕ƚġŵĐŽŵŽŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂůĞ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞƐ͗ŽƉůĂŶƟŽĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͕ĂĨĂďƌŝĐĂĕĆŽĞŽĐŽŵĠƌĐŝŽĚĞĂĕƷĐĂƌs,W;sĞƌǇ,ŝŐŚWŽůĂƌŝǌĂƟŽŶͿ͕ĞƚĂŶŽůŚŝĚƌĂƚĂĚŽĞĂŶŝĚƌŽƉĂƌĂĮŶƐ
ĐĂƌďƵƌĂŶƚĞƐ͕ĞĚĞŵĂŝƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĂĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͕ĂĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚĂĂƟǀŝĚĂĚĞĂŐƌşĐŽůĂĞĂĐŽͲŐĞƌĂĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂƉƌŽĚƵǌŝĚĂĂƉĂƌƟƌĚŽďĂŐĂĕŽĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ;ďŝŽŵĂƐƐĂͿ͕ƐĞƵĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞĐĂĚĂĂŶŽ͘ƵŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĂŶƀŶŝŵĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĨĞĐŚĂĚŽ͕ĐŽŵƋƵĂĚƌŽĂĐŝŽŶĄƌŝŽĐŽŵƉŽƐƚŽ
ƉŽƌŐƌƵƉŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĠĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĚĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĞŵƉƌĞƐĂƐ;ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ͞ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͟ŽƵ͞'ƌƵƉŽůĞĂůĐŽ͟Ϳ͗ƌĂŵʹŐƌŽWĂƐƚŽƌŝů͕/ŵŽďŝůŝĄƌŝĂĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂ>ƚĚĂ͘ͲĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůĐŽŵƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞƌĂĕĂƚƵďĂͬ^W͕ƌĂƐŝů͕ƚĞŵĐŽŵŽŽďũĞƚŽĞĂƟǀŝĚĂĚĞƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞĂĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞŽƉůĂŶƟŽ͕ĐƵůƟǀŽĞǀĞŶĚĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͕ĞŵŝŵſǀĞŝƐƉƌſƉƌŝŽƐŽƵĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ƉŽƌƐŝƉƌſƉƌŝĂŽƵĞŵƌĞŐŝŵĞĚĞƉĂƌĐĞƌŝĂ
ĂŐƌşĐŽůĂŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘ƵŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞůŝŵŝƚĂĚĂ͕ĐŽŵϭϬϬйĚĞƐƵĂƐƋƵŽƚĂƐĚĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚĂůĞĂůĐŽĕƷĐĂƌĞůĐŽŽů^͘͘ͲĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů͖WĞƚƌŽĐĂŶĂ>ƚĚĂ͘ͲĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůĐŽŵƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞůĞŵĞŶƟŶĂͬ^W͕ƌĂƐŝů͕ƚġŵĐŽŵŽŽďũĞƚŽĞĂƟǀŝĚĂĚĞƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞĂĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐŽŵďƵƐơǀĞŝƐĞůƵďƌŝĮĐĂŶƚĞƐ͘ƵŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞůŝŵŝƚĂĚĂ͕ĐŽŵϭϬϬйĚĞƐƵĂƐƋƵŽƚĂƐĚĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚĂůĞĂůĐŽĕƷĐĂƌĞůĐŽŽů^͘͘ͲĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů͖WĞƚƌŽĐĂŶĂYƵĞŝƌŽǌ>ƚĚĂ͘ͲĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůĐŽŵƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞYƵĞŝƌŽǌ͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ƌĂƐŝů͕ƚġŵĐŽŵŽŽďũĞƚŽĞĂƟǀŝĚĂĚĞ
ƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞŽĐŽŵĠƌĐŝŽǀĂƌĞũŝƐƚĂĚĞĐŽŵďƵƐơǀĞŝƐ͘ƵŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞůŝŵŝƚĂĚĂ͕ĐŽŵϭϬϬйĚĞƐƵĂƐƋƵŽƚĂƐĚĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚĂůĞĂůĐŽĕƷĐĂƌĞůĐŽŽů^͘͘ͲĞŵ
ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů͖ůĞĂŐƌŽŐƌŽWĂƐƚŽƌŝů>ƚĚĂ͘ͲĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůĐŽŵƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞůĞŵĞŶƟŶĂ͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ƌĂƐŝů͕ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶĂƟǀĂ͘
ƵŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞůŝŵŝƚĂĚĂ͕ĐŽŵϭϬϬйĚĞƐƵĂƐƋƵŽƚĂƐĚĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚĂůĞĂůĐŽĕƷĐĂƌĞůĐŽŽů^͘͘ͲĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů͖ĞĐĂůʹŵƉƌĞƐĂĂƐƟůŚŽĚĞ
ůĐŽŽů>ƚĚĂ͘ͲĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůĐŽŵƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞĂƐƟůŚŽͬ^W͕ƌĂƐŝů͕ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶĂƟǀĂ͘ƵŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞůŝŵŝƚĂĚĂ͕ĐŽŵϵϵ͕ϳйĚĞƐƵĂƐƋƵŽƚĂƐĚĞ
ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚĂůĞĂůĐŽĕƷĐĂƌĞůĐŽŽů^͘͘ͲĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů͘ĞŵŝƐƐĆŽĚĞƐƐĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĨŽŝĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞŵϭϵ
ĚĞũƵŶŚŽĚĞϮϬϭϵ͘1.2 Desempenho operacional ŽŵƉĂŶŚŝĂĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽŶĂƐĂĨƌĂϭϴͬϭϵ͗ͻWƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĚĞϱ͕ϴ
ŵŝůŚƁĞƐĚĞƚŽŶĞůĂĚĂƐĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ;ϳ͕ϳŵŝůŚƁĞƐĚĞƚŽŶĞůĂĚĂƐŶĂƐĂĨƌĂϭϳͬϭϴͿ͕ͻƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞĂĕƷĐĂƌs,WĂƟŶŐŝƵϰϯϲ͕ϭŵŝůƚŽŶĞůĂĚĂƐĚĞĂĕƷĐĂƌ;ϲϮϱ͕ϰ
ŵŝůƚŽŶĞůĂĚĂƐŶĂƐĂĨƌĂϭϳͬϭϴͿ͕ͻƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞĞƚĂŶŽůŚŝĚƌĂƚĂĚŽƚŽƚĂůŝǌŽƵϭϵϴ͕ϯŵŝůŚƁĞƐĚĞůŝƚƌŽƐ;ϭϲϳ͕ϯŵŝůŚƁĞƐĚĞůŝƚƌŽƐŶĂƐĂĨƌĂϭϳͬϭϴͿ͕ͻƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞ
ĞƚĂŶŽůĂŶŝĚƌŽƚŽƚĂůŝǌŽƵϮ͕ϲŵŝůŚƁĞƐĚĞůŝƚƌŽƐ;ϰϮ͕ϴŵŝůŚƁĞƐĚĞůŝƚƌŽƐŶĂƐĂĨƌĂϭϳͬϭϴͿ͘KǀŽůƵŵĞĚĞƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂŶĂĚĞĂĕƷĐĂƌƌĞĚƵǌŝƵϯϯ͕ϯйĞŵĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĂ^ĂĨƌĂϭϳͬϭϴĚĞǀŝĚŽĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞĂŐƌşĐŽůĂǀĞƌŝĮĐĂĚĂĞŵďŽĂƉĂƌƚĞĚŽƐĞƚŽƌĞĞŵƉĂƌƟĐƵůĂƌŶĂƌĞŐŝĆŽĚĞĂƚƵĂĕĆŽĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƋƵĞƐĞĚĞƵĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂƋƵĞďƌĂĚĞƐĂĨƌĂĐĂƵƐĂĚĂƉŽƌĞŶǀĞůŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽĐĂŶĂǀŝĂů͕ďĂŝǆŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵƚƌĂƚŽƐĞĨŽƌƚĞĞƐƟĂŐĞŵŽďƐĞƌǀĂĚĂĂŽ
ůŽŶŐŽĚĞƚŽĚĂĂƐĂĨƌĂϭϳͬϭϴ͘ƌĞĚƵĕĆŽŶĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞĕƷĐĂƌs,WĨŽŝĚĞϰϯ͕ϰй͕ƚĂŶŽůŶŝĚƌŽƌĞĚƵĕĆŽĚĞϭϱϱϬ͕ϴйĞŽƚĂŶŽů,ŝĚƌĂƚĂĚŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞϭϱ͕ϲй͕
ƚĂŝƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĨŽŝŝŵƉĂĐƚĂĚĂƉĞůĂƌĞĚƵĕĆŽĚŽǀŽůƵŵĞĚĞĐĂŶĂĞĂůƚĞƌĂĕĆŽŶŽŵŝǆĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽ͕ƋƵĞƉƌŝŽƌŝǌŽƵĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞƚĂŶŽů,ŝĚƌĂƚĂĚŽƉŽƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ
ŵĞůŚŽƌƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞŶŽƉĞƌşŽĚŽ͘KƐĚĂĚŽƐƌĞůĂƟǀŽƐĂǀŽůƵŵĞĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽĞĚĞƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽŶĆŽƐĆŽĂƵĚŝƚĂĚŽƐƉŽƌŶŽƐƐŽƐĂƵĚŝƚŽƌĞƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͘1.3
ĞƐĞŵƉĞŶŚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůK/dĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƚŽƚĂůŝǌŽƵZΨϰϲϭ͘ϯϰϴŶĂƐĂĨƌĂϭϴͬϭϵĐŽŵŵĂƌŐĞŵ/dĚĞϱϵ͕ϯй͕ƌĞƐƵůƚĂŶĚŽ
Ğŵϰϳ͘ϱƉŽŶƚŽƐƉĞƌĐĞŶƚƵĂŝƐƐƵƉĞƌŝŽƌĂƐĂĨƌĂϭϳͬϭϴ͕ĐƵũĂŵĂƌŐĞŵĨŽŝĚĞϭϭ͕ϴй͘dĂůŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĠĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚŽŵĞƐŵŽĐŽŵƚŽĚĂĂĚǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚĂƐĂĨƌĂϭϴͬϭϵ͕
ŽŶĚĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŶĨƌĞŶƚŽƵĨŽƌƚĞƌĞĚƵĕĆŽŶĂƉƌŽĚƵĕĆŽĞŵŽĂŐĞŵĚĞĐĂŶĂ͕ĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞƌĞĚƵĕĆŽŶŽƐĞƵĨĂƚƵƌĂŵĞŶƚŽ;ϮϴйĐŽŵƉĂƌĂĚŽĂƐĂĨƌĂĂŶƚĞƌŝŽƌͿ͘
dŽĚĂǀŝĂ͕ƚĂůĐĞŶĄƌŝŽĨŽƌĂƚŽƚĂůŵĞŶƚĞƌĞǀĞƌƟĚŽĐŽŵŐƌĂŶĚĞƐĞƐĨŽƌĕŽƐĞĂĕƁĞƐƋƵĞĨŽƌĂŵĞŵƉƌĞĞŶĚŝĚĂƐŶĂŐĞƐƚĆŽĚĞĐƵƐƚŽƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐ͕ĂůĠŵĚĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĂĞĮĐŝġŶĐŝĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ƋƵĞƌĞƐƵůƚŽƵŶĞƐƚĂŵĞůŚŽƌŝĂŶĂŐĞƌĂĕĆŽĚĞĐĂŝǆĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͘K/dĠƵŵŝŶĚŝĐĂƟǀŽŶĆŽĐŽŶƚĄďŝůĞƉŽƌ
ĞƐƐĂƌĂǌĆŽŶĆŽĠĂƵĚŝƚĂĚŽƉŽƌŶŽƐƐŽƐĂƵĚŝƚŽƌĞƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͘K'ƌƵƉŽůĞĂůĐŽǀĞŵĞŶĐŽŶƚƌĂŶĚŽƐĞǀĞƌĂƐĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐĞŵƐƵĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞůŝƋƵŝĚĞǌĞƐƵĂ
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĨĂĐĞĂŽĂůƚŽŐƌĂƵĚĞĂůĂǀĂŶĐĂŐĞŵĮŶĂŶĐĞŝƌĂĚĞǀŝĚŽĂƌĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞŵĂƵƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ĂĐƵŵƵůĂŶĚŽƉƌĞũƵşǌŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐĂĐĂĚĂĂŶŽ͕ĨƌƵƚŽĚĞƵŵĂŵĄƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŵĞƐŵŽĐŽŵǀŽůƵŵĞĚĞĐĂŶĂƋƵĞĐŚĞŐŽƵĂĂƟŶŐŝƌŵŽĂŐĞŵĚĞϭϬŵŝůŚƁĞƐ
ĚĞƚŽŶĞůĂĚĂƐ͕ĞƚĂŵďĠŵƉĞůŽƐĞǆĐĞƐƐŝǀŽƐĐƵƐƚŽƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐ͘EŽĞǆĞƌĐşĐŝŽϮϬϭϴͬϭϵ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĚƵǌŝƵƐƵĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĞŵĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ
ϮϬй͕ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂZΨϮϱ͘ϬϬϬ͕ŶşǀĞůŝŶĨĞƌŝŽƌĂƚŽĚŽƐŽƐƷůƟŵŽƐϱĂŶŽƐ;ŶĆŽĂƵĚŝƚĂĚŽͿ͕ĨƌƵƚŽĚĞƵŵĂĞŶŽƌŵĞƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƐĞƵƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞŵĞůŚŽƌŝĂĚĞ
ƐƵĂŐĞƐƚĆŽ͘KƌĞƐƵůƚĂĚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĞůŽƐĞƵ/d͕ĨŽŝƐƵƉĞƌŝŽƌĞŵZΨϰϰϰ͘ϲϴϱĐŽŵƉĂƌĂĚŽĂƐĂĨƌĂϭϳͬϭϴ͕ĞŵƵŝƚŽƐƵƉĞƌŝŽƌƚĂŵďĠŵĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ;ŶĆŽ ĂƵĚŝƚĂĚŽͿ͕ ŽŶĚĞ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ŽƉĞƌĂǀĂ Ă ƉůĞŶĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ͕ ĐŽŵ ϯ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ Ğ ĂŝŶĚĂ ĞĨĞƚƵĂǀĂ ĞůĞǀĂĚŽƐ ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ Ğŵ
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ŵĄƋƵŝŶĂƐĞĐĂŶĂǀŝĂŝƐ͕ǀŝĂƉůĂŶƟŽĞƚƌĂƚŽƐĐƵůƚƵƌĂŝƐ͘dŽĚŽĞƐƚĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĨŽƌĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĐŽŵŽƵŵĚŽƐƉŝůĂƌĞƐĚĞƐƚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƌĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽƋƵĞŽ'ƌƵƉŽůĞĂůĐŽǀĞŵƉĂƐƐĂŶĚŽ͕ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽƵŵĂŐĞƌĂĕĆŽĚĞĐĂŝǆĂĞŵŶşǀĞŝƐƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĞŵĞůŚŽƌŝĂĚĞƐƵĂƐ
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͘ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĐůĂƌĂĚŝƐƚŽĨŽŝĂƌĞƚŽŵĂĚĂĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƉůĂŶƟŽĚĞĐĂŶĂĂŽůŽŶŐŽĚŽƐƉƌŝŵĞŝƌŽƐŵĞƐĞƐĚĞϮϬϭϵ͕ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϭϭ͘ϬϬϬŚĞĐƚĂƌĞƐĚĞĐĂŶĂĞŶƚƌĞĐĂŶĂƉƌſƉƌŝĂĞǀŝĂĨŽŵĞŶƚŽĂĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚĞĐĂŶĂ;ŶĆŽĂƵĚŝƚĂĚŽͿ͕ŽƋƵĞĠĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŶĞƐƚĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͘ůĠŵĚĞƚŽĚŽƐŽƐĞƐĨŽƌĕŽƐĚĞ
ŵĞůŚŽƌŝĂĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĞĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞǆƉŽƐƚŽƐ͕Ž'ƌƵƉŽůĞĂůĐŽĂĚŽƚŽƵŵĞĚŝĚĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉĂƌĂĞƋƵĂĐŝŽŶĂƌƐĞƵƉĂƐƐŝǀŽĐŽŶƐƟƚƵşĚŽŶŽƐƷůƟŵŽƐĂŶŽƐ
Ğ͕ĞŵϭϳͬϬϳͬϮϬϭϴĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂũƵŝǌŽƵ͕ĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ƉĞĚŝĚŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůƉĞƌĂŶƚĞĂŽŵĂƌĐĂĚĞŝƌŝŐƵŝ͕ĐŽŵĐůĂƌŽŽďũĞƟǀŽ
ĚĞĞƋƵŝůŝďƌĂƌƐƵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĐĂƉŝƚĂů͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽĚĞƌĞŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĚĞƚŽĚŽŽƐĞƵƉĂƐƐŝǀŽĞŐĂƌĂŶƟŶĚŽĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĞƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŵŶşǀĞŝƐŶŽƌŵĂŝƐĞŽƐĞŵƉƌĞŐŽƐŐĞƌĂĚŽƐĞŵƐƵĂƌĞŐŝĆŽĚĞĂƚƵĂĕĆŽ͘KƌĞĨĞƌŝĚŽƉĞĚŝĚŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůĨŽŝĚĞĨĞƌŝĚŽƉĞůŽũƵŝǌĚĂϭǐsĂƌĂşǀĞůĚĂ
ŽŵĂƌĐĂĚĞŝƌŝŐƵŝͬ^WĞŵϮϬͬϬϳͬϮϬϭϴ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϱϮĚĂ>Ğŝϭϭ͘ϭϬϭͬϮϬϬϱ͕ƐĞŶĚŽŶŽŵĞĂĚŽĐŽŵŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌũƵĚŝĐŝĂů;ĂƌƟŐŽϱϮ͕/͕ĞĂƌƟŐŽϲϰͿĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ Zϰ ƐƐĞƐƐŽƌŝĂ ŵƉƌĞƐĂƌŝĂů >ƚĚĂ͕͘ EW: ϭϵ͘ϵϭϬ͘ϱϬϬͬϬϬϬϭͲϵϵ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ ƉŽƌ &ĞƌŶĂŶĚŽ &ĞƌƌĞŝƌĂ ĂƐƚĞůůĂŶŝ͕ ŝŶƐĐƌŝƚŽ ŶĂ Kͬ^W ƐŽď Ž ŶƷŵĞƌŽ
ϮϬϵ͘ϴϳϳ͘ŝŶĚĂŶĂƐĂĨƌĂϭϴͬϭϵ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵŶŽĂůĂŶĕŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĞǆĐĞƐƐŽĚĞƉĂƐƐŝǀŽƐƐŽďƌĞĂƟǀŽƐĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨ
ϭ͘ϴϮϭ͘ϭϲϴ;ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϴʹZΨϴϭϰ͘ϰϯϯͿ͕ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĞůŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐďĂŶĐĄƌŝŽƐ;EŽƚĂϭϴͿ͕ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ;EŽƚĂϭϳͿĞĚşǀŝĚĂƐĮƐĐĂŝƐ;EŽƚĂϮϮͿ͕
ĞǆŝŐşǀĞŝƐŶŽƐƉƌſǆŝŵŽƐϭϮŵĞƐĞƐ͘^ŽďƌĞŽƉĂƐƐŝǀŽďĂŶĐĄƌŝŽ͕ƐƵĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĨŽŝĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂŶŽƉĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂƐĐůĄƵƐƵůĂƐĚŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĮŶĂŶceiros atrelados estabelecerem quebra de covenant pelo ato do pedido de Recuperação Judicial. Importante ressaltar que não haverá liquidação antecipada
ĞƚŽĚĂĂĚşǀŝĚĂďĂŶĐĄƌŝĂĞƐƚĄƐĞŶĚŽƌĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĂĚĞŶƚƌŽĚŽWůĂŶŽĚĂZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂů͘WĂƌĂĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽŝŶşĐŝŽĚĞƵŵĂŶŽǀĂĞƚĂƉĂŶĂĚŝƌĞĕĆŽĚĞƐƵĂƌĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ƉĞƌŵŝƟŶĚŽƵŵĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĂŵƉůĂĞĚĞĮŶŝƟǀĂũƵŶƚŽĂŽƐƐĞƵƐĐƌĞĚŽƌĞƐ͘KƉůĂŶŽ
ƉƌĞǀġŵĞĚŝĚĂƐƋƵĞŽďũĞƟǀĂŵƵŵĂŵĞůŚŽƌŝĂƐƵďƐƚĂŶƟǀĂĞŵƐƵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĐĂƉŝƚĂů͕ĂƚƌĂǀĠƐĚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƐĞƵƉĂƐƐŝǀŽďĂŶĐĄƌŝŽĐŽŵĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞƵŵĂ
ĚĞƐƵĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ǀŝĂhW/;ƵŶŝĚĂĚĞƉƌŽĚƵƟǀĂŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞͿ͕ĂůĠŵĚĞĂƵǆŝůŝĂƌŶĂŽďƚĞŶĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂĚĂƐƉĂƌĂĂŶŽǀĂƌĞĂůŝĚĂĚĞĚĂŵĞƐŵĂ͘ŵϮϰͬϬϵͬϮϬϭϴ͕ĞŵĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽĂƌƟŐŽϱϯĚĂ>Z&͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ
seu Plano de Recuperação Judicial nos autos do processo, posteriormente, em 22/11/2018 o Administrador Judicial apresentou sua lista de credores elaboƌĂĚĂĐŽŵďĂƐĞŶŽΑϮǑĚŽĂƌƟŐŽϳǑĚĂ>Z&͘ŵϯϬͬϬϭͬϮϬϭϵĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵŶŽǀŽWůĂŶŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂů͕ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞĞŵƋƵĞƐĞŝŶŝĐŝŽƵŽ
ƉƌĂǌŽĚĞϯϬĚŝĂƐƉĂƌĂŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŵŽďũĞĕĆŽĂŽWůĂŶŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂů͘ŽŵŽƐŽůƵĕĆŽŵĂŝƐĞĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĂĞƋƵĂůŝǌĂĕĆŽĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĞ
ƉĂƌƚĞƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŽƉƌĞƐĞŶƚĞWůĂŶŽƉƌĞǀġĐŽŵŽŵĞĚŝĚĂƐĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ͗;ŝͿĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ͕ĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĞĂůŝĞŶĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůĚĂhW/
YƵĞŝƌŽǌ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐĂƌƟŐŽƐϲϬĞϭϰϮĚĂ>ĞŝĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂů͖;ŝŝͿĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ͕ĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĞĂůŝĞŶĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůĚĞƵŵĂŽƵŵĂŝƐ
hW/ƐdĞƌƌĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌĂƐhW/Ɛ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐĂƌƟŐŽƐϲϬĞϭϰϮĚĂ>ĞŝĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂůĞăĐƌŝƚĠƌŝŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖Ğ;ŝŝŝͿĂƉƌĞƐĞƌǀĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞƐƐĞŶĐŝĂŝƐƉĂƌĂĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘KƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĂhW/YƵĞŝƌŽǌƐĞƌĆŽƵƟůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ĚŽƐƌĞĚŽƌĞƐĐŽŶĨŽƌŵĞĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽŶĂƐĐůĄƵƐƵůĂƐWůĂŶŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂů͘KƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌĂhW/ƋƵĞǀĞŶŚĂĂƐĞƌĐŽŶƐƟƚƵşĚĂ͕ƐĞƌĄŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞĚĞƐƟŶĂĚŽĂŽŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚŽ'ƌƵƉŽůĞĂůĐŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂĂĐŽŶƚƌŝďƵŝƌŶĂƌĞƚŽŵĂĚĂĚŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞƐƵĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ ƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞƐ͘ EŽ ĚŝĂ ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϵ ĨŽŝ ƉƵďůŝĐĂĚŽ Ă ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ƉĂƌĂ Ă ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ĚĞ ƌĞĚŽƌĞƐ͕ ƐĞŶĚŽ Ă ƉƌŝŵĞŝƌĂ ĐŚĂŵĂĚĂ ƉĂƌĂ Ž ĚŝĂ
ϮϲͬϬϯͬϮϬϭϵĞĞŵƐĞŐƵŶĚĂĐŚĂŵĂĚĂƉĂƌĂŽĚŝĂϬϮͬϬϰͬϮϬϭϵ͘EŽĚŝĂϮϲͬϬϯͬϮϬϭϵĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞƌĞĚŽƌĞƐ͘WĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ:ƵĚŝĐŝĂůĨŽŝ
ŝŶĨŽƌŵĂĚŽƋƵĞŶĞƐƚĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞŶĆŽĨŽŝĐƵŵƉƌŝĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽΑϮǑ͕ĚŽĂƌƟŐŽϯϳ͕ĚĂ>Ğŝϭϭ͘ϭϬϭͬϮϬϬϱ͕ƉŽŝƐŶĆŽŚŽƵǀĞƋƵſƌƵŵƐƵĮĐŝĞŶƚĞŶĂůĂƐƐĞ/Ͳ
dƌĂďĂůŚŝƐƚĂƉĂƌĂĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞƌĞĚŽƌĞƐ͘ŝĂŶƚĞĚŝƐƐŽ͕ĨŽŝĚĞĐůĂƌĂĚĂƉƌĞũƵĚŝĐĂĚĂĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞƌĞĚŽƌĞƐ͕ŵŽŵĞŶƚŽĞŵƋƵĞŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ:ƵĚŝĐŝĂůĞŶĐĞƌƌŽƵŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͘ŵϮǐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ŶŽĚŝĂϬϮͬϬϰͬϮϬϭϵ͕ƉĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ:ƵĚŝĐŝĂůĨŽŝĚĞĐůĂƌĂĚĂŝŶƐƚĂůĂĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞƌĞĚŽƌĞƐ͘WĂƐƐĂĚĂĂƉĂůĂǀƌĂĂŽƉĂƚƌŽŶŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĨŽŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŽWůĂŶŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂůĂŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐĞĂĨŽƌŵĂĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂĚĂƵŵĂĚĂƐĐůĂƐƐĞƐ͘ƉſƐĂĞǆƉůĂŶĂĕĆŽƉĂƐƐŽƵͲƐĞĂƉĂůĂǀƌĂĂŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐ͕ŽƐƋƵĂŝƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŵƐƵĂƐƐƵŐĞƐƚƁĞƐĚĞĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽWZ:ĞĚŝĂŶƚĞĚŽ
ĞǆƉŽƐƚŽ͕ŽƉĂƚƌŽŶŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐƵŐĞƌŝƵĂƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞƌĞĚŽƌĞƐƉĂƌĂŽĚŝĂϬϮͬϬϱͬϮϬϭϵĞ͕ƐƵďŵĞƟĚĂăǀŽƚĂĕĆŽ͕ĂƐƵƐƉĞŶƐĆŽĨŽŝ
ĂƉƌŽǀĂĚĂƉŽƌϵϲ͕ϰϵйĚŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘ĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ĨŽŝĐŽŶƐŝŐŶĂĚŽƉĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ:ƵĚŝĐŝĂůƋƵĞĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞƌĞĚŽƌĞƐ͕ĞŵĐŽŶƟŶƵĂĕĆŽ͕
ƐĞƌŝĂƌĞĂůŝǌĂĚĂŶŽĚŝĂϬϮͬϬϱͬϮϬϭϵ͘EŽĚŝĂϬϮͬϬϱͬϮϬϭϵ͕ĂůĞĂůĐŽĐŽŵƵŶŝĐĂƋƵĞŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƌĞƵŶŝĚŽƐĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞƌĞĚŽƌĞƐ͕ĂƉƌŽǀĂƌĂŵŽWůĂŶŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂůĚĂůĞĂůĐŽ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚŽĂƌƟŐŽϰϱĚĂ>ĞŝŶǑϭϭ͘ϭϬϭͬϮϬϬϱ͘ĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽWůĂŶŽĨŽŝŽďƟĚĂĞŵƉƌĂǌŽƌĞĐŽƌĚĞ͕ĚĞǌ
ŵĞƐĞƐĂƉſƐŽƉĞĚŝĚŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞĐŽŵĂĐŽŶĐŽƌĚąŶĐŝĂĚĞŵĂŝƐĚĞϵϬйĚŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐ͕ƌĞŇĞƟŶĚŽĂĐŽŶĮĂŶĕĂĚĞƉŽƐŝƚĂĚĂŶĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƋƵĞďƵƐĐŽƵĂƚĞŶĚĞƌĂƚŽĚĂƐĂƐƉĂƌƚĞƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚĂƐĚĞĨŽƌŵĂĞƋƵŝůŝďƌĂĚĂ͘EŽĚŝĂϯϬͬϬϱͬϮϬϭϵ͕ŽWůĂŶŽĨŽŝŚŽŵŽůŽŐĂĚŽƉĞůŽ:ƵŝǌƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĂZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ͕ĞŵŵĂŝƐƵŵĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĞƋƵĆŽƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞĞďĞŵĂůŝŶŚĂĚŽĨŽƌĂƚŽĚĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĐŽŵŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐ͘ĞƐƐĂĨŽƌŵĂ
ĂůĞĂůĐŽ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞĂŐŽƌĂ͕ŝŶŝĐŝĂƵŵĂŶŽǀĂĞƚĂƉĂ͕ŽŶĚĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞǀĞĐƵŵƉƌŝƌĞƐƚƌŝƚĂŵĞŶƚĞĂƐĐůĄƵƐƵůĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽWůĂŶŽŚŽŵŽůŽŐĂĚŽ͕ŽƋƵĞŝŶĐůƵŝ͕
ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐĂĕƁĞƐ͕ŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞǀĞŶĚĂĚĂhW/;hŶŝĚĂĚĞWƌŽĚƵƟǀĂ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞͿĚĂƵŶŝĚĂĚĞĚĞYƵĞŝƌŽǌ͕ĐŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŽƉĕĆŽĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĂŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐ͘
ŽŵŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƌĂƌĞƚĞŶĕĆŽĚĞƐĞƵƐƉĂƌĐĞŝƌŽƐĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĞĐŽŵŽďũĞƟǀŽĚĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞĐĂŶĂ͕ŽWůĂŶŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂůƉƌĞǀġ
ŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƐƚĞƐĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƐĞŵĚĞƐĄŐŝŽĞĞŵĂƚĠϯĂŶŽƐ͕ŽŶĚĞĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚĞƐƚĞƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞǀĞƐĞƌĚŝƌĞĐŝŽŶĂĚĂĂŽWůĂŶƟŽĚĞĂŶĂ͘ŽŵŝƐƚŽ͕Ă
ƉĂƌƟƌĚĞϮϬϮϬŽ'ƌƵƉŽŐĂƌĂŶƚĞŽƉůĂŶƟŽĚĞƉƌĂƟĐĂŵĞŶƚĞϮϬ͘ϬϬϬŚĞĐƚĂƌĞƐĚĞĐĂŶĂĞĂŝŶĚĂĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐǀŝŐĞŶƚĞƐĐŽŵƚĂŝƐĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ͘ƐƚĂ
ĂƉƌŽǀĂĕĆŽĂĐŽŶƚĞĐĞĞŵƵŵŵŽŵĞŶƚŽŽŶĚĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƚĄŝŶǀĞƐƟŶĚŽŶĂĨŽƌŵĂĕĆŽĞƌĞŶŽǀĂĕĆŽĚĞĐĂŶĂǀŝĂŝƐ͕ĐŽŵƉƌĞǀŝƐĆŽĚĞƉůĂŶƚĂƌĞŵϮϬϭϵŵĂŝƐĚĞ
ϭϭŵŝůŚĞĐƚĂƌĞƐĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͕ĞŶƚƌĞĄƌĞĂƐƉƌſƉƌŝĂƐĞĨŽŵĞŶƚŽũƵŶƚŽĂƐĞƵƐƉĂƌĐĞŝƌŽƐĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚĞĐĂŶĂ͘ŝŶĚĂŶĂƐĂĨƌĂϭϵͬϮϬ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞŵ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉŽƐŝƟǀŽƐĞŵĞĮĐŝġŶĐŝĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƉƌŽĚƵĕĆŽĂŐƌşĐŽůĂ͕ĐŽŵƉƌĞǀŝƐĆŽĚĞĮŶĂůŝǌĂƌŽĂƚƵĂůĐŝĐůŽƉƌŽĚƵƟǀŽĐŽŵŵŽĂŐĞŵĚĞϰ͕ϮŵŝůŚƁĞƐ
ĚĞƚŽŶĞůĂĚĂƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĂĮƌŵĂĂĐŽŶĮĂŶĕĂĞŵƐƵĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞŶĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂĚĞĐĂĚĂƵŵĚĞƐĞƵƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ͕ƋƵĞƚġŵĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚŽ
ŐƌĂŶĚĞĞŵƉĞŶŚŽŶĂďƵƐĐĂĚŽƐŵĞůŚŽƌĞƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ƉĂƌĂƋƵĞƐĞũĂďĞŵͲƐƵĐĞĚŝĚĂŽƉůĂŶŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůƉĞƌŵŝƟŶĚŽŐĂŶŚŽĚĞǀĂůŽƌĞŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐĮƌŵĂĚŽƐ͘ŽŵĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽWůĂŶŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂůĚĂůĞĂůĐŽ͕ŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞǀŝĚŽƐĂŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐƐĞƌĆŽƉĂŐŽƐĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗
ůĂƐƐĞ/;dƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐͿ͗ͻƌĞĚŽƌĞƐĂƚĠϱƐĂůĄƌŝŽƐŵşŶŝŵŽƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚ͘ϰϭ͕/͕ĚĂ>Z&͕ƌĞĐĞďĞƌĆŽĞŵϯϬĚŝĂƐĂƉſƐĂŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:͘ͻƌĞĚŽƌĞƐĐŽŵ
ĐƌĠĚŝƚŽĂƚĠZΨϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͕ƌĞĐĞďĞƌĆŽĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽĐƌĠĚŝƚŽĞŵϯϬĚŝĂƐĂƉſƐĂ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:͘ͻĞŵĂŝƐƌĞĚŽƌĞƐĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂdƌĂďĂůŚŝƐƚĂ͕ƐĞƌĆŽƉĂŐŽƐ
ĞŵƉĂƌĐĞůĂƐŵĞŶƐĂŝƐŝŐƵĂŝƐĂƚĠĚĞǌĞŵďƌŽϮϬϭϵ͕ƐĞŶĚŽĂƉƌŝŵĞŝƌĂƉĂƌĐĞůĂĞŵϯϬĚŝĂƐĂƉſƐĂŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:͘ͻĞŵĂŝƐƌĞĚŽƌĞƐĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂĂůŝŵĞŶƚĂƌ͕
ƐĞƌĆŽƉĂŐŽƐĞŵƉĂƌĐĞůĂƷŶŝĐĂĞŵĂƚĠϯϲϱĚŝĂƐĂƉſƐŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:͕ůŝŵŝƚĂĚŽĂZΨϱϬϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬ;͕ƐĞŶĚŽŽƐĂůĚŽƉĂŐŽŶĂŵĞƐŵĂƌĞŐƌĂĚĂĐůĂƐƐĞ///͘Classe
//;'ĂƌĂŶƟĂZĞĂůͿ͗ͻƌĞĚŽƌĞƐ&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ͕ƐĞƌĆŽƉĂŐŽƐĞŵϯĂŶŽƐ͕ϯϯ͕ϯϯйĞŵĐĂĚĂĂŶŽ͕ŶŽƐĞŐƵŝŶƚĞĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂ͗Ano 1 ϭϬйϭϴϬĚŝĂƐĂƉſƐ
ŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:ϭϬйϮϳϬĚŝĂƐĂƉſƐŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:ϴϬйϯϲϬĚŝĂƐĂƉſƐŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:Ano 2 e Ano 3 Duas parcelas semestrais, correspondenƚĞƐĂϱϬйĚŽǀĂůŽƌĂŶƵĂůͻƌĞĚŽƌĞƐEĆŽƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ͕ƉŽĚĞŵŽƉƚĂƌƉŽƌĚƵĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ͕ƐĞŶĚŽ͗Opção A Credores que optarem no prazo de até
ϮϬŝĂƐjƚĞŝƐĂƉĂƌƟƌĚĂ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽ͕ƚĞƌĆŽƐĞƵƐƐĂůĚŽƐƉĂŐŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞƌĂƚĞŝŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐůŝǀƌĞĚĂhW/YƵĞŝƌŽǌ͘ĂƐŽŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĆŽƐĞũĂŵƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂ
ƋƵŝƚĂĕĆŽĚŽĐƌĠĚŝƚŽ͕ĞǀĞŶƚƵĂůƐĂůĚŽƐĞƌĄĐŽƌƌŝŐŝĚŽƉĞůĂdZĞƉĂŐŽƐĞŵϮϬĂŶŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶŽWůĂŶŽ͘ŵŽƌƟǌĂĕĆŽĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͗
ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞƚĞƌĆŽĚŝƌĞŝƚŽĂϱϬйĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞůŝƋƵŝĚĞǌĚŽƐŝƌĞŝƚŽƐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ;/ĞWĞƚƌŽďƌĄƐͿ͕ĂƉſƐĚĞĚƵĕĆŽĚŽƐĐƵƐƚŽƐhW/͘ Opção B Credores que
ŽƉƚĂƌĞŵƉŽƌĞƐƚĂŽƉĕĆŽ͕ƚĞƌĆŽϮĂŶŽƐĚĞĐĂƌġŶĐŝĂĚĞũƵƌŽƐĞƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ƐĂůĚŽĐŽƌƌŝŐŝĚŽƉĞůĂdZĞƉĂŐŽƐĞŵϭϲĂŶŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶŽ
WůĂŶŽ͘^ĞƌĆŽĂůŽĐĂĚŽƐĂƵƚŽŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞŶĂŽƉĕĆŽŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐƋƵĞŶĆŽŽƉƚĂƌĞŵĚĞŶƚƌŽĚŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϮϬŝĂƐjƚĞŝƐĂƉĂƌƟƌĚĂ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽ͘Classe III
;YƵŝƌŽŐƌĂĨĄƌŝŽͿ͗ͻƌĞĚŽƌĞƐĂƚĠZΨϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͕ƐĞƌĆŽƉĂŐŽƐĞŵϭϮŵĞƐĞƐ͕ƐĞŶĚŽ͗ϭϬйϭϴϬĚŝĂƐĂƉſƐŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:ϭϬйϮϳϬĚŝĂƐĂƉſƐŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽ
WZ:ϴϬйϯϲϬĚŝĂƐĂƉſƐŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:KƐĐƌĞĚŽƌĞƐƋƵŝƌŽŐƌĂĨĄƌŝŽƐĐŽŵĐƌĠĚŝƚŽƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂZΨϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬƉŽĚĞƌĆŽŽƉƚĂƌƉĞůŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚŽƐĞƵĐƌĠĚŝƚŽ ŶĞƐƚĂ ĐŽŶĚŝĕĆŽ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ŽƵƚŽƌŐƵĞŵ ŝƌƌĞǀŽŐĄǀĞů Ğ ŝƌƌĞƚƌĂƚĄǀĞů ƋƵŝƚĂĕĆŽ ĐŽŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ƋƵĞ ĞǆĐĞĚĞƌ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ ZΨ ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͘ ͻ ƌĞĚŽƌĞƐ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ͕ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽWĂƌĐĞƌŝĂͬƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĞDĂƚĞƌŝĂŝƐͬ^ĞƌǀŝĕŽƐƐĞƌĆŽƉĂŐŽƐĞŵϯĂŶŽƐ͕ϯϯ͕ϯϯйĞŵĐĂĚĂĂŶŽ͕ŶŽƐĞŐƵŝŶƚĞĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂ͗Ano 1 ϭϬйϭϴϬĚŝĂƐĂƉſƐŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:ϭϬйϮϳϬĚŝĂƐĂƉſƐŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:ϴϬйϯϲϬĚŝĂƐĂƉſƐŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:Ano 2 e Ano 3 Duas
ƉĂƌĐĞůĂƐƐĞŵĞƐƚƌĂŝƐ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐĂϱϬйĚŽǀĂůŽƌĂŶƵĂů͘ͻƌĞĚŽƌĞƐ&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ͕ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽ&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚĞĂŶĂƐĞƌĆŽƉĂŐŽƐĞŵ
ĂƚĠϯĂŶŽƐ͕ĐŽŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƵŵƋƵĂƌƚŽĂŶŽĐĂƐŽŶĆŽŽĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌŶĆŽĐŽŶƐŝŐĂƉĞƌĨŽƌŵĂƌŽƉůĂŶƟŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂăƐĞƌĞƐƟƉƵůĂĚŽĞŵ
ĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵĂůĞĂůĐŽ͘ͻƌĞĚŽƌĞƐEĆŽƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ͕ƉŽĚĞŵŽƉƚĂƌƉŽƌĚƵĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ͕ƐĞŶĚŽ͗Opção A Credores que optarem no prazo de até
ϮϬŝĂƐjƚĞŝƐĂƉĂƌƟƌĚĂ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽ͕ƚĞƌĆŽƐĞƵƐƐĂůĚŽƐƉĂŐŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞƌĂƚĞŝŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐůŝǀƌĞĚĂhW/YƵĞŝƌŽǌ͘ĂƐŽŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĆŽƐĞũĂŵƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂ
ƋƵŝƚĂĕĆŽĚŽĐƌĠĚŝƚŽ͕ĞǀĞŶƚƵĂůƐĂůĚŽƐĞƌĄĐŽƌƌŝŐŝĚŽƉĞůĂdZĞƉĂŐŽƐĞŵϮϬĂŶŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶŽWůĂŶŽ͘ŵŽƌƟǌĂĕĆŽĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͗
ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞƚĞƌĆŽĚŝƌĞŝƚŽĂϱϬйĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞůŝƋƵŝĚĞǌĚŽƐŝƌĞŝƚŽƐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ;/ĞWĞƚƌŽďƌĄƐͿ͕ĂƉſƐĚĞĚƵĕĆŽĚŽƐĐƵƐƚŽƐhW/͘Opção B Credores que
ŽƉƚĂƌĞŵƉŽƌĞƐƚĂŽƉĕĆŽ͕ƚĞƌĆŽϮĂŶŽƐĚĞĐĂƌġŶĐŝĂĚĞũƵƌŽƐĞƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ƐĂůĚŽĐŽƌƌŝŐŝĚŽƉĞůĂdZĞƉĂŐŽƐĞŵϮϬĂŶŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶŽ
WůĂŶŽ͘^ĞƌĆŽĂůŽĐĂĚŽƐĂƵƚŽŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞŶĂŽƉĕĆŽŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐƋƵĞŶĆŽŽƉƚĂƌĞŵĚĞŶƚƌŽĚŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϮϬŝĂƐjƚĞŝƐĂƉĂƌƟƌĚĂ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽ͘Classe IV
;DĞWWͿ͗ͻƌĞĚŽƌĞƐĐŽŵǀĂůŽƌĞƐĂƚĠZΨϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͕ƐĞƌĆŽƉĂŐŽƐĞŵϯϬĚŝĂƐĂƉſƐĂŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:͘ͻĞŵĂŝƐƌĞĚŽƌĞƐ͕ƐĞƌĆŽƉĂŐŽƐĞŵĂƚĠϭϮŵĞƐĞƐ͕
ƐĞŶĚŽ͗ϭϬйϭϴϬĚŝĂƐĂƉſƐŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:ϭϬйϮϳϬĚŝĂƐĂƉſƐŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:ϴϬйϯϲϬĚŝĂƐĂƉſƐŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:WŽƌĮŵ͕ƉĂƌĂ^ĂĨƌĂϭϵͬϮϬŽ
ƉůĂŶŽŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƵŵĞƋƵŝůşďƌŝŽŶŽŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƋƵĞĂůĠŵĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ĐŽŶƚĞŵƉůĂƚĂŵďĠŵŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵƉůĂŶƟŽĚĞ
ĐĂŶĂ͕ƚƌĂƚŽƐĐƵůƚƵƌĂŝƐ͕ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĞĞŶƚƌĞƐƐĂĨƌĂ͕ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂƐƌĞŶĞŐŽĐŝĂĕƁĞƐĚĂƐĚşǀŝĚĂƐĞǆƚƌĂĐŽŶĐƵƌƐĂŝƐ͕ĂůĠŵĚŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽWůĂŶŽĚĞ
ZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂů͘:ƵŶƚŽĂŐĞƌĂĕĆŽĚĞĐĂŝǆĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ĂŝŶĚĂƐĞĨĂǌŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽĂůŐƵŵĂƐƌŽůĂŐĞŶƐĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐŶŽĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƉĞůŽƐWƌĠ
WĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞǆƉŽƌƚĂĕĆŽƋƵĞƚŽƚĂůŝǌĂŵĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞh^ΨϮϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͕ƋƵĞƐĞƌĆŽĞĨĞƚƵĂĚĂƐƉĞůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐůŝĞŶƚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƋƵĞ͕ĐŽŵĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽĞŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWůĂŶŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂůƚĞŵĂĐŽŶĮĂŶĕĂĂŝŶĚĂŵĂŝƐĨŽƌƚĂůĞĐŝĚĂƐŶĂůĞĂůĐŽ͘dĂŝƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐũĄĞƐƚĆŽĞŵĨĂƐĞĚĞĚŝƐĐƵƐƐƁĞƐ͘/ŵƉŽƌƚĂŶƚĞƌĞƐƐĂůƚĂƌ͕ƋƵĞĂƉſƐĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĂhW/ĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƉĂƐƐŝǀŽĐŽŶĐƵƌƐĂů͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞƌĄƚŽĚŽƐŽƐƐĞƵƐĂƟǀŽƐĚĞƐŽŶĞƌĂĚŽƐ͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂƐĞƌĄĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƉŽƌĚƵĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐĐŽŵĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞŵŽĂŐĞŵĚĞŵĂŝƐĚĞϱŵŝůŚƁĞƐĚĞƚŽŶĞůĂĚĂƐĚĞĐĂŶĂ͕ŽƵƐĞũĂ͕ŵŽĂŐĞŵŵƵŝƚŽ
ƐĞŵĞůŚĂŶƚĞĂƐĂĨƌĂϭϴͬϭϵĞĂĐŝŵĂĚĂƐĂĨƌĂϭϵͬϮϬ͘ŝŶĚĂ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƚĄƚƌĂďĂůŚĂŶĚŽŽƉĕƁĞƐĚĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĂŝŶĚĂŵĂŝƐĂƐƵĂŐĞƌĂĕĆŽĚĞĐĂŝǆĂƉĂƌĂĨĂǌĞƌ
frente aos passivos remanescentes. Ϯ͘ZĞƐƵŵŽĚĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂƉůŝĐĂĚĂƐŶĂƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽĚĞƐƚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞƐƚĆŽĚĞĮŶŝĚĂƐĂƐĞŐƵŝƌ͘2.1 Base de preparação ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĨŽƌĂŵƉƌĞƉĂƌĂĚĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽĐƵƐƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĐŽŵŽďĂƐĞ
ĚĞǀĂůŽƌĞĂũƵƐƚĂĚĂƐƉĂƌĂƌĞŇĞƟƌŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽĚĞĂƟǀŽƐŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐ͕ŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ;ŝŶĐůƵƐŝǀĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐͿĞ
ĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͕ĞǀŝĚĞŶĐŝĂŵƚŽĚĂƐĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉƌſƉƌŝĂƐĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĞƐŽŵĞŶƚĞĞůĂƐ͕ĂƐƋƵĂŝƐ
ĞƐƚĆŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐĐŽŵĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐƉĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŶĂƐƵĂŐĞƐƚĆŽ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĂĚŽƚŽƵ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞϭǑͬϬϰͬϮϬϭϴĂƐŶŽƌŵĂƐWϰϳʹZĞĐĞŝƚĂĚĞŽŶƚƌĂƚŽ
ĐŽŵůŝĞŶƚĞƐĞWϰϴʹ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞĞǆĐĞƚŽƉĞůĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ŶĆŽŚŽƵǀĞŝŵƉĂĐƚŽƐŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘ƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽĚĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƌĞƋƵĞƌŽƵƐŽĚĞĐĞƌƚĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĐƌşƟĐĂƐĞƚĂŵďĠŵŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞũƵůŐĂŵĞŶƚŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƐƵĂƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ͘ƋƵĞůĂƐĄƌĞĂƐƋƵĞƌĞƋƵĞƌĞŵŵĂŝŽƌŶşǀĞůĚĞũƵůŐĂŵĞŶƚŽĞƉŽƐƐƵĞŵŵĂŝŽƌ
ĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐĄƌĞĂƐŶĂƐƋƵĂŝƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐĞĞƐƟŵĂƟǀĂƐƐĆŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐƉĂƌĂĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĞƐƚĆŽĚŝǀƵůŐĂĚĂƐŶĂEŽƚĂϰ͘ƐƚĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĨŽƌĂŵƉƌĞƉĂƌĂĚĂƐĞĞƐƚĆŽƐĞŶĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝů͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽƐƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĞŵŝƟĚŽƐƉĞůŽŽŵŝƚġĚĞWƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐŽŶƚĄďĞŝƐ;WƐͿ͘ĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽWůĂŶŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂůĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞǀĞŶƚŽƋƵĞƋƵĞƐƵƌŐŝƵĂƉſƐĂĚĂƚĂĚŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ;ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵͿĞƉŽƌƚĂŶƚŽŶĆŽĨŽƌĂŵƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽŶĞƐƐĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĐŽŵŽƉƌĞĐŽŶŝǌĂƉĞůŽWϮϱʹǀĞŶƚŽƐ^ƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐ͘Ϯ͘ϭ͘ϭůƚĞƌĂĕƁĞƐĞŶŽǀĂƐŶŽƌŵĂƐ;ƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐWƐͿƋƵĞ
ĂŝŶĚĂŶĆŽĞƐƚĆŽĞŵǀŝŐŽƌƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŶŽƌŵĂĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽŶĆŽĞƐƚĆŽĞŵǀŝŐŽƌƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵ͕ĞƐƵĂĂĚŽĕĆŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂŶĆŽĠ
ƉĞƌŵŝƟĚĂƉĞůŽŽŵŝƚġĚĞWƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽŽŶƚĄďĞŝƐ͗ͻWϬϲʹƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĞŽ/WϬϯͲƐƉĞĐƚŽƐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐĚĂƐKƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
DĞƌĐĂŶƟůƐƚĞƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽĞƐƚĂďĞůĞĐĞŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐƉĂƌĂŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĞĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐĂĚĞƋƵĂĚĂƐĂŽŽďũĞƟǀŽĚĞĨŽƌŶĞĐĞƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĨƌĞŶƚĞĂƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ͕ƉĞƌŵŝƟŶĚŽĂŽƵƐƵĄƌŝŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂǀĂůŝĂƌŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚĞƐƚĂƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĂƉŽƐŝĕĆŽ
ĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞŵƌĞƐƵŵŽ͕ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƋƵĞŽƐĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐƐĞũĂŵƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚŽĂƌƌĞŶĚĂƚĄƌŝŽ͕ƐĞŶĚŽ
ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƵŵƉĂƐƐŝǀŽƉĂƌĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĨƵƚƵƌŽƐĞƵŵĂƟǀŽŝŶƚĂŶŐşǀĞůƉĂƌĂŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽ͘ĚĞĮŶŝĕĆŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĂďƌĂŶŐĞƚŽĚŽƐŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐƋƵĞĚĆŽ
ĚŝƌĞŝƚŽĂŽƵƐŽĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĞƵŵĂƟǀŽŝĚĞŶƟĮĐĄǀĞů͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞůŽĐĂĕĆŽĞĂůŐƵŶƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐ͘ŶŽƌŵĂ
ƉŽĚĞƌĄĂĨĞƚĂƌ͕ĞŵĞƐƉĞĐŝĂů͕ĂĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƐĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƉĂƌĐĞƌŝĂĂŐƌşĐŽůĂ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞŶŽŵŽŵĞŶƚŽĚĂĂĚŽĕĆŽƉŽĚĞƌĄ
ŝŵƉůŝĐĂƌĞŵĂĐƌĠƐĐŝŵŽŶŽƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽͬƉĂƌĐĞƌŝĂĞĂƟǀŽƉĞůŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽ͘ͻ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽ/WϮϮͲ/ŶĐĞƌƚĞǌĂƐŽďƌĞŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚŽŝŵƉŽƐƚŽ
de renda . A Interpretação trata da contabilização dos tributos sobre o rendimento nos casos em que os tratamentos tributários envolvem incerteza que
ĂĨĞƚĂĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂWϯϮ͘ĞŶƟĚĂĚĞĚĞǀĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐĂĚĂƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƚƌŝďƵƚĄƌŝŽŝŶĐĞƌƚŽƐĞƉĂƌĂĚĂŵĞŶƚĞŽƵĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵƵŵŽƵŵĂŝƐ
ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐŝŶĐĞƌƚŽƐ͘ĞǀĞͲƐĞƐĞŐƵŝƌĂĂďŽƌĚĂŐĞŵƋƵĞŵĞůŚŽƌƉƌĞǀġĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĚĂŝŶĐĞƌƚĞǌĂ͘ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽǀŝŐŽƌĂƉĂƌĂƉĞƌşŽĚŽƐĂŶƵĂŝƐŝŶŝĐŝĂĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĞϭǑͬϬϭͬϮϬϭϵ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĂĚŽƚĂƌĄĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽĂƉĂƌƟƌĚĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞĞŶƚƌĂƌĞŵǀŝŐŽƌ͘ŽŵŽĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƉĞƌĂĞŵƵŵĂŵďŝĞŶƚĞƚƌŝďƵƚĄƌŝŽŵƵůƟŶĂĐŝŽŶĂů͕ĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽƉŽĚĞƌĄĂĨĞƚĂƌƐƵĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƚĄĂǀĂůŝĂŶĚŽŽƐŝŵƉĂĐƚŽƐĚĂ
ĂĚŽĕĆŽĚĂƐŶŽǀĂƐŶŽƌŵĂƐ͕ƋƵĞĞŶƚƌĂƌĂŵĞŵǀŝŐŽƌĂƉĂƌƟƌĚĞϮϬϭϵϮ͘ϮŽŶǀĞƌƐĆŽĚĞŵŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ;ĂͿDŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůĞŵŽĞĚĂĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽOs
ŝƚĞŶƐŝŶĐůƵşĚŽƐŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƵƐĂŶĚŽĂŵŽĞĚĂĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĂŵďŝĞŶƚĞĞĐŽŶƀŵŝĐŽ͕ŶŽƋƵĂůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂƚƵĂ
;ΗĂŵŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůΗͿ͘ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĞŵƌĞĂŝƐ;ZΨͿ͕ƋƵĞĠĂŵŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůĞĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘(b) Transações e saldosƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵŵŽĞĚĂƐĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂƐƐĆŽĐŽŶǀĞƌƟĚĂƐƉĂƌĂĂŵŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂů͕ƵƟůŝǌĂŶĚŽĂƐƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽǀŝŐĞŶƚĞƐŶĂƐĚĂƚĂƐĚĂƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ
ŽƵĚĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ŶĂƋƵĂůŽƐŝƚĞŶƐƐĆŽƌĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐ͘KƐŐĂŶŚŽƐĞĂƐƉĞƌĚĂƐĐĂŵďŝĂŝƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĞƐƐĂƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞĚĂĐŽŶǀĞƌƐĆŽƉĞůĂƐƚĂǆĂƐ
ĚĞĐąŵďŝŽĚŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐŵŽŶĞƚĄƌŝŽƐĞŵŵŽĞĚĂƐĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂƐ͕ƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĐŽŵŽ͞ƌĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ;EŽƚĂϯϬͿ͘͟Ϯ͘ϯĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŝŶĐůƵĞŵŽĐĂŝǆĂ͕ŽƐĚĞƉſƐŝƚŽƐďĂŶĐĄƌŝŽƐ͕
ŽƵƚƌŽƐ ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐƵƌƚŽ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ĂůƚĂ ůŝƋƵŝĚĞǌ ĐŽŵ ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽƐ ŽƌŝŐŝŶĂŝƐ ĚĞ ĂƚĠ ƚƌġƐ ŵĞƐĞƐ ŽƵ ŵĞŶŽƐ͕ ƋƵĞ ƐĆŽ ƉƌŽŶƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐ Ğŵ Ƶŵ
ŵŽŶƚĂŶƚĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽĚĞĐĂŝǆĂĞƋƵĞĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚŽƐĂƵŵŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞƌŝƐĐŽĚĞŵƵĚĂŶĕĂĚĞǀĂůŽƌ͘Ϯ͘ϰ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ A Companhia adotou o CPC
ϰϴ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘/ŵƉŽƌƚĂŶƚĞƌĞƐƐĂůƚĂƌƋƵĞŶĆŽŚŽƵǀĞƌĂŵŝŵƉĂĐƚŽƐŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶŽǀĂŶŽƌŵĂƌĞƷŶĞŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͗;ŝͿůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐKWϰϴĐŽŶƚĠŵƵŵĂŶŽǀĂĂďŽƌĚĂŐĞŵĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚĞ
ĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞƌĞŇĞƚĞŽŵŽĚĞůŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĞŵƋƵĞŽƐĂƟǀŽƐƐĆŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐĞƐƵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĞĐŽŶƚĠŵƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽƉĂƌĂŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͗ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͕ĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐĞĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
ƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ŶŽƌŵĂĞůŝŵŝŶĂĂƐĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĚĞŵĂŶƟĚŽƐĂƚĠŽǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͕ĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐĞĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐƉĂƌĂǀĞŶĚĂ͘;ŝŝͿZĞdução no valor recuperável (impairmentͿŶŽǀĂŶŽƌŵĂƐƵďƐƟƚƵŝƵŽŵŽĚĞůŽĚĞ͞ƉĞƌĚĂƐŝŶĐŽƌƌŝĚĂƐ͟ĚŽWϯϴƉŽƌƵŵŵŽĚĞůŽƉƌŽƐƉĞĐƟǀŽĚĞ͞ƉĞƌĚĂƐĚĞ

31/03/2018
(Reapresentado)
46.127
79.530
221.281
226.218
59.225
224.510
85.731
19.034
31.214
24.667
1.017.537

Controladora
01/04/2017
(Reapresentado)
54.493
314
84.055
478.659
118.163
32.037
2.710
82.728
46.451
50.981
17.388
967.979

36.735
72.964
1.107.698
119.694
24.379
401.380
80.604
18.097
46.095
29.353
1.936.999

31/03/2018
(Reapresentado)
46.127
84.713
227.775
110.006
59.225
255.309
85.731
19.082
31.214
24.667
943.849

Consolidado
01/04/2017
(Reapresentado)
54.493
314
88.948
483.015
78.613
32.037
3.979
82.728
48.144
50.981
13.255
936.507

807.501
53.751
95.586
156.283
1.113.121
2.130.658

583.593
105.361
70.196
214.595
973.745
1.941.724

45.714
69.182
27.609
46.866
189.371
2.126.370

808.136
54.342
81.562
27.609
156.283
1.127.932
2.071.781

588.100
112.116
62.676
28.116
214.595
1.005.603
1.942.110

51.233
162.860
(1.069.227)
(855.134)
1.275.524

51.233
173.301
(501.786)
(277.252)
1.664.472

51.233
145.326
(1.149.655)
(953.096)
1.173.274

51.233
162.860
(1.069.227)
(855.134)
1.216.647

51.233
173.301
(501.786)
(277.252)
1.664.858

31/03/2019

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Controladora
Consolidado
31/03/2019
31/03/2018
31/03/2019
31/03/2018
(Reapresen(Reapresen&ůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
tado)
tado)
WƌĞũƵşǌŽĂŶƚĞƐĚŽ/ZĞĚĂ^ĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŵĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞ
(20.340)
(532.612)
(18.948)
(520.768)
WƌĞũƵşǌŽĂŶƚĞƐĚŽ/ZĞĚĂ^ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƐĐŽŶƟŶƵĂĚĂƐ
(57.242)
(57.242)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
ŐĞƌĂĚĂƐƉĞůĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͗
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽ
105.439
105.242
105.489
105.406
sĂƌŝĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽ
(24.348)
85.310
(24.348)
85.310
ŽŶƐƵŵŽĚĞĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽ
164.306
165.416
164.306
165.416
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ
(56.588)
106.464
(54.312)
110.088
Provisão para perdas em estoques
2.525
1.295
2.525
1.295
Provião para perdas com adiantamentos a fornecedores
(11.643)
155.424
(11.643)
155.424
Variação cambial não realizada
127.099
36.192
127.099
36.192
Juros não realizados
48.896
111.564
49.315
111.785
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
(136)
(13.500)
Provisão (reversão) para perda de tributos a recuperar
(85.431)
3.140
(85.432)
3.140
ZĞƐƵůƚĂĚŽŶĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
81.530
2.028
84.776
(27.079)
Impostos e contribuições
(1.392)
(11.336)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa
542
(316)
1.390
808
sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ
ZĞĚƵĕĆŽĞŵĂƉůŝĐĂĕĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂ
325
325
Contas a receber de clientes
(15.884)
985
(13.650)
(589)
Impostos a recuperar
(8.276)
(4.545)
(8.276)
(3.300)
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
(4.132)
(2.837)
(4.132)
(2.861)
Adiantamento de clientes
(5.134)
3.003
(5.126)
3.003
Estoques
(17.279)
(38.893)
(19.212)
(38.901)
Contas a receber - partes relacionadas
378
10.705
8.071
810
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ
153
(377)
153
(377)
Outras contas a receber
2.850
(3.641)
2.896
(3.629)
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĞŽƵƚƌŽƐ
2.109
(2.211)
2.095
(2.211)
Fornecedores
(17.716)
(12.890)
(21.141)
(12.601)
^ĂůĄƌŝŽƐĞĞŶĐĂƌŐŽƐ
(34.846)
27.188
(34.846)
27.188
ŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌͲƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
22.476
108.933
10.805
32.271
Impostos e contribuições a recolher
139.925
221.800
146.071
251.330
Impostos e contribuições parcelados
(82.785)
(174.538)
(85.098)
(185.971)
KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ
4.685
7.278
4.686
11.411
KƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĂƉĂŐĂƌ
5.244
1.920
5.244
3.175
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂŐĞƌĂĚŽƉĞůĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
266.377
367.852
270.123
294.754
sĂƌŝĂĕĆŽĐĂŵďŝĂů͕ůşƋƵŝĚĂƉĂŐĂ
(21.635)
(5.802)
(21.635)
(5.802)
:ƵƌŽƐƉĂŐŽƐ
(23.271)
(106.378)
(23.652)
(106.756)
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽŐĞƌĂĚŽƉĞůĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
221.471
255.672
224.836
182.196
&ůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ
1.183
ĚŝĕĆŽĚĞĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽ
(73.107)
(98.369)
(73.107)
(98.369)
ZĞĐĞŝƚĂŶĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
579
10.284
579
86.792
ZĞĐĞŝƚĂŶĂĚĞǀŽůƵĕĆŽĚĞĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
2.056
2.056
Aquisição de imobilizado
(99.030)
(118.597)
(99.030)
(118.598)
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
(169.502)
(205.499)
(169.502)
(130.175)
&ůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐƚŽŵĂĚŽƐ
31.477
218.638
31.477
218.638
WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
(67.343)
(280.546)
(70.645)
(282.404)
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂŐĞƌĂĚŽƉĞůĂƐ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
(35.866)
(61.908)
(39.168)
(63.766)
ƵŵĞŶƚŽ;ĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽͿůşƋƵŝĚŽĚĞĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
16.103
(11.735)
16.166
(11.745)
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
2.511
14.246
2.517
14.262
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
18.614
2.511
18.683
2.517
ĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐ͘͟/ƐƐŽĞǆŝŐŝƌĄƵŵũƵůŐĂŵĞŶƚŽƌĞůĞǀĂŶƚĞƐŽďƌĞĐŽŵŽĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐĞŵĨĂƚŽƌĞƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐĂĨĞƚĂŵĂƐƉĞƌĚĂƐĞƐƉĞƌĂĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͘ZĞĨĞƌŝĚĂƐ
ƉƌŽǀŝƐƁĞƐƐĞƌĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚĂƐĞŵ͗ƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐƉĂƌĂϭϮŵĞƐĞƐĞƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐƉĂƌĂĂǀŝĚĂŝŶƚĞŝƌĂ͕ŽƵƐĞũĂ͕ƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽƋƵĞ
ƌĞƐƵůƚĂŵĚĞƚŽĚŽƐŽƐƉŽƐƐşǀĞŝƐĞǀĞŶƚŽƐĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂĂŽůŽŶŐŽĚĂǀŝĚĂĞƐƉĞƌĂĚĂĚĞƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͘Ϯ͘ϰ͘ϭƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐA Companhia
ĐůĂƐƐŝĮĐĂƐĞƵƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐŽďĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚĞĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͕ƋƵĞƐĆŽĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͕ƵƐĂŶĚŽŽŵĠƚŽĚŽĚĂƚĂǆĂĞĨĞƟǀĂĚĞũƵƌŽƐ͘
KƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽƐĆŽĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŶĆŽĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐĐŽŵƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĮǆŽƐŽƵĚĞƚĞƌŵŝŶĄǀĞŝƐ͕ƋƵĞŶĆŽƐĆŽĐŽƚĂĚŽƐĞŵƵŵŵĞƌĐĂĚŽĂƟǀŽ͘^ĆŽŝŶĐůƵşĚŽƐĐŽŵŽĂƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͕ĞǆĐĞƚŽĂƋƵĞůĞƐĐŽŵƉƌĂǌŽĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭϮŵĞƐĞƐĂƉſƐĂĚĂƚĂĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚŽďĂůĂŶĕŽ;ĞƐƚĞƐƐĆŽ
ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽĂƟǀŽƐŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐͿ͘KƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽďĂŝǆĂĚŽƐƋƵĂŶĚŽŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĚĞƌĞĐĞďĞƌŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂƚĞŶŚĂŵǀĞŶĐŝĚŽŽƵƚĞŶŚĂŵƐŝĚŽ
ƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐ͕ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ƚŽĚŽƐŽƐƌŝƐĐŽƐĞŽƐďĞŶĞİĐŝŽƐĚĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ͘ƐƚĞƐĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚŽƐĂƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĞƐĞƵƐŐĂŶŚŽƐŽƵƉĞƌĚĂƐ
ƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƋƵĂŶĚŽŽĂƟǀŽĠďĂŝǆĂĚŽŽƵĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘Ϯ͘ϰ͘ϭ͘ϭZĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶceiros - impairment ŽŵƉĂŶŚŝĂĂǀĂůŝĂŶŽĮŶĂůĚĞĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĞŚĄĞǀŝĚġŶĐŝĂŽďũĞƟǀĂĚĞƋƵĞŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŽƵŽŐƌƵƉŽĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞƐƚĄ
ĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚŽ͘hŵĂƟǀŽŽƵŐƌƵƉŽĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞƐƚĄĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚŽĞĂƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĠŝŶĐŽƌƌŝĚĂƐŽŵĞŶƚĞƐĞŚĄĞǀŝĚġŶĐŝĂŽďũĞƟǀĂĚĞƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĐŽŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞƵŵŽƵŵĂŝƐĞǀĞŶƚŽƐŽĐŽƌƌŝĚŽƐĂƉſƐŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĚŽƐĂƟǀŽƐ;ƵŵΗĞǀĞŶƚŽĚĞƉĞƌĚĂΗͿĞĂƋƵĞůĞ
ĞǀĞŶƚŽ;ŽƵĞǀĞŶƚŽƐͿĚĞƉĞƌĚĂƚĞŵƵŵŝŵƉĂĐƚŽŶŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĨƵƚƵƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŽƵŐƌƵƉŽĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞƉŽĚĞƐĞƌĞƐƟŵĂĚŽĚĞŵĂŶĞŝƌĂĐŽŶĮĄǀĞů͘KƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂƵƐĂƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƐĞŚĄĞǀŝĚġŶĐŝĂŽďũĞƟǀĂĚĞƵŵĂƉĞƌĚĂƉŽƌŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚŝŶĐůƵĞŵ͗;ŝͿĚŝĮĐƵůĚĂĚĞ
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƌĞůĞǀĂŶƚĞĚŽĞŵŝƐƐŽƌŽƵĚĞǀĞĚŽƌ͖;ŝŝͿƵŵĂƋƵĞďƌĂĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ĐŽŵŽŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂŽƵŵŽƌĂŶŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƐũƵƌŽƐŽƵƉƌŝŶĐŝƉĂů͖;ŝŝŝͿWŽƌƌĂǌƁĞƐ
ĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐŽƵũƵƌşĚŝĐĂƐƌĞůĂƟǀĂƐăĚŝĮĐƵůĚĂĚĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂĚŽĚĞǀĞĚŽƌ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂŐĂƌĂŶƚĞĂĞůĞƵŵĂĐŽŶĐĞƐƐĆŽƋƵĞŽĐƌĞĚŽƌŶĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŝĂ͖;ŝǀͿƚŽƌŶĂͲƐĞ
ƉƌŽǀĄǀĞůƋƵĞŽĚĞǀĞĚŽƌĚĞĐůĂƌĞĨĂůġŶĐŝĂŽƵŽƵƚƌĂƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͖KŵŽŶƚĂŶƚĞĚĂƉĞƌĚĂƉŽƌŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚĠŵĞŶƐƵƌĂĚĂĐŽŵŽĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽ
ǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽƐĂƟǀŽƐĞŽǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĨƵƚƵƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ;ĞǆĐůƵŝŶĚŽŽƐƉƌĞũƵşǌŽƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĨƵƚƵƌŽƋƵĞŶĆŽĨŽƌĂŵŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐͿĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽƐăƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞŵǀŝŐŽƌŽƌŝŐŝŶĂůĚŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘KǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽĂƟǀŽĠƌĞĚƵǌŝĚŽĞŽǀĂůŽƌĚŽƉƌĞũƵşǌŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘^ĞƵŵĞŵƉƌĠƐƟŵŽŽƵŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŵĂŶƟĚŽĂƚĠŽǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽƟǀĞƌƵŵĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐǀĂƌŝĄǀĞů͕ĂƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽƉĂƌĂŵĞĚŝƌƵŵĂƉĞƌĚĂƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĠĂĂƚƵĂůƚĂǆĂĞĨĞƟǀĂĚĞũƵƌŽƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͘ŽŵŽƵŵĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƉƌĄƟĐŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞŵĞŶƐƵƌĂƌ
ĂƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĐŽŵďĂƐĞŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƵƟůŝǌĂŶĚŽƵŵƉƌĞĕŽĚĞŵĞƌĐĂĚŽŽďƐĞƌǀĄǀĞů͘^Ğ͕ŶƵŵƉĞƌşŽĚŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ͕Ž
ǀĂůŽƌĚĂƉĞƌĚĂƉŽƌŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚĚŝŵŝŶƵŝƌĞĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽƉƵĚĞƌƐĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂŽďũĞƟǀĂŵĞŶƚĞĐŽŵƵŵĞǀĞŶƚŽƋƵĞŽĐŽƌƌĞƵĂƉſƐŽŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚƐĞƌƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽ͕
a reversão da perda reconhecida anteriormente, será reconhecida na demonstração do resultado. Ϯ͘ϰ͘Ϯ WĂƐƐŝǀŽƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ KƐ ƉĂƐƐŝǀŽƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƉĞůŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͕ƵƟůŝǌĂŶĚŽŽŵĠƚŽĚŽĚĞƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀŽƐ͘'ĂŶŚŽƐĞƉĞƌĚĂƐ
ƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŶŽŵŽŵĞŶƚŽĚĂďĂŝǆĂĚŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĚƵƌĂŶƚĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽƉĞůŽŵĠƚŽĚŽĚĞƚĂǆĂĚĞ
ũƵƌŽƐĞĨĞƟǀŽƐ͘ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƟůKƐĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐŶŽƐƋƵĂŝƐƵŵĂƉĂƌĐĞůĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĚŽƐƌŝƐĐŽƐĞďĞŶĞİĐŝŽƐĚĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĠƌĞƟĚĂƉĞůŽĂƌƌĞŶĚĂĚŽƌ ƐĆŽ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ ŽƐ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ĞĨĞƚƵĂĚŽƐ ƐĆŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ŶĂ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ƉĞůŽ ŵĠƚŽĚŽ ůŝŶĞĂƌ͕
ĚƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͘ŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌĂŽƐĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌĂŽƐĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƐĆŽŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĂƉĂŐĂƌƉŽƌďĞŶƐŽƵƐĞƌǀŝĕŽƐƋƵĞ
ĨŽƌĂŵĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐŶŽĐƵƌƐŽŶŽƌŵĂůĚŽƐŶĞŐſĐŝŽƐ͕ƐĞŶĚŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂƐĐŽŵŽƉĂƐƐŝǀŽƐĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐƐĞŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĨŽƌĚĞǀŝĚŽŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĂƚĠĚŽǌĞŵĞƐĞƐ͘ĂƐŽ
ĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌĂŽƐĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĐŽŵŽƉĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͘^ĆŽ͕ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐƉĞůŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĞ͕ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŵĞŶƐƵƌĂĚĂƐƉĞůŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĐŽŵŽƵƐŽĚŽŵĠƚŽĚŽĚĞƚĂǆĂĞĨĞƟǀĂĚĞũƵƌŽƐ͘EĂƉƌĄƟĐĂ͕ƐĆŽŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐĂŽǀĂůŽƌĚĂĨĂƚƵƌĂ
correspondente. ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐKƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ͕ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ƉĞůŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͕ůşƋƵŝĚŽĚŽƐĐƵƐƚŽƐŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐŶĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽĞƐĆŽ͕ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚŽƐƉĞůŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͘YƵĂůƋƵĞƌĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽƐǀĂůŽƌĞƐůşƋƵŝĚŽƐĐĂƉƚĂĚŽƐĞŽǀĂůŽƌĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽĞŵƋƵĞŽƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞƐƚĞũĂŵĞŵĂďĞƌƚŽ͕ƵƟůŝǌĂŶĚŽŽŵĠƚŽĚŽĚĂƚĂǆĂĞĨĞƟǀĂĚĞ
ũƵƌŽƐ͘KƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĐŽŵǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĞŵĂƚĠĚŽǌĞŵĞƐĞƐƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽƉĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞŽƐĚĞŵĂŝƐ͕ĐŽŵǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĂĐŝŵĂĚĞĚŽǌĞŵĞƐĞƐ͕ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐŶŽƉĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͘Ϯ͘ϱƐƚŽƋƵĞƐKƐĞƐƚŽƋƵĞƐĞƐƚĆŽĂǀĂůŝĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽŵĠĚŝŽĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽŽƵƉƌŽĚƵĕĆŽ͕ĂũƵƐƚĂdos, quando necessário, por provisão para redução aos valores de reposição ou realização. Os adiantamentos a fornecedores de cana-de-açúcar e parceiros
ĂŐƌşĐŽůĂƐƐĆŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚŽƐƉĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞƐĞŵďŽůƐĂĚŽƐ͘KƐŐĂƐƚŽƐĐŽŵŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĂŐƌşĐŽůĂĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĐŽŵĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ͕ŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĞŶtressafra, são acumulados na rubrica de estoques e apropriados ao custo de produção do açúcar e do etanol por ocasião da colheita e da industrialização da
ĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĚĂƐĂĨƌĂƐĞŐƵŝŶƚĞ͘Ϯ͘ϲƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽKĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽƉůĂŶƟŽĞĐƵůƟǀŽĚĞůĂǀŽƵƌĂƐĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͕ƋƵĞƐĞƌĆŽƵƟůŝǌĂĚĂƐ
ĐŽŵŽŵĂƚĠƌŝĂͲƉƌŝŵĂŶĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞĂĕƷĐĂƌĞĞƚĂŶŽůĠĂǀĂůŝĂĚŽƉĞůŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽŵĞŶŽƐĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞǀĞŶĚĂƐ͘ƐůĂǀŽƵƌĂƐĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌƚĞŵĞŵŵĠĚŝĂ
ĞŶƚƌĞƋƵĂƚƌŽĂĐŝŶĐŽĂŶŽƐĚĞǀŝĚĂĂƉſƐŽƉƌŝŵĞŝƌŽĐŽƌƚĞ͘KƐŐĂƐƚŽƐŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐĐŽŵĂĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĂƐůĂǀŽƵƌĂƐĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ;ƚƌĂƚŽƐĐƵůƚƵƌĂŝƐͿƐĆŽĂĐƵŵƵůĂĚŽƐĞĐŽŵƉƁĞŵŽǀĂůŽƌĚŽĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽ͘ƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽĞƐƚĆŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚĂƐ
ŶĂEŽƚĂϭϲ͘KǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽĠĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽŶŽƐĞƵƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĞŶĂĚĂƚĂͲďĂƐĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘KŐĂŶŚŽŽƵƉĞƌĚĂ
ŶĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽ͕ĞŵĐĂĚĂƉĞƌşŽĚŽ͕ĠĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉĞůĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĞĐƵƐƚŽƐŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐĐŽŵƉůĂŶƟŽĞƚƌĂƚŽƐĐƵůƚƵƌĂŝƐĚŽĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽĂƚĠŽŵŽŵĞŶƚŽĚĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ĚĞĚƵǌŝĚŽĚĂƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĂĐƵŵƵůĂĚĂƐĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞƉĞƌşŽĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů
;ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐͿ͕ƐĞŶĚŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽŶŽƉĞƌşŽĚŽŶĂƌƵďƌŝĐĂ͞sĂƌŝĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽ͘͟ŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐ͕ĂĞƐƟŵĂƟǀĂĚŽǀĂůŽƌ
ũƵƐƚŽŵĞŶŽƐĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞǀĞŶĚĂƐĞĂƉƌŽǆŝŵĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞǀĂůŽƌĚĞĐƵƐƚŽĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽĂƚĠĂƋƵĞůĞŵŽŵĞŶƚŽ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞƋƵĂŶĚŽƵŵĂƉĞƋƵĞŶĂ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽďŝŽůſŐŝĐĂŽĐŽƌƌĞĚĞƐĚĞŽŵŽŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůŽƵƋƵĂŶĚŽŶĆŽƐĞĞƐƉĞƌĂƋƵĞŽŝŵƉĂĐƚŽĚĞƐƐĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽƐŽďƌĞŽƉƌĞĕŽƐĞũĂŵĂƚĞƌŝĂů͕ŶĞƐƐĞƐ
ĐĂƐŽƐ͕ŽƐŐĂƐƚŽƐŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐƉŽĚĞŵƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĂǀĂůŝĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽ͘Ϯ͘ϳ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐKƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƐĆŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐĞĂǀĂůŝĂĚŽƐ
ƉĞůŽŵĠƚŽĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ĂƋƵĂůĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĐŽŵŽƌĞĐĞŝƚĂ;ŽƵĚĞƐƉĞƐĂͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͘WĂƌĂĞĨĞŝƚŽƐĚŽĐĄůĐƵůŽĚĂ
ĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ŐĂŶŚŽƐŽƵƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĂƌĞĂůŝǌĂƌĞŶƚƌĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƐĆŽĞůŝŵŝŶĂĚŽƐŶĂŵĞĚŝĚĂĚĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
ƉĞƌĚĂƐŶĆŽƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƚĂŵďĠŵƐĆŽĞůŝŵŝŶĂĚĂƐ͕ĂŵĞŶŽƐƋƵĞĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽĨŽƌŶĞĕĂĞǀŝĚġŶĐŝĂƐĚĞƉĞƌĚĂƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ;impairmentͿĚŽĂƟǀŽƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽ͘YƵĂŶĚŽ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚĂƐŝŶǀĞƐƟĚĂƐƐĆŽĂůƚĞƌĂĚĂƐƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟƌĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂĐŽŵĂƐƉƌĄƟĐĂƐĂĚŽƚĂĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘Ϯ͘ϴƟǀŽƐĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽ
ĚĞƐĐŽŶƟŶƵĂĚĂŵĂŶƟĚŽƐƉĂƌĂǀĞŶĚĂhŵĂŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞƐĐŽŶƟŶƵĂĚĂĠƵŵĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƋƵĞĨŽŝďĂŝǆĂĚŽŽƵĞƐƚĄĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽĐŽŵŽŵĂŶƟĚŽƉĂƌĂ
ǀĞŶĚĂĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞůŝŶŚĂƐĞƉĂƌĂĚĂĚĞŶĞŐſĐŝŽƐŽƵĄƌĞĂŐĞŽŐƌĄĮĐĂĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐŽƵĠƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞƵŵƷŶŝĐŽƉůĂŶŽĐŽŽƌĚĞŶĂĚŽƉĂƌĂ
ǀĞŶĚĂĚĞƵŵĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞůŝŶŚĂƐĞƉĂƌĂĚĂĚĞŶĞŐſĐŝŽƐŽƵĄƌĞĂŐĞŽŐƌĄĮĐĂĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͘KƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƐĐŽŶƟŶƵĂĚĂƐƐĆŽĞǆĐůƵşĚĂƐĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ĞŵĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞ͕ƐĞŶĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĐŽŵŽƵŵƷŶŝĐŽǀĂůŽƌŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĂƉſƐŽƐƚƌŝďƵƚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƐĐŽŶƟŶƵĂĚĂƐŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ŝǀƵůŐĂĕƁĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐŶĂEŽƚĂϭϮ͘dŽĚĂƐĂƐĚĞŵĂŝƐŶŽƚĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĐůƵĞŵǀĂůŽƌĞƐƉĂƌĂŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŵĐŽŶƟŶƵŝdade, exceto quando mencionado de outra forma. 2.9 Imobilizado Demonstrado pelo custo de aquisição ou construção, acrescidos de mais-valia do custo
ĂƚƌŝďƵşĚŽ;deemed costͿƉĂƌĂŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞƚĞƌƌĂƐĞƚĞƌƌĞŶŽƐ͕ŵĄƋƵŝŶĂƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐĞĂŐƌşĐŽůĂƐĞǀĞşĐƵůŽƐ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĠ
ĐĂůĐƵůĂĚĂƉĞůŽŵĠƚŽĚŽůŝŶĞĂƌ͘dĞƌƌĂƐĞƚĞƌƌĞŶŽƐŶĆŽƐĆŽĚĞƉƌĞĐŝĂĚŽƐ͘'ĂƐƚŽƐĐŽŵŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽƋƵĞŝŵƉůŝĐĂŵĞŵƉƌŽůŽŶŐĂŵĞŶƚŽĚĂǀŝĚĂƷƟůĞĐŽŶƀŵŝĐĂĚŽƐ
ďĞŶƐĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐĆŽĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽƐ͘'ĂƐƚŽƐĐŽŵŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽƐĞŵŝŵƉĂĐƚŽŶĂǀŝĚĂƷƟůĞĐŽŶƀŵŝĐĂĚŽƐĂƟǀŽƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĐŽŵŽĚĞƐƉĞƐĂƋƵĂŶĚŽ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ͘KƐŝƚĞŶƐƐƵďƐƟƚƵşĚŽƐƐĆŽďĂŝǆĂĚŽƐ͘KƐĐƵƐƚŽƐĚŽƐĞŶĐĂƌŐŽƐƐŽďƌĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐƚŽŵĂĚŽƐƉĂƌĂĮŶĂŶĐŝĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐĆŽĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂĞǆĞĐƵƚĂƌĞƉƌĞƉĂƌĂƌŽĂƟǀŽƉĂƌĂŽƵƐŽƉƌĞƚĞŶĚŝĚŽ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂŽƉƚŽƵƉŽƌĂǀĂůŝĂƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ
ĂƟǀŽƐŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ;deemed costͿŶĂĚĂƚĂĚĞƚƌĂŶƐŝĕĆŽƉĂƌĂŽƐWƐ͘KƐǀĂůŽƌĞƐƌĞƐŝĚƵĂŝƐĞĂǀŝĚĂƷƟůĚŽƐĂƟǀŽƐƐĆŽƌĞǀŝƐĂĚŽƐĞĂũƵƐƚĂĚŽƐ͕
ƐĞĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽ͕ĂŽĮŶĂůĚĞĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ƐĞĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽ͘KǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚĞƵŵĂƟǀŽĠŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞďĂŝǆĂĚŽƉĂƌĂƐĞƵǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůƐĞĞƐƚĞĨŽƌŝŶĨĞƌŝŽƌ
ĂŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝů͘KƐŐĂŶŚŽƐĞĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞĂůŝĞŶĂĕƁĞƐƐĆŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐƉĞůĂĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĐŽŵŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĞƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶĂĚĞmonstração do resultado. Ϯ͘ϭϬZĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚŽƐĂƟǀŽƐŶĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐKŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͕ĞŽƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐ͕ƐĆŽƌĞǀŝƐƚŽƐĂŶƵĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂƐĞŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞǀŝĚġŶĐŝĂƐĚĞƉĞƌĚĂƐŶĆŽƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞŝƐ͕ŽƵĂŝŶĚĂ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞĞǀĞŶƚŽƐŽƵĂůƚĞƌĂĕƁĞƐŶĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐŝŶĚŝĐĂƌĞŵƋƵĞŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůƉŽĚĞŶĆŽƐĞƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘YƵĂŶĚŽĞƐƚĞĨŽƌŽĐĂƐŽ͕ŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĠĐĂůĐƵůĂĚŽƉĂƌĂǀĞƌŝĮĐĂƌƐĞŚĄƉĞƌĚĂ͘YƵĂŶĚŽŚŽƵǀĞƌƉĞƌĚĂ͕ĞůĂĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂ
ƉĞůŽŵŽŶƚĂŶƚĞĞŵƋƵĞŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽĂƟǀŽƵůƚƌĂƉĂƐƐĂƐĞƵǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͕ƋƵĞĠŽŵĂŝŽƌĞŶƚƌĞŽƉƌĞĕŽůşƋƵŝĚŽĚĞǀĞŶĚĂĞŽǀĂůŽƌĞŵƵƐŽĚĞƵŵĂƟǀŽ͘
WĂƌĂĮŶƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ŽƐĂƟǀŽƐƐĆŽĂŐƌƵƉĂĚŽƐŶŽŵĞŶŽƌŐƌƵƉŽĚĞĂƟǀŽƐƉĂƌĂŽƋƵĂůĞǆŝƐƚĞŵŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂŝĚĞŶƟĮĐĄǀĞŝƐƐĞƉĂƌĂĚĂŵĞŶƚĞ͘Ϯ͘ϭϭWƌŽǀŝƐƁĞƐ As
ƉƌŽǀŝƐƁĞƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐƋƵĂŶĚŽĂŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞŵƵŵĂŽďƌŝŐĂĕĆŽƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ůĞŐĂůŽƵŶĆŽĨŽƌŵĂůŝǌĂĚĂ͕ĐŽŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞǀĞŶƚŽƐƉĂƐƐĂĚŽƐĞĠƉƌŽǀĄǀĞů
ƋƵĞƵŵĂƐĂşĚĂĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƐĞũĂŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƉĂƌĂůŝƋƵŝĚĂƌĂŽďƌŝŐĂĕĆŽĞƵŵĂĞƐƟŵĂƟǀĂĐŽŶĮĄǀĞůĚŽǀĂůŽƌƉŽƐƐĂƐĞƌĨĞŝƚĂ͘ƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐĞƐƚĆŽ
ĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƐƉŽƌǀĂůŽƌĞƐĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂƋƵĞƐƚƁĞƐĮƐĐĂŝƐ͕ĐşǀĞŝƐ͕ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐĞƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚĞƉĞƌĚĂƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐƉĞůŽƐ
ĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐũƵƌşĚŝĐŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘2.12 Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido As despesas de imposto de renda e contribuição social
ĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵŽƐƚƌŝďƵƚŽƐĐŽƌƌĞŶƚĞĞĚŝĨĞƌŝĚŽ͘KƐƚƌŝďƵƚŽƐƐŽďƌĞĂƌĞŶĚĂƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘KƚƌŝďƵƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞĠ
ĐĂůĐƵůĂĚŽĐŽŵďĂƐĞŶĂƐůĞŝƐƚƌŝďƵƚĄƌŝĂƐƉƌŽŵƵůŐĂĚĂƐ͕ŽƵƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉƌŽŵƵůŐĂĚĂƐ͕ŶĂĚĂƚĂĚŽďĂůĂŶĕŽ͘ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĂǀĂůŝĂ͕ƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ĂƐƉŽƐŝĕƁĞƐĂƐƐƵŵŝĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶĂƐĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐĚĞƌĞŶĚĂĐŽŵƌĞůĂĕĆŽăƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐĞŵƋƵĞĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĮƐĐĂůĂƉůŝĐĄǀĞůĚĄŵĂƌŐĞŵĂ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐ͘ƐƚĂďĞůĞĐĞƉƌŽǀŝƐƁĞƐ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽ͕ĐŽŵďĂƐĞŶŽƐǀĂůŽƌĞƐĞƐƟŵĂĚŽƐĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽăƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĮƐĐĂŝƐ͘KŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĂ
ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐƐĆŽĐĂůĐƵůĂĚŽƐƐŽďƌĞŽƐƉƌĞũƵşǌŽƐĮƐĐĂŝƐĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂ͕ĂďĂƐĞŶĞŐĂƟǀĂĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĞĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐĞŶƚƌĞĂƐďĂƐĞƐĚĞĐĄůĐƵůŽĚŽŝŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĞŽƐǀĂůŽƌĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘ƐĂůşƋƵŽƚĂƐĚĞƐƐĞƐ
ŝŵƉŽƐƚŽƐ͕ĚĞĮŶŝĚĂƐĂƚƵĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚĞƐƐĞƐĐƌĠĚŝƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐ͕ƐĆŽĚĞϮϱйƉĂƌĂŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĚĞϵйƉĂƌĂĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů;EŽƚĂ
ϮϱͿ͘KƐĐƌĠĚŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶĂĞǆƚĞŶƐĆŽĞŵƋƵĞƐĞũĂƉƌŽǀĄǀĞůƋƵĞŽůƵĐƌŽĨƵƚƵƌŽƚƌŝďƵƚĄǀĞůĞƐƚĞũĂĚŝƐƉŽŶşǀĞůƉĂƌĂƐĞƌĞŵƵƟůŝǌĂĚŽƐ
ŶĂĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐĞͬŽƵƉƌĞũƵşǌŽƐĮƐĐĂŝƐ͕ĐŽŵďĂƐĞĞŵƉƌŽũĞĕƁĞƐĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĨƵƚƵƌŽƐĞůĂďŽƌĂĚĂƐĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂƐĞŵƉƌĞŵŝƐƐĂƐ
ŝŶƚĞƌŶĂƐĞĞŵĐĞŶĄƌŝŽƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐĨƵƚƵƌŽƐƋƵĞƉŽĚĞŵ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ƐŽĨƌĞƌĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ͘KƐƚƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐƐĆŽĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽƐƋƵĂŶĚŽŚĄƵŵ
ĚŝƌĞŝƚŽĞǆĞƋƵşǀĞůůĞŐĂůŵĞŶƚĞĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƌŽƐĂƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐĐŽƌƌĞŶƚĞƐĐŽŶƚƌĂŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮƐĐĂŝƐĐŽƌƌĞŶƚĞƐĞƋƵĂŶĚŽŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐĚĞƌĞŶĚĂĚŝĨĞƌŝĚŽƐĂƟǀŽƐĞ
ƉĂƐƐŝǀŽƐƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĐŽŵŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐĚĞƌĞŶĚĂŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƉĞůĂŵĞƐŵĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƚƌŝďƵƚĄǀĞůƐŽďƌĞĂĞŶƟĚĂĚĞƚƌŝďƵƚĄƌŝĂŽƵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞŶƟĚĂĚĞƐƚƌŝďƵƚĄǀĞŝƐ
ŽŶĚĞŚĄŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞůŝƋƵŝĚĂƌŽƐƐĂůĚŽƐŶƵŵĂďĂƐĞůşƋƵŝĚĂ͘Ϯ͘ϭϯKƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐĞŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐKƐŽƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĂŽ
valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos. Os outros passivos são demonstrados pelos
ǀĂůŽƌĞƐĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŽƵĐĂůĐƵůĄǀĞŝƐ͕ĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ĚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐĞŶĐĂƌŐŽƐ͕ĚĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐŶĂƐƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽĞĚĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐŵŽŶĞƚĄƌŝĂƐ
incorridas. 2.14 Capital social ƐĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂƐŶŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽƉŽƐƐƵŝĂĕƁĞƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐ͘2.15 Reconhecimento da receita e apuração do resultado ƌĞĐĞŝƚĂĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĂĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽƌĞĐĞďŝĚĂŽƵĂƌĞĐĞďĞƌƉĞůĂĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐŶŽ
ĐƵƌƐŽŶŽƌŵĂůĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ƌĞĐĞŝƚĂĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂůşƋƵŝĚĂĚŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐ͕ĚĂƐĚĞǀŽůƵĕƁĞƐ͕ĚŽƐĂďĂƟŵĞŶƚŽƐĞĚŽƐĚĞƐĐŽŶƚŽƐ͘KƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂƌĞĐĞŝƚĂŽĐŽƌƌĞƋƵĂŶĚŽƐĞƚƌĂŶƐĨĞƌĞŽĐŽŶƚƌŽůĞĚŽĂƟǀŽƉĂƌĂŽĐůŝĞŶƚĞĞŽǀĂůŽƌƉŽĚĞƐĞƌŵĞŶƐƵƌĂĚŽĐŽŵƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ĠƉƌŽǀĄǀĞůƋƵĞďĞŶĞİĐŝŽƐ
ĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐĨƵƚƵƌŽƐŇƵŝƌĆŽƉĂƌĂĂĞŶƟĚĂĚĞĞƋƵĂŶĚŽĐƌŝƚĠƌŝŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐƟǀĞƌĞŵƐŝĚŽĂƚĞŶĚŝĚŽƐƉĂƌĂĐĂĚĂƵŵĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĚĞƐĐƌŝĕĆŽĂƐĞŐƵŝƌ͗(i) Venda de produtosŽŵƉĂŶŚŝĂĂĚŽƚŽƵŽWϰϳZĞĐĞŝƚĂĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽĐŽŵĐůŝĞŶƚĞƐ͘ŶŽǀĂŶŽƌŵĂƚƌĂǌŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐƋƵĞƵŵĂĞŶƟĚĂĚĞ
ĂƉůŝĐĂƌĄƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĂŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚĂƌĞĐĞŝƚĂĞƋƵĂŶĚŽĞůĂĚĞǀĞƌĄƐĞƌƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂ͕
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͘͘͘ŽŶƟŶƵĂĕĆŽ ĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƐ
ĞƐƟŵĂĚŽƐƉĂƌĂĞƐƚĞƐĂƟǀŽƐ͕ŽƋƵĂůĠĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƉƌĞŵŝƐƐĂƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐĞŵ
ŵŽĚĞůŽƐĚĞŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽƐĐŽŵŽŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶĂEŽƚĂϭϲ͘(b) Imposto de renda, contribuição social e outros impostos A Companhia reconhece provisões para situações em que é provável que
ǀĂůŽƌĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐƐĞũĂŵĚĞǀŝĚŽƐ͘YƵĂŶĚŽŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂůĚĞƐƐĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐĨŽƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞ
ĚŽƐǀĂůŽƌĞƐŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĞƐƟŵĂĚŽƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ͕ĞƐƐĂƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐĂĨĞƚĂƌĆŽŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮƐĐĂŝƐ
ĂƚƵĂŝƐĞĚŝĨĞƌŝĚŽƐŶŽƉĞƌşŽĚŽĞŵƋƵĞŽǀĂůŽƌĚĞĮŶŝƟǀŽĨŽƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͘;ĐͿWƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ
ŽŵƉĂŶŚŝĂĠƉĂƌƚĞĞŶǀŽůǀŝĚĂĞŵƉƌŽĐĞƐƐŽƐƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ͕ĐşǀĞŝƐ͕ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐĞƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂŵĞŵŝŶƐƚąŶĐŝĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐ͘ƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ͕ĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƐƉĂƌĂĨĂǌĞƌĨĂĐĞĂƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐ
perdas decorrentes dos processos em curso, são estabelecidas e atualizadas com base na avaliação da
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂŶĂŽƉŝŶŝĆŽĚĞƐĞƵƐĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐůĞŐĂŝƐĞƌĞƋƵĞƌĞŵĞůĞǀĂĚŽŐƌĂƵĚĞũƵůŐĂmento sobre as matérias envolvidas. ;ĚͿZĞǀŝƐĆŽĚĂƐǀŝĚĂƐƷƚĞŝƐĚŽƐďĞŶƐĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ A ComƉĂŶŚŝĂƌĞǀŝƐĂĞ͕ƐĞĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽ͕ĂũƵƐƚĂĂƐǀŝĚĂƐƷƚĞŝƐĚĞƐĞƵƐĂƟǀŽƐ͕ƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞ͘ϰ͘Ϯ:ƵůŐĂŵĞŶƚŽƐ
ĐƌşƟĐŽƐŶĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂǀĂůŝĂƐĞƵĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽĂŽ
ǀĂůŽƌũƵƐƚŽŵĞŶŽƐŽĐƵƐƚŽĚĞǀĞŶĚĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐĚŽWϮϵ͘ƐƐĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĂŵĞůŚŽƌ
ĞƐƟŵĂƟǀĂ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ŶĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽ ĚĂƐ ƉƌĞŵŝƐƐĂƐ ƵƟůŝǌĂĚĂƐ ƉĂƌĂ Ž ĐĄůĐƵůŽ ĚŽ ǀĂůŽƌ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĂĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌŶĂĚĂƚĂĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘ƐƐĂƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐĚŝǌĞŵ
ƌĞƐƉĞŝƚŽ͕ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ Ă͗ ;ŝͿ ƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞ ĞƐƟŵĂĚĂ ĚĞƐƐĞƐ ĐĂŶĂǀŝĂŝƐ͕ ;ŝŝͿ ƋƵĂŶƟĚĂĚĞ ĚĞ ĂĕƷĐĂƌ
ƚŽƚĂůƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů;dZͿƉŽƌƚŽŶĞůĂĚĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͕;ŝŝŝͿƉƌĞĕŽƐĨƵƚƵƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐĚŽdZ͕;ŝǀͿĐƵƐƚŽƐ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚŽĐĂŶĂǀŝĂů;ƚƌĂƚŽƐĐƵůƚƵƌĂŝƐͿ͕ĐƵƐƚŽĚĂƚĞƌƌĂƵƟůŝǌĂĚĂ;ĂůƵŐƵĞůŽƵƉĂƌĐĞƌŝĂͿĞĐƵƐƚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐĂŽĐŽƌƚĞ͕ĐĂƌƌĞŐĂŵĞŶƚŽĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞƐƐĂĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͘KƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ĂƉƵƌĂĚŽƉĂƌĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ ƉŽĚĞƐĞƌƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚŽ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĐĂƐŽĂůŐƵŵĂƐĚĞƐƐĂƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐŶĆŽƐĞĐŽŶĮƌŵĞŵ͘ϱ'ĞƐƚĆŽĚĞƌŝƐĐŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
ϱ͘ϭĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŝŶĐůƵĞŵŽĐĂŝǆĂ͕ŽƐĚĞƉſƐŝƚŽƐďĂŶĐĄƌŝŽƐ
ĞŽƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĚĞĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽĚĞĂůƚĂůŝƋƵŝĚĞǌ͕ĐŽŵǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽƐŽƌŝŐŝŶĂŝƐĚĞĂƚĠƚƌġƐŵĞƐĞƐ͕Ğ
ĐŽŵƌŝƐĐŽŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞĚĞŵƵĚĂŶĕĂĚĞǀĂůŽƌ͕ƐĞŶĚŽŽƐĂůĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽĚĞƐĂůĚŽƐĚĞĐŽŶƚĂƐ
ŐĂƌĂŶƟĚĂƐŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂ͘ϱ͘Ϯ&ĂƚŽƌĞƐĚĞƌŝƐĐŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽOs principais fatores de
ƌŝƐĐŽĂƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞƐƚĆŽĞǆƉŽƐƚĂƐƌĞŇĞƚĞŵĂƐƉĞĐƚŽƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽͲŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ĞĞĐŽŶƀŵŝĐŽͲĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘KƐƌŝƐĐŽƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽͲŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ;ƚĂŝƐĐŽŵŽ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͕ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞĚĞŵĂŶĚĂ͕ĐŽŶĐŽƌƌġŶĐŝĂĞŵƵĚĂŶĕĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐŶĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĂŝŶĚƷƐƚƌŝĂͿƐĆŽĞŶĚĞƌĞĕĂĚŽƐƉĞůŽƐĞƵ
ŵŽĚĞůŽĚĞŐĞƐƚĆŽ͘KƐƌŝƐĐŽƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽͲĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƌĞŇĞƚĞŵ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞǀĂƌŝĄǀĞŝƐŵĂĐƌŽĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐ͕ĐŽŵŽƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽĞĚĞũƵƌŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƵƟůŝǌĂŵ͘ƐƐĞƐƌŝƐĐŽƐƐĆŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞ
ƉŽůşƟĐĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĞŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ͕ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚĞůŝŵŝƚĞƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂ
ĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉŽƐƐƵĞŵƵŵĂƉŽůşƟĐĂĐŽŶƐĞƌǀĂĚŽƌĂĚĞŐĞƐƚĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĞƌŝƐĐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵŽŶŝƚŽƌĂĚŽƐƉĞůĂĂůƚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞĞƐƚĂƉƌĄƟĐĂƉŽƐƐƵŝĐŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐŽďũĞƟǀŽƐ
ƉƌĞƐĞƌǀĂƌŽǀĂůŽƌĞĂůŝƋƵŝĚĞǌĚŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞŐĂƌĂŶƟƌƌĞĐƵƌƐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƉĂƌĂŽďŽŵĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚŽƐŶĞŐſĐŝŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐƵĂƐĞǆƉĂŶƐƁĞƐ͘KƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƌŝƐĐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐƉĞůĂŐĞƐƚĆŽĚĂ
alta administração são o risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. 5.2.1 Risco de crédito
ZŝƐĐŽĚĞĐƌĞĚŝƚŽĠŽƌŝƐĐŽĚĞƉƌĞũƵşǌŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĐĂƐŽƵŵĐůŝĞŶƚĞ
ŽƵĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞĞŵƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĨĂůŚĞĞŵĐƵŵƉƌŝƌĐŽŵƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ͕ƋƵĞ
ƐƵƌŐĞŵ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĚŽƐ ƌĞĐĞďşǀĞŝƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ĚĞ ƐƵĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ĚĞ ĐůŝĞŶƚĞƐ Ğ Ğŵ ơƚƵůŽƐ
ĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͘EĂŐĞƐƚĆŽĚŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞŵƌĞůĂĕĆŽĂĐůŝĞŶƚĞƐ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
ĂĚŽƚĂŵĐŽŵŽƉƌĄƟĐĂĂĂŶĄůŝƐĞĚĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚĞƐĞƵƐĐůŝĞŶƚĞƐ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽĂ
ĚĞĮŶŝĕĆŽĚĞůŝŵŝƚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĞŵĂďĞƌƚŽ͘ĞĨŽƌŵĂŐĞƌĂů͕
ŽĚŝƌĞĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽƐŶĞŐſĐŝŽƐĠƚƌĂƚĂĚŽĞŵƌĞƵŶŝƁĞƐƉĂƌĂƚŽŵĂĚĂƐĚĞĚĞĐŝƐƁĞƐ͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞĂĚĞƋƵĂĕƁĞƐĚĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐ͕ǀŝƐĂŶĚŽŵĂŶƚĞƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞƐƉĞƌĂĚŽƐ͘5.1.2
ZŝƐĐŽĚĞůŝƋƵŝĚĞǌ Risco de liquidez é o risco em que a Companhia e suas controladas estão associadas
ĂŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐĐŽŵƐĞƵƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘ĂďŽƌĚĂŐĞŵĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ
ĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŶĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞůŝƋƵŝĚĞǌĠĚĞŐĂƌĂŶƟƌ͕ŽŵĄǆŝŵŽƉŽƐƐşǀĞů͕ƋƵĞƐĞŵƉƌĞƚĞŶŚĂ
ůŝƋƵŝĚĞǌƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĐƵŵƉƌŝƌĐŽŵƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĂŽǀĞŶĐĞƌĞŵ͕ƐŽďĐŽŶĚŝĕƁĞƐŶŽƌŵĂŝƐĞĚĞĞƐƚƌĞƐƐĞ͕
ƐĞŵ ĐĂƵƐĂƌ ƉĞƌĚĂƐ ŝŶĂĐĞŝƚĄǀĞŝƐ ŽƵ ĐŽŵ ƌŝƐĐŽ ĚĞ ƉƌĞũƵĚŝĐĂƌ Ă ƌĞƉƵƚĂĕĆŽ ĚĂƐ ŵĞƐŵĂƐ͘  ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ
ƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƚƌĂďĂůŚĂŵĂůŝŶŚĂŶĚŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞĞŐĞƌĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞŵŽĚŽĂĐƵŵƉƌŝƌƐƵĂƐ
ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐŶŽƐƉƌĂǌŽƐĂĐŽƌĚĂĚŽƐ͕ĞŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĂůŝĞŶƚĂƌƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂ
ĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉĂƐƐĂŵƉŽƌƵŵƉĞƌşŽĚŽĚĞŝŶƐƵĮĐŝġŶĐŝĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͕ĞĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞƐƚĄ
ƚƌĂďĂůŚĂŶĚŽƉĂƌĂĂĂĚĞƋƵĂĕĆŽĚŽŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĮŶĂŶĐĞŝƌŽĂŽŇƵǆŽĚĞŐĞƌĂĕĆŽĚĞĐĂŝǆĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ǀŝĚĞ
ŵĂŝŽƌĞƐĚĞƚĂůŚĞƐŶĂEŽƚĂϭ͘ϯ͘ƐĞŐƵŝƌ͕ĞƐƚĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĂƐŵĂƚƵƌŝĚĂĚĞƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐĚĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ĞŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ŶĆŽŝŶĐůƵĞŵŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞũƵƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐĞǆĐůƵŝŶĚŽ
ŽŝŵƉĂĐƚŽĚĞĂĐŽƌĚŽƐĚĞŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĚĞŵŽĞĚĂƐƉĞůĂƉŽƐŝĕĆŽůşƋƵŝĚĂ͗(a) Controladora
31/03/2019
Valor
12 meses
1-2
2 - 5 DĂŝƐƋƵĞ
ĐŽŶƚĄďŝů
ou menos
anos
anos
5 anos
Fornecedores de cana
36.735
36.735
Fornecedores diversos
71.207
71.207
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
1.103.835
1.103.835
KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ
29.353
29.353
KƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐăƉĂŐĂƌ
132.202
46.095
17.995
34.314
33.798
1.373.332
1.287.225
17.995
34.314
33.798
31/03/2018
Valor 12 meses ou
1-2
2 - 5 DĂŝƐƋƵĞ
ĐŽŶƚĄďŝů
menos
anos
anos
5 anos
Fornecedores de cana
46.127
46.127
Fornecedores diversos
79.530
79.530
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
1.028.782
221.281
262.897
431.250
113.354
KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ
24.667
24.667
KƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐăƉĂŐĂƌ
126.800
31.214
15.112
43.827
36.647
1.305.906
402.819
278.009
475.077
150.001
01/04/2017
Valor
12 meses
1-2
2 - 5 DĂŝƐƋƵĞ
ĐŽŶƚĄďŝů
ou menos
anos
anos
5 anos
Fornecedores de cana
54.493
54.493
Fornecedores diversos
84.055
84.055
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
1.062.252
478.659
453.189
128.900
1.504
KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ
17.388
17.388
KƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐăƉĂŐĂƌ
121.177
50.981
13.518
30.880
25.798
1.339.365
685.576
466.707
159.780
27.302
(b) Consolidado
31/03/2019
Valor
12 meses
1-2
2-5
DĂŝƐƋƵĞ
ĐŽŶƚĄďŝů
ou menos
anos
anos
5 anos
Fornecedores de cana
36.735
36.735
Fornecedores diversos
72.964
72.964
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
1.107.698
1.107.698
KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ
29.354
29.354
KƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐăƉĂŐĂƌ
115.277
46.095
17.995
34.314
16.873
1.362.028
1.292.846
17.995
34.314
16.873
31/03/2018
Valor
12 meses
1-2
2 - 5 DĂŝƐƋƵĞϱ
ĐŽŶƚĄďŝů
ou menos
anos
anos
anos
Fornecedores de cana
46.127
46.127
Fornecedores diversos
84.713
84.713
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
1.035.911
227.775
263.132
431.650
113.354
KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ
24.667
24.667
KƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐăƉĂŐĂƌ
112.776
31.214
15.112
43.827
22.623
1.304.194
414.496
278.244
475.477
135.977
01/04/2017
Valor
12 meses
1-2
2 - 5 DĂŝƐƋƵĞϱ
ĐŽŶƚĄďŝů
ou menos
anos
anos
anos
Fornecedores de cana
54.493
54.493
Fornecedores diversos
88.948
88.948
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
1.071.115
483.015
457.061
129.535
1.504
KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ
13.255
13.255
KƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐăƉĂŐĂƌ
113.657
50.981
13.518
30.880
18.278
1.341.468
690.692
470.579
160.415
19.782
5.2.3 Risco de mercado Decorre da possibilidade de oscilação dos preços de mercado, tais como taxas
ĚĞĐąŵďŝŽ͕ƚĂǆĂƐĚĞũƵƌŽƐĞƉƌĞĕŽƐĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĚŽƐŽƵƉƌŽĚƵǌŝĚŽƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚŽƐ
ĚĞŵĂŝƐŝŶƐƵŵŽƐƵƟůŝǌĂĚŽƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽ͘5.2.3.1 Risco de taxas de câmbio Decorre da posƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞŽƐĐŝůĂĕƁĞƐĚĂƐƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽĚĂƐŵŽĞĚĂƐĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉĂƌĂĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŝŶƐƵŵŽƐ͕ĂǀĞŶĚĂĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐĞĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƚĞŵŇƵǆŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞĐŽŵƉƌĂƐĞǀĞŶĚĂƐĞŵŽƵƚƌĂƐŵŽĞĚĂƐ͘
KƐƐĂůĚŽƐĚĞĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĞǆƉŽƐƚŽƐĂŵŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŵ
ĚſůĂƌĞƐŶŽƌƚĞͲĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐĞĞƐƚĆŽĂƐƐŝŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͗
Controladora e Consolidado
31/03/2019
31/03/2018
01/04/2017
Milhares de Milhares de Milhares de Milhares de Milhares de Milhares de
USD
Reais
USD
Reais
USD
Reais
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĞŵĚſůĂƌĞƐ
norte-americanos
1.591
6.200
3.585
11.917
2.515
7.969
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐͬĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ĞŵĚſůĂƌĞƐŶŽƌƚĞͲĂŵĞͲ
ricanos
(165.503)
(644.916)
(169.046)
(561.876)
(173.339)
(549.207)
ǆƉŽƐŝĕĆŽ͕ůşƋƵŝĚĂ
(163.912)
(638.716)
(165.461)
(549.959)
(170.824)
(541.238)
KƌŝƐĐŽĚĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĐĂŵďŝĂŝƐƐŽďƌĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĠŵŝŶŝŵŝǌĂĚŽƉŽƌƚĂůǀĂƌŝĂĕĆŽĞƐƚĂƌ
ƚĂŵďĠŵ ůĂƐƚƌĞĂĚĂ ĐŽŵ Ă ƉƌĞĐŝĮĐĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ƉƌŽĚƵƚŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ;ĂĕƷĐĂƌͿ͕ ƉŽŝƐ Ă ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞ
ĚĞƐƚĞƉƌŽĚƵƚŽĠĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĚŽǀŝĂĞǆƉŽƌƚĂĕĆŽ͕ƐĞŶĚŽĂƐƐŝŵ͕ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞŽŚĞĚŐĞĐĂŵďŝĂůĚĂĚşǀŝĚĂĠƌĞĂůŝǌĂĚŽǀŝĂƌĞĐĞŝƚĂĚĞĂĕƷĐĂƌ͕ĮǆĂŶĚŽƉƌĞĕŽĚŽŵĞƐŵŽĞĐŽŵƉĞŶƐĂŶĚŽĚſůĂƌƌĞĐĞďŝĚŽǀƐ͘ĚſůĂƌ
ƉĂŐŽŶŽĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽ͘5.2.3.2 Risco de taxas de juros Decorre da possibilidade da Companhia sofrer
ŐĂŶŚŽƐŽƵƉĞƌĚĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞŽƐĐŝůĂĕƁĞƐĚĞƚĂǆĂƐĚĞũƵƌŽƐŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƐŽďƌĞƐĞƵƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘sŝƐĂŶĚŽĂŵŝƟŐĂĕĆŽĚĞƐƐĞƟƉŽĚĞƌŝƐĐŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂďƵƐĐĂĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂƌĂĐĂƉƚĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞƚĂǆĂƐƉƌĞĮǆĂĚĂƐŽƵƉſƐͲĮǆĂĚĂƐ͘5.3 Risco operacional Risco operacional é o risco de
ƉƌĞũƵşǌŽƐĚŝƌĞƚŽƐŽƵŝŶĚŝƌĞƚŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞƵŵĂǀĂƌŝĞĚĂĚĞĚĞĐĂƵƐĂƐĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐĂƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͕ƉĞƐƐŽĂů͕
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ Ğ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ƐƵĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ Ğ ĚĞ ĨĂƚŽƌĞƐ ĞǆƚĞƌŶŽƐ͕ ĞǆĐĞƚŽ ƌŝƐĐŽƐ ĚĞ
ĐƌĞĚŝƚŽ͕ŵĞƌĐĂĚŽĞůŝƋƵŝĚĞǌ͕ĐŽŵŽĂƋƵĞůĞƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞĞǆŝŐġŶĐŝĂƐůĞŐĂŝƐĞƌĞŐƵůĂƚſƌŝĂƐĞĚĞƉĂĚƌƁĞƐ
ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞĂĐĞŝƚŽƐĚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͘ZŝƐĐŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐƐƵƌŐĞŵĚĞƚŽĚĂƐĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͘KŽďũĞƟǀŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĠĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌŽƌŝƐĐŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƉƌĞũƵşǌŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞĚĂŶŽƐĂƐƵĂƌĞƉƵƚĂĕĆŽĞďƵƐĐĂƌĞĮĐĄĐŝĂĚĞĐƵƐƚŽƐĞƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞƋƵĞƌĞƐƚƌŝŶũĂŵŝŶŝĐŝĂƟǀĂĞĐƌŝĂƟǀŝĚĂĚĞ͘5.4 Risco de estrutura de capital DeĐŽƌƌĞĚĂĞƐĐŽůŚĂĞŶƚƌĞĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ;ĂƉŽƌƚĞƐĚĞĐĂƉŝƚĂůĞƌĞƚĞŶĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐͿĞĐĂƉŝƚĂůĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐƋƵĞ
ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĨĂǌĞŵƉĂƌĂĮŶĂŶĐŝĂƌƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͘WĂƌĂŵŝƟŐĂƌŽƐƌŝƐĐŽƐĚĞůŝƋƵŝĚĞǌĞ
ĂŽƟŵŝǌĂĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽŵĠĚŝŽƉŽŶĚĞƌĂĚŽĚŽĐĂƉŝƚĂů͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂŵŽŶŝƚŽƌĂƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞŽƐŶşǀĞŝƐ
de endividamento de acordo com os padrões de mercado. ϲ ƐƟŵĂƟǀĂ ĚŽ ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ Pressupõe-se
ƋƵĞŽƐƐĂůĚŽƐĚĂƐĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐĞĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌĂŽƐĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƉĞůŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝů͕
ŵĞŶŽƐĞǀĞŶƚƵĂůƉĞƌĚĂ;ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚͿ͕ĞƐƚĞũĂŵƉƌſǆŝŵŽƐĚĞƐĞƵƐǀĂůŽƌĞƐũƵƐƚŽƐ͘KǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ƉĂƌĂĮŶƐĚĞĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ͕ĠĞƐƟŵĂĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞŽĚĞƐĐŽŶƚŽĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ
ĨƵƚƵƌŽƐƉĞůĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐǀŝŐĞŶƚĞŶŽŵĞƌĐĂĚŽ͕ƋƵĞĞƐƚĄĚŝƐƉŽŶşǀĞůƉĂƌĂĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
ƉĂƌĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĂƉůŝĐĂŵŽWϰϬ;ZϭͿƉĂƌĂ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐŶŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůƉĞůŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͕ŽƋƵĞƌĞƋƵĞƌĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ
ĚĂƐŵĞŶƐƵƌĂĕƁĞƐĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉĞůŽŶşǀĞůĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞŚŝĞƌĂƌƋƵŝĂĚĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽ͗͘WƌĞĕŽƐĐŽƚĂĚŽƐ;ŶĆŽ
ĂũƵƐƚĂĚŽƐͿĞŵŵĞƌĐĂĚŽƐĂƟǀŽƐƉĂƌĂĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐŝĚġŶƟĐŽƐ;ŶşǀĞůϭͿ͘͘/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ĂůĠŵĚŽƐƉƌĞĕŽƐ
ĐŽƚĂĚŽƐ͕ŝŶĐůƵşĚĂƐŶŽŶşǀĞůϭ͕ƋƵĞƐĆŽŽďƐĞƌǀĄǀĞŝƐƉĞůŽŵĞƌĐĂĚŽƉĂƌĂŽĂƟǀŽŽƵƉĂƐƐŝǀŽ͕ƐĞũĂĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ;ŽƵƐĞũĂ͕ĐŽŵŽƉƌĞĕŽƐͿŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ;ŽƵƐĞũĂ͕ĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚŽƐƉƌĞĕŽƐͿ;ŶşǀĞůϮͿ͘͘/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉĂƌĂ
ŽƐĂƟǀŽƐŽƵƉĂƐƐŝǀŽƐƋƵĞŶĆŽƐĆŽďĂƐĞĂĚĂƐŶŽƐĚĂĚŽƐĂĚŽƚĂĚŽƐƉĞůŽŵĞƌĐĂĚŽ;ŽƵƐĞũĂ͕ŝŶƐĞƌĕƁĞƐŶĆŽ
ŽďƐĞƌǀĄǀĞŝƐͿ;ŶşǀĞůϯͿ͘ŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵ͕ŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂǀĂůŽƌũƵƐƚŽŵĂŶƟĚŽƐ
ƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ;EŽƚĂϳͿ͕ĞƐƚĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽEşǀĞůϮ;ŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϴͲEşǀĞů
ϮͿĞǆĐĞƚŽŽĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽƋƵĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽĐŽŵŽEşǀĞůϯ͘ϳ͘/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƉŽƌĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
ƟǀŽ
Controladora
Consolidado
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞ
ƌĞĐĞďşǀĞŝƐ
31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017 31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017
Caixa e equivalentes de caixa 18.614
2.511
14.246
18.683
2.517
14.262
ƉůŝĐĂĕĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂ
325
325
Contas a receber de clientes
7.095
13.663
23.348
7.384
17.034
26.269
Outras contas a receber
4.186
7.036
3.396
4.186
7.082
3.453
WĂƐƐŝǀŽ
KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
Fornecedores de cana
36.735
46.127
54.493
36.735
46.127
54.493
Fornecedores diversos
71.207
79.530
84.055
72.964
84.713
88.948
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞ
ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
1.103.835
1.028.782
1.062.252 1.107.698
1.035.911
1.071.115
KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ
29.352
24.667
17.388
29.353
24.667
13.255
KƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĂƉĂŐĂƌϭϯϮ͘ϮϬϮ
126.800
121.177
115.277
112.776
113.657
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĚĞƐŝŐŶĂĚŽƐ
ƉĞůŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐͲ
314
314
ϴ͘ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ
de caixa
Controladora
Consolidado
31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017 31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017
Caixa
6
1
6
6
1
6
ĞƉſƐŝƚŽƐďĂŶĐĄƌŝŽƐ
17.530
2.378
11.178
17.530
2.378
11.178
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
1.078
132
3.062
1.147
138
3.078
18.614
2.511
14.246
18.683
2.517
14.262
Os saldos de caixa e equivalentes de caixa representam valores com vencimento inferiores há 90 dias,
ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐƉĂƌĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĂƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽ͕ƐĞŵǀşŶĐƵůŽƐĚĞŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽ͘ƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ƐĆŽ ĚŝĄƌŝĂƐ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ ƉŽƌ ĞƌƟĮĐĂĚŽƐ ĚĞ ĞƉſƐŝƚŽ ĂŶĐĄƌŝŽ Ͳ Ɛ ĂƚƌĞůĂĚŽƐ ĂŽ ĞƌƟĮĐĂĚŽ ĚĞ
ĞƉſƐŝƚŽ/ŶƚĞƌďĂŶĐĄƌŝŽͲ/͕ƌĞŵƵŶĞƌĂĚĂƐƉĞůĂƚĂǆĂŵĠĚŝĂĚŽ/͕ǀĂƌŝĄǀĞůĂŽƉƌĂǌŽĞŵƋƵĞŽƐĂůĚŽĮĐĂ
aplicado. 9. Contas a receber de clientes
Controladora
Consolidado
31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017 31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017
6.200
11.917
6.104
6.200
11.917
7.969
1.576
1.885
17.699
3.317
6.808
19.191

Clientes no exterior
ůŝĞŶƚĞƐŶŽƉĂşƐ
Provisão para crédito de
liquidação duvidosa

(681)
7.095

(139)
13.663

(455)
23.348

(2.133)
7.384

(1.691)
17.034

(891)
26.269

KǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĚĂƐĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐŶĂĚĂƚĂĚĞƐƐĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƉŽĚĞƐĞƌĂƐƐŝŵ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚŽ͗
A vencer
Vencidos de 1 a 180 dias
Vencidos a mais de 180 dias
^ĂůĚŽĮŶĂů

31/03/2019
5.000
1.517
1.259
7.776

Controladora
31/03/2018 01/04/2017
12.043
18.914
1.177
3.809
582
1.080
13.802
23.803

31/03/2019 31/03/2018
5.390
12.869
2.868
5.274
1.259
582
9.517
18.725

Consolidado
01/04/2017
21.323
4.756
1.081
27.160

ǀŝŵĞŶƚĂĕƁĞƐŶĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂŽďƐŽůĞƐĐġŶĐŝĂƐĆŽĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗

Controladora e Consolidado
31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017
^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
(769)
(421)
(451)
Reversão
211
167
170
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ
(1.245)
(515)
(140)
^ĂůĚŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
(1.803)
(769)
(421)
ƐŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕƁĞƐŶĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌĚĞŵĞƌĐĂĚŽƐĆŽĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗
Controladora e Consolidado
31/03/2019
31/03/2018
01/04/2017
^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
(947)
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ
(2.438)
(947)
Reversão
947
^ĂůĚŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
(2.438)
(947)
Os adiantamentos a fornecedores de cana-de-açúcar referem-se a valores adiantados frente a conƚƌĂƚŽƐ ǀŝŐĞŶƚĞƐ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ϭ͘Ϭϵϯ͘ϵϭϵ ƚŽŶĞůĂĚĂƐ ĚĞ ĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ Ğŵ ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵ ;ϯϰϬ͘ϵϴϭ Ğŵ
ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϴͿ͕ĐƵũĂĞŶƚƌĞŐĂĚŽƉƌŽĚƵƚŽŽĐŽƌƌĞƌĄŶĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƐĂĨƌĂƐ͗
Controladora e Consolidado
31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017
Safra 2017/18
65.696
Safra 2018/19
11.896
22.209
Safra 2019/20
34.763
2.771
18.472
Safra 2020/21
11.082
1.929
12.471
Safra 2021/22
6.009
988
5.133
Safra 2022/23
4.131
649
2.995
Safra 2023/24
2.027
279
Safra 2024/25
621
58.633
18.512
126.976
11. Tributos a recuperar

Controladora
Consolidado
31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017 31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017
COFINS (i)
60.210
73.677
68.468
60.210
73.677
68.468
Provisão para créditos COFINS (ii)
(1.967)
(71.839)
(69.478)
(1.967)
(71.839)
(69.478)
PIS (i)
14.782
16.388
15.155
14.782
16.388
15.155
Provisão para créditos PIS (ii)
(427)
(15.987)
(15.234)
(427)
(15.987)
(15.234)
/D^;ŝͿ
12.926
15.531
19.127
13.107
15.712
20.553
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐƌĠĚŝƚŽƐ/D^;ŝŝͿ
(3.232)
(3.232)
(3.227)
(3.232)
(3.232)
(3.227)
IPI (i)
9.377
9.150
9.010
9.377
9.150
9.010
Provisão para créditos IPI (ii)
(2.575)
(2.575)
(2.554)
(2.575)
(2.575)
(2.554)
ZĞŝŶƚĞŐƌĂ
13.238
4.827
4.900
13.238
4.827
4.900
Impostos a compensar de recolhimento
antecipado parc. Lei 12.865/2013
18.948
1.632
18.948
1.632
121.280
27.572
26.167
121.461
27.753
27.593
ƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
(21.358)
(18.911)
(15.400)
(21.539)
(19.092)
(16.826)
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
99.922
8.661
10.767
99.922
8.661
10.767

;ŝͿ ZĞĨĞƌĞͲƐĞ Ă ƐĂůĚŽƐ ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐ ĚĂƐ ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ ĚĞ ŝŶƐƵŵŽƐ Ğ ďĞŶƐ ĚŽ ĂƟǀŽ
ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͘ ;ŝŝͿ Ɛ ƉƌŽǀŝƐƁĞƐ ƉĂƌĂ ƉĞƌĚĂƐ ŶĂ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ƐĆŽ ĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƐ ƋƵĂŶĚŽ Ă ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ŝĚĞŶƟĮĐĂ ƋƵĞ ŽƐ ŵĞƐŵŽƐ ŶĆŽ ƐĆŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ŶŽ ĐƵƌƐŽ ŶŽƌŵĂů ĚĂƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
ŽŶƐƟƚƵŝŶĚŽƉƌŽǀŝƐĆŽĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞŐůŽƐĂƐŽĐŽƌƌŝĚĂƐĞŵƉĞĚŝĚŽƐĚĞƌĞƐƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽƐŝŵƉĞƚƌĂĚŽƐ
ũƵŶƚŽĂhŶŝĆŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĐŽƌƌĞƵĂĞƐƐĂƐŐůŽƐĂƐ͕ĞĞƐƉĞƌĂŽĚĞƐĨĞĐŚŽĚĞƐƐĞƚĞŵĂƉĂƌĂƌĞǀĞƌƚĞƌĂ
ƉƌŽǀŝƐĆŽĞŵĐĂƐŽĚĞġǆŝƚŽ͘ǀĂƌŝĂĕĆŽĞŵWƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌĠĚŝƚŽƐĚĞK&/E^ĞW/^ĠƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽƚƌĂďĂůŚŽ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵĐŽŶƐƵůƚŽƌŝĂĞǆƚĞƌŶĂĐŽŵŽďũĞƟǀŽĚĞƌĞǀŝƐĂƌĂŵĂƚƌŝǌĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ͕
ƋƵĞĨƌĞŶƚĞĂŽĂǀĂŶĕŽŶĂũƵƌŝƐƉƌƵĚġŶĐŝĂĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞW/^ͬK&/E^ƐŽďƌĞŝŶƐƵŵŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ͕
ĐŽŵĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚŽZ&͕W'&EĞ^d:ĨĂǀŽƌĄǀĞŝƐĂŽĐŽŶƚƌŝďƵŝŶƚĞ͕ĨŽƌĂŵƌĞǀĞƌƟĚĂƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐĚĞŐůŽƐĂ
dos créditos desta natureza.
Controladora
Consolidado
I.R. e C.S. a recuperar
/ZƌĞĐŽůŚŝĚŽƐŽďƌĞĞƐƟŵĂƟǀĂ
^ƌĞĐŽůŚŝĚĂƐŽďƌĞĞƐƟŵĂƟǀĂ
/ZĞ^ƌĞƟĚŽŶĂĨŽŶƚĞ
ƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ

ƐŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕƁĞƐŶĂƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂƉĞƌĚĂĐŽŵĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞƚƌŝďƵƚŽƐƐĆŽĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗
Controladora e Consolidado
31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017
Saldo inicial
(93.633)
(90.493)
(14.971)
Adições
(262)
(19.847)
(87.011)
hƟůŝǌĂĕƁĞƐ
(1.095)
Reversão
85.694
16.707
12.584
^ĂůĚŽĮŶĂů
(8.201)
(93.633)
(90.493)
ϭϮ͘ƟǀŽƐĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞƐĐŽŶƟŶƵĂĚĂ Os valores referentes aos bens imobilizados da Unidade PenápoůŝƐĨŽƌĂŵƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽďĞŶƐĚĞƐƟŶĂĚŽƐĂǀĞŶĚĂĞĐŽŵŽŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞƐĐŽŶƟŶƵĂĚĂ͘ƐƐĂƵŶŝĚĂĚĞ
ŶĆŽƉŽƐƐƵŝŽƉĞƌĂĕƁĞƐŽƵŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂůĠŵĚŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĂƉĞƌĚĂƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƋƵĂŶĚŽĚŽƌĞĐĄůĐƵůŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽŵĞŶŽƐĐƵƐƚŽƐĚĞǀĞŶĚĂ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϱϳ͘ϮϰϮ͘
13. Partes relacionadas
Controladora
Consolidado
Saldos
31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017 31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
"Adiantamentos para aquisição de
cana-de-açúcar (acionistas)"
5.710
13.781
14.591
5.710
13.781
14.591
"Adiantamentos para aquisição de canade-açúcar e diesel (controladas) (i)"
14.313
6.555
16.449
DƷƚƵŽĐŽŵĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
27.822
27.354
26.288
27.822
27.354
26.288
ŽŵƉĂƌƟůŚĂŵĞŶƚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐͲ
65
65
47.845
47.755
57.393
33.532
41.135
40.879
WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
"Fornecedores de cana-deaçúcar (acionistas)"
119.694
110.006
78.613
119.694
110.006
78.613
Fornecedores de cana-deaçúcar (controladas)
57.845
46.175
33.508
-

Saldo em 01/04/2017 (Reapresentado)
Adições
ĂŝǆĂƐ
ZĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽƉĂƌĂŵĂŶƟĚŽƉĂƌĂǀĞŶĚĂ
dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ
Depreciação
Saldo em 31/03/2018 (Reapresentado)
Custo total
Depreciação acumulada
Valor residual
Saldo em 31/03/2018 (Reapresentado)
Adições
ĂŝǆĂƐ
dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ
Depreciação
Saldo em 31/03/2019
Custo total
Depreciação acumulada
Valor residual
Saldo em 01/04/2017 (Reapresentado)
Adições
ĂŝǆĂƐ
ZĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽƉĂƌĂŵĂŶƟĚŽƉĂƌĂǀĞŶĚĂ
dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ
Depreciação
Saldo em 31/03/2018 (Reapresentado)
Custo total
Depreciação acumulada
Valor residual
Saldo em 31/03/2018 (Reapresentado)
Adições
ĂŝǆĂƐ
dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ
Depreciação
Saldo em 31/03/2019
Custo total
Depreciação acumulada
Valor residual

31/03/2019
(139)
499
(1.041)
(681)

31/03/2018
(455)
765
(449)
(139)

Controladora
01/04/2017
(1.405)
1.279
(329)
(455)

31/03/2019 31/03/2018
(1.691)
(891)
1.807
833
(2.249)
(1.633)
(2.133)
(1.691)

Consolidado
01/04/2017
(1.841)
1.279
(329)
(891)

ĚŝİĐŝŽƐĞ
construções
165.646
1.020
(49)
(56.125)
1.508
(10.674)
101.326
183.115
(81.789)
101.326
101.326
(207)
(4.847)
96.272
182.908
(86.636)
96.272
ĚŝİĐŝŽƐĞ
construções
166.302
1.020
(460)
(56.125)
1.508
(10.699)
101.546
183.548
(82.002)
101.546
101.546
(207)
(4.871)
96.468
183.341
(86.873)
96.468

DĄƋƵŝŶĂƐĞ
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ
474.434
52.088
(6.748)
(46.310)
13.541
(87.978)
399.027
923.378
(524.351)
399.027
399.027 8.801
(16.622)
2.311
(60.651)
332.866
917.868
(585.002)
332.866
DĄƋƵŝŶĂƐĞ
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ
481.961
52.089
(13.955)
(46.310)
13.541
(88.092)
399.234
927.426
(528.192)
399.234
399.234
8.801
(16.642)
2.311
(60.677)
333.027
921.896
(588.869)
333.027

Veículos
26.128
2.227
(527)
(3.881)
23.947
64.306
(40.359)
23.947
23.947 132
(1)
(3.173)
20.905
64.437
(43.532)
20.905
Veículos
28.215
2.227
(2.590)
(3.905)
23.947
65.467
(41.520)
23.947
23.947
132
(1)
(3.173)
20.905
65.598
(44.693)
20.905

DſǀĞŝƐĞ
utensílios
1.375
51
(99)
(125)
(208)
994
2.931
(1.937)
994
994 36
(242)
(93)
695
2.725
(2.030)
695
DſǀĞŝƐĞ
utensílios
1.375
51
(99)
(125)
(208)
994
2.931
(1.937)
994
994
36
(242)
(93)
695
2.725
(2.030)
695

Fornecedores de insumos e materiais

Fornecedores de cana terceiros
Total

Controladora
Consolidado
31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017 31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017
34.173
48.989
64.441
35.930
54.172
69.334
5.828
6.699
11.588
5.828
6.699
11.588
31.206
23.842
8.026
31.206
23.842
8.026
71.207
79.530
84.055
72.964
84.713
88.948
36.735
46.127
54.493
36.735
46.127
54.493
107.942
125.657
138.548
109.699
130.840
143.441

ϭϴ͘ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐKƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĨŽƌĂŵĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĞŵƐƵĂƚŽtalidade para passivo circulante em função da quebra dos covenants estabelecidos nas cláusulas dos
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂƚƌĞůĂĚŽƐĂŽƉĞĚŝĚŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂů͘/ŵƉŽƌƚĂŶƚĞƌĞƐƐĂůƚĂƌƋƵĞŶĆŽŚĂǀĞƌĄ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŶƚĞŶĚĞƋƵĞĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚƵǀŝĚŽƐĂĠƐƵĮĐŝĞŶƚĞ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂĞƚŽĚĂĂĚşǀŝĚĂďĂŶĐĄƌŝĂĞƐƚĄƐĞŶĚŽƌĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĂĚĞŶƚƌŽĚŽWůĂŶŽĚĂZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂů͕ƐĞŶĚŽƋƵĞĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϵϬйĚĂƐƵĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞƐĞƌĄůŝƋƵŝĚĂĚĂǀŝĂǀĞŶĚĂĚĂhW/ĞŽ
ƉĂƌĂĐŽďƌŝƌĂƐƉĞƌĚĂƐĞƐƟŵĂĚĂƐŶĂƐĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ͘
ϭϬ͘ƐƚŽƋƵĞƐ
Controladora
Consolidado ƌĞƐƚĂŶƚĞŶĞŐŽĐŝĂĚŽƉĂƌĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ͘(a) Controladora
Produtos acabados
Produtos em elaboração
DĂƚĠƌŝĂŝƐĚĞĂůŵŽǆĂƌŝĨĂĚŽĞ
outros
;ͲͿWƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂŽďƐŽůĞƐĐġŶĐŝĂ
( - ) Provisão para Redução ao
valor de mercado
Adiantamentos a fornecedores
de cana-de-açúcar
Adiantamentos a fornecedores
de materiais
ƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ;ŝͿ

31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017 31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017
6.134
14.476
19.858
6.134
14.476
19.858
442
1.042
2.237
442
1.042
2.237
14.640
21.216
(1.803)

16.878
32.396
(769)

18.411
40.506
(421)

15.033
21.609
(1.803)

17.181
32.699
(769)

(2.438)
16.975
58.633
2.999
78.607
(54.737)
23.870

18.675
40.770
(421)

(947)
30.680

40.085

(2.438)
17.368

(947)
30.983

40.349

18.512

126.976

58.633

18.512

126.976

3.017
52.209
(45.594)
6.615

2.974
170.035
(108.755)
61.280

4.856
80.857
(56.987)
23.870

3.032
52.527
(45.912)
6.615

3.020
170.345
(109.065)
61.280

Representado substancialmente por adiantamentos a fornecedores de cana-de-açúcar. As mo

Taxa média
Modalidade
Moeda
Indexador
anual de juros 31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017
Finame
ZΨ
dĂǆĂWƌĠͲĮǆĂĚĂ
ϱ͕ϵϭй
50.551
53.432
78.611
Finame
ZΨ
TJLP
ϱ͕ϵϮй
8.820
13.187
ĂƉŝƚĂůĚĞŐŝƌŽ
ZΨ
CDI
ϯ͕ϴϵй
173.569
183.115
220.631
ĂƉŝƚĂůĚĞŐŝƌŽ
ZΨ
dĂǆĂWƌĠͲĮǆĂĚĂ
ϭϬ͕Ϭϯй
6.311
1.756
WƌĠͲƉĂŐĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂĞǆƉŽƌƚĂĕĆŽ USD
VC
ϳ͕Ϭϴй
364.290
364.399
308.009
WƌĠͲƉĂŐĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂĞǆƉŽƌƚĂĕĆŽ USD
>/KZϯŵĞƐĞƐ
ϱ͕Ϯϯй
185.659
105.653
106.489
WƌĠͲƉĂŐĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂĞǆƉŽƌƚĂĕĆŽ USD
>/KZϲŵĞƐĞƐ
ϱ͕ϵϴй
29.002
31.807
28.817
Crédito rural
ZΨ
CDI
ϰ͕ϭϬй
160.381
152.982
126.470
ACC
USD
VC
ϲ͕ϴϴй
68.308
64.282
111.828
Prorenova
ZΨ
dĂǆĂWƌĠͲĮǆĂĚĂ
ϱ͕ϱϬй
18.600
18.298
27.921
Prorenova
ZΨ
TJLP
Ϯ͕ϳϬй
37.659
40.902
57.381
>ĞĂƐŝŶŐ
ZΨ
dĂǆĂWƌĠͲĮǆĂĚĂ
ϭϴ͕ϭϲй
1.121
1.540
2.030
ŽŶƚĂ'ĂƌĂŶƟĚĂ
ZΨ
1.907
1.694
1.106.178
1.033.047
1.068.187
;ͲͿƵƐƚŽƐĚĞƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĂĂŵŽƌƟǌĂƌ
(2.343)
(4.265)
(5.935)
1.103.835
1.028.782
1.062.252
Passivo circulante
(1.103.835)
(221.281)
(478.659)
Passivo não circulante
807.501
583.593

63.995

63.995

-

-

-

-

6.042
6.042
226.218
118.163
119.694
110.006
78.613
Controladora
Consolidado
Acionistas e controladas
Acionistas
31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017 31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017

6.042
247.576

Operações (ii)
Compra de cana-de-açúcar
(acionista)
62.014
Compra de cana-de-açúcar (controladas)3.372

74.442
3.801

113.932
4.742

62.014
-

74.442
-

113.932
-

(i) Em 31/03/2019, referem-se, basicamente, a adiantamentos para futura aquisição de 326.366 toneůĂĚĂƐĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ;Ϯϱϯ͘ϴϱϭƚŽŶĞůĂĚĂƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϴĞϮϯϭ͘ϵϭϬ
ƚŽŶĞůĂĚĂƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳͿ͘;ŝŝͿƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ
foram realizadas em condições de mercado. Compra de cana-de-açúcar ƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐƋƵĞ
ŝŶŇƵĞŶĐŝĂƌĂŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞĂ͕ďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŵƉƌĂĚĞϭ͘ϭϱϲ͘ϵϵϭƚŽŶĞůĂĚĂƐĚĞ
ĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵ;ϭ͘ϯϳϭ͘ϮϬϳƚŽŶĞůĂĚĂƐĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϴĞ
1.810.779 toneladas em 31/03/2017). ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƉĞƐƐŽĂůĐŚĂǀĞĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ O pessoal chave da administração é composto pela diretoria, eleita pelo Conselho de Administração e com mandato
ĚĞϯĂŶŽƐ͘ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƉĞƐƐŽĂůĐŚĂǀĞĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĂơƚƵůŽĚĞďĞŶĞİĐŝŽƐĨŽŝĚĞZΨϳ͘ϯϲϳŶŽ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵ;ZΨϮ͘ϳϳϲĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϴĞZΨϯ͘ϱϰϬĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳͿ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽ
ĐŽŶĐĞĚĞĂŽƉĞƐƐŽĂůĐŚĂǀĞĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽďĞŶĞİĐŝŽƐĐŽŵĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ͕ďĞŶĞİĐŝŽƐ
ƉſƐͲĞŵƉƌĞŐŽ ŽƵ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ďĂƐĞĂĚĂ Ğŵ ĂĕƁĞƐ͘ϭϰ͘ /ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ Ğŵ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ;ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂͿ
ZĞĨĞƌĞŵͲƐĞ Ă ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ ŵĂŶƟĚŽƐ ŶĂƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͗ ;ĂͿ ZD ŐƌŽͲWĂƐƚŽƌŝů͕
/ŵŽďŝůŝĄƌŝĂĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂ>ƚĚĂ͘ͲĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů
/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĂŝŶǀĞƐƟĚĂ
31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017
YƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞƋƵŽƚĂƐƉŽƐƐƵşĚĂƐ
60.995.304 60.995.304 60.995.304
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ϭϬϬй
ϭϬϬй
ϭϬϬ͕ϬϬй
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĂũƵƐƚĂĚŽ
152.744
154.021
137.294
WƌĞũƵşǌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂũƵƐƚĂĚŽ
(1.277)
17.909
5.226
DŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
Saldo inicial em 31 março
154.021
137.294
132.068
ZĞĚƵĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
(1.182)
ƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
(1.277)
17.909
5.226
^ĂůĚŽĮŶĂůĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
152.744
154.021
137.294
(b) Petrocana Ltda. - em recuperação judicial
/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĂŝŶǀĞƐƟĚĂ
31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017
YƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞƋƵŽƚĂƐƉŽƐƐƵşĚĂƐ
9.900
9.900
9.900
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ϭϬϬй
ϭϬϬ͕ϬϬй
ϵϵ͕ϵϵй
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ;ŶĞŐĂƟǀŽͿ
(16.925)
(14.024)
(7.522)
WƌĞũƵşǌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂũƵƐƚĂĚŽ
(2.901)
(6.502)
1.538
DŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
Saldo inicial em 31 de março
(14.024)
(7.522)
(9.060)
ƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
(2.901)
(6.502)
1.538
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉƌĞũƵşǌŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ;EŽƚĂϮϬͿ
(16.925)
(14.024)
(7.522)
Petrocana Queiroz Ltda. - em recuperação judicial
/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĂŝŶǀĞƐƟĚĂ
31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017
YƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞƋƵŽƚĂƐƉŽƐƐƵşĚĂƐ
1.424.544
1.424.544
1.424.544
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ϭϬϬй
ϭϬϬй
ϵϵ͕ϬϬй
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
22.052
17.738
15.645
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂũƵƐƚĂĚŽ
4.314
2.093
4.726
DŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
Saldo inicial em 31 de março
17.738
15.645
10.919
ƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
4.314
2.093
4.726
^ĂůĚŽĮŶĂůĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
22.052
17.738
15.645
(c) Outras controladasƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐůĞĂŐƌŽŐƌŽWĂƐƚŽƌŝů>ƚĚĂ͘ͲĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůĞĐĂůͲŵƉƌĞƐĂĂƐƟůŚŽĚĞůĐŽŽů>ƚĚĂ͘ͲĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůŶĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŵŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽŶŽƉĞƌşŽĚŽ
(Nota 1.1). ;ĚͿZĞƐƵŵŽĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ;ŝͿĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůƐŝŶƚĠƟĐŽ
das controladas
31/03/
2019
92.953
108.147
201.100

31/03/
2018
89.507
114.377
203.884

Aram
01/04/
2017
24.510
163.290
187.800

Petrocana Ltda.
31/03/ 01/04/
2018
2017
11.548
4.508
11.548
4.508

31/03/
2019
30.064
451
30.515

23.353
25.003
48.356
152.744

21.619
28.244
49.863
154.021

17.882 25.079 25.256
5.235
32.624
328
316
6.795
50.506 25.407 25.572 12.030
137.294 (16.925) (14.024) (7.522)

8.135
328
8.463
22.052

2.308
347
2.655
17.738

5.661
5.661
15.645

201.100

203.884

187.800

30.515

20.393

21.306

ƟǀŽ
Circulante
Não circulante
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ
Passivo
Circulante
Não circulante
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
Total do passivo e
ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůŝƋƵŝĚŽ

31/03/
2019
8.482
8.482

8.482

11.548

4.508

Petrocana Queiroz
31/03/
01/04/
2018
2017
19.894
20.197
499
1.109
20.393
21.306

;ŝŝͿĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŝŶƚĠƟĐĂĚĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ƌĞůĂƟǀĂƐĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵ
e 2018
Receitas
Custo das Vendas
Lucro Bruto
Despesas com vendas,
ĂĚŵĞŐĞƌĂŝƐĞŽƵƚƌĂƐ
Lucro operacional
Resultado Financeiro
Lucro (prejuízo) antes dos impostos
IR e CS
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ

Aram
Petrocana Ltda
Petrocana Queiroz
31/03/2019 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2018
3.381
3.957
33.704
37.136
51.509
48.263
(30.320)
(33.326)
(46.450)
(43.303)
3.381
3.957
3.384
3.810
5.059
4.960
(3.470)
(89)
(1.098)
(1.187)
(90)
(1.277)

26.771
30.728
(2.703)
28.025
(10.116)
17.909

(2.759)
625
(2.962)
(2.337)
(564)
(2.901)

(2.997)
813
(6.789)
(5.976)
(526)
(6.502)

149
5.208
(156)
5.052
(738)
4.314

(1.788)
3.172
(385)
2.787
(694)
2.093

15. Imobilizado (a) Controladora

ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ
ĚĞŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂ
2.966
(273)
(639)
(229)
183
2.008
8.184
(6.176)
2.008
2.008 23
(83)
(176)
1.772
8.124
(6.352)
1.772
ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ
ĚĞŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂ
2.966
(273)
(639)
(229)
183
2.008
8.185
(6.177)
2.008
2.008
23
(84)
(177)
1.770
8.124
(6.354)
1.770

ŽŵƉĂŶŚŝĂĐĞĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐďĞŶƐĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĞŵŐĂƌĂŶƟĂĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ͘ŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵ͕ŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚĞƐƐĞƐďĞŶƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐĚĂĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĂĐƵŵƵůĂĚĂ͕ĠĐŽŵŽƐĞŐƵĞ͗
Descrição
sĂůŽƌůşƋƵŝĚŽ
Controladora
Consolidado
Terras
9.299
98.947
DĄƋƵŝŶĂƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ
30.456
30.456
sĞşĐƵůŽƐĞŵĂƋƵŝŶĄƌŝŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ͘
61.727
61.727
Lavoura de cana-de-Açúcar
68.416
68.416
169.898
259.546
ŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϵŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽŝŶĐůƵŝZΨϮϮϬ͘ϭϵϭ;ZΨϮϰϲ͘ϳϱϳĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϴ
ĞZΨϮϲϮ͘ϰϯϬĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϳͿ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐăŵĂŝƐǀĂůŝĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĞĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ
ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ Ğŵ ϮϬϭϬ͕ ƌĞƚƌŽĂƟǀŽ Ă ϮϬϬϵ͕ ĐŽŵ ďĂƐĞ Ğŵ ůĂƵĚŽƐ ƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ƉĞƌŝƚŽƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕
deduzidos das subsequentes depreciações e baixas de bens. A depreciação e os valores decorrentes
ĚĞďĂŝǆĂĚĞŵĂŝƐǀĂůŝĂĚĞďĞŶƐƌĞĂǀĂůŝĂĚŽƐĚĞďŝƚĂĚŽƐĂŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽ
ĚĞ ϮϬϭϵ ƐŽŵĂŵ ZΨ Ϯϲ͘ϱϲϲ ;ZΨ ϭϱ͘ϴϮϭ Ğŵ ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϴ Ğ  ZΨ ϭϭ͘ϱϰϯ Ğŵ ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳͿ͘  ƌĞƐĞƌǀĂ ĚĞ
ƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ĂƉſƐϮϬϬϳŝŶĐůƵƐĂŶĂƌƵďƌŝĐĂĚĞĂũƵƐƚĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŶŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ͕Ğ
ŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽĐŽŶƐƟƚƵşĚŽƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐ ĚŽƐĞĨĞŝƚŽƐĮƐĐĂŝƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͕ĞƐƚĆŽƐĞŶĚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĂĐƌĠĚŝƚŽ
ĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ͕ĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽŽƵďĂŝǆĂĚŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĂƟǀŽƐƋƵĞůŚĞĚĞƌĂŵ
ŽƌŝŐĞŵ͘KƐĂůĚŽĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐƐŽďƌĞŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ͕ĞŵϯϭĚĞ
ŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϵƚŽƚĂůŝǌĂZΨϳϰ͘ϴϲϲ;ZΨϴϯ͘ϴϵϵĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϴĞZΨϴϵ͘ϮϳϳĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳͿ͘
ŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞǀŝƐĂĂĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĞƚĄƌŝŽĂǀŝĚĂƷƟůĞŽƐǀĂůŽƌĞƐƌĞƐŝĚƵĂŝƐĚŽƐďĞŶƐĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͘EĆŽŚŽƵǀĞŵƵĚĂŶĕĂŶĂƐƚĂǆĂƐĞǀĂůŽƌĞƐƌĞƐŝĚƵĂŝƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐŶŽƉĞƌşŽĚŽ͘ϭϲ͘ƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽ
ŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉŽƐƐƵşĂŵůĂǀŽƵƌĂƐĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͕ĐƵůƟǀĂĚĂƐŶŽ
ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͘ƐƐĂĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĠƵƟůŝǌĂĚĂĐŽŵŽŵĂƚĠƌŝĂͲƉƌŝŵĂŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉĂƌĂ
ĂĨĂďƌŝĐĂĕĆŽĚĞĂĕƷĐĂƌĞĞƚĂŶŽů͘KĐƵůƟǀŽĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĠŝŶŝĐŝĂĚŽƉĞůŽƉůĂŶƟŽĚĞŵƵĚĂƐĞŵƚĞƌƌĂƐƉƌſƉƌŝĂƐŽƵĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐĞŽƉƌŝŵĞŝƌŽĐŽƌƚĞŽĐŽƌƌĞĂƉſƐƵŵƉĞƌşŽĚŽĚĞϭϮĂϭϴŵĞƐĞƐĚŽƉůĂŶƟŽ͕
ƋƵĂŶĚŽĂĐĂŶĂĞĂƌĂŝǌ;͞ƐŽƋƵĞŝƌĂ͟ͿĐŽŶƟŶƵĂŵŶŽƐŽůŽ͘ƉſƐĐĂĚĂĐŽƌƚĞŽƵĂŶŽͬƐĂĨƌĂ͕ĂƐŽƋƵĞŝƌĂƚƌĂƚĂĚĂ
ĐƌĞƐĐĞŶŽǀĂŵĞŶƚĞĞŵŵĠĚŝĂƉŽƌŵĂŝƐĐŝŶĐŽƐĂĨƌĂƐ͘ƐƚĞƌƌĂƐƉƌſƉƌŝĂƐĞŵƋƵĞĂƐƉůĂŶƚĂƐĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽ
ƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂƐŶŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĞŶĆŽŝŶƚĞŐƌĂŵŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ͘ƐƉůĂŶƚĂƐĚĞ
ƉƌŽĚƵĕĆŽ ƐĆŽ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂƐ ŶŽ ĂƟǀŽ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ ĞŶĆŽ ŝŶƚĞŐƌĂŵŽ ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ĚŽƐ ĂƟǀŽƐ ďŝŽůſŐŝĐŽƐ͘ K
ǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĂĐĂŶĂĞŵƉĠ;ƐĂĨƌĂĞŵĨŽƌŵĂĕĆŽͿĨŽŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƵƟůŝǌĂŶĚŽͲƐĞĚĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚĞŇƵǆŽ
ĚĞĐĂŝǆĂĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐ͗;ĂͿŶƚƌĂĚĂƐĚĞĐĂŝǆĂŽďƟĚĂƐƉĞůĂ
ŵƵůƟƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞĨƵƚƵƌĂĚƵƌĂŶƚĞĂƐĂĨƌĂ͕ŵĞĚŝĚĂĞŵƚŽŶĞůĂĚĂƐĞŶşǀĞůĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĚĞ
ĂĕƷĐĂƌͲdZ͕ƉĞůŽƉƌĞĕŽĚĞŵĞƌĐĂĚŽĨƵƚƵƌŽĚĂĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͕ŽƋƵĂůĠĞƐƟŵĂĚŽĐŽŵďĂƐĞĞŵĚĂĚŽƐ
ĚŝǀƵůŐĂĚŽƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚŽƐWƌŽĚƵƚŽƌĞƐĚĞĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͕ĕƷĐĂƌĞůĐŽŽůĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽͲ
KE^E͘;ďͿ^ĂşĚĂƐĚĞĐĂŝǆĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƉĞůĂĞƐƟŵĂƟǀĂĚĞ;ŝͿĐƵƐƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƋƵĞŽĐŽƌƌĂ
ĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽďŝŽůſŐŝĐĂĚĂĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ;ƚƌĂƚŽƐĐƵůƚƵƌĂŝƐͿĂƚĠĂĐŽůŚĞŝƚĂ͖;ŝŝͿĐƵƐƚŽƐĐŽŵĐŽůŚĞŝƚĂͬ
ĐŽƌƚĞ͕ĐĂƌƌĞŐĂŵĞŶƚŽ͕ƌĞďŽƋƵĞĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞͲZd͖;ŝŝŝͿĐƵƐƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů;ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĂĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞƚĞƌƌĂƐĞĚĞŵĄƋƵŝŶĂƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐͿ͖Ğ;ŝǀͿŝŵƉŽƐƚŽƐŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƐŽďƌĞŽŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂƉŽƐŝƟǀŽ͘;ĐͿ
ƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽƵƟůŝǌĂĚĂŶŽĐĄůĐƵůŽĚŽŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽĨŽŝĚĞϱй;ϱ͕ϱϲйĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϴĞ
ϭϭ͕ϭϱйĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϳͿ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĞůŽt;tĞŝŐŚƚĞĚǀĞƌĂŐĞŽƐƚŽĨĂƉŝƚĂůͿĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
ƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐĨŽƌĂŵƵƟůŝǌĂĚĂƐŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͗
31/03/2019
31/03/2018
01/04/2017
ƌĞĂĞƐƟŵĂĚĂĚĞĐŽůŚĞŝƚĂ;ŚĞĐƚĂƌĞƐͿ
52.901
69.287
78.452
WƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞƉƌĞǀŝƐƚĂ;ƚŽŶƐĚĞĐĂŶĂͬŚĞĐƚĂƌĞƐͿ
50
55
66
YƵĂŶƟĚĂĚĞĂĕƷĐĂƌƚŽƚĂůƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůͲdZ;ŬŐͿ
134
94
142
sĂůŽƌĚŽ<ŐĚĞdZ
0,60
0,55
0,69
ŽŵďĂƐĞŶĂĞƐƟŵĂƟǀĂĚĞƌĞĐĞŝƚĂƐĞĐƵƐƚŽƐ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂͲƐĞŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĨƵƚƵƌŽƐĂƐĞƌĞŵŐĞƌĂĚŽƐ͕ŽƐ
ƋƵĂŝƐƐĆŽĂũƵƐƚĂĚŽƐĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ƵƟůŝǌĂŶĚŽƵŵĂƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽ͕ĐŽŵƉĂơǀĞůƉĂƌĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽ
ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐ͘ƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƐĆŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐŶĂƌƵďƌŝĐĂ͞ƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽ͟
ĞƚġŵĐŽŵŽĐŽŶƚƌĂƉĂƌƟĚĂŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘KŵŽĚĞůŽĞĂƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐƵƟůŝǌĂĚŽƐŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌ
ũƵƐƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂŵĞůŚŽƌĞƐƟŵĂƟǀĂĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶĂƐĚĂƚĂƐĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞƐĆŽƌĞǀŝƐĂĚŽƐĂĐĂĚĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞ͕ƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ĂũƵƐƚĂĚŽƐ͘KŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĨŽŝƉƌŽũĞƚĂĚŽƉĂƌĂŽƉĞƌşŽĚŽĚĂƐĂĨƌĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽďũĞƚŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ͘KǀŽůƵŵĞ
ĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĂƐĞƌĐŽƌƚĂĚĂĨŽŝĞƐƟŵĂĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂŵĠĚŝĂĚĞƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞĚŽ
ĐĂŶĂǀŝĂů ƉŽƌ ŝĚĂĚĞ ĚĞ ĐŽƌƚĞ͘ K ƉƌĞĕŽ ůşƋƵŝĚŽ ŵĠĚŝŽ ĚĞ ǀĞŶĚĂ ĨŽŝ ƉƌŽũĞƚĂĚŽ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶĂ ĐŽƚĂĕĆŽ ĚŽ
ƉƌĞĕŽĨƵƚƵƌŽĚĞĂĕƷĐĂƌĂũƵƐƚĂĚŽƉĂƌĂŽŵĞƌĐĂĚŽůŽĐĂůƉĂƌĂƌĞŇĞƟƌŽƉƌĞĕŽĚĂĐĂŶĂŶŽƉŽŶƚŽĚĞĐŽƌƚĞ͘K
ĐƵƐƚŽƉĂĚƌĆŽŵĠĚŝŽĞƐƟŵĂĚŽĐŽŶƚĞŵƉůĂŐĂƐƚŽƐĐŽŵƚƌĂƚŽƐĐƵůƚƵƌĂŝƐ͕d͕ďĞŵĐŽŵŽŽĐƵƐƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐ
ƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵĞŵ͕ĐŽŵŽƚĞƌƌĂƐƉƌſƉƌŝĂƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽŵĞƐŵŽƉƌĞĕŽƵƟůŝǌĂĚŽŶĂƐƚĞƌƌĂƐĚĞƉĂƌĐĞŝƌŽƐ͘
&ŽƌĂŵƚĂŵďĠŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐŽƐĞĨĞŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐĐŽŵďĂƐĞŶĂƐĂůşƋƵŽƚĂƐǀŝŐĞŶƚĞƐ͘ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽ
ĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐŶŽƉĞƌşŽĚŽĠĂƐĞŐƵŝŶƚĞ͗
Controladora e Consolidado
31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017
ƵƐƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽ
98.369
95.177
98.160
sĂůŽƌũƵƐƚŽ
(91.325)
(6.015)
75.780
Saldo inicial
7.044
89.162
173.940
DŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͗
Saldo inicial
7.044
89.162
173.940
Aumentos decorrentes de tratos
73.107
98.369
95.177
Depreciação da lavoura de cana
59.382
70.239
85.673
sĂƌŝĂĕĆŽŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
(61.756)
(91.325)
9.391
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
91.325
6.015
(91.186)
Reduções decorrentes da colheita
(164.306)
(165.416)
(183.833)
^ĂůĚŽĮŶĂů
4.796
7.044
89.162
ƵƐƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽ
66.552
98.369
95.177
sĂůŽƌũƵƐƚŽ
(61.756)
(91.325)
(6.015)
^ĂůĚŽĮŶĂů
4.796
7.044
89.162
ŽŵƉĂŶŚŝĂƚƌĂƚĂŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵůĂǀŽƵƌĂĞŵƐĞƵŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĐŽŵŽWyĞƉŽƌ
ĞƐƚĞŵŽƟǀŽŶĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĞƐƚĞƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĐŽŵŽƵŵĂĂƟǀŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŶĂĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƐ
Fluxos de Caixa. 17. Fornecedores

As movimentações na provisão para créditos de liquidação duvidosa de contas a receber de clientes Fornecedores de imobilizado
Prestadores de serviço
ƐĆŽĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗
Saldo inicial
Reversão
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ
^ĂůĚŽĮŶĂů

31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017 31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017
33.844
31.506
28.562
34.043
31.704
28.736
16.542
14.535
14.647
17.107
15.100
15.212
130
344
339
144
358
353
50.516
46.385
43.548
51.294
47.162
44.301
(1.479)
(29.958)
(43.548)
(2.257)
(30.735)
(44.301)
49.037
16.427
49.037
16.427
-

São Paulo, quinta-feira, 18 de julho de 2019
"Adiantamentos para fornecimento
de insumos (controladas)"
Arrendamento de terras (controladas)

Terras
35.772
122
(4.250)
(11.289)
20.355
20.355
20.355
20.355
12.227
(9.755)
22.827
22.827
22.827
Terras
189.868
122
(43.970)
(11.289)
134.731
134.731
134.731
134.731
12.227
(12.981)
133.977
133.977
133.977

Manutenção
entressafra
43.211
38.249
(43.211)
38.249
81.460
(43.211)
38.249
38.249 54.357
(39.241)
53.365
135.817
(82.452)
53.365
Manutenção
entressafra
43.211
38.249
(43.211)
38.249
81.460
(43.211)
38.249
38.249
54.357
(39.241)
53.365
135.817
(82.452)
53.365

Obras em
andamento
3.990
292
(4.179)
103
103
103
103
300
(103)
300
300
300
Obras em
andamento
3.990
292
(4.179)
103
103
103
103
300
(103)
300
300
300

Adiantamentos a Η>ĂǀŽƵƌĂĚĞĐĂfornecedores
na-de-açúcar"
134
211.616
11.804
51.249
(10.869)
(70.238)
1.069
192.627
1.069
424.653
(232.026)
1.069
192.627
1.069 192.627
1.151
22.003
(2.208)
(64.603)
12
150.027
12
446.656
(296.629)
12
150.027
Adiantamentos a Η>ĂǀŽƵƌĂĚĞĐĂfornecedores
na-de-açúcar"
134
211.616
11.804
51.249
(10.869)
(70.238)
1.069
192.627
1.069
424.653
(232.026)
1.069
192.627
1.069
192.627
1.151
22.003
(2.208)
(64.603)
12
150.027
12
446.656
(296.629)
12
150.027

Total
965.272
156.829
(12.312)
(114.078)
1
(216.007)
779.705
1.709.554
(929.849)
779.705
779.705
99.030
(26.910)
(172.784)
679.041
1.781.674
(1.102.633)
679.041
Total
1.129.638
156.830
(61.713)
(114.078)
(216.170)
894.509
1.829.574
(935.065)
894.509
894.509
99.030
(30.157)
(172.835)
790.547
1.898.447
(1.107.900)
790.547

(b) Consolidado
Taxa média
Modalidade
Moeda
Indexador
anual de juros 31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017
Finame
ZΨ
dĂǆĂWƌĠͲĮǆĂĚĂ
ϲ͕ϭϮй
54.414
60.561
87.475
Finame
ZΨ
TJLP
ϱ͕ϵϮй
8.820
13.187
ĂƉŝƚĂůĚĞŐŝƌŽ
ZΨ
CDI
ϯ͕ϴϵй
173.569
183.115
220.631
ĂƉŝƚĂůĚĞŐŝƌŽ
ZΨ
dĂǆĂWƌĠͲĮǆĂĚĂ
ϭϬ͕Ϭϯй
6.311
1.756
WƌĠͲƉĂŐĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂĞǆƉŽƌƚĂĕĆŽ USD
VC
ϳ͕Ϭϴй
364.290
364.399
308.009
WƌĠͲƉĂŐĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂĞǆƉŽƌƚĂĕĆŽ USD
>/KZϯŵĞƐĞƐ
ϱ͕Ϯϯй
185.659
105.653
106.488
WƌĠͲƉĂŐĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂĞǆƉŽƌƚĂĕĆŽ USD
>/KZϲŵĞƐĞƐ
ϱ͕ϵϴй
29.002
31.807
28.817
Crédito rural
ZΨ
CDI
ϰ͕ϭϬй
160.381
152.982
126.470
ACC
USD
VC
ϲ͕ϴϴй
68.308
64.282
111.828
Prorenova
ZΨ
dĂǆĂWƌĠͲĮǆĂĚĂ
ϱ͕ϱϬй
18.600
18.298
27.921
Prorenova
ZΨ
TJLP
Ϯ͕ϳϬй
37.659
40.902
57.381
>ĞĂƐŝŶŐ
ZΨ
dĂǆĂWƌĠͲĮǆĂĚĂ
ϭϴ͕ϭϲй
1.121
1.540
2.030
ŽŶƚĂ'ĂƌĂŶƟĚĂ
ZΨ
1.907
1.694
1.110.041
1.040.176
1.077.050
;ͲͿƵƐƚŽƐĚĞƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĂĂŵŽƌƟǌĂƌ
(2.343)
(4.265)
(5.935)
1.107.698
1.035.911
1.071.115
Passivo circulante
(1.107.698)
(227.775)
(483.015)
Passivo não circulante
808.136
588.100

>ĞŐĞŶĚĂ͗ s sĂƌŝĂĕĆŽ ĂŵďŝĂů Ͳ / ĞƌƟĮĐĂĚŽ ĚĞ ĞƉſƐŝƚŽ /ŶƚĞƌďĂŶĐĄƌŝŽ;ĐͿ 'ĂƌĂŶƟĂƐ Ɛ ŐĂƌĂŶƟĂƐ
ŽĨĞƌĞĐŝĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉŽƌŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐƐĆŽ
ĂƐƋƵĞƐĞŐƵĞŵŶŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽƉĞƌşŽĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ͗
Modalidade
ACC
Crédito Rural
&/ED
WƌĠͲƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
exportação

ĂƉŝƚĂůĚĞŐŝƌŽ

Prorenova
>ĞĂƐŝŶŐ

Valor
'ĂƌĂŶƟĂ
56.875
7.945

'ĂƌĂŶƟĂ
ǀĂůĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞĐŽŶƚƌĂƚŽs͘,͘W͘;ŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐͿ
ǀĂůĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞŶŽƚĂƉƌŽŵŝƐƐſƌŝĂ
ǀĂůĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ŚŝƉŽƚĞĐĂĚĞƚĞƌƌĂƐ͕ĂůŝĞŶĂĕĆŽĮĚƵĐŝĄƌŝĂƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ĂůŝĞŶĂĕĆŽ
ĮĚƵĐŝĄƌŝĂĂĕƁĞƐ͕ĐŽŶƚƌĂƚŽs͘,͘W;ŝƌĞŝƚŽƐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐͿ
ǀĂůĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞĂůŝĞŶĂĕĆŽĮĚƵĐŝĄƌŝĂĚĞĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ

148.970
59.923

Aval acionistas e hipoteca de terras
ǀĂůĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ŚŝƉŽƚĞĐĂĚĞƚĞƌƌĂƐ͕ĂůŝĞŶĂĕĆŽĮĚƵĐŝĄƌŝĂĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ĂůŝĞŶĂĕĆŽ
ĮĚƵĐŝĄƌŝĂĚĞĂĕƁĞƐ͕ĐŽŶƚƌĂƚŽs͘,͘W͘;ŝƌĞŝƚŽƐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐͿ
ǀĂůĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞĐŽŶƚƌĂƚŽs͘,͘W͘;ŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐͿ
ǀĂůĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ŚŝƉŽƚĞĐĂĚĞƚĞƌƌĂƐĞĐŽŶƚƌĂƚŽs͘,͘W͘;ŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐͿ
ǀĂůĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ŚŝƉŽƚĞĐĂĚĞƚĞƌƌĂƐ͕ĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ĂůŝĞŶĂĕĆŽĮĚƵĐŝĄƌŝĂĚĞĂĕƁĞƐĞĐŽŶƚƌĂƚŽs͘,͘W;ŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐͿ
ǀĂůĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞĐŽŶƚƌĂƚŽĞŶĞƌŐŝĂ;ŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐͿ
Aval acionistas e hipoteca de terras
ǀĂůĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ŚŝƉŽƚĞĐĂĚĞƚĞƌƌĂƐĞĐŽŶƚƌĂƚŽs͘,͘W͘;ŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐͿ
ǀĂůĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞĂůŝĞŶĂĕĆŽĮĚƵĐŝĄƌŝĂĚĞĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ǀĂůĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ƉĞŶŚŽƌĚĞĐĂŶĂĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞs͘,͘W;ŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐͿ
ǀĂůĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ĂůŝĞŶĂĕĆŽĮĚƵĐŝĂƌŝĂĚĞĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
Total

38.188
169.336
63.980
257.696
89.698
41.667
22.960
12.698
405
55.293
1.120
1.026.754

ŽŶĨŽƌŵĞĐŝƚĂĚŽĂĐŝŵĂĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽƐƐƵŝďĞŶƐĚĞƐĞƵĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐĞĂĕƁĞƐĚĞƐĞƵĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů
ĚĂĚĂƐĞŵŐĂƌĂŶƟĂƐĚĂƐŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ͕ƋƵĞĂƉſƐĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐǀŝĂǀĞŶĚĂĚĞhW/ĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƉĂƐƐŝǀŽĐŽŶĐƵƌƐĂů͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞƌĄƚŽĚŽƐ
ŽƐƐĞƵƐĂƟǀŽƐĚĞƐŽŶĞƌĂĚŽƐ͘
ϭϵ͘^ĂůĄƌŝŽƐĞĞŶĐĂƌŐŽƐ

Controladora
Consolidado
31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017 31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵƉĞƐƐŽĂů
6.847
9.040
7.401
6.847
9.040
7.401
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ
118
309
52
118
309
52
Contribuições sindicais e assistenciais 1.011
732
475
1.011
732
475
&'d^ĂƌĞĐŽůŚĞƌ
3.548
4.725
802
3.548
4.725
802
INSS a recolher
4.015
31.658
5.443
4.015
31.658
5.443
Provisões de férias e 13º salários
7.778
11.228
15.720
7.778
11.228
15.720
ŶĐĂƌŐŽƐƐŽďƌĞƉƌŽǀŝƐƁĞƐĚĞ
férias e 13º salários
1.062
1.533
2.144
1.062
1.533
2.144
Passivo circulante
24.379
59.225
32.037
24.379
59.225
32.037

ǀĂƌŝĂĕĆŽĞŵƐĂůĄƌŝŽƐĞĞŶĐĂƌŐŽƐƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞƉƌĂƟĐĂŵĞŶƚĞŶĂƐƵĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĂĚĠďŝƚŽƐĚĞ/E^^ǀĞŶĐŝĚŽƐ
ƋƵĞĨŽƌĂŵŝŶƐĐƌŝƚŽƐĞŵĚşǀŝĚĂĂƟǀĂ͘20. Impostos e contribuições a recolher
Controladora
Consolidado
31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017 31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017
Funrural a recolher
119
3.542
558
119
3.542
558
/D^ĂZĞĐŽůŚĞƌ
8.206
8.377
1.194
8.206
8.377
1.194
/ZZ&ĞŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƌĞƟĚĂƐŶĂĨŽŶƚĞϲϲϯ
3.791
540
664
3.803
544
ISS a Recolher
71
330
107
71
330
107
ITR a Recolher
3
3
3
3
IR e CS
14.915
13.802
1.096
ĠďŝƚŽƐĮƐĐĂŝƐĞŵĚşǀŝĚĂĂƟǀĂ;ŝͿ
355.376
208.467
377.322
225.424
INSS sobre faturamento
83
28
18
WŝƐͬŽĮŶƐƐŽďƌĞĚĞŵĂŝƐƌĞĐĞŝƚĂƐ
308
459
Passivo circulante
364.435
224.510
2.710
401.380
255.309
3.979

;ŝͿKǀĂůŽƌĞŵĚşǀŝĚĂĂƟǀĂƚŽƚĂůŝǌŽƵZΨϯϳϳ͘ϯϮϮĞŵDĂƌĕŽͬϭϵ͕ƐĞŶĚŽϲϳйƐƵƉĞƌŝŽƌƋƵĂŶĚŽĐŽŵƉĂƌĂĚŽ
ĂŽŵĞƐŵŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŽĂŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘KĂĐƌĠƐĐŝŵŽĠĚĞǀŝĚŽƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĞůĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽĞŵĚşǀŝĚĂ
ĂƟǀĂĚĞĚĠďŝƚŽƐƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝŽƐĞƌŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚŽƉĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽWZdĐŽŵĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞƉĞƌĚĂĚŽƐďĞŶĞİĐŝŽƐ ĐŽŶĐĞĚŝĚŽƐ ƉĞůĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ ĚŽ ƉĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽ Ğŵ ƋƵĞƐƚĆŽ͘ K ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĚŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ Ğŵ ĚşǀŝĚĂ
ĂƟǀĂĠĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞŵĂŶĞŝƌĂ͗ͻZΨϭϮϮ͘ϳϯϭƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƉĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽƐƚĂĚƵĂůŶĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞWWƌŽŵƉŝĚŽƐĞŵĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳ͖ͻZΨϲϱ͘ϲϳϮƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƌŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚŽƌĞƉĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽ
W^ĞŵŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϴ͖ͻZΨϭϮϮ͘ϭϴϲƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂƉƌŽĐĞƐƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐĐŽŵƉŽƐƚŽƐƉŽƌ/ZW:͕^>>͕
PIS e COFINS em cobrança pela Receita Federal, sendo parcelados através do PERT em setembro de
ϮϬϭϳĞƌŽŵƉŝĚŽƐĞŵĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͖ͻZΨϰϬ͘ϴϵϴƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽĞŵĚşǀŝĚĂĂƟǀĂĚĞĚĠďŝƚŽƐƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝŽƐĐŽŵŽ/E^^ĚĞǀŝĚŽƐŽďƌĞĨĂƚƵƌĂŵĞŶƚŽĞKƵƚƌĂƐŶƟĚĂĚĞƐĞŵŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϵ͖ͻZΨ
Ϯϱ͘ϴϯϱƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽĞŵĚşǀŝĚĂĂƟǀĂĚĞĚĠďŝƚŽƐŵĞŶƐĂŝƐĚĞ/D^ĞĂƵƚŽĚĞŝŶĨƌĂĕĆŽĞƐƚĂĚƵĂůŶĂ
Petrocana Ltda inscritos em setembro de 2018, somados a multas por infrações ambientais inscritas em
março de 2019. 21. Adiantamentos de clientes
Clientes no exterior (i)
Clientes de etanol
Clientes de cana de açúcar
ůŝĞŶƚĞƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂ
Outros
Passivo circulante

31/03/2019 31/03/2018
70.784
60.597
1.909
12.100
7.681
9.300
3.601
223
133
80.597
85.731

Controladora
01/04/2017
47.598
11.224
21.609
2.150
147
82.728

31/03/2019
70.784
1.909
7.681
230
80.604

31/03/2018
60.597
12.100
9.300
3.601
133
85.731

Consolidado
01/04/2017
47.598
11.224
21.609
2.150
147
82.728

(i) Referem-se a adiantamentos recebidos para venda futura de açúcar. 22 Impostos e contribuições
parcelados
Controladora
Consolidado
31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017 31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017
WĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽ/E^^Ğ&'d^Ϯ͘ϱϵϳ
15
6.442
2.597
15
6.442
WĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽ/D^
38.996
49.780
120.652
38.996
49.780
129.100
Parcelamento PIS/COFINS
1.481
1.481
Parcelamento IRPJ/CS
298
2.687
298
2.687
Parcelamento de
ŝŵƉŽƐƚŽƐͲZĞĮƐ
20.666
21.915
18.288
21.269
22.554
18.288
Parcelamento Auto Infração
Ambiental
949
777
1.889
949
777
1.889
Outros impostos e
contribuições parcelados
373
373
63.208
72.785
151.812
63.811
73.424
160.260
Passivo circulante
(18.054)
(19.034)
(46.451)
(18.097)
(19.082)
(48.144)
Passivo não circulante
45.154
53.751
105.361
45.714
54.342
112.116
ŽŶƟŶƵĂ͘͘͘

Jornal O DIA SP

São Paulo, quinta-feira, 18 de julho de 2019

͘͘͘ŽŶƟŶƵĂĕĆŽ ƐŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕƁĞƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐŶŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƉĂƌĐĞůĂĚŽƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞĂĂƚƵĂůŝǌĂĕƁĞƐ͕ƉĂŐĂŵĞŶƚŽŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐĞĂĞŶƚƌĂĚĂĚĞŶŽǀŽƐƉĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽƐ͘23. Outros
ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĂƉĂŐĂƌ
Receita de vendas de açúcar
Controladora
Consolidado Receita de vendas de etanol hidratado
31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017 31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017 Receita de vendas de etanol anidro
"PESA - Plano Especial de
Receita de vendas de diesel
^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĚĞƟǀŽƐ;ŝͿΗ
87.080
85.509
100.837
87.080
85.509
100.837 ZĞĐĞŝƚĂĚĞĞŶĞƌŐŝĂ
"AVP- PESA - Plano Especial de
Receita de vendas de cana-de-açúcar
^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĚĞƟǀŽƐ;ŝͿΗ
(2.711)
(5.077)
(8.135)
(2.711)
(5.077)
(8.135)
ZĞĐĞŝƚĂĚĞďĂŐĂĕŽĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ
ŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌhW/ĂŵƉĞƐƚƌĞ;ŝͿ
13.294
13.200
22.097
13.294
13.200
22.097
sWͲŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌhW/ĂŵƉĞƐƚƌĞ;ŝͿͲ
(125)
(1.144)
(125)
(1.142) Outras receitas
ΗWƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉƌĞũƵşǌŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂͲ
Petrocana Ltda. (Nota 12)"
16.925
ŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ
17.614
ŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ
132.202
Passivo circulante
(46.095)
Passivo não circulante
86.107

14.024
19.269
126.800
(31.214)
95.586

7.522
22.471
(22.471)
121.177
(50.981)
70.196

17.614
115.277
(46.095)
69.182

19.269
112.776
(31.214) 81.562

22.471
(22.471)
113.657
(50.981)
62.676

;ŝͿ ZĞĨĞƌĞͲƐĞ Ă ǀĂůŽƌĞƐ Ž WůĂŶŽ ƐƉĞĐŝĂů ĚĞ ^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ĂŽ ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ Ğŵ ĐŽŵďŝŶĂĕĆŽ
ĚĞ  ŶĞŐſĐŝŽƐ ĚĞ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ 24 Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos
(controladora e consolidado) (a) Natureza dos tributos diferidos A Companhia, reconhece imposto de
renda e contribuição social diferidos sobre diferenças temporárias, que serão realizados na proporção
ĚĂ ƌĞƐŽůƵĕĆŽ ĮŶĂů ĚŽƐ ĞǀĞŶƚŽƐ͘ K ǀĂůŽƌ ĐŽŶƚĄďŝů ĚŽ ĂƟǀŽ ĮƐĐĂů ĚŝĨĞƌŝĚŽ Ġ ƌĞǀŝƐĂĚŽ ƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞ͘ 
ĂƚƵĂůƉƌŽũĞĕĆŽĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĨƵƚƵƌŽƐĚĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂĚĞůƵĐƌŽƐƚƌŝďƵƚĄǀĞŝƐ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐĞŵĂƚĠĐŝŶĐŽĂŶŽƐ͕ƐĞŶĚŽĂƐƐŝŵ͕ŶĆŽĨŽŝƉŽƐƐşǀĞůĐŽŶƐƟƚƵŝƌĂƟǀŽĚŝĨĞƌŝĚŽŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞ
ZΨ ϭϳ͘Ϭϵϲ͕ ŵĞƐŵŽ ƋƵĞ ĞƐƚĞƐ ŶĆŽ ƉŽƐƐƵĞŵ ƉƌĂǌŽ ƉƌĞƐĐƌŝĐŝŽŶĂů ƉĂƌĂ ĐŽŵ
pensação.
Controladora
31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017
dƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐĂƟǀŽƐƐŽďƌĞ͗
ΗWƌĞũƵşǌŽƐĮƐĐĂŝƐĚŽ/ZĞďĂƐĞŶĞŐĂƟǀĂĚĂ^Η
72.642
Variação cambial
69.303
40.801
32.455
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĐͬŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
150
WƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂƌŝƐĐŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ͕ĐşǀĞŝƐĞƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ͕
para perdas com créditos de impostos e demais provisões
78.722
148.555
108.917
WƌŽǀŝƐĆŽƌĞĂũƵƐƚĞĐĂŶĂ;ĐŽŵƉƌĂͿ
10.453
35.858
ƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽͲǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
22.772
31.050
2.045
(-) IR/CS diferidos não realizável
(17.096)
(76.667)
153.701
154.192
252.067
dƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐƐŽďƌĞ͗
Diferença de taxa de depreciação
(105.522)
(96.134)
(72.708)
ƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽĂŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
(47.257)
(56.289)
(61.161)
ũƵƐƚĞĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞƐŽďƌĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽhW/
(922)
(1.769)
(3.155)
(153.701)
(154.192)
(137.024)
dƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐĂƟǀŽƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐ
115.043
Consolidado
31/03/2019 31/03/2018 01/04/2017
dƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ;ŽŶƚƌŽůĂĚĂƌĂŵͿƐŽďƌĞ͗
ƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽĂŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ;dĞƌƌĂƐͿ
(27.609)
(27.609)
(28.116)
Ϯϱ͘ WƌŽǀŝƐĆŽ ƉĂƌĂ ĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ ;ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽͿ  ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƉŽƐƐƵŝ ĂĕƁĞƐ ũƵĚŝĐŝĂŝƐ Ğ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐƉĞƌĂŶƚĞǀĄƌŝŽƐƚƌŝďƵŶĂŝƐĞſƌŐĆŽƐŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂŝƐ͕ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚŽĐƵƌƐŽŶŽƌŵĂůĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽƋƵĞƐƚƁĞƐƚƌŝďƵƚĄƌŝĂƐ͕ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ͕ĂƐƉĞĐƚŽƐĐşǀĞŝƐĞŽƵƚƌŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐ͘
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĐŽŵďĂƐĞĞŵŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞƐĞƵƐĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐũƵƌşĚŝĐŽƐ͕ĞƐƚĄƋƵĞƐƟŽŶĂŶĚŽĂůĞŐĂůŝĚĂĚĞ
ĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĞŵĂŶĄůŝƐĞĚĂƐĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕
ĞĐŽŵďĂƐĞŶĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĂŶƚĞƌŝŽƌƌĞĨĞƌĞŶƚĞăƐƋƵĂŶƟĂƐƌĞŝǀŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͕ĐŽŶƐƟƚƵŝƵƉƌŽǀŝƐĆŽĞŵŵŽŶƚĂŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĐŽďƌŝƌĂƐƉƌŽǀĄǀĞŝƐƉĞƌĚĂƐĞƐƟŵĂĚĂƐĐŽŵĂƐĂĕƁĞƐĞŵĐƵƌƐŽ͕ĐŽŵŽ
ƐĞƐĞŐƵĞ͗

Saldo em 01 de abril de 2017
Adições
Reversões
Atualizações
Saldo em 31 de março de 2018
Adições (reversões) de provisão
Atualizações
Adesão ao parcelamento PRR (i)
Itens não materializados (ii)
Saldo em 31 de março de 2019

Tributos
estaduais
33.854
8.441
(22.367)
1.193
21.121
2
573
(21.696)
-

Controladora e Consolidado
Tributos Trabalhistas e
federais ĐşǀĞŝƐĞŽƵƚƌŽƐ
Total
165.935
14.806
214.595
87.934
17.012
113.387
(149.295)
(6.434)
(178.096)
4.854
350
6.397
109.428
25.734
156.283
(37.137)
(19.791)
(56.926)
5.277
34.577
40.427
(52.780)
(52.780)
(18.442)
(40.138)
6.346
40.520
46.866

;ŝͿŵĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂĚĞƌŝƵĂŽWZZʹWƌŽŐƌĂŵĂĚĞZĞŐƵůĂƌŝǌĂĕĆŽdƌŝďƵƚĄƌŝĂZƵƌĂůƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƟƵƋƵŝƚĂƌĚĠďŝƚŽƐƐŽďƌĞŽ&ƵŶƌƵƌĂůĚĂƋƵĂůĚŝƐĐƵƟĂͲƐĞũƵĚŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͘ŽƚŽƚĂůĚĞZΨϱϮ͘ϳϴϬ͕Ϯ͕ϱй
ĨŽŝƋƵŝƚĂĚŽĐŽŵƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞŽƌĞƐƚĂŶƚĞĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽƐĐŽŵĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞƉƌĞũƵşǌŽƐĮƐĐĂŝƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ͘
;ŝŝͿ /ƚĞŶƐ ŶĆŽ ŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂĚŽƐ ƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞ Ă ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĚĞ /D^ Ğ W/^ͬK&/E^͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ ƚŽŵĂĚŽƐ
ƉĞůĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ƋƵĞ ĞƌĂŵ ƉĂƐƐşǀĞŝƐ ĚĞ ƋƵĞƐƟŽŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞůĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ĮƐĐĂŝƐ͘  ƌĞǀĞƌƐĆŽ Ġ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚŽ ƚƌĂďĂůŚŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŵ ĐŽŶƐƵůƚŽƌŝĂ ĞǆƚĞƌŶĂ ĐŽŵ ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ƌĞǀŝƐĂƌ Ă ŵĂƚƌŝǌ
ĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ͕ƋƵĞĨƌĞŶƚĞĂŽĂǀĂŶĕŽŶĂũƵƌŝƐƉƌƵĚġŶĐŝĂĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞ/D^ĞW/^ͬ
K&/E^ƐŽďƌĞŝŶƐƵŵŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ͕ĐŽŵĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚŽZ&͕W'&EĞ^d:ĨĂǀŽƌĄǀĞŝƐĂŽĐŽŶƚƌŝďƵŝŶƚĞ͘
As ações trabalhistas decorrem de pedidos de horas extras, supressão do intervalo para refeição e desĐĂŶƐŽ͕ŚŽƌĂƐ͞ŝŶŝƟŶĞƌĞ͟;ƉĞƌĐƵƌƐŽͿ͕ĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞŝŶƐĂůƵďƌŝĚĂĚĞĞƉĞƌŝĐƵůŽƐŝĚĂĚĞ͕ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽƐĂůĂƌŝĂůĞŵ
ǀŝƌƚƵĚĞĚŽƉƌġŵŝŽƉĂŐŽƚŽĚŽŵġƐ͕ƌĞŇĞǆŽƐĚĂƐŚŽƌĂƐĞǆƚƌĂƐŶĂƐĚĞŵĂŝƐǀĞƌďĂƐ͕ĚĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐƉĞĚŝĚŽƐ͘
ŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞŵŽƵƚƌĂƐĂĕƁĞƐĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂƚƌŝďƵƚĄƌŝĂ͕ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂĞĐşǀĞů͕ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽƌŝƐĐŽƐĚĞƉĞƌĚĂ
ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐƉĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĐŽŵŽƉŽƐƐşǀĞŝƐ͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞƐĞƵƐĐŽŶƐƵůƚŽƌĞƐũƵƌşĚŝĐŽƐ͕
ŶŽƐ ŵŽŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ZΨ ϰϯϰ͘ϵϲϯ Ğŵ ϯϭ ĚĞ ŵĂƌĕŽ ĚĞ ϮϬϭϵ ;ZΨ ϭϴϳ͘ϭϱϵ Ğŵ ϯϭ ĚĞ ŵĂƌĕŽ ĚĞ ϮϬϭϴ Ğ ZΨ
ϱϮ͘ϯϱϮĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϳͿĞ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽ
ƌĂƐŝů͕ŶĆŽĐŽŶƐƟƚƵŝƵƋƵĂůƋƵĞƌƉƌŽǀŝƐĆŽĠƌĞƋƵĞƌŝĚĂƉĂƌĂĨĂǌĞƌĨĂĐĞĂĞƐƚĞƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͘KĂƵŵĞŶƚŽĚŽǀĂůŽƌĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĐŽŵŽƉŽƐƐşǀĞŝƐĠƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĚĞ͗;ŝͿEĂƚƵƌĞǌĂƚƌŝďƵƚĄƌŝĂ͕
ŽĐĂƐŝŽŶĂĚŽƉŽƌŶŽǀŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞƌĞǀŝƐĆŽĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞƌŝƐĐŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĐŽŵŽ
ƌĞŵŽƚŽƉŽƌŵŽƟǀŽĚĞũƵƌŝƐƉƌƵĚġŶĐŝĂƐ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϮϲϭ͘ϯϳϴ͖;ŝŝͿĂŝǆĂĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
ĞĐşǀĞůŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϭϯ͘ϱϳϰ͘Ϯϲ͘WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ;ŶĞŐĂƟǀŽͿ;ĂͿĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů O capital social
ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽĠƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉŽƌϱϭ͘ϮϯϮ͘ϵϮϰĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ŶŽǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂůĚĞZΨϭ͕ϬϬ
cada uma. ;ďͿŝǀŝĚĞŶĚŽƐKƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƚġŵĚŝƌĞŝƚŽĂƵŵĚŝǀŝĚĞŶĚŽŵşŶŝŵŽĚĞϮϱйƐŽďƌĞŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ
ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĂũƵƐƚĂĚŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĞƐƚĂƚƵƚŽ ƐŽĐŝĂů ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ KƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ĂƐƐŝŶĂƌĂŵ Ž ĐŽƌĚŽ ĚĞ
ĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĂƚĂĚŽĚĞϭϵͬϬϳͬϮϬϭϯƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƋƵĞƐĞũĂŵĞǆĐůƵşĚŽƐĚĂďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽĚŽƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
ŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ͘;ĐͿũƵƐƚĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝmonial  ĐŽŵƉŽƐƚŽ ĚŽ ĞĨĞŝƚŽ ĚĂ ĂĚŽĕĆŽ ĚŽ ĐƵƐƚŽ ĂƚƌŝďƵşĚŽ ƉĂƌĂ Ž ĂƟǀŽ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ Ğŵ ĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ
ĚĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚŽ W Ϯϳ Ğ /W ϭϬ ŶĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐŝĕĆŽ͕ ĚĞĚƵǌŝĚŽ ĚŽ ƌĞƐƉĞĐƟǀŽ ŝŵƉŽƐƚŽ ĚĞ ƌĞŶĚĂ Ğ
contribuição social diferidos, e que vem sendo realizados mediante depreciação, alienação ou baixa dos
ĂƟǀŽƐƋƵĞůŚĞĚĞƌĂŵŽƌŝŐĞŵ͘27. Receita

Ao Conselho de Administração e Acionistas da Clealco Açúcar e Álcool S.A. – em recuperação judicial ůĞŵĞŶƟŶĂͬ^WOpiniãoǆĂŵŝŶĂŵŽƐĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĚĂ
ůĞĂůĐŽĕƷĐĂƌĞůĐŽŽů^͘͘ͲĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů;ŽŵƉĂŶŚŝĂͿ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐĐŽŵŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ƋƵĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵĞĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĂďƌĂŶŐĞŶƚĞ͕ĚĂƐŵƵƚĂĕƁĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
ĞĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽŶĞƐƐĂĚĂƚĂ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽƌĞƐƵŵŽĚĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ͘ŵŶŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽ͕ĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮnanceiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os asƉĞĐƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͕ĂƉŽƐŝĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂ͕ĚĂůĞĂůĐŽĕƷĐĂƌĞ
ůĐŽŽů^͘͘ʹĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵ͕ŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĚĞ
ƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŽƐƐĞƵƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽŶĞƐƐĂĚĂƚĂ͕
ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝů͘Base para opinião Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵƚĂŝƐŶŽƌŵĂƐ͕ĞƐƚĆŽĚĞƐĐƌŝƚĂƐŶĂƐĞĕĆŽĂƐĞŐƵŝƌ͕ŝŶƟƚƵůĂĚĂ͞ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ĚŽ ĂƵĚŝƚŽƌ ƉĞůĂ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘͟ ^ŽŵŽƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐĞŵƌĞůĂĕĆŽăŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĠƟĐŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽſĚŝŐŽĚĞƟĐĂWƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚŽŽŶƚĂĚŽƌĞŶĂƐŶŽƌŵĂƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĞŵŝƟĚĂƐƉĞůŽ
ŽŶƐĞůŚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ĞĐƵŵƉƌŝŵŽƐĐŽŵĂƐĚĞŵĂŝƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĠƟĐĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽ
ĐŽŵĞƐƐĂƐŶŽƌŵĂƐ͘ĐƌĞĚŝƚĂŵŽƐƋƵĞĂĞǀŝĚġŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂŽďƟĚĂĠƐƵĮĐŝĞŶƚĞĞĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂƉĂƌĂ
fundamentar nossa opinião. ŶĨĂƐĞͲ/ŶĐĞƌƚĞǌĂƌĞůĞǀĂŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŵĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽnalŚĂŵĂŵŽƐĂĂƚĞŶĕĆŽƉĂƌĂĂEŽƚĂϭ͘ϯăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕
ƋƵĞĚĞƐĐƌĞǀĞƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƚġŵĂƉƵƌĂĚŽƉƌĞũƵşǌŽƐƌĞƉĞƟƟǀŽƐĞŵƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŵ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ůşƋƵŝĚŽ ŶĞŐĂƟǀŽ ŶŽ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ZΨ ϵϱϯ͘Ϭϵϲ ŵŝů Ğ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŵ
ĞǆĐĞƐƐŽĚĞƉĂƐƐŝǀŽƐƐŽďƌĞĂƟǀŽƐĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϭ͘ϴϮϭ͘ϭϲϳŵŝůŶŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵ͘ŵĨƵŶĕĆŽĚĞƐƐĂƐŝƚƵĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐĚĞƐĐƌŝƚĂƐŶĂEŽƚĂϭ͘ϯ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉƌŽƚŽĐŽůĂƌĂŵƉĞĚŝĚŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůĞŵϭϳĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϴ͕Ž
ƋƵĂůĨŽŝĚĞĨĞƌŝĚŽĞŵϮϬĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϴ͕ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐĚĞĞǆŝŐŝƌĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂŵĞŶƚĞŽ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂĚşǀŝĚĂĞŽďũĞƟǀĂŶĚŽĂƌĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂĞĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞ
suas controladas. A Companhia e suas controladas elaboraram e protocolaram em 30/01/2019 seu
WůĂŶŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂůƋƵĞĨŽŝĂƉƌŽǀĂĚŽĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞƌĞĚŽƌĞƐĞŵϮͬϬϱͬϮϬϭϵĞ
ŚŽŵŽůŽŐĂĚŽƉĞůŽũƵŝǌƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůĞŵϯϬͬϬϱͬϮϬϭϵ͘KƐƵĐĞƐƐŽĚŽƉůĂŶŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĞƉĞŶĚĞĚŽ
ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĂƉƌŽǀĂĚĂƐŶĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞƌĞĚŽƌĞƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ͕ĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĞĂůŝĞŶĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůĚĂhW/YƵĞŝƌŽǌ͘ƐƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽƐƵƐĐŝƚĂĚƷǀŝĚĂƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůƐŽďƌĞĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͘ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐŶĆŽŝŶĐůƵĞŵƋƵĂŝƐƋƵĞƌĂũƵƐƚĞƐĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞƐƐĂƐŝŶĐĞƌƚĞǌĂƐ͘EŽƐƐĂ

Breof S.A.

/ŵƉŽƐƚŽƐĞĂďĂƟŵĞŶƚŽƐƐŽďƌĞƌĞĐĞŝƚĂƐ

31/03/2019
431.989
385.189
4.576
33.877
10.086
361
3.375
869.453
(106.257)
763.196

28. Custos e despesas operacionais
31/03/2019
Insumo - cana de açúcar
(226.579)
DƵĚĂŶĕĂŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
ĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ;ϲϲ͘ϵϳϳͿ
Outros insumos
(99.319)
Pessoal
(106.069)
Serviços de terceiros
(60.889)
Fretes e carretos
(11.511)
Fretes e carretos - comercial
(78.483)
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽ
(105.439)
Despesas com tributos
(137)
Produto para revenda
(11.676)
ŶĞƌŐŝĂƉĂƌĂƌĞǀĞŶĚĂ
(2.488)
>ĞŐĂŝƐĞĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞ
(661)
Provisão de perda com adiantamentos
11.643
DĂŶƵƚĞŶĕĆŽĞŶƚƌĞƐƐĂĨƌĂ
53.365
Outros custos e despesas
(14.440)
(719.660)
Custo das vendas
(598.830)
Despesas de vendas
(80.524)
ĞƐƉĞƐĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐĞŐĞƌĂŝƐ
(40.306)
(719.660)
Ϯϵ͘KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ

Controladora
Consolidado
31/03/2018 31/03/2019
31/03/2018
(Reapresentado)
(Reapresentado)
(379.715)
(223.099)
(375.643)
(91.325)
(109.926)
(127.570)
(82.753)
(13.031)
(94.728)
(143.491)
(254)
(39.646)
(5.900)
(2.714)
(155.424)
38.249
(14.524)
(1.222.752)
(1.081.360)
(96.063)
(45.329)
(1.222.752)

(66.977)
(92.781)
(106.069)
(60.889)
(11.511)
(78.483)
(105.489)
(137)
(25.679)
(2.488)
(664)
11.643
53.365
(14.354)
(723.612)
(602.816)
(80.423)
(40.373)
(723.612)

(91.325)
(103.554)
(127.570)
(85.808)
(13.031)
(94.728)
(143.655)
(350)
(55.153)
(5.900)
(2.722)
(155.424)
38.249
(15.698)
(1.232.312)
(1.086.422)
(96.063)
(49.827)
(1.232.312)

Controladora
Consolidado
31/03/2019 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2018
ƵƐƚŽĚŽƐďĞŶƐĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽďĂŝǆĂĚŽƐ
(14.425)
(12.312)
(17.671)
(61.173)
Receita de vendas de imobilizado
579
10.284
579
86.792
Receita na devolução de imobilizado
2.056
2.056
Recuperações de despesas com terceiros
e crédito de impostos
28.420
35.104
28.420
35.104
Créditos e provisão para perdas com
tributos a recuperar
97.807
6.539
97.807
6.539
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐ
ůĞŐĂŝƐ
56.589
(111.405)
54.312
(115.029)
ĂŝǆĂĚĞơƚƵůŽƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐͲ
(25.469)
(25.469)
Arrendamentos
473
103
473
103
/ŶĚĞŶŝǌĂĕƁĞƐĚĞƐĞŐƵƌŽƐ
1.657
495
1.657
1.795
Indenizações e perdas contratuais
(6.539)
(6.968)
(6.540)
(6.968)
Outras receitas (despesas)
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ
5
(306)
7
1.363
166.622
(103.935)
161.100
(76.943)
ŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵ͕ŽǀĂůŽƌƉŽƐŝƟǀŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĞŵƉƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐůĞŐĂŝƐƉƌĂƟĐĂŵĞŶƚĞƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞĂĂĚĞƐĆŽĂŽWZZʹWƌŽŐƌĂŵĂĚĞZĞŐƵůĂƌŝǌĂĕĆŽdƌŝďƵƚĄƌŝĂZƵƌĂůƋƵĞƉĞƌŵŝƟƵƋƵŝƚĂƌ
ĚĠďŝƚŽƐƐŽďƌĞŽ&ƵŶƌƵƌĂůĚĂƋƵĂůĚŝƐĐƵƟĂͲƐĞũƵĚŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͘ǀĂƌŝĂĕĆŽĞŵƌĠĚŝƚŽƐĞƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĐŽŵƚƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌĠƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽƚƌĂďĂůŚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵĐŽŶƐƵůƚŽƌŝĂĞǆƚĞƌŶĂ
ĐŽŵ ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ƌĞǀŝƐĂƌ Ă ŵĂƚƌŝǌ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ͕ ƋƵĞ ĨƌĞŶƚĞ ĂŽ ĂǀĂŶĕŽ ŶĂ ũƵƌŝƐƉƌƵĚġŶĐŝĂ Ğŵ
ƌĞůĂĕĆŽĂŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞW/^ͬK&/E^ƐŽďƌĞŝŶƐƵŵŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ͕ĐŽŵĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚŽZ&͕W'&EĞ^d:
ĨĂǀŽƌĄǀĞŝƐĂŽĐŽŶƚƌŝďƵŝŶƚĞ͕ĨŽƌĂŵƌĞǀĞƌƟĚĂƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐĚĞŐůŽƐĂĚŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞƐƚĂŶĂƚƵƌĞǌĂ͘30. ResulƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
Controladora
Consolidado
ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
31/03/2019 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2018
sĂƌŝĂĕƁĞƐŵŽŶĞƚĄƌŝĂƐĂƟǀĂƐϯ
123
3
123
:ƵƌŽƐĂƟǀŽƐ
4.461
6.194
4.462
6.194
Juros s/ aplicações
19
166
20
167
ĞƐĐŽŶƚŽƐŽďƟĚŽƐ
1.115
1.839
1.373
1.839
5.598
8.322
5.858
8.323
ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
:ƵƌŽƐƐŽďƌĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
(48.123)
(109.793)
(50.422)
(110.014)
Juros de mora e comissões bancárias
(35.303)
(41.844)
(36.815)
(44.821)
Juros contratuais
(3.801)
(26.833)
(3.801)
(26.833)
Despesas com parcelamentos de tributos
(42.640)
(80.892)
(43.237)
(87.312)
Variações monetárias passivas
(558)
(804)
(558)
(804)
Descontos concedidos
(342)
(105)
(409)
(364)
Outros
(175)
(176)
(130.767)
(260.446)
(135.242)
(270.324)
sĂƌŝĂĕƁĞƐĐĂŵďŝĂŝƐĂƟǀĂƐ
115.376
59.689
115.376
59.689
Variações cambiais passivas
(220.841)
(90.079)
(220.841)
(90.079)
(105.465)
(30.390)
(105.465)
(30.390)
ZĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŵĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ
'ĂŶŚŽĐŽŵĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ
891
891
WĞƌĚĂƐĐŽŵĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ
(1.139)
(1.139)
ŽůƐĂĚĞŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐĞĨƵƚƵƌŽƐͲ
214
214
ũƵƐƚĞĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐĂǀĂůŽƌĚĞŵĞƌĐĂĚŽ
441
441
407
407
(230.634)
(282.107)
(234.849)
(291.984)
ϯϭ͘ŽďĞƌƚƵƌĂĚĞƐĞŐƵƌŽƐŽŵƉĂŶŚŝĂĂĚŽƚĂĂƉŽůşƟĐĂĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂƌĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞƐĞŐƵƌŽƐƉĂƌĂŽƐďĞŶƐ
ƐƵũĞŝƚŽƐĂƌŝƐĐŽƐƉŽƌŵŽŶƚĂŶƚĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĐŽďƌŝƌĞǀĞŶƚƵĂŝƐƐŝŶŝƐƚƌŽƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ
Ă ŶĂƚƵƌĞǌĂ ĚĞ ƐƵĂ ĂƟǀŝĚĂĚĞ͘ ŵ ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵ Ă ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ƐĞŐƵƌŽƐ ĐŽŶƚƌĂ ƌŝƐĐŽƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ ĞƌĂ
ĐŽŵƉŽƐƚĂƉŽƌ͗

ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF nº 60.884.855/0001-54 - NIRE 35.3.0002082-1
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2019
Lavrada na forma de Sumário - 1. Data, Hora e Local: Às 10h do dia 30/04/2019, na sede da Companhia
localizada na Av. Paulista, 2028, 8º andar, Cj. 81, Bairro Bela Vista, Cidade e Estado de SP. 2. Presença:
Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas
no Livro de Presença de Acionistas. 3. Convocação: Considerada sanada a falta de publicação do aviso
aos acionistas e o cumprimento dos prazos previstos no artigo 133, caput, e §3º da Lei 6.404/76, bem
como dispensada a publicação do Edital de Convocação, tendo em vista a presença do acionista que
representa 100% do capital social da Companhia, na forma dos artigos 124, §4º e 133, §4º da Lei 6.404/76.
4. Mesa: Presidente: George Schahin. Secretário: Luiz Alves Filho. 5. Ordem do Dia: (i) tomar as contas
dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o relatório da administração e as demonstrações
financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018; (ii) deliberar sobre a
destinação do lucro líquido do exercício; (iii) reeleição dos membros do Conselho de Administração da
Companhia; (iv) reeleição do presidente do Conselho de Administração; e (v) fixar a remuneração global
e anual dos administradores. 6. Deliberações tomadas pela unanimidade dos acionistas:
6.1. Os acionistas aprovaram o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia,
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018, como publicado no DOESP, na edição do dia
27/04/2019, fls. 103, e, no Valor Econômico, nas edições dos dias 27, 28 e 29/04/2019, fls. E3. 6.2. Os acionistas
aprovaram, por unanimidade de votos, a proposta da destinação do lucro líquido do exercício de 2018,
correspondente ao valor total de R$ 173.482.614,08, da seguinte forma: (a) R$ 7.591.937,45 destinados
à provisão para perdas decorrente da alteração do CPC 48; (b) R$ 8.674.189,17 serão destinados à
Constituição de Reserva Legal, em estrito cumprimento aos limites previstos no artigo 193, caput, da Lei
6.404/76; (c) R$ 66.049.225,47, a título de distribuição de dividendos intermediários aprovados na AGE
da Companhia realizada em 26/09/2018; (d) R$ 22.447.774,53, a título de distribuição de juros sobre
capital próprio aprovado na AGE da Companhia realizada em 26/09/2018 e; (e) R$ 68.719.487,46 serão
destinados à conta de Reserva de Lucros. 6.3. Aprovar a reeleição dos membros do conselho de
administração, com mandato unificado de 1 ano contado a partir da presente data, sendo permitida a
reeleição: a Sra. Dulce Pugliese de Godoy Bueno, RG 30.209.233-4, CPF 097.403.417-72; Sr. Pedro
de Godoy Bueno, RG 22352879-5, CPF 126.861.457-22; o Sr. Henrique Lourenço Grossi,
RG 081842999, CPF 055.002.587-10; o Sr. Romeu Côrtes Domingues, CRM/RJ 52.47807-9,
CPF 893.268.737-49; e Sr. George Schahin, RG 3.583.091 SSP/SP e CPF 077.470.988-04.
6.4. Os membros do conselho de administração ora reeleitos serão investidos em seus cargos mediante
assinatura dos respectivos termos de posse a serem lavrados em livro próprio e mediante entrega de
declaração de desimpedimento, de acordo com os artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76. 6.5. A Sra. Dulce
Pugliese de Godoy Bueno foi reeleita como Presidente do Conselho de Administração. 6.6. Aprovar
como remuneração global e total dos Administradores, o montante já previsto, anual e global de até
R$ 11.333.332,00 e no caso de atingimento das metas do PLR (Programa de Participação nos Lucros e
Resultados) haverá o acréscimo de R$ 4.967.786,00. Esta remuneração global e total será distribuída
conforme deliberação do Conselho de Administração. 7. Lavratura: Foi autorizada, por unanimidade de
votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no §1º do artigo 130 da LSA.
8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a AGO, da qual se lavrou a presente ata
que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. SP, 30/04/2019. Mesa: George Schahin
(Presidente) e Luiz Alves Filho (Secretário). Acionistas presentes: Fundo de Investimento em Participações
Genoma III - Multiestratégia, Solit Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Sr. Otávio
Celso Eluf Gebara. JUCESP - 344.713/19-2 em 01/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO /SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complement ares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 08/
07/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1EDF7 - CONTRAT O: 1137040512496 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 1370- JARDIM PAULISTA
ENDERECO DO IMÓVEL:RUA MAJOR FREIRE, Nº 122, APARTAMENTO 22, 2°
ANDAR OU 3° PAVIMENTO , EDIFICIO TIBIDABO VILA MONTE ALEGRE, 42°
SUBDISTRITO JABAQUARA- SP. CABENDO-LHE DIREITO A UMA VAGA DE
GARAGEM , EM LOCAL INDETERMINADO , PARA O AUTOMOVEL DE PASSEIO DE
PEQUENO OU MEDIO PORTE , COM AUXILIO DE MANOBRISTA, SAO PAULO/SP
CARLA REGINA HIGA TACIRO, BRASILEIRO(A), FONOAUDIÓLOGA, CPF:
07425133865, CI: 12.194.536 CASADA.
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
17 - 18 - 19/07/2019

Responsabilidade civil
Administradores e diretores
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Riscos
cobertos
Danos elétricos
Danos materiais, morais e corporais
/ŶĐġŶĚŝŽ͕ƌĂŝŽ͕ĞǆƉůŽƐĆŽ
YƵĞďƌĂĚĞǀŝĚƌŽƐ
Roubo
Danos elétricos
ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ
/ŶĐġŶĚŝŽ͕ƌĂŝŽ͕ĞǆƉůŽƐĆŽ͕ƌŽƵďŽ͕ĐŽůŝƐĆŽ
YƵĞďƌĂŵĄƋƵŝŶĂƐ
Roubo
Vendaval, fumaça
ůĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶƵŶĚĂĕĆŽ
Desmoronamento
Linhas de transmissão
Rompimento tanques e tubulações
ĂŶŽƐŵŽƌĂŝƐĞŵƉƌĞŐĂĚŽƌ
Danos morais operações
Poluição súbita
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞŶƟĚĂĚĞĞǆƚĞƌŶĂ
ĚǀŽŐĂĚŽĞŵƉƌĞŐĂĚŽ
Avais pessoais
ŽďĞƌƚƵƌĂƉĂƌĂĐƀŶũƵŐĞ
Custos defesa dano ambiental
ĞĂƋƵĞĐ͘ŐůŽďĂů
ĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĞũƵƌşĚŝĐĂ
ĞƐƉĞƐĂƉƵďůŝĐŝĚĂĚĞĞŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞĐƌŝƐĞ
ĞƐƉĞƐĂƐĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂŝƐ
Indisponibilidade de bens e penhora
ZĞĐůĂŵĂĕƁĞƐƉŽƌƉƌĄƟĐĂƐƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
Responsabilidade por danos corporais

Importância
ƐĞŐƵƌĂĚĂ
12.824
195.300
62.873
2.800
62.873
21.000
500
300.000
84.000
100
20.000
1.000
1.000
5.000
1.000
30.000
15.000
15.000
180.000
180.000
180.000
180.000

180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
2.810.270
As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞŶĆŽĨŽƌĂŵĂŶĂůŝƐĂĚĂƐƉĞůŽƐŶŽƐƐŽƐĂƵĚŝƚŽƌĞƐŝŶĚĞƉĞŶdentes. ϯϮ͘ŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐĚĞĐŽŵƉƌĂĞǀĞŶĚĂ A Companhia e suas controladas estabelecem comproŵŝƐƐŽƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ŶŽ ĐƵƌƐŽ ŶŽƌŵĂů ĚĞ ƐƵĂƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͘ ƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐ͕ Ă ƐĞŐƵŝƌ͕ ĂƋƵĞůĞƐ ƋƵĞ ŵĞƌĞĐĞŵ
ĚĞƐƚĂƋƵĞŶĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͗(a) Contrato de fornecimento de açúcar DĞĚŝĂŶƚĞ
contrato de compra e venda, a Companhia assumiu o compromisso de fornecimento de açúcar a ser
ƉƌŽĚƵǌŝĚŽĂƚĠĂƐĂĨƌĂƐϮϬϮϬͬϮϭ͕ĞĐŽŵĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞƉƌĞĕŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĂƐĞƌĮǆĂĚŽƉŽƌŐĂŝŶƐƚĐƚƵĂůƐ
Ͳ͛ƐŽƵƉŽƌKƌĚĞŶƐǆĞĐƵƚĄǀĞŝƐͲ^K͛^͕ŶĂďŽůƐĂĚĞEĞǁzŽƌŬͲEzKd͕ƌĞƐƵůƚĂŶĚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵŶŽƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐƐĂůĚŽƐƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞƐĂƐĞƌĞŵĞŶƚƌĞŐƵĞƐ͗
Safra
Volume em toneladas
Valor
2019/20
372.000
364.560
2020/21
20.000
19.600
KƉƌŽĚƵƚŽĨŽŝǀĂůŽƌŝǌĂĚŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵƉƌĞĕŽƐƉƌĂƟĐĂĚŽƐŶŽŵĞƌĐĂĚŽĞŵŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϵ͘(b) ForneciŵĞŶƚŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽƐƐƵŝĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͕ĐĞůĞďƌĂĚŽƐŶĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞŵďŝĞŶƚĞĚĞŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ>ŝǀƌĞͲ>ĞŵďŝĞŶƚĞĚĞŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽZĞŐƵůĂĚŽʹZ͕
ĞƐƚĞƐĞŐƵŶĚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞ>ĞŝůĆŽĚĞŶĞƌŐŝĂĚĞZĞƐĞƌǀĂʹ>͘͘ZĞ>ĞŝůĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂĚĞ&ŽŶƚĞƐůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ
ʹ>͘&͕͘ĐŽŶĨŽƌŵĞĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚŽĂƐĞŐƵŝƌ͗
Modalidade
sŝŐġŶĐŝĂ
Volume (MWh)
Valor
L.E.R.
02/2024
302.748
82.335,35
L.F.A
12/2035
833.816
214.991,12
ACL
10/2019
10.950
2.649,90
KƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĨŽƌĂŵǀĂůŽƌŝǌĂĚŽƐƉĞůŽƐƉƌĞĕŽƐƉƌĂƟĐĂĚŽƐƉŽƌŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĞŵŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϵ͘(c) ComƉƌŽŵŝƐƐŽƐĐŽŵƉĂƌĐĞƌŝĂĂŐƌşĐŽůĂĞĐŽŵƉƌĂĨƵƚƵƌĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ A Companhia e suas controladas
ĮƌŵĂƌĂŵĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌƉƌŽĚƵǌŝĚĂĞŵƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐƌƵƌĂŝƐĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ƉŽƌ
ŵĞŝŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐƉůƵƌŝĂŶƵĂŝƐ͘KƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐƚġŵǀŝŐġŶĐŝĂĚĞĂƚĠƐĞƚĞĂŶŽƐ͕ƐĞŶĚŽĂŵĂŝŽƌŝĂ
ƌĞŶŽǀĄǀĞůĂŽĮŵĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘KƐǀĂůŽƌĞƐĂƐĞƌĞŵĚĞƐĞŵďŽůƐĂĚŽƐĞŵĨƵŶĕĆŽĚĞƐƚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƐĞƌĆŽ
determinados a cada encerramento de safra ou da colheita, pelo preço da tonelada de cana-de-açúcar
ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƉĞůŽŵŽĚĞůŽĚĞĮŶŝĚŽĞŵĐĂĚĂĐŽŶƚƌĂƚŽ͘ƐƚŽŶĞůĂĚĂƐĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŽƐ
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐǀŝŐĞŶƚĞƐ͕ƐĆŽĞƐƟŵĂĚĂƐĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗
Safra
Toneladas (mil)
2019/20
894
2020/21
525
2021/22
307
2022/23
160
2023/24
93
2024/25
41
2025/26
1
ϯϯ͘ǀĞŶƚŽƐ^ƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐŵ^ĞŐƵŶĚĂŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ŶŽĚŝĂϬϮͬϬϰͬϮϬϭϵ͕ăƐϭϭ͗ϰϬŚŽƌĂƐ͕ŶĂƐĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂƐĚŽĞŶƚƌŽƵůƚƵƌĂů<ĞŶŬŝƟ<ŝŵƵƌĂ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚŽŶĂZƵĂZŝŽ'ƌĂŶĚĞĚŽ^Ƶů͕ƐͬŶ͕ůĞŵĞŶƟŶĂͬ^W͕ƉĞůŽ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ:ƵĚŝĐŝĂůĨŽŝĚĞĐůĂƌĂĚĂŝŶƐƚĂůĂĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞƌĞĚŽƌĞƐ͕ƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂƋƵĞŶĞƐƐĂ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞŝŶĚĞƉĞŶĚŝĂĚĞƋƵſƌƵŵ͘WĂƐƐĂĚĂĂƉĂůĂǀƌĂĂŽƉĂƚƌŽŶŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĨŽŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŽ
WůĂŶŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂůĂŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐĞĂĨŽƌŵĂĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂĚĂƵŵĂĚĂƐĐůĂƐƐĞƐ͘ƉſƐĂĞǆƉůĂŶĂĕĆŽƉĂƐƐŽƵͲƐĞĂƉĂůĂǀƌĂĂŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐ͕ŽƐƋƵĂŝƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŵƐƵĂƐƐƵŐĞƐƚƁĞƐĚĞĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽWZ:Ğ
ĚŝĂŶƚĞĚŽĞǆƉŽƐƚŽ͕ŽƉĂƚƌŽŶŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐƵŐĞƌŝƵĂƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞƌĞĚŽƌĞƐƉĂƌĂ
ŽĚŝĂϬϮͬϬϱͬϮϬϭϵĞ͕ƐƵďŵĞƟĚĂăǀŽƚĂĕĆŽ͕ĂƐƵƐƉĞŶƐĆŽĨŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂƉŽƌϵϲ͕ϰϵйĚŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘
ĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ĨŽŝĐŽŶƐŝŐŶĂĚŽƉĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ:ƵĚŝĐŝĂůƋƵĞĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞƌĞĚŽƌĞƐ͕ĞŵĐŽŶƟnuação, seria realizada no dia 02/05/2019, no mesmo horário e local. No dia 02/05/2019, a Clealco coŵƵŶŝĐĂƋƵĞŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƌĞƵŶŝĚŽƐĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞƌĞĚŽƌĞƐ͕ĂƉƌŽǀĂƌĂŵŽWůĂŶŽ
ĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂůĚĂůĞĂůĐŽ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚŽĂƌƟŐŽϰϱĚĂ>ĞŝŶǑϭϭ͘ϭϬϭͬϮϬϬϱ͘ĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽWůĂŶŽ
ĨŽŝŽďƟĚĂĞŵƉƌĂǌŽƌĞĐŽƌĚĞ͕ĚĞǌŵĞƐĞƐĂƉſƐŽƉĞĚŝĚŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞĐŽŵĂ
ĐŽŶĐŽƌĚąŶĐŝĂĚĞŵĂŝƐĚĞϵϬйĚŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐ͕ƌĞŇĞƟŶĚŽĂĐŽŶĮĂŶĕĂĚĞƉŽƐŝƚĂĚĂŶĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂ͕
que buscou atender a todas as partes interessadas de forma equilibrada. No dia 30/05/2019, o Plano foi
ŚŽŵŽůŽŐĂĚŽƉĞůŽ:ƵŝǌƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĂZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ͕ĞŵŵĂŝƐƵŵĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĞƋƵĆŽ
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞĞďĞŵĂůŝŶŚĂĚŽĨŽƌĂƚŽĚĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĐŽŵŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐ͘ĞƐƐĂĨŽƌŵĂĂůĞĂůĐŽ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞ
ĂŐŽƌĂ͕ŝŶŝĐŝĂƵŵĂŶŽǀĂĞƚĂƉĂ͕ŽŶĚĞĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞǀĞĐƵŵƉƌŝƌĞƐƚƌŝƚĂŵĞŶƚĞĂƐĐůĄƵƐƵůĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽ
WůĂŶŽŚŽŵŽůŽŐĂĚŽ͕ŽƋƵĞŝŶĐůƵŝ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐĂĕƁĞƐ͕ŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞǀĞŶĚĂĚĂhW/;hŶŝĚĂĚĞWƌŽĚƵƟǀĂ
/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞͿĚĂƵŶŝĚĂĚĞĚĞYƵĞŝƌŽǌ͕ĐŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŽƉĕĆŽĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĂŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐ͘
A Administração
Contador
Adriano Furtado - TC - CRC 1SP262298/O-7

ZĞůĂƚſƌŝŽĚŽĂƵĚŝƚŽƌŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐŽďƌĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ
opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. KƵƚƌŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐͲĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝras de exercícios anteriores examinadas por outro auditor independente O exame das demonstraĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϴ͕ƉƌĞƉĂƌĂĚĂƐ
ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞĂŶƚĞƐĚŽƐĂũƵƐƚĞƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂŵƵĚĂŶĕĂĚĞƉŽůşƟĐĂĐŽŶƚĄďŝůĚĞƐĐƌŝƚĂŶĂŶŽƚĂϯ͕ĨŽŝ
ĐŽŶĚƵǌŝĚŽ ƐŽď Ă ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ŽƵƚƌŽƐ ĂƵĚŝƚŽƌĞƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ ƋƵĞ ĞŵŝƟƌĂŵ ƌĞůĂƚſƌŝŽ ĚĞ
ĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐĞŵŵŽĚŝĮĐĂĕĆŽ͕ŵĂƐĐŽŵġŶĨĂƐĞƌĞůĂƟǀĂĂŝŶĐĞƌƚĞǌĂƌĞůĞǀĂ

BAHEMA S.A.

CNPJ/MF n° 10.212.757/0001-00 - NIRE 35.300.359.143
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: No dia 20/05/19, às 19h45min, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença de acionistas
titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram unanimemente aprovadas pelas acionistas, sem ressalvas:
(i) as demonstrações financeiras apresentadas pela Administração da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, devidamente publicadas
nos jornais“Diário Oficial do Estado de São Paulo”página 24, e“Diário Comercial”na página 05, ambas edições de 15/05/2019; (ii) a distribuição às acionistas do lucro
líquido apurado, no valor de R$ 401.551,48 de forma proporcional às respectivas participações no capital da Companhia, não havendo a destinação de 5% do lucro
líquido apurado, para constituição da reserva legal, conforme dispõe o artigo 193 da Lei nº 6.404/76; e (iii) a reeleição dos atuais membros do Conselho de
Administração, Srs. Sérgio Lemos de Magalhães, brasileiro, solteiro, administrador, RG nº 43.864.159 SSP/SP e CPF/MF nº 224.618.888-17, designado Presidente do
Conselho de Administração; Alexandre Segateli Bolsoni, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 26.383.000-7 SSP/SP e CPF/MF nº 270.410.918-48, e Vitor Rangel
Botelho Martins, casado, engenheiro, RG nº 11024807, SSP/MG e CPF/MF sob nº 041.040.466-71, todos domiciliados em São Paulo/SP, com escritório, na Rua Funchal,
nº 418, 27° andar, CEP 04551-060, e prazo de mandato de 01 ano, contado da presente data, podendo ser destituídos a qualquer tempo. a. Os membros do Conselho
de Administração, reeleitos, tomaram posse mediante a assinatura dos respectivos termos, lavrados em livro próprio, declarando que não estão impedidos, nos termos
da lei. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente e Kenneth AronWainer - Secretário. Acionistas:
Paulista 2 LLC., p.p. Kenneth Aron Wainer; Paulista 3 LLC., p.p. Vitor Rangel Botelho Martins e Project Acqua LLC., p.p. Kenneth Aron Wainer. Membros do Conselho
de Administração reeleitos: Sérgio Lemos de Magalhães, Alexandre Segateli Bolsoni e Vitor Rangel Botelho Martins. JUCESP n° 344.110/19-9 de 28/06/2019.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Controladora
Consolidado Bens
31/03/2018 31/03/2019 31/03/2018 ƐĞŐƵƌĂĚŽƐ
707.185
431.989
707.185 Frota - Colhedoras, Tratores e
297.854
385.580
298.877 Caminhões
76.060
4.576
76.060
15.517
16.881
28.737
33.877
28.737
22.175
10.086
22.175 Prédio industrial
10.360
361
10.360
2.923
2.784
2.924
1.145.294
884.770
1.163.199
(82.612)
(106.357)
(82.728)
1.062.682
778.413
1.080.471

CNPJ nº 45.987.245/0001-92 - NIRE 35.300.185.366
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da BAHEMA S.A. (“Companhia”) para se reunirem em AGE da Companhia, a
ser realizada em 12/08/2019, às 9h, na sede social, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.369, 8º andar,
conjuntos 812 a 815, Jardim Paulistano/SP, CEP 01452-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
(i) aprovar a alteração da denominação da Companhia de Bahema S.A. para Bahema Educação S.A., com a consequente
alteração do artigo 1º do Estatuto Social; (ii) aprovar a alteração do objeto social para (a) excluir as seguintes atividades:
(a.1) administração de bens móveis e imóveis, próprios ou de terceiros, que independam de autorização governamental;
(a.2) desenvolvimento de atividades ligadas à fabricação e à comercialização de máquinas, equipamentos, peças ou
afins; e (a.3) importação e exportação de serviços; (b) incluir as seguintes atividades: (b.1) desenvolvimento, diretamente
ou por meio de participação em outras sociedades, de projetos e atividades nas áreas de educação pré-escolar,
educação infantil, educação básica (ensino fundamental ao ensino médio), desenvolvendo todas as demais atividades
inerentes à prestação de serviços educacionais; (b.2) desenvolvimento, diretamente ou por meio de participação em
outras sociedades, de projetos e atividades de cursos livres, incluindo cursos pré-vestibulares, bem como aulas de
reforço e ensino de esportes, dança e artes cênicas e demais atividades relacionadas ao esporte e cultura; e (b.3) prestação
de serviços de apoio às instituições de ensino e educadores, incluindo serviços administrativos, de treinamento,
qualificação, consultoria, assessoria, avaliação e demais serviços relacionados à área educacional; e (c) adequar, quando
necessário, a redação das demais atividades do objeto social; com a consequente alteração do artigo 3º do Estatuto
Social; (iii) aprovar o aumento do limite do capital autorizado da Companhia, das atuais 2.400.000 ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal para 4.800.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal, com a consequente alteração do artigo 8º do Estatuto Social; (iv) aprovar a alteração do Regulamento do Plano
de Opção de Compra ou Subscrição de Ações da Bahema S.A. e suas empresas controladas, aprovado em AGE da
Companhia realizada em 2/10/2017, para: (a) aumentar o limite máximo de ações que poderão ser objeto de opções
outorgadas de 100.000 para 200.000, com a consequente alteração da Cláusula 3.1 de referido Regulamento; e (b) alterar
o prazo mínimo dos programas com períodos de reserva de direitos, de 24 meses para 6 meses, com a consequente
alteração da Cláusula 4.1.3(b) de referido Regulamento; (v) aprovar a aquisição de 95% do capital social da Fórum
Cultural Participações Ltda., sociedade limitada inscrita no CNPJ sob o nº 33.828.784/0001-08, com sede na Cidade de
Niterói/RJ, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 2454 (“Fórum Cultural”), de acordo com Contrato de Aquisição de
Participação e Outras Avenças celebrado em 13/05/2019 entre a Companhia e os sócios das sociedades detentores das
quotas da Fórum Cultural. Poderão participar da AGE, ora convocada, os acionistas titulares de ações emitidas pela
Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, ou via boletim de voto a
distância, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam na Proposta da Administração:
Presencial: os acionistas titulares das ações de emissão da Companhia poderão participar da AGE, desde que referidas
ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária das ações - Itaú Corretora de Valores
S.A., e portando os seguintes documentos: (i) pessoa física - documento de identificação com foto; (ii) pessoa jurídica cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando
poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração), bem como documento de identificação com
foto do(s) representante(s) legal(is); e (iii) acionista constituído sob a forma de Fundo de Investimento - cópia autenticada
do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além da
documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração), bem
como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). Procuração: as procurações poderão ser
outorgadas de forma física, observado o disposto no artigo 126 da Lei das S/A. e na Proposta da Administração.
O representante legal do acionista deverá comparecer à AGE munido da procuração e demais documentos indicados
na Proposta da Administração, além de documento que comprove a sua identidade. Boletim de Voto a Distância:
a Companhia disponibilizará para a AGE o sistema de votação a distância, nos termos da Instrução CVM 481, permitindo
que seus acionistas enviem boletins de voto a distância por meio de seus respectivos agentes de custódia ou ao
escriturador das ações de emissão da Companhia ou, ainda, diretamente à Companhia, conforme as orientações
constantes na Proposta da Administração. A Companhia solicita aos seus acionistas que, caso possível, depositem os
documentos indicados na Proposta da Administração, na sede social da Companhia, até as 18h00 do dia 9/08/2019,
último dia útil antes da data da Assembleia. Nos termos do artigo 5º, § 2º, da Instrução CVM 481, o acionista que
comparecer à assembleia munido dos documentos exigidos poderá dela participar e votar, ainda que tenha deixado de
depositá-los previamente. A Proposta da Administração para a AGE conforme previsto na Instrução CVM 481 e os demais
documentos a ela relativos encontram-se à disposição dos acionistas na sede e na internet, nos endereços eletrônicos
da Companhia (www.bahema.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br). São Paulo, 12/07/2019.
Cassio Beldi - Presidente do Conselho de Administração.
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20(VINTE) DIAS.PROCESSO Nº1102940-95.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
9ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). José Walter Chacon Cardoso, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) CARLOS ROBERTO FERNANDES, filho de Milton de Souza Fernandes, que por este Juízo tramitam
os autos de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento de Fany Fernandes, Betty Souza Fernandes e Zelia Fernandes
movidos por Maria Angela Bertão Fernandes. Encontrando-se o herdeiro em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO,por EDITAL,para os atos e termos da ação proposta (artigos 1864 e seguintes do Código Civil) e para,querendo,no
prazo de 5(cinco) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, acompanhar o pedido formulado na presente
ação.Fica advertido que decorrido o prazo sem manifestação,o processo seguirá em seus ulteriores termos, valendo a citação
para todos os atos do processo. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.[17,18]
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APARELHOS CELULARES, MODEMS E ACESSÓRIOS
DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS
CADASTRE-SE ANTECIPADAMENTE PARA PARTICIPAR DO LEILÃO
OBS: TODOS OS LOTES SÃO DE CELULARES/MODEMS/ACESSÓRIOS USADOS E SUCATA
SEM GARANTIA DE TROCA/FUNCIONAMENTO

Rua da Moóca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP
Informações pelo telefone: 11-3550-4066, ramal 250
pelo e-mail: eduardo@frazaoleiloes.com.br ou www.FrazaoLeiloes.com.br

Carlos Eduardo Luis Campos Frazão – JUCESP n° 751
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE EUNICE CARDOSO
QUEIROZ, REQUERIDO POR ELISABETH CARDOSO QUEIROZ E OUTROS - PROCESSO Nº 1008377-07.2018.8.26.0100.
O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Homero Maion, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em
13/05/2019, POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTE o pedido para decretar a interdição de Eunice Cardoso Queiroz, RG nº
4.739.159-5, CPF/MF nº 402.245.898-49, para todos os atos da vida civil, nomeando-lhe como curadores seus filhos: Emerson
Cardoso Queiroz, RG nº 13.447.964-6, CPF/MF nº 053.291.258-63; Elvio Cardoso Queiroz, RG nº 18.210.144-7, CPF/MF nº
112.770.528-83; e Elisabeth Cardoso Queiroz, RG nº 8.743.476-3, CPF/MF nº 050.130.058-92. ESTA SENTENÇA SERVIRÁ
COMO EDITAL, publicado o dispositivo dela pela imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalo de dez dias e
afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de junho de 2019.
[18]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015549-74.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Felix de Lima, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) FADI ALAM EDDIN, Libanês, Solteiro, RG U6959012, CPF 394.290.768-25, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum por parte de Colégio Dominante Ltda, objetivando receber R$5.215,73(maio/16), referente contrato de
prestação de serviços educacionais, devidamente corrigido e acrescido das custas e despesas processuais e honorário
advocatÍcios. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo [18,19]
11ª Vara Cível do Fórum Central Cível/SP - Processo nº: 1090372-42.2018.8.26.0100. Classe-Assunto: Execução
de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços. Exeqüente: Fundação de Rotarianos de São Paulo. Executado:
Ricardo BressanAthia. Vistos.Tendo em vista que já foram esgotados todos os meios hábeis para a localização
do requerida, defiro a citação editalícia requerida às fls. 117/118, servindo a presente decisão como edital.
Este juízo FAZ SABER a Ricardo Bressan Athia, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida
Ação de Execução de Título Extrajudicial por Fundação de Rotarianos de São Paulo, pretendendo a cobrança
de R$ 61.535,03 (para agosto de 2018) embasados em instrumento de confissão de dívida. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague
a dívida e/ou oponha embargos. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. Recolha a parte autora
as custas referentes a publicação no DJE, no valor de R$ 143,80, providenciando, no mais, a publicação do
edital em jornais de grande circulação, comprovando-se nos autos, no prazo de vinte dias. Intimem-se. São
Paulo, 4 de julho de 2019. Christopher Alexander Roisin - Juiz de Direito.
17 e 18/07

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0210590-25.2009.8.26.0006. O MM. Juiz
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr. José Luiz de
Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CLEUBER DO CARMO PEREIRA, CPF 010.843.505-99,
que a ação de busca e apreensão, convertida em ação de depósito, promovida por Mercabenco Mercantil e
Administradora de Bens e Consórcios Ltda, foi julgada procedente, condenando o requerido, como devedor
fiduciário equiparado a depositário, a restituir à autora o veiculo objeto da ação ou o equivalente em dinheiro,
bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez
por cento) do valor da dívida pecuniária. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, efetue o pagamento da quantia de R$ 77.013,37 (setenta e sete mil, treze reais e trinta e
sete centavos), atualizada até outubro de 2018, advertido de que, em caso de não pagamento, o valor reclamado
será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por
cento), com fundamento no parágrafo 1º de referido artigo, advertindo-o, ainda, que transcorrido o prazo
previsto sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação,
independentemente de penhora ou nova intimação, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 07 de junho de 2019.
17 e 18/07

EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023307-57.2014.8.26.0007 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato
Bariani Pérez, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) PAULO ROGÉRIO DASILVA, Brasileiro, que lhe foi
proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano do Estado de São Paulo- CDHU, alegando em síntese: A requerente construiu às suas expensas,
na cidade de São Paulo -, no endereço Rua Francisco José Alves, 163, Q-3 – L-3, B26, E-a, apto 24ª, Vila
Paulista II – Cidade de São Paulo- SP CEP 08490-630. em que moram os requeridos um conjunto de unidades
habitacionais, uma das quais, situada no endereço no qual os requeridos residem por força de atribuição da
posse conferida por contrato celebrado em conformidade com as normas do Sistema Financeiro de Habitação
– SFH, conta contrato nº 9535998. Os requeridos encontravam-se inadimplentes com as prestações de seu
financiamento e foram convocados a participar da Semana de Conciliação. A conciliação restou frutífera,
resultando na celebração de acordo entre as partes, acordo este que foi devidamente homologado. O acordo
foi descumprido, uma vez que atualmente está com 26 parcelas atrasadas após sua celebração. O patrono
do autor requerendo a procedência total da ação com a condenação da ré ao pagamento das custas e
despesas processuais devidamente atualizadas. Dando-se à causa o valor de R$ 19.993,54. Conforme despacho
de fls 256 o herdeiro Paulo Rogério deverá ser citado por edital, com prazo de 20 dias para se pronunciar sobre
sua habilitação no polo passivo, nos termos do art. 690 do Código do Processo Civil. Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 15 de junho de 2018.
17 e 18/07
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2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO
PAULO EDITAL DE LEILÃO, para INTIMAÇÃO e conhecimento de
todos os interessados, na venda do veículo abaixo descrito, pertencente
à FALÊNCIA GUTENBERG MÁQUINAS E MATERIAIS GRAFICOS
LTDA. representada pelaAdministradora Judicial nomeada DRA.DANIELATAPXURE SEVERINO (OAB/
SP: 187.371) CREDORES E MINISTÉRIO PÚBLICO. Processonº1112830-92.2014.8.26.0100. O DR.
MARCELO BARBOSA SACRAMONE, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações
Judiciais de São Paulo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, que por este Juízo processam-se os autos da
FALÊNCIA GUTENBERG MÁQUINAS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA., com fulcro na Lei nº 11.101/2002
e Prov. CSM 1625/2009 do TJSP. O leilão será realizado através do site TM LEILÕES
(www.thaismoreiraleiloes.com.br), portal de leilões, com escritório situado à Praça Dom José Gaspar, nº 134,
conjunto 142 – São Paulo/SP, e-mail: thais@tmleiloes.com.br, levará a público, leilão de venda e arrematação
na modalidade on-line e presencial com1ªPraça que terá início em 16/08/2019 às 10:00horas, encerrandose no dia 20/08/2019 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior ao que corresponde
a 100% do valor de avaliação,não havendo licitante se iniciará a 2ªPraça em 20/08/2019
às14:01horas,encerrando-se no dia 22/08/2019 às14:00 horas onde serão aceitos lances com valor igual ou
superior a 50% de avaliação com base nos valores praticados pelo mercado.DESCRIÇÃO DOS BENS:
LOTE 1- DESCRIÇÃO: TOYOTAFIELDER. ANO 2005. PRATA. PLACADNB-4300. RENAVAM 85943602.
AVALIAÇÃO. R$ 25.007,87. VALOR TOTAL DE AVALIAÇÃO: R$ 25.007,87 (vinte e cinco mil, sete reais e
oitenta e sete centavos).O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia,
constituindo ônus do interessado verificar suas condições antes das datas designadas para alienação judicial
eletrônica. PARA
MAIORES
INFORMAÇÕES,
ACESSE
O
SITE:WWW.THAISMOREIRALEILOES.COM.BR.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1021542-51.2014.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª
Vara Cível, do Foro Regional VII-Itaquera,Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da
Lei,etc.FAZ SABER a(o) DANIEL HENRIQUE MOREIRA,Brasileiro,RG 240976599,CPF 129.718.898-58,que lhe foi proposta
uma ação de Monitória por parte de Jose Dorival Tesser,alegando em síntese:Trata-se de Ação Monitória aonde o Requerente recebeu do Requerido 02 (duas) folhas de cheque de
números 000418 e 000420 e série FUO166,emitidos em data de
06/01/2010,no valor de R$2.000,00(dois mil reais) cada um. Os
presentes cheques pertencem ao Banco Bradesco (237),
agência 2866,conta-corrente 006879.O Requerido não efetuou
o pagamento dos valores devidos nas datas aprazadas,acarretando a devolução de referidos títulos, perfazendo assim a
prova escrita da obrigação. Assim sendo, o débito total do
Requerido, incluindo juros moratórios e correção monetária
perfazem um total de R$ 8.318,38 (oito mil,trezentos e dezoito
reais e trinta e oito centavos).Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
[17,18]

Jornal
ODIASP

Dedini S/A Equipamentos e Sistemas

CNPJ/MF 67.541.961/0001-84 - NIRE 35300133226 - Em Recuperação Judicial - Barueri - SP
Aviso aos Acionistas
Encontra-se à disposição dos senhores acionistas da Dedini S/A Equipamentos e Sistemas, em
VXDVHGHVRFLDOQD$YHQLGD$QGU{PHGDQVDODGR6XE&RQGRPtQLR2I¿FHHP%DUXHUL
Estado de São Paulo, os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei 6.404/76, referente ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2.018, conforme aplicável. Barueri, 15 de julho de 2.019.
Giuliano Dedini Ometto Duarte – Diretor.
(16-17-18)

Cooperativa Habitacional Promoradia da Zona Sul
CNPJ 02.374.644/0001-75
Convoca os seus cooperados, com direito a voto, para Reunião de A.G.O.,(Art. 38, parág. 1º da
Lei 5764/71), que será realizada na sede sito na Rua Travessa Castatnha do Pará 62 - Conj.
Hab Instituto Adventista - São Paulo - SP em 30/07/2019, em 1ª convocação às 18:00hs, com 2/
3 dos cooperados, 2º convocação às 19:00hs com 50% + 1 dos cooperados, 3º convocação
às 20:00hs, com no mínimo 10 cooperados, para deliberarem sobre a ordem do dia: I Esclarcimento a respeito do processo judicial 0008106-11.2008.8.26.0176 - Revogação da
Liminar II - Eleição e Posse da Nova Diretoria e Conselho Fiscal.Presidente: Antonio Firmino
Gouveia
K-18//07
FALECIMENTO

Em conformidade à Lei nº 8.501/92 e item 96.3 das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, comunica-se a quem
possa interessar, que um cadáver, até a presente data não reclamado, grupo étnico branco, medindo 1,70 m de comprimento, 62 anos, tido como
SEBASTIÃO JOSE DA SILVA, com as respectivas vestes, está sob a guarda da FACULDADE SANTA MARCELINA - CURSO DE MEDICINA para eventual reconhecimento. O falecimento ocorreu no Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, na Capital de São Paulo,
à R. Dr. Cesário Mota Júnior, 112, Vila Buarque, em 11/06/2019. Informações na Faculdade com o responsável, Sr. Thiago Ranzani da Costa,
DEªªAªªFEIRAS ªNOªTELEFONEªNª ª ªRªª!ªLAVRATURAªDOªASSENTOªDOªØBITOªSERÈªREALIZADAªNOª/lCIALªDEª2EGISTROª#IVILªDASª0ESSOASª
Naturais do 7º Subdistrito - Consolação - da Comarca da Capital de São Paulo. Declaração de Óbito: 28947032-3.
Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo 0012179-06.2013.8.26.0100. O Dr. Guilherme SilveiraTeixeira,
Juiz de Direito da 23ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Inepi Indústria de
Computadores do Brasil Ltda CNPJ: 71.612.717/0001-32 (na pessoa de seu representante legal), que Telefônica
Brasil S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o
recebimento de R$ 660.413,16 (Fevereiro/2013), referente a prestação de serviços de telecomunicações.
Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra,
conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação,
a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 10/06/2019.
17 e 18/07
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BRGMN Participações S.A. - CNPJ 19.164.570/0001-45
Demonstrações Financeiras
As Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2018 e 2017, publicadas neste Jornal, edição 13 de março de 2019
deixou de constar as Notas Explicativas. Portanto segue: Notas Explicativas - 1. Contexto Operacional - A BRGMN
Participações S.A., de capital fechado tem por objetivo social: (i) a realização de investimentos e participações em outras pessoas jurídicas, sediadas no Brasil ou no exterior na condição de sócia, acionista e/ou quotista, com recursos próprios ou incentivados. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstrações ﬁnanceiras da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que incluem as diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações Lei 6.404/76. 3. Principais Práticas Contábeis - As receitas e despesas são
apropriadas pelo regime de competência, observando-se o critério “pro rata” dia para as de natureza ﬁnanceira. As demonstrações ﬁnanceiras da Companhia estão representadas em reais, que é sua moeda funcional de apresentação. Os investimentos em controladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. A provisão para o imposto de renda
(IRPJ) é calculada à alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10%, aplicados sobre o lucro, após efetuados os ajustes
determinados pela legislação ﬁscal. A CSLL é calculada pela alíquota de 9% para as pessoas jurídicas em geral, incidente
sobre o lucro, após considerados os ajustes determinados pela legislação ﬁscal. 4. Patrimônio Líquido - O capital social é representado por 3.000.000 milhões de ações nominativas, sem valor nominal, sendo 2.999.997 ordinárias e 3 preferenciais. As ações preferenciais não têm direito a voto, mas asseguram ao acionista reembolso do capital e o direito de
participação na distribuição de dividendos e boniﬁcações de acordo com o artigo 5º, parágrafo primeiro e segundo. A
Companhia institui reserva de capital conforme prevê o artigo 24º, alínea a, no montante de R$ 301.999,80 em 2018. A
distribuição de dividendos mínimo obrigatória, prevista no estatuto é de 25% sobre o lucro líquido ajustado do período.
A distribuição adicional de dividendos está sujeita à proposta da diretoria, mediante assembleia geral de acionistas, a qual
poderá deliberar sobre a retenção total ou parcial dos lucros. A empresa deliberou o pagamento de Juros sobre o capital
próprio, no montante de R$ 4.669.521,50, referente ao exercício de 2018 (R$ 1.154.416,62 em 2017) calculados, com
base na taxa de juros de longo prazo (TJLP). 5. Caixa e Equivalencia de Caixa - Caixa e Equivalencia de caixa, consistem em numerário disponível da sociedade, saldos em poder de banco. Banco Itau = 90.477,15. 6. Participação em
Controladas - A Companhia é de capital fechado e não possui ﬁliais, sendo seu controle integralmente nacional. A Companhia é controladora do Sorvetes Jundia Indústria e Comércio Ltda, Jundia Foods Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda, Cakus - Comércio e Distribuição de Sorvetes Ltda, Jundsol Transportes Eireli,
Jundsol Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda.
Contas / Controladas
31/12/2018
31/12/2017
Sorvetes Jundia Indústria e Comércio Ltda
47.778.952,17
46.167.568,01
Jundsol Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda
3.278.531,00
3.247.644,81
Jundsol Transportes Eireli
4.042.379,64
549.063,26
Jundia Foods Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda

MOBILIDADE PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A.
CNPJ/MF Nº. 29.206.359/0001-00 - NIRE Nº. 3530051102-6 - COMPANHIA FECHADA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 27 de junho de 2019, às 14h00, na sede da Mobilidade Participações e Concessões S.A.
(“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 3, Vila Olímpia, CEP 04551-065,
São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de
15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme
se veriﬁca das assinaturas constantes e apostas no “Livro de Registro de Presença de Acionistas”. 3. CONVOCAÇÃO:
Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo
de Toledo e o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, como secretário. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) o aumento de capital social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social; e (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e
discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130,
parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Conforme atribuição prevista na alínea (c) do artigo 10 do Estatuto Social, aprovar o aumento de capital social da Companhia, no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), mediante (i) a capitalização
do mútuo celebrado em 03 de junho de 2019, entre a Companhia e a sua acionista Companhia de Participações em
Concessões (“CPC”), no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e (ii) o aporte em moeda corrente nacional
no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), mediante a emissão de 20.000.000 (vinte milhões) de novas
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão por ação de R$1,00 (um real), a serem totalmente subscritas e integralizadas até 30/08/2019, por suas acionistas, a CPC e a CIIS - Companhia de Investimentos
em Infraestrutura e Serviços (“CIIS”), na proporção das suas participações acionárias, conforme boletim de subscrição
anexo à presente ata (ANEXO I), passando o capital social da Companhia a ser de R$ 30.010.000,00 (trinta milhões
e dez mil reais); 6.2.1. Em consequência do deliberado no item 6.2. acima, alterar o artigo 5º do Estatuto Social da
Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 30.010.000,00 (trinta milhões e dez mil reais), totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, dividido em
30.010.000 (trinta milhões e dez mil) ações ordinárias nominativas sem valor nominal.”. 6.3. Permanecer inalterado
os demais dispositivos estatutários não alterados na presente assembleia; e 6.4. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de acordo com a alteração aprovada no item 6.2 acima, conforme constante do ANEXO II, tendo uma via levada a registro perante a Junta Comercial competente, será dispensada a sua publicação na íntegra. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e
achada conforme, é assinada por todos os presentes. São Paulo/SP, 27 de junho de 2019. Assinaturas: Eduardo de
Toledo, Presidente da Mesa e Paulo Yukio Fukuzaki, Secretário. Acionistas: (1) COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES, representada pelos Srs. Paulo Yukio Fukuzaki e Eduardo de Toledo; (2) CIIS - COMPANHIA DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS, representada pelos Srs. Paulo Yukio Fukuzaki
e Eduardo de Toledo. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº 01, às folhas 68 a 81. Eduardo de Toledo - Presidente da Mesa, Paulo Yukio Fukuzaki - Secretário.
JUCESP nº 360.794/19-1 em 10.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
- ANEXO I - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2019 - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO: Boletim de Subscrição de 20.000.000 (vinte milhões) de novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,00 (um real) por ação, representativas do capital social
da Companhia. Subscritores - Espécie de Ações Subscritas - Preço de Emissão das Ações - R$ - Forma e
Prazo para Integralização: Companhia de Participações em Concessões, sociedade por ações, com sede na
Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº. 09.367.702/0001-82 e no NIRE nº. 35.300.352.858, neste ato devidamente representada por seus Diretores,
os Srs. PAULO YUKIO FUKUZAKI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, portador
da Cédula de Identidade RG nº. 10.194.341 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 073.215.168-65; e EDUARDO DE
TOLEDO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador da Cédula
de Identidade RG nº. 4.358.259-X - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 103.264.958-51, ambos com endereço proﬁssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04.551-065, São Paulo/SP. Assinaturas:
- ON 19.998.000 - R$1,00 - (i) Capitalização do mútuo celebrado em 03 de junho de 2019, no valor de R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais); e (ii) em moeda corrente nacional no valor de R$ 14.998.000,00 (quatorze milhões, novecentos e noventa e oito mil reais) até 30/08/2019. TOTAL: 19.998.000 - 19.998.000,00.
Subscritores - Espécie de Ações Subscritas - Preço de Emissão das Ações - R$ - Forma e Prazo para Integralização: CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços, sociedade por ações, com
sede na Rua Lauro Muller, nº. 116, Sala 3.507, Parte 1, Bairro Botafogo, CEP 22290-160, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº. 05.410.674/0001-88, e no NIRE nº. 33.300.312.374, neste ato devidamente representada por seus
Diretores, os Srs. PAULO YUKIO FUKUZAKI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador,
portador da Cédula de Identidade RG nº. 10.194.341 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 073.215.168-65; e
EDUARDO DE TOLEDO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.358.259-X - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 103.264.958-51, ambos com
endereço proﬁssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04.551-065, São Paulo/SP.
Assinaturas: - ON 2.000 - R$1,00 - Em moeda corrente nacional, até 30/08/2019. TOTAL: 2.000 - 2.000,00. São
Paulo/SP, 27 de junho de 2019. Eduardo de Toledo - Presidente da Mesa, Paulo Yukio Fukuzaki - Secretário.
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São Paulo, quinta-feira, 18 de julho de 2019
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES SINDICAIS E PROFISSIONAIS
DE SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO
FASP/PMSP
EDITAL – ELEIÇÕES – DIRET ORIA E CONSELHO FISCAL
A FASP/PMSP convoca as eleições para a renovação de sua Diretoria
e Conselho Fiscal, na forma do art. 49 do seu Estatuto, a se realizar no
dia 18 de setembro de 2019, das 10:00 às 15:00, em sua sede, à Rua
Coronel Xavier de Toledo, 264, 5° andar, conjunto 55 – São Paulo – SP,
ficando o prazo para registro das chapas e candidatos na Secretaria de
19 de julho a 16 de agosto de 2019, no horário das 10:00 às 12:00 e das
14:00 às 16:00. São Paulo, 17 de julho de 2019.
CÁSSIO VIEIRA PEREIRA DOS SANTOS - Presidente
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0025611-63.2011.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao
espólio de ANGELO CARBONI, representado por sua invent ariante ANTONIETA
CARBONI, que Izabel Cristina Calejon lhe ajuizou uma ação de Adjudicação Compulsória,
com procedimento comum, objetivando que seja outorgada à requerente a Escritura
Definitiva de Venda e Compra, do imóvel situado na Rua Raul Traldi, nº 59 (antiga Passagem
da Vila), matrícula nº 161.459, junto ao 14º C.R.I., sob pena de adjudicação compulsória.
Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO, por EDITAL, para que
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerado revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora(artigo 344 do
NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia (artigo 257, § IV).Será o
presente, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
B 18 e 19/07

EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016578-56.2016.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
JOSE L MEIRELES COMÉRCIO DE PLÁSTICOS - EPP, CNPJ 20.681.674/0001-06,
que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco Santander (Brasil) S/A,
objetivando a quantia de R$ 104.055,06, decorrente de limite de crédito rotativo fornecido
a sua conta corrente. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
pague o débito atualizado e honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da
causa, ficando isento das custas processuais, ou ofereça embargos, sob pena de conversão
do mandado inicial em mandado executivo (art 701/702 do CPC), presumindo-se como
verdadeiros os fatos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei, NADA MAIS.
B 17 e 18/07

EDITALDE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1015228-98.2014.8.26.0004.
O Dr. Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - Foro
Regional IV - Lapa. Faz Saber a Silva & Molento Ltda - EPP, CNPJ 60.870.870/0001-43,
na pessoa de seu representante legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S.A., ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao
pagamento de R$ 91.059,00 (nov/2014), corrigidos e acrescido de encargos legais, bem
como ao pagamento dos valores correspondentes a todas as faturas de energia elétrica
que vierem a ser emitidas, vencidas e inadimplidas, referente ao débito das faturas de
fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na Rua Guaipá, n° 280, Vila Leopoldina,
São Paulo/SP, Parceiro 10013434, instalação BTE0016766. Estando a requerida em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias
supra, conteste, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV,
do CPC), presumindo se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art.
344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 14.06.2019.
B 17 e 18/07

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 012706319.2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme SantiniTeodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Acosider Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda, CNPJ 02.072.108/0001-15, na pessoa
de seu representante legal, e AugustoAraújo Torres, brasileiro, casado, CPF 833.912.07604, que Banco Fibra S/A ajuizou-lhes uma ação Execução de Título Extrajudicial para
cobrança de R$ 500.386,98 (03/2018), referente às Cédulas de Crédito Bancário CG nºs
342.909 e 116409. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a CITAÇÃO e
INTIMAÇÃO por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o
quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado
o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o
prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para que ofereçam embargos, facultando
os executados nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito
de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo
em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês,
bem como do ARRESTO que recaiu sobre seus ativos financeiros no importe de R$121,92,
que se converterá em PENHORA, decorrido o prazo para pagamento, independentemente
de termo, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art.257, inciso IV, do
CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art.
344 do NCPC). Será o presente, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de junho de 2019. B 17 e 18/07
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Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1007794-07.2018.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível,
do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Manssur Filho, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o)
Injeta Impermeabilizações, CNPJ 18.712.223/0001-47, por seu representante legal, que Condomínio Edifício Chicago, lhe
ajuizou uma Ação Indenização por danos materiais, objetivando julgar procedente a presente ação para condenar o
requerido ao pagamento dos danos causados aos autores, no importe de R$ 95.000,00 (junho/2018,) além das custas e
honorários advocatícios a serem fixados tudo devidamente atualizado e acrescido de juros Estando a ré em local ignorado,
expediu-se o presente edital de Citação, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias, querendo ofereça
defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II, do Código de Processo Civil, sob pena de presumirem-se como
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos
termos do artigo 257, IV do mesmo diploma legal. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de junho de 2019.
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1004504-20.2014.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro
Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Sarmento Monteleone, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Wilson
Alexandre do Santos, RG 169523111, CPF 112.233.478-85, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de
Colégio Nossa Senhora de Fátima Ltda., visando ao recebimento da quantia de R$2.370,69, relativa ao contrato de prestação de
serviços educacionais, cujas mensalidades deixaram de ser pagas em 02/2013 e 03/2013, bem como ao cheque no valor de
R$696,00, do Banco 356, Agência 1255, conta corrente 3861-2, com vencimento em 31/03/2013, que foi emitido para pagamento
de material pedagógico, e devolvido por insuficiência de saldo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 30 de janeiro de 2019.
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1004215-87.2014.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Ribeiro, na forma da Lei, etc. Faz saber a J.A Vieira Alimentos EPP, na pessoa de seu
representante legal, CNPJ 14.722.690/0001-05, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Jundiaí Alimentos
Ltda, alegando em síntese a cobrança do débito de R$6.793,02 (março/2014), ante o inadimplemento das duplicatas de 072652 e 073451, emitidas
em 04/06/2013 e 18/06/2013, respectivamente, decorrentes de venda de corte de carne. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de três dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em quinze dias,
apresente embargos à execução ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao
mês, sob pena de penhora e sua avaliação. Não sendo apresentado embargos à execução, será considerada a revelia dos executados, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
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Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complement ares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 16/
07/2019, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED: 1EBF7 - CONTRATO: 102734161081-7 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 0273- VILA MARIA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA ALEXANDRE LEVI, 202, APARTAMENTO TIPO Nº 42,
LOCALIZADO NO 4° PAVIMENTO TIPO DO EDIFICIO CAMBUI MIRIM, (TORRE 1,
BLOCO A), INTEGRANTE DO CONDOMINIO RESERVA DO BOSQUE, ESQUINA DA
RUA SILVEIRA DA MOTA, E RUA LUIS GAMA, NO 12º SUBDISTRITO-CAMBUCI.
CABENDO-LHE O DIREITO A UMA VAGA DE GARAGEM PARA GUARDA DE 1
AUTOMOVEL DE PASSEIO, EM LUGAR INDIVIDUAL, E DE USO INDETERMINADO,
COM UTILIZACAO DE MANOBRISTA/GARAGISTA - SAO PAULO – SP.
MARCELO LUIZ DE SOUZA, BRASILEIRO(A), PROFESSOR, CPF: 14870566800,
CI: 20278145-SSP/SP, SOLTEIRO(A) E CONJUGE, SE CASADO(A)ESTIVER.
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
16 - 17 - 18/07/2019

