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Dólar tem maior alta em um mês,
com pessimismo externo
SP registra mais de 12,5 mil novos
casos de covid-19 em 24 horas
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Novo coronavírus entrou mais
de 100 vezes distintas no país
Página 4

Parlamento
da UE
pressionará
por ajustes
em plano de
recuperação
O Parlamento Europeu
pressionará para seja gasto
mais do pacote de recuperação
da União Europeia (UE) em
pesquisa e desenvolvimento e
saúde e educação, além de buscar um vínculo mais claro entre a ajuda econômica e o cumprimento do Estado de Direito, disseram parlamentares na
quinta-feira (23).
Em seu primeiro debate
sobre o acordo alcançado pelos líderes da UE para um estímulo de resposta à pandemia do novo coronavírus, de
750 bilhões de euros, e um
orçamento comum para
2021 a 2027 de 1,074 trilhão de euros, muitos membros da assembleia da UE
d isseram que vão lutar por
mudanças.
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Previsão do Tempo
Sexta: Sol o dia
todo sem nuvens
no céu. Noite de
tempo aberto ainda sem nuvens.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,18
Venda:
5,18
Turismo
Compra: 5,17
Venda:
5,48

EURO
Compra: 6,01
Venda:
6,02

27º C
14º C

Noite
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A Austrália registrou seu
maior número diário de mortes relacionadas ao novo coronavírus em três meses na
quinta-feira (23), e as infecções novas pela doença continuaram a aumentar no segundo Estado mais populoso
do país.
O Estado de Vitória confirmou mais 403 infecções, e cinco pessoas morreram devido à
covid-19 nas últimas 24 horas.
As mortes, entre elas um
homem de cerca de 50 anos,
assinalam o maior aumento
diário de óbitos por covid19 no país desde o final de
abril.
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IBGE: auxílio emergencial
chega a 29,4 milhões
de domicílios

Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) indica que cerca de 29,4
milhões de domicílios brasileiros, ou seja, 43% do total, receberam, em junho deste ano, algum tipo de medida de proteção
social para enfrentar a crise causada pela pandemia do novo coronavírus, como o Auxílio Emergencial e o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego
e da Renda. Na comparação com

o mês anterior, foram mais 3,1
milhões de lares beneficiados.
No mesmo mês, quase 50%
da população (49,5%), aproximadamente 104,5 milhões de
pessoas, moravam em domicílios nos quais, pelo menos, um integrante recebeu auxílio. Segundo o diretor-adjunto de pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo,
foram distribuídos R$ 27,3 bilhões, sendo que metade da população brasileira, formada pe-

los estratos mais baixos de renda, recebeu 75,2% das transferências. “Direta ou indiretamente, esse contingente pode ter sido
beneficiado com auxílio”, disse.
Os dados constam da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílio Covid 19 Mensal (PNAD Covid-19 Mensal), divulgada na quinta-feira, (23), no Rio de Janeiro.
Nos estados das regiões Norte e Nordeste, o percentual de
domicílios beneficiados com
auxílio emergencial ultrapassou
45%. No Amapá e no Maranhão,
a proporção de beneficiados foi
superior a 65%. Já em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, a
cobertura do programa não alcançou 30% dos domicílios.
O maior impacto do auxílio
emergencial foi sobre a primeira faixa de renda, onde estão 10%
da população (21 milhões de
pessoas) que residem em domicílios com renda domiciliar de
até R$ 50,34.
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Bolsa
No mercado de ações, o dia
foi marcado pelas perdas. O
Ibovespa, principal índice da

B3 (a bolsa de valores brasileira), caiu 1,91%, a 102.293
pontos. Isso esvaziou os ganhos da semana, com o Ibovespa
acumulando queda de 0,6%
desde segunda-feira (20). Nas
três semanas anteriores, o índice terminou com desempenho positivo.
O Ibovespa seguiu o mercado norte-americano. O índice Dow Jones, da bolsa de
Nova York, caiu 1,31% na
quinta-feira, após uma
sequência de dados econômicos e de estatísticas da
pandemia
do
novo
coronavírus.
Os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos
subiram inesperadamente para
1,416 milhão na semana passada, informou o Departamento do Trabalho norte-americano. A elevação do número de
desempregados indica que a
recuperação da maior economia do planeta pode ser mais
lenta que o esperado. Além disso, o total de casos de covid19 nos Estados Unidos superou 4 milhões nesta quinta-feira, com uma média de quase
2,6 mil novas infecções a cada
hora. (Agencia Brasil)

Arrecadação federal cai
29% em junho e fecha em
R$ 86,2 bilhões
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Estado e BID assinam acordo
de US$ 250 mil para apoiar
retomada do turismo em SP
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Esporte

Motovelocidade: Granado volta a
Jerez em busca de novo pódio
O jovem brasileiro Eric
Granado continua no próximo
domingo (26) sua campanha
pelo título do Mundial de
Moto-E, categoria de motos
elétricas que realiza sua segunda etapa no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha.
No domingo passado o piloto
da equipe Avintia Esponsorama Racing dominou amplamente a prova de abertura da
temporada, também no traçado da Andaluzia: foi o mais
rápido nos treinos livres, cravou a pole e a melhor volta, e
venceu a etapa depois de construir uma boa vantagem sobre
o pelotão que vinha atrás.
Apesar da perspectiva de
uma segunda vitória em Jerez
ser bastante plausível, Grana-

do mantém foco na disputa pelo
título e por isso prefere a cautela. “Este é um campeonato curto, com apenas sete etapas, então é importante pontuar bem em
todas as corridas. Vou entrar na
pista tentando ser o mais rápido,
lógico. Mas a meta é sair de Jerez
ainda na liderança do campeonato.
A briga mais importante é pelo título”, define o piloto da Avintia.
Eric Granado soma 25 pontos na
liderança da competição. O segundo lugar tem o italiano Matteo Ferrari, da equipe Trentino Gressini,
que totaliza 20 pontos. A Fox
Sports transmite ao vivo o classificatório no sábado, a partir das
11h00, e exibe também a corrida de domingo, às 5h.
O brasileiro de 24 anos acredita que a etapa do próximo do-
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Austrália tem
dia com mais
óbitos pela
covid-19 em
3 meses

Depois de três dias de queda, o dólar reverteu o movimento e teve a maior alta em
um mês, numa sessão dominada pelo pessimismo no mercado internacional. O dólar comercial encerrou a quinta-feira (23) vendido a R$ 5,215,
com alta de R$ 0,099
(+1,96%). Essa foi a maior alta
percentual diária desde 26 de
junho, quando a cotação tinha
subido 2,58%.
O dólar devolveu parte das
quedas dos últimos dias, em um
clássico dia de aversão a risco
nos mercados externos por receios sobre o ritmo de recuperação dos Estados Unidos em
meio a temores de efeitos econômicos de tensões entre o
governo de Donald Trump e a
China.
Negociado abaixo de R$ 6
nos últimos dias, o euro comercial fechou a sessão vendido a
R$ 6,052, com alta de 2,16%.
A libra esterlina comercial subiu 1,96% e encerrou a quinta-feira vendida a R$ 6,649.

mingo será novamente exigente
para os pilotos e motos – em especial para os pneus.
De olho nos rivais, Granado
também espera o avanço da con-

corrência. “No Mundial as equipes são muito profissionais e os
pilotos são igualmente muito
fortes. Vários nomes ali podem
vencer no próximo domingo – e

a gente tem que ficar esperto
com isso. Então, vamos pra pista começando do zero novamente. Temos algumas áreas na
moto pra melhorar e também
tenho algum tempo pra ganhar
com a pilotagem. Legal ter vencido a primeira etapa, mas agora tudo começa novamente. Vamos pra cima”, completou o
líder do Mundial de Moto-E.
A vitória em Jerez no domingo passado foi a terceira
consecutiva de Granado na categoria, já que ele venceu as
duas últimas etapas de 2019. O
brasileiro Eric Granado disputa o Campeonato Mundial de
Moto-E com patrocínio de
Oakley, Shark, Alpinestars e
Thinkers, além do apoio de
Orbea, Marazul, Edge e Frota.

Kartismo: Hélio Bianchi é o quinto
vencedor na F-4 Akasp 2020
Em um traçado de alta velocidade, o piloto Hélio Bianchi (Bianchi Automóveis) se
tornou o quinto piloto diferente em nove provas disputadas
em 2020 a vencer na temporada de F-4 da Associação de
Kart Amador de São Paulo
(Akasp). Na última quarta-feira (22) ele largou em quinto no
Kartódromo Granja Viana, em
Cotia (SP), para assumir a liderança pouco depois da metade da etapa quinta do terceiro turno, estabelecer a volta
mais rápida e vencer com

6s581 de vantagem sobre Carlos
Santana (AFS) e 6s698 à frente de
Alberto Otazú (Cardoso Funilaria
e Pintura/Bianchi Automóveis/
AVSP/No Fire Services/Rolley
Ball/Speed Truck/Pailler Racing).
“Estou muito feliz por ter vencido esta corrida, eu estava mesmo precisando voltar a vencer. A
partir desta prova houve novo sorteio de motores, o que mudou um
pouco a correlação de forças” comentou Hélio Bianchi. “Outro ponto importante foi que andamos em
um traçado pouco utilizado, e pode
ser que eu tenha me adaptado mais

rapidamente e permitiu me distanciar do grupo e garantir a vitória”,
destacou o campeão do primeiro
turno ao lado de seu parceiro Alberto Otazú. “O legal é que somos
a única dupla que venceu com os
dois pilotos este ano. Vamos nos
recuperar e brigar pelo título como
no ano passado”, recordou o mais
jovem piloto do grid, que ao lado
de Bianchi foram vice-campeões
da temporada 2019.
Campeão do segundo turno e
sustentando a liderança do terceiro, Bruno Biondo (Arbi) largou
da pole position e ficou na ponta

até a 10ª volta, quando foi ultrapassado por Alberto Otazú, que
largou do oitavo posto e vinha
num início decorrida muito rápido, trazendo Hélio Bianchi em seu
vácuo, e que marcou a passagem
mais rápida (46s349) no 13º giro.
Na 19ª volta Bianchi passou a ser
o terceiro líder e se sustentou na
frente até a bandeirada final com
uma pilotagem muito consistente. Na última volta, Carlos Santana se aproveitou da disputa entre
Otazú e Emerson Rildo para assumir a vice-liderança, com Biondo subindo para quarto, logo

atrás de Alberto Otazú. Rildo ficou em quinto.
O certame de F-4 da Akasp
é disputado com karts Mega
dos próprios pilotos, mas com
acertos de chassi fixos, equipados com motor Honda GX
390, de 18 hp, equalizados e
sorteados pela MFS Racing. A
novidade desta temporada é a
utilização dos pneus Lecont.
A sexta etapa da F-4 da Associação de Kart Amador de
São Paulo será realizada no dia
29 de julho, novamente no
Kartódromo Granja Viana.
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SP registra mais de 12,5 mil novos
casos de covid-19 em 24 horas
MP de São Paulo denuncia
Alckmin por corrupção e
lavagem de dinheiro
O ex-governador de São
Paulo Geraldo Alckmin foi denunciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral. A
denúncia foi apresentada pelo
Ministério Público de São Paulo à Justiça Eleitoral.
Na semana passada, Alckmin foi indiciado a partir de
uma investigação com base
em informações fornecidas
por executivos do Grupo
Odebrecht em acordos de
colaboração premiada.
Segundo as investigações, ele recebeu R$ 2 milhões de recursos não declarados da empreiteira para a
campanha ao governo de São

Paulo. Em 2014, na campanha à reeleição, a apuração
aponta para o recebimento de
mais R$ 9,3 milhões para a
disputa à reeleição.
O presidente estadual do
PSDB de São Paulo, Marco
Vilnholi, divulgou nota em
que afirma ter confiança na
“idoneidade” do ex-governador. “40 anos de vida pública, postura de retidão e respeito à lei sem jamais abrir
mão dos princípios éticos e
de seu compromisso em servir”, diz o comunicado. Alckmin foi governador de São
Paulo em dois períodos, entre 2001 e 2006 e de 2011 a
2018. (Agencia Brasil)
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+
CÂMARA (SP)
Já que o aprender presencial talvez não volte em 2020, vale
lembrar que o vereador Gilbertinho Jr. (PSC) tem projeto de Escola em Casa. Em tempo: foi Lutero, fundador do Protestantismo Cristão, quem formulou o sistema do Ensino Público Ocidental, desde o básico
+
PREFEITURA (SP)
Conforme antecipamos, Bruno Covas (PSDB) tá cada vez mais
profissional na política. Um câncer e agora a Covid 19 lhe deram
a coragem de defender e manter na sua campanha por reeleição o
ex-governador Alckmin (indiciado por caixa 2 eleitoral em 2010
e 2014)
+
ASSEMBLEIA (SP)
Deputados que estiveram nas bases governistas dos governadores Serra e Alckmin (PSDB) tão preocupados que respingue
neles e em seus partidos os indiciamentos por contas no exterior
e caixa 2 eleitoral delatados pelas reengenharias financeira da
Odebrecht
+
GOVERNO (SP)
Pergunta de bilhões de dólares : 0 novo titular da Secretaria
da Saúde do Doria (dono do novo PSDB) médico e professor
Jean Gorynchtein pode realizar no Estado de São Paulo o que
seus colegas vêm operando nos Hospitais como israelita Einstein e o Sirio Libanês ?
+
CONGRESSO (BR)
Sem nenhuma estratégia e sem as armas cassadas pelo Supremo, parlamentares que se diziam Bolsonaristas - até a morte começam a jogar um jogo no qual a camisa do time verde amarelo parece ter sido borrifada com 33 tons de cinza dos partidos
(‘centrão’ ou não)
+
PRESIDÊNCIA (BR)
O Presidente Jair Bolsonaro (ainda sem o partido ALIANÇA
PELO BRASIL) vai sobrevivendo cada dia, sem ensaios e sem
roteiros do que tá se tornando um mix de ‘Big Brother’ com ‘A
Fazenda’, com isolamentos monitorados no gramado do Alvorada e com direito a bichos
+
PARTIDOS (BR)
DEM - o Mandeta, que foi ministro (Saúde), nem bem cumpriu a quarentena política e já tá se dizendo candidato à Presidência 2022, podendo dar ‘colher de chá’ pra que o Moro seja seu
vice. No caso dele, o problema não tratar a Covid 19 e sim tratarse com um Psiquiatra
+
H I ST Ó R IAS
Chega a impressionar a pompa e circunstância com a qual os
ex-Presidentes Lula (dono do PT), o Temer (ainda liderança do
MDB) e agora o Collor (1º a ser eleito diretamente pós Constituinte 1988) dão entrevistas e falam sobre tudo. Só tá faltando a
Dilma entrar na roda
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sistema de contabilização do
Ministério da Saúde.
“Na quarta-feira, nos espantou o número de casos que tivemos, uma elevação absolutamente espantosa”, disse o secretário estadual da Saúde, Jean
Gorinchteyn.
“Se nós temos um número de
dados que vem em uma faixa diária
de 7,5 mil casos novos por dia e eu
passo a ter 16.777, algo aconteceu.
E nós observamos que, a partir do
dia 17 de julho, esses números baixavam para 5 mil casos, 6 mil casos — sempre 2 mil a 2,5 mil casos a menos do que as médias diárias”, disse Gorinchteyn.
Segundo o secretário, após o
número muito elevado de ontem,
o governo paulista resolveu pesquisar as razões que justificassem esse aumento e confirmou
a instabilidade no sistema do eSUS – que vem ocorrendo há
uma semana. “O e-SUS, do Ministério da Saúde, mostrou ins-

tabilidade, dificultando a inserção dos casos leves dos municípios para essas contabilizações.
Com isso, todos esses dados que
ficaram represados acabaram
sendo lançados de uma vez só”,
explicou o secretário.
De acordo com o coordenador do Centro de Contingência
do Coronavírus em São Paulo,
Paulo Menezes, essa falha no
sistema do Ministério da Saúde
deve continuar influenciando
nos dados do estado, pelo menos até amanhã (24).
“O sistema de informação
em saúde utilizado para contabilizar dados de covid-19 [a doença provocada pelo novo coronavírus] no país todo envolve dois
bancos de dados. Um para casos
internados, chamado de SivepGripe e outro para casos leves,
chamado de e-SUS. E o volume
de informações nesse e-SUS é
muito grande. É um sistema pesado que apresentou instabilida-

de desde quinta-feira”, disse.
“Na quarta-feira, tivemos
mais de 16 mil casos confirmados e, hoje, mais 12 mil. E é
possível, inclusive, que até amanhã a gente ainda tenha algum
rescaldo de notificações que ficaram pendentes ao longo desse período”, destacou Menezes.
Até este momento, o estado
soma 452.007 casos confirmados do novo coronavírus, com
20.894 óbitos.
Há 5.552 pessoas internadas
em estado grave em todo o estado
em casos suspeitos ou confirmados de coronavírus, além de 8.354
pessoas internadas em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de
unidades de terapia intensiva (UTI)
do estado está em torno de 66,2%,
enquanto a média na Grande São
Paulo está em torno de 63,7%.
As pessoas que se recuperaram da doença já somam
302.176 em todo o estado.
(Agência Brasil)
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Após ter registrado recorde
de casos diários de covid-19
quarta-feira, (22), o estado de
São Paulo voltou a apresentar um
alto número de novos casos confirmados do vírus na quinta-feira, (23), o segundo maior desde
o início da pandemia: 12.561 nas
últimas 24 horas.
Segundo o governo paulista,
isso é resultado de um represamento de dados, provocado por
falhas no sistema do e-SUS do
Ministério da Saúde desde quinta-feira passada (16). A Agência
Brasil entrou em contato com o
Ministério da Saúde para saber
sobre o problema, mas até este
momento não obteve resposta.
O estado registrou 16.777
casos confirmados do novo coronavírus, batendo recorde. O
estado chegou a contabilizar
mais de 19 mil casos em um único dia, mas isso tinha sido resultado de um acúmulo de dias
por causa de um problema no

O Governador João Doria
firmou na quinta-feira (23) um
acordo de cooperação técnica
entre a Secretaria de Turismo
do Estado de São Paulo (Setur/SP) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) para a retomada econômica do setor. O acordo prevê
a doação de US$ 250 mil pelo
banco e permitirá o desenvolvimento de projetos que pautem uma recuperação sustentável do turismo no estado,
bem como a elaboração de estudos comple mentares que
apoiem futuros pedidos de financiamento internacional.
“Este é um acordo operacional para retomada do setor do
turismo, muito afetado pela
pandemia em todo o Brasil e

obviamente aqui no estado de
São Paulo também. Uma prova
de confiança do BID nos marcos jurídicos de São Paulo e
prova de confiança no turismo”, afirmou Doria.
O investimento tem como
beneficiária a Setur/SP e será
destinado para três frentes: elaboração de um plano com estratégias e ações de médio e
longo prazo; realização de estudos complementares para
apoiar a implantação do plano;
e um estudo de apoio à melhoria da dinâmica de concessão
de crédito para o setor.
Cooperação técnica
Os recursos virão do Programa Estratégico para o Desenvolvimento de Sustentabilidade

do BID e a cooperação técnica
terá a duração de 18 meses. Os
termos de referência para a contratação de cada um dos estudos
estão em fase de elaboração pelas equipes técnicas do BID e da
Setur/SP e a previsão é de que
os processos de contratação sejam iniciados ainda em agosto.
“Esta cooperação é complementar ao que já vínhamos fazendo e permitirá um olhar de mais
longo prazo, revisando as bases
para o desenvolvimento do turismo no nosso Estado”, disse o
secretário de Turismo, Vinicius
Lummertz.
“A movimentação econômica será restabelecida, mas temos a obrigação de atacar alguns
pontos vulneráveis para termos
resultados mais consistentes.

Durante a pandemia, ficou clara
a necessidade de um olhar mais
cuidadoso para as questões de
crédito e fontes de financiamento”, completou.
O representante do BID no
Brasil, Morgan Doyle, celebrou
a iniciativa com o Governo do
Estado. “Antes da pandemia, o
setor do turismo já precisava de
um olhar integral por boa parte
de governos de regiões com elevado potencial. O planejamento
que São Paulo está desenvolvendo é crucial para estabelecer
uma retomada segura do setor,
que é responsável por 7,7% do
PIB brasileiro. Estamos muito
satisfeitos em poder colocar
nossa experiência na área a serviço do estado”, avaliou. (Agência Brasil)

Causa da pessoa com deficiência
mobiliza o Ensino Superior de SP
A secretária estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão, agradeceu à Universidade Estadual Paulista
(Unesp) pelo envolvimento com
a causa da pessoa com deficiência e a atuação no grupo de trabalho que ajudou a formatar oficinas realizadas ao longo do mês
de julho sobre ensino superior
inclusivo. As três universidades
estaduais paulistas (USP, Unicamp e Unesp) estiveram envolvidas na iniciativa.
Em ofício enviado ao reitor
da Unesp, Sandro Roberto Valentini, a secretária Célia Leão
afirma que a universidade tem
demonstrado estar “preocupada
com a diminuição das barreiras
para o ingresso e permanência
dos alunos com deficiência em
seus campi” e “contribuído muito para a realização das oficinas
temáticas”.
As oficinas promovidas nos
dias 7, 9, 14 e 16 de julho foram
virtuais, em razão da pandemia
de COVID-19, e divididas em

quatro temas: censo dos alunos
com deficiência, uso das tecnologias assistivas, projeto político pedagógico inclusivo e desenho universal.
Grupo de trabalho
Participaram dos trabalhos cerca de 40 especialistas
das instituições públicas estaduais ligadas ao ensino superior
que compõem o grupo de trabalho liderado pela pasta estadual:
além de USP, Unesp e Unicamp,
a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) e o
Centro Paula Souza, responsável
pelas Fatecs (Faculdades de Tecnologia).
Durante as oficinas, os participantes trocaram experiências, relataram boas práticas na
área e recursos para a aprendizagem utilizados nas instituições de ensino.
Nos encontros, foi utilizada
a infraestrutura do Google Meet
da Unesp, que deu suporte técnico para as atividades, por meio

da Coordenadoria da Tecnologia
da Informação. “Nós temos um
compromisso com a vida e a sociedade”, ressaltou a secretária
Célia Leão, ao dar início à programação das oficinas, de acordo com reportagem do Portal da
Unesp.
A Comissão Permanente de
Inclusão e Acessibilidade da
Unesp é liderada pela professora Vera Capellini, presidente da
comissão, e esteve à frente dessa interlocução com a Secretaria de Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência. A aproximação com a pasta foi iniciada pela professora Maria Aparecida Custódio Domingues, expresidente da comissão.
“Foi um trabalho muito produtivo e um momento importantíssimo para o estado no sentido de fomentarmos a parceria
com a secretaria. Quanto mais a
parceria se consolida e São Paulo demanda das universidades
uma preocupação e um atendimento com qualidade de todos

os seus alunos, incluindo aqueles com deficiência, conseguimos fortalecer isso nas nossas
instituições”, disse Vera Capellini ao Portal da Unesp.
Ações conjuntas
As instituições de Ensino
Superior se colocaram à disposição para articular ações conjuntas. “Foi muita rica a troca de experiências entre as instituições.
O trabalho coletivo com as coirmãs vai fortalecer para a próxima década a política de acessibilidade e inclusão nas universidades”, afirma a presidente da Comissão Permanente de Inclusão
e Acessibilidade da Unesp.
Em fevereiro deste ano, a
Unesp criou, por meio da Portaria 69/2020, a Política de Acessibilidade e Inclusão, que reconhece como diretriz geral em todas as unidades da universidade
o direito à acessibilidade e à inclusão das pessoas com deficiência e com outras necessidades
educacionais específicas.

Covid-19: capital de SP tem queda
de 26% na média de casos
Na última semana, a cidade
de São Paulo apresentou uma
queda de 26% no número de casos confirmados pelo novo coronavírus em comparação à semana anterior, segundo média
móvel diária. A informação é do
Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo.
Nos últimos sete dias, a média móvel na capital foi 1.638,
enquanto na semana anterior foram registrados 2.215 casos.
A média móvel diária é calculada somando os números obtidos nos últimos sete dias e dividindo pela quantidade de dias.
A média móvel analisa a tendência da epidemia e evita distor-

ções que podem ocorrer em um
único dia, especialmente quando há, por exemplo, represamento de dados.
Também ocorreu redução na
média móvel diária de mortes na
capital, que passou de 89 para 73
nesta última semana, com redução de 18%.
Em todo o estado, segundo
João Gabbardo, coordenador
executivo do Centro de Contingência, a redução na média móvel de casos foi de 5% nesta última semana.
“Quando a gente analisa a
média móvel desta semana, que
está em 7.137, comparando com
a última média móvel, da sema-

na anterior, ela era de 7.476. Tivemos uma redução no estado
de 5% nos casos confirmados
desta semana [entre os dias 17 a
23 de julho] comparando com a
semana anterior [10 a 16 de julho]”, falou.
Quanto aos óbitos, a redução
na média móvel foi 3% em todo
o estado. “Estamos com 265
óbitos e, na semana anterior estávamos com 274 mortes, o que
mostra uma redução de 3% no
número de óbitos no estado”,
falou Gabbardo.
O comportamento que está
sendo observado na capital paulista é muito diferente do interior, onde está ocorrendo au-

mento de casos.
A média móvel diária de casos confirmados no interior teve
um acréscimo de 3%, passando
de 4.044 para 4.174 na última
semana. Em relação à média
móvel de óbitos,o número passou de 121 para 132, com aumento de 9%.
Na região metropolitana, por
sua vez, a média móvel diária da
última semana demonstrou aumento de 9% no número de casos, que passou de 1.217 para
1.325. Quanto aos óbitos, houve
redução em torno de 8%, passando de 65 na média móvel diária
da semana anterior para 60 na
última semana. (Agência Brasil)
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IBGE: auxílio emergencial chega
a 29,4 milhões de domicílios
Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) indica que cerca de 29,4
milhões de domicílios brasileiros, ou seja, 43% do total, receberam, em junho deste ano, algum
tipo de medida de proteção social para enfrentar a crise causada
pela pandemia do novo coronavírus, como o Auxílio Emergencial e o Benefício Emergencial
de Preservação do Emprego e da
Renda. Na comparação com o
mês anterior, foram mais 3,1 milhões de lares beneficiados.
No mesmo mês, quase 50%
da população (49,5%), aproximadamente 104,5 milhões de pessoas, moravam em domicílios
nos quais, pelo menos, um integrante recebeu auxílio. Segundo
o diretor-adjunto de pesquisas do
IBGE, Cimar Azeredo, foram distribuídos R$ 27,3 bilhões, sendo
que metade da população brasileira, formada pelos estratos mais
baixos de renda, recebeu 75,2%
das transferências. “Direta ou indiretamente, esse contingente
pode ter sido beneficiado com
auxílio”, disse.
Os dados constam da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílio Covid 19 Mensal (PNAD Covid-19 Mensal), divulgada na quinta-feira, (23), no Rio de Janeiro.
Nos estados das regiões Norte e Nordeste, o percentual de
domicílios beneficiados com auxílio emergencial ultrapassou
45%. No Amapá e no Maranhão,
a proporção de beneficiados foi
superior a 65%. Já em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, a
cobertura do programa não alcançou 30% dos domicílios.
O maior impacto do auxílio
emergencial foi sobre a primeira
faixa de renda, onde estão 10% da
população (21 milhões de pessoas)
que residem em domicílios com
renda domiciliar de até R$ 50,34.
Segundo o levantamento, dessa faixa, 17,7 milhões (83,5%)
moram em lares que receberam
o benefício. Para essas pessoas,
a renda domiciliar per capita passou de R$ 7,15 para R$ 271,92,
uma diferença de 3.705%.
Já na segunda faixa de renda,

o benefício chegou a 86,1%, o
que corresponde a 18,2 milhões
dos 21 milhões de pessoas que
residiam nas casas onde pelo
menos uma pessoa recebeu o auxílio. De acordo com o IBGE, o
impacto nessa faixa ficou em
150%. A renda passou de R$
150,88 para R$ 377,22.
Na visão do diretor-adjunto,
isso mostra que o programa teve
grande impacto sobre os rendimentos das pessoas mais vulneráveis, que, na ausência do benefício, viveriam com R$ 354,18
ou menos.
“O auxílio emergencial atingiu cerca de 80% dos domicílios
nas duas primeiras faixas de renda e cerca de três quartos dos domicílios da terceira faixa. Isso
demonstra a importância do programa na renda domiciliar per capita dos domicílios dos estratos
de renda mais baixos”, completou.
O auxílio emergencial do governo federal é destinado a trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEIs),
autônomos e desempregados,
com renda domiciliar per capita
de até R$ 522,50 ou a renda total
do domicílio que não ultrapasse a
três salários-mínimos (R$ 3.135).
A finalidade do auxílio é reduzir
os impactos do novo coronavírus
na economia brasileira.
Taxa de desocupação sobe
para 12,4%
A taxa de desocupação no
Brasil subiu de 10,7% em maio
para 12,4% em junho, atingindo
11,8 milhões de pessoas, o que
significa mais 1,7 milhão de pessoas sem emprego, na comparação com maio.
Entre os dois meses, a taxa
cresceu em todas as grandes regiões, passando de 11,2% para
13,2% no Nordeste, de 10,9%
para 12,9% no Sudeste, de 11,4%
para 12,4% no Centro-Oeste, de
11,0% para 12,3% no Norte e de
8,9% para 10,0% no Sul.
Como reflexo, a população
ocupada caiu para 83,4 milhões
de trabalhadores. Desse total,
14,8 milhões estavam afastados
do trabalho, e, entre eles, 7,1 mi-

lhões sem remuneração, o equivalente a 48,4% dos trabalhadores afastados.
Em maio, o percentual chegou a 51,3% (9,7 milhões de pessoas). Os números estão na Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílio Covid 19 Mensal, divulgada hoje (23) pelo IBGE e
fazem parte das suas Estatísticas
Experimentais.
Para o diretor-adjunto Cimar
Azeredo, o aumento na desocupação tem relação direta com a
flexibilização do distanciamento
social, porque implicou aumento da população na força trabalho,
já que o número de pessoas que
não buscavam trabalho por causa
da pandemia caiu frente a maio.
“Elas voltaram a pressionar o
mercado”, disse.
Segundo ele, apesar da queda
na população ocupada em junho,
houve um aumento da massa de
rendimento efetiva, que é a soma
do que todos os trabalhadores recebem. Saiu de R$ 157 bilhões
para R$ 159 bilhões. “Esse é um
dado positivo, porque indica que
tivemos mais dinheiro proveniente de trabalho circulando em junho
do que em maio. Esse dado indica reação do mercado”, afirmou.
O total de 7,1 milhões de pessoas que ficou sem a remuneração do trabalho por causa do distanciamento social manteve queda em junho. Embora seja menor
que em maio, quando eram 9,7
milhões, ainda corresponde a quase metade (48,4%) do total de
pessoas afastadas do trabalho.
“É importante acompanhar
esse grupo, junto com os desocupados, desalentados e a força
de trabalho potencial porque é um
conjunto de pessoas sem rendimentos de trabalho. Essas variáveis podem orientar as decisões
de manutenção de programas de
transferência de renda”, explicou.
A pesquisa também mostrou
recuo de 24,9% na quantidade de
pessoas que estavam afastadas do
trabalho em consequência do distanciamento social. Entre eles, o
Nordeste registrou o maior percentual (20,2%), seguido pela região Norte, (17,1%). A menos

atingida foi a região Sul (7,8%).
Segundo o IBGE, em todas as
grandes regiões houve redução na
proporção de pessoas afastadas
devido ao distanciamento social.
Jornada
Em junho, os 27,3% da população ocupada ou 18,7 milhões
de pessoas trabalharam menos do
que a sua jornada habitual, enquanto cerca de 2,6 milhões de
pessoas trabalharam acima da
média habitual. A média semanal
de horas efetivamente trabalhadas
(29,5h) no país ficou abaixo da
média habitual (39,8h).
Houve queda também no rendimento efetivo dos trabalhadores (R$ 1.944), que ficou 16,6%
abaixo do rendimento habitual
(R$ 2.332). Em maio, a relação
era de 18,5%.
Saúde
O número de pessoas com
sintomas conjugados associados
à covid-19, em junho, caiu 43%
atingindo 2,4 milhões de pessoas que se queixaram de sintomas
como perda de cheiro ou sabor
(2,2 milhões de pessoas); febre,
tosse e dificuldade de respirar
(703 mil); e febre, tosse e dor no
peito (580 mil). Em maio, eram
4,2 milhões.
Em junho, perto de um milhão de pessoas, entre aquelas
que apresentaram algum dos sintomas conjugados, procuraram
atendimento em estabelecimento de saúde. Isso representou
300 mil a menos que em maio.
A pesquisa indicou, ainda, que
a maioria dessas pessoas
(82,3%) procurou atendimento
em estabelecimentos do Sistema
Único de Saúde (SUS). Cerca de
45,3% estiveram em unidades
públicas de atenção primária à
saúde, como os postos de saúde;
21,4% foram a prontos-socorros
e 21,7% a hospitais do SUS.
Nos hospitais, 57 mil pessoas ficaram internadas, mais da
metade era masculina (50,3%) e
pessoas de cor preta ou parda
(58,5%). Cerca de 40,2% dos
idosos também permaneceram
internados. (Agencia Brasil)

Arrecadação federal cai 29% em
junho e fecha em R$ 86,2 bilhões
A arrecadação de receitas
federais registrou queda real
(descontada a inflação) de
29,59% em junho, totalizando
R$ 86,2 bilhões, segundo informou a Receita Federal, em relatório divulgado na quinta-feira
(23). A comparação é com o
mesmo mês de 2019, quando a
arrecadação foi de R$ 119,9 bilhões. É o menor resultado para
o mês de junho desde 2004,
quando foram arrecadados R$
78,6 bilhões.
As receitas administradas
pela Receita Federal, como impostos e contribuições federais,
chegaram a R$ 84,2 bilhões no
mês passado, resultando em queda real de 27,81%. Já as receitas administradas por outros órgãos somaram R$ 1,991 bilhão,
uma queda de 39,41% em relação a maio de 2019.
De janeiro a junho deste ano,

a arrecadação total chegou a R$
665,966 bilhões, com queda
real de 14,71%, em comparação
com o primeiro semestre do ano
passado, quando foram arrecadados R$ 757,595 bilhões. Foi
o quarto mês consecutivo de
queda nominal (valores absolutos) de receitas e o quinto mês
seguido de queda real (descontada a inflação). Nos últimos
três meses, de abril a junho, a
queda na arrecadação ficou próxima de 30% em cada período.
Adiamentos
De acordo com a Receita
Federal, a queda na arrecadação
federal se deu principalmente
por causa do adiamento no pagamento de impostos, que estão
entre as medidas adotadas pelo
governo para aliviar os efeitos da
pandemia do novo coronavírus.
Os diferimentos (adiamen-

Petrobras reajusta preço
do gás de cozinha em 5%
nas refinarias
A Petrobras reajustou em
5% o preço médio do gás liquefeito de petróleo (GLP) nas suas
refinarias. O aumento começou
a valer a partir de quinta-feira
(23). Com isso, o preço médio
da Petrobras será equivalente a
R$ 26,55 por botijão de 13kg.
No acumulado do ano, o preço do gás de cozinha teve uma
queda de 4,5%, ou de R$ 1,26
no botijão de 13 kg. A companhia destacou que, desde novembro de 2019, igualou os preços
de GLP para os segmentos residencial e industrial/comercial. A
Petrobras acrescentou que vende o GLP a granel.
A companhia informou ainda que as distribuidoras são as
responsáveis pelo envase em diferentes tipos de botijão e, jun-

to com as revendas, são responsáveis pelos preços ao consumidor final.
De acordo com a Petrobras,
os preços do GLP vendidos às
distribuidoras têm como base o
preço de paridade de importação, formado pelas cotações internacionais destes produtos
mais os custos que importadores teriam, como transporte e
taxas portuárias, por exemplo.
Para a empresa, a paridade é necessária porque o mercado brasileiro de combustíveis é aberto à livre concorrência, dando às
distribuidoras a alternativa de
importar os produtos. Além disso, o preço considera uma margem que cobre os riscos, como
volatilidade do câmbio e dos
preços. (Agencia Brasil)

to) de impostos somaram, aproximadamente, R$ 81,3 bilhões
no total, incluindo o montante
R$ 20,4 bilhões apenas em junho. Além disso, foram concedidas compensações tributárias que somaram R$ 6,8 bilhões no mês passado. Também houve uma redução, no
mesmo período, de R$ 2,35
bilhões, com desconto no Imposto sobre Operações Financeiras que incide sobre operações de crédito (IOF Crédito), que teve sua alíquota zerada, fazendo o governo deixar
de arrecadar o valor.
“Nós teríamos uma arrecadação estimada, para o mês de junho, de R$ 113,84 bilhões, não
fossem esses fatores não recorrentes”, explicou Claudemir
Malaquias, chefe do Centro de
Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal.

Entre os tributos com pagamento adiado está o Imposto de
Renda da Pessoa Física, de abril
para junho. Também houve postergação do pagamento de contribuição patronal ao Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS), da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) e dos programas
de Integração Social (PIS) e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).
Os pagamentos de abril serão quitados em agosto, e os de
maio, em outubro. Também houve o adiamento, por seis meses,
da parte federal do Simples Nacional. Os pagamentos de abril,
maio e junho passaram para outubro, novembro e dezembro.
Além disso, foi reduzida a zero
a alíquota de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), por 90
dias. (Agencia Brasil)

Caixa divulga
orientação para
desbloqueio de contas
A partir da ultima quinta-feira (23), os usuários do Caixa
Tem, usado no recebimento do
auxílio emergencial, que tiveram contas bloqueadas preventivamente por inconsistência
cadastral poderão realizar o
envio de documentos por meio
do aplicativo para realizar o
desbloqueio em até 24 horas.
O Caixa Tem apresentará as orientações necessárias que o beneficiário deverá seguir no próprio aplicativo.
No caso de contas bloqueadas por indícios de fraudes, os
usuários serão informados por
meio do aplicativo Caixa Tem
para que se dirijam a uma agência de acordo com calendário
escalonado por mês de aniver-

sário. Segundo o banco, o objetivo é evitar filas nas agências e
aglomerações.
Combate a fraudes
O banco disse ainda atua de
forma conjunta com os órgãos
de segurança pública para mitigar riscos de fraudes e garantir
nível adequado de segurança no
pagamento do auxílio emergencial e demais benefícios sociais.
A Caixa reforça que o aplicativo tem “múltiplos mecanismos integrados de segurança,
mantendo-se inviolável e seguro”. “Recomenda-se aos usuários utilizar apenas os aplicativos
oficiais da Caixa e jamais compartilhar informações pessoais”,
diz o banco. (Agencia Brasil)
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Austrália tem dia
com mais óbitos pela
covid-19 em 3 meses
A Austrália registrou seu maior número diário de mortes relacionadas ao novo coronavírus em três meses na quinta-feira
(23), e as infecções novas pela doença continuaram a aumentar
no segundo Estado mais populoso do país.
O Estado de Vitória confirmou mais 403 infecções, e cinco
pessoas morreram devido à covid-19 nas últimas 24 horas.
As mortes, entre elas um homem de cerca de 50 anos, assinalam o maior aumento diário de óbitos por covid-19 no país
desde o final de abril.
“Isto demonstra o fardo crescente que este vírus terrível está
impondo à nossa comunidade”, disse a ministra da Saúde, Jenny
Mikakos, a repórteres na capital estadual, Melbourne.
Como as autoridades se mostram incapazes de fazer as infecções novas recuarem dos dígitos triplos, os moradores de
Melbourne e da maior parte do Estado agora estão sendo obrigados a usar máscaras fora de casa.
Nacionalmente, a Austrália acumula cerca de 13 mil casos
do novo coronavírus e 128 mortes.
O aumento de infecções novas surgiu depois que a nação começou a relaxar as medidas rígidas de confinamento impostas
em meados de março.
Embora as regras de distanciamento social —que limitaram
a circulação dos moradores e fecharam os negócios— tenham
desacelerado a disseminação do novo coronavírus, o secretário
do Tesouro australiano, Josh Frydenberg, disse que estas abalaram fortemente a economia.
O governo informou nesta quinta-feira seu maior déficit orçamentário desde a Segunda Guerra Mundial, depois de se comprometer com um estímulo fiscal de cerca de 289 bilhões de
dólares australianos, ou 14,6% do Produto Interno Bruto.
O orçamento sofreu um déficit gigantesco de 85,8 bilhões
no período anual encerrado em junho de 2020 — a previsão anterior era de superávit, disse Frydenberg.
Este déficit aumentará novamente no ano que vem, chegando
a 184,5 bilhões de dólares australianos no período 2020-21.
“A Austrália está passando por uma crise sanitária e econômica diferente de tudo que vimos nos últimos 100 anos”, afirmou Frydenberg a repórteres em Canberra.
Analistas acreditam que a economia reagirá nos próximos
meses, à medida que a vida voltar a alguma espécie de normalidade, mas muito dependerá de as autoridades conseguirem conter novos surtos do vírus em Melbourne e Sydney, suas duas
maiores cidades, mostrou uma pesquisa da Reuters. (Agencia
Brasil)

Parlamento da UE
pressionará por ajustes em
plano de recuperação
O Parlamento Europeu pressionará para seja gasto mais do
pacote de recuperação da União Europeia (UE) em pesquisa e
desenvolvimento e saúde e educação, além de buscar um vínculo
mais claro entre a ajuda econômica e o cumprimento do Estado
de Direito, disseram parlamentares na quinta-feira (23).
Em seu primeiro debate sobre o acordo alcançado pelos líderes da UE para um estímulo de resposta à pandemia do novo
coronavírus, de 750 bilhões de euros, e um orçamento comum
para 2021 a 2027 de 1,074 trilhão de euros, muitos membros da
assembleia da UE disseram que vão lutar por mudanças.
O Parlamento Europeu precisa aprovar o plano de gastos nos
próximos meses, antes que ele se torne realidade e ajude a tirar a
economia da UE da recessão.
“Estou feliz com o acordo, mas não com os termos”, disse
Manfred Weber, que lidera o maior grupo parlamentar de centro-direita, o Partido Popular Europeu (PPE).
“Achamos que o orçamento de longo prazo não está dando
respostas adequadas aos desafios dos próximos sete anos. Ele
deve ser mais orientado para o futuro”, afirmou.
Weber e líderes de outros grupos parlamentares disseram que
é necessário mais dinheiro para desenvolver uma guarda costeira europeia mais forte, proteger a saúde, pesquisa e desenvolvimento e fornecer auxílio e desenvolvimento para a África e outros vizinhos da UE.
Eles também pediram um vínculo mais claro entre os governos que respeitam o Estado de Direito - a divisão do poder entre
parlamentares, o Poder Executivo e o Judiciário - e o desembolso de dinheiro europeu. (Agencia Brasil)

México diz que China
planeja empréstimo à
América Latina para vacina
A China planeja fornecer empréstimo de US$ 1 bilhão para
tornar sua vacina contra o novo coronavírus acessível a países da
América Latina e do Caribe, disse o Ministério das Relações
Exteriores do México na quarta-feira (22).
Em nota, a pasta informou que a China fez a promessa em
uma reunião virtual com ministros de alguns países latino-americanos e caribenhos.
Os ministros das Relações Exteriores do México, Marcelo
Ebrard, e da China, Wang Yi, presidiram o encontro, no qual os
ministros discutiram maior cooperação para enfrentar a pandemia.
Representantes da Argentina, de Barbados, do Chile, da Colômbia, Costa Rica, de Cuba, da República Dominicana, do Equador, Panamá, Peru, de Trinidad e Tobago e do Uruguai também
participaram.
“O ministro das Relações Exteriores da China afirmou que a
vacina desenvolvida por seu país será um bem público de acesso
universal, e que será concedido empréstimo de US$ 1 bilhão
para apoiar o acesso dos países da região”, diz o comunicado.
O ministério mexicano não deu detalhes de quando uma vacina poderá estar disponível ou quando será distribuída. (Agencia
Brasil)

Página 4

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal O DIA SP

Timpel S.A. - CNPJ/MF: 06.370.174/0001-22 - NIRE: 35.300.315.952
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Companhia, para se reunirem em AGOE no dia 10 de agosto de 2020, 9h30, na
sede social, Rua Simão Alvares, 356, Conjuntos 51, 41 e 42, Pinheiros, São Paulo/SP, a ﬁm de deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: Em AGO: (i) as contas dos administradores; (ii) examinar, discutir e votar as demonstrações
ﬁnanceiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019; e (iii) destinação dos resultados
do exercício encerrado em 31.12.2019; Em AGE: (iv) a homologação do aumento de capital social da Companhia
aprovado na AGE de 21.02.2020; (v) alteração da redação do Artigo 5º; (vi) ratiﬁcação da criação de subsidiária da
Companhia no exterior; (vii) a aprovação da celebração de contratos de mútuos com instituições ﬁnanceiras, com a
possibilidade de conversão em participação societária; e (viii) a alteração e a consolidação do Estatuto Social.
São Paulo, 23.07.2020. Marcelo Britto Passos Amato - Conselheiro de Administração
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INTEGRITAS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n° 05.505.174/0001-20 - NIRE 35.300.355.636
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas de Integritas Participações S.A. (“Companhia”) convocados a se reunir em Assembleia Geral
Ordinária (“AGO”), que será realizada no dia 31 de julho de 2020 às 16h30, de modo exclusivamente digital, por meio de
PLATAFORMAELETRÇNICAASERDElNIDA PARATRATARSOBREASEGUINTEORDEMDODIA(i) Apreciação das contas dos administradores,
exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos
AUDITORESINDEPENDENTES RELATIVASAOEXERCÁCIOSOCIALENCERRADOEMDEDEZEMBRODEEII $ELIBERA¼»OACERCADADESTINA¼»ODOLUCROLÁQUIDOAPURADONOEXERCÁCIOSOCIALENCERRADOEMDEDEZEMBRODEInformações acerca da participação
dos acionistas na AGO: $OCUMENTOS.OSTERMOSDOARTIGODA,EI CONFORMEALTERADAh,EIDAS3!”), para
participar da AGO, os acionistas, seus procuradores ou seus representantes deverão apresentar à Companhia, (i) em caso de
PESSOASFÁSICAS CÆPIADODOCUMENTODEIDENTIlCA¼»O EII EMCASODEPESSOASJURÁDICAS A DOCUMENTODEIDENTIlCA¼»ODO
REPRESENTANTELEGALDOACIONISTA B CÆPIASIMPLESOUORIGINALDOSEUATOCONSTITUTIVODEVIDAMENTEREGISTRADONOSÆRG»OSDE
REGISTROAPLIC¶VEIS BEMCOMODADOCUMENTA¼»ODEREPRESENTA¼»OSOCIET¶RIA IDENTIlCANDOOSEUREPRESENTANTELEGALATADE
ELEI¼»ODEDIRETORIADEVIDAMENTEREGISTRADANOSÆRG»OSDEREGISTROAPLIC¶VEIS #ASOOACIONISTASEFA¼AREPRESENTARPOR
PROCURADOR DEVER¶SERAPRESENTADATAMB½MPROCURA¼»OCOMPODERESESPECÁlCOS OUTORGADANOSTERMOSDOPAR¶GRAFOPRIMEIRO
DOARTIGODA,EIDAS3! PORINSTRUMENTOPËBLICOOUPARTICULAR0RESEN¼A.OSTERMOSDA)NSTRU¼»O.ORMATIVA
DO$2%) APARTICIPA¼»ODOACIONISTASER¶REMOTA PORMEIODEPLATAFORMADIGITAL0ARTICIPA¼»O2EMOTA/SACIONISTASINteressados em acompanhar a AGO de forma remota deverão solicitar link para acesso por videoconferência, mediante pedido
FORMULADOPORE MAILEENVIADOPARACONSELHODEADMINISTRACAO INTEGRITASPARCOMBR/PEDIDODEVESERACOMPANHADODA
DOCUMENTA¼»ODEIDENTIlCA¼»OPREVISTANOITEMDESTASINSTRU¼ÊES OBSERVADAAANTECED¾NCIADEMINUTOSPARAINÁCIODA
!'//ACIONISTAOUSEUREPRESENTANTELEGALDEVER¶COMPARECER¹!'/ PORMEIODIGITAL MUNIDODEDOCUMENTOSQUECOMPROVEM
SUAIDENTIDADE!#OMPANHIAENVIAR¶AOSACIONISTASOUASEUSREPRESENTANTESOUPROCURADORESDEVIDAMENTECONSTITUÁDOS 
que tenham apresentado sua solicitação no prazo e nas condições acima, por e-mail, as respectivas instruções para acesso
AOSISTEMAELETRÇNICODEPARTICIPA¼»ONA!'//SACIONISTASQUEN»OENVIAREMASOLICITA¼»ODECADASTRAMENTONOPRAZOACIMA
REFERIDOAT½¹SHSDODIADEJULHODE N»OPODER»OPARTICIPARREMOTAMENTEDA!'/PORMEIODOSISTEMAELETRÇNICO
DISPONIBILIZADOPELA#OMPANHIA#ASOOACIONISTAQUETENHASOLICITADODEVIDAMENTESUAPARTICIPA¼»OPORMEIOELETRÇNICON»O
RECEBADA#OMPANHIAOE MAILCOMASINSTRU¼ÊESPARAACESSOEPARTICIPA¼»ODA!'/AT½¹SHMINDODIADEJULHODE
 DEVER¶ENTRAREMCONTATOCOMA#OMPANHIAPORMEIODOSCONTATOSINDICADOSABAIXOESOLICITARSUASRESPECTIVASINSTRU¼ÊES
PARAACESSO!#OMPANHIAN»OSERESPONSABILIZAPORQUAISQUERPROBLEMASOPERACIONAISOUDECONEX»OQUEOSACIONISTAS
VENHAMAENFRENTAREOUTRASSITUA¼ÊESQUEN»OESTEJAMSOBOCONTROLEDA#OMPANHIA!#OMPANHIASOLICITAAOSACIONISTASQUE
ACESSEMOSISTEMAELETRÇNICODISPONIBILIZADOPARAAPARTICIPA¼»ONA!'/COM NOMÁNIMO TRINTA MINUTOSDEANTECED¾NCIA
EM RELA¼»O AO HOR¶RIO PREVISTO PARA INÁCIO DA !'/  PORTANDO O DOCUMENTO DE IDENTIDADE  /S DOCUMENTOS E INFORMA¼ÊES
RELATIVOS¹SMAT½RIASASEREMDELIBERADASNA!'/ENCONTRAM SE¹DISPOSI¼»ODOSACIONISTASNASEDEDA#OMPANHIA%MCASO
DEDËVIDASOUESCLARECIMENTOS FAVORCONTATARA#OMPANHIANOE MAILCONSELHODEADMINISTRACAO INTEGRITASPARCOMBR3»O
0AULO DEJULHODELuiz Augusto Prado Barreto 0RESIDENTEDO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»O

Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1060732-94.2018.8.26.0002. O Dr. Fabricio Stendard, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível - Foro
Regional II - Santo Amaro. Faz Saber a Luciene Dayane Silva, CPF 26.284.766/0001-39, que Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A., ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao pagamento de
R$ 59.827,76 (nov/2018), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia
elétrica do imóvel situado na Av. Taquandava, 46, Cidade Ipava, São Paulo/SP, instalação 202945986 - cliente 100148922143.
%STANDOªAªREQUERIDAªEMªLUGARªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ª
conteste, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as
ALEGAÎÜESªDEªFATOªFORMULADASªPELAªAUTORAª!RTªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTE ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªªª"ªªEª
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1014827-96.2014.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). PATRICIA PERSICANO PIRES, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) JOSE PEREIRA DOS SANTOS PLÁSTICOS ME, CNPJ 11.137.435/0001-07, por seu representante legal,
Sr. JOSE PEREIRA DOS SANTOS, RG nº 36075667-0-SSP/SP), que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de
POLIFOCUS COMERCIAL EIRELI EPP, objetivando receber a quantia de R$ 5.687,90(Ago/2014), relativa aos cheques descritos
na inicial inadimplidos pelo réu, conforme narrado na inicial. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para
OSªATOSªEªTERMOSªDAªAÎÍOªPROPOSTA ªEªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEIS ªAªmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªEFETUEªOªPAGAMENTOª
DAªQUANTIAªESPECIlCADAªNAªINICIALªDEVIDAMENTEªATUALIZADAªEªEFETUEªOªPAGAMENTOªDEªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªCORRESPONDENTESªà 5%
do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do C.P.C.. ADVERTÊNCIAS: 1 - O réu
SERÈªISENTOªDOªPAGAMENTOªDEªCUSTASªPROCESSUAISªSEªCUMPRIRªOªMANDADOªNOªPRAZOª ª#ASOªNÍOªCUMPRAªOªMANDADOªNOªPRAZOªEªOSª
EMBARGOSªNÍOªFOREMªOPOSTOS ªOªRÏUªSERÈªCONSIDERADOªREVEL ªCASOªEMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORª
extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de julho de 2020. B 24 e 25/07
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. - PROCESSO Nº 0079256-56.2018.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 32ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Gabriela Fragoso Calasso Costa, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Luis Carlos Gonçalves Costa,
CPF 223.067.648-24, que nos autos de Cumprimento de sentença, requerida por Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, foi instaurado incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa Unipropi Embalagens Ltda, CNPJ 02.220.897/0001-94,
objetivando integrar seus sócios no polo passivo da presente ação, possibilitando-se, assim, o
alcance de bens, os quais garantirão o débito em litígio. Estando o requerido em lugar ignorado,
IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D ÀXLU DSyV RV  GLDV VXSUD FRQWHVWH H
requeira as provas cabíveis, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257,
inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelos autores
$UWGR1&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGR%H
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0026359-80.2020.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito
da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a S H LAVANDERIAS LTDA, CNPJ 04.487.928/0001-01, que por este Juízo, tramita de uma ação
de Cumprimento de sentença, movida por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A e encontrando-se o
executado em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 15 dias, contados
após o decurso de 20 dias supra, pague a quantia de R$ 16.921,50 (12/06/2020), atualizada até o efetivo pagamento e
acrescido de custas, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% agregados ao valor do
débito principal, para todos os efeitos legais (CPC, artigo 85, § 1º e § 13 e art. 523 e §§ do CPC), bem como expedição
de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do
CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou
NOVAªINTIMAÎÍO ªAPRESENTEªIMPUGNAÎÍOªARTªª#0# ª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAª
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de julho de 2020.
B 24 e 25/07
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005593-12.2020.8.26.0001 A MM. Juiza de Direito da
6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Maria Cecilia Monteiro Frazão, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Maria Angélica Marques, CPF 754.270.288-20, que por este Juízo tramita de o presente Cumprimento de
Sentença oriundo da ação de cobrança de honorários n. 1012435-30.2016.8.26.0001 movida por Percival Mayorga e Izilda
Aparecida de Lima. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
DETERMINADAªAªSUAª).4)-!±°/ªPORª%$)4!, ªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªÞTEIS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOª
do presente edital, pague a quantia de 11.712,64 (atualizado até 01/04/2020), devidamente atualizada, sob pena de multa
DEªªSOBREªOªVALORªDOªDÏBITOªEªHONORÈRIOSªADVOCATÓCIOSªDEªªARTIGOªªEªPARÈGRAFOS ªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ª
&ICAªCIENTE ªAINDA ªQUEªNOSªTERMOSªDOªARTIGOªªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ªTRANSCORRIDOªOªPERÓODOªACIMAªINDICADOªSEMªOª
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou
NOVAªINTIMAÎÍO ªAPRESENTE ªNOSªPRØPRIOSªAUTOS ªSUAªIMPUGNAÎÍOª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAª
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de maio de 2020.
B 24 e 25/07
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006250-73.2019.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANANIAS RODRIGUES DE AMORIM, Brasileiro, CPF 076.362.228-17,
que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, em conformidade com os artigos 133 e seguintes do
Código de Processo Civil, em desfavor da empresa executada Formas e Contornos Industria e Comércio Ltda.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e
WHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDVTXHÀXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWH
edital, apresente resposta, quanto ao requerimento de inclusão no polo passivo do feito, nos termos do artigo
GR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de junho de 2020.
B 24 e 25/07
EDITALDE INTERDIÇÃO Processo Digital nº : 1030667-22.2018.8.26.0001 Classe –Assunto: Interdição
- Tutela e Curatela Requerente: Luiz CarlosAlberto Heyn Filho e outro Requerido: Celina de Carvalho
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE
CELINA DE CARVALHO, REQUERIDO POR LUIZ CARLOS ALBERTO HEYN FILHO E OUTRO PROCESSO Nº1030667-22.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões,
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). CAIO SALVADOR FILARDI, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em
23/04/2020, foi decretada a INTERDIÇÃO de CELINADE CARVALHO, CPF 300.407.528-87, declarandoo(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A),
em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Luiz Carlos Alberto Heyn Filho. O presente edital será publicado 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 02 de julho de 2020.
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Acober S/A Administração de Bens e Condomínios

CNPJ/MF nº 61.391.314/0001-57- NIRE nº 35.3.0006492-5
Extrato de Assembleia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 17.04.2020, às 11:00 hs, à Rua Azevedo Soares 1101, Capital; Convocação: publicados no DOE e O Dia, 8,
9 e 10.04.20; Quorum: 99% do Capital Social; Mesa: Alexandre Pedro de Queiroz Ferreira – Presidente; Francisco Eduardo de
Queiroz Ferreira - Secretário. Aprovadas por unanimidade: (i) contas e demonstrações de 31.12.2019; (ii) distribuição de todo
o lucro líquido do exercício (R$835.480,95). Acionistas: Ondina Bergamo de Queiroz Ferreira, Alexandre Pedro de Queiroz Ferreira, Francisco Eduardo de Queiroz Ferreira. JUCESP nº 256.137/20-1, em 16.07.20 - Gisela Simiema Seschin - Secretária Geral

^ĂŶƚĂsŝƚſƌŝĂŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^ͬ

C.N.P.J. 09.942.071/0001-88 - NIRE 35300357124
ǆƚƌĂƚŽƚĂĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂ
Aos 22/05/2020, às 09 horas, reuniram-se a totalidade dos acionistas. Foi instalada a assembleia sob a presidência do Sr. Itamar Arrais Fior e Itamar Fior para secretário. ƉƌŽǀĂĚŽƐ͗ Relatório da Diretoria, o Balanço
WĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ĂĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽĚŽǆĞƌĐşĐŝŽĞĚĞŵĂŝƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐŽŶƚĄďĞŝƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽ
em 31/12/2019, publicadas no DOESP e no Jornal O Dia/SP, na edição 16/05/2020. Dos lucros apurados no
ƉĞƌşŽĚŽ͕ŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϰϲ͘ϱϱϴ͘ϭϱϵ͕ϯϱ͕ZΨϵ͘ϯϭϭ͘ϲϯϭ͕ϴϳĚĞƐƟŶĂĚŽƐƉĂƌĂĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞZĞƐĞƌǀĂƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂ͕
ZΨϭϭ͘ϲϯϵ͘ϱϯϵ͕ϴϰĚĞƐƟŶĂĚŽƐƉĂƌĂĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͕ƐĞŶĚŽŽƐĂůĚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƉĂƌĂĂ
conta de Lucros Acumulados. Foram reeleitos os membros do Conselho de Administração, todos com mandato
de 3 anos: Presidente: Itamar Arrais Fior, CPF 015.692.798-53; Conselheiros: Itamar Fior, CPF 040.348.878-85;
Eduardo Fior, CPF 090.939.268-45, Ivana Fior, CPF 109.893.128-95. Nada mais. :ƵĐĞƐƉ nº 214.700/20-3 em
sessão de 24/07/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

^ĂŶƚĂsŝƚſƌŝĂŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^ͬ

C.N.P.J. 09.942.071/0001-88 - NIRE 35300357124
ǆƚƌĂƚŽƚĂĚĂZĞƵŶŝĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
Aos 22/05/2020, às 13 horas, na sede social, reuniram-se os senhores Itamar Arrais Fior, RG SSP-SP
2.194.245, CPF 015.692.798-53; Itamar Fior, RG SSP-SP 11.166.875, CPF 040.348.878; Eduardo Fior, RG
SSP-SP 12.876.948-8, CPF 090.939.268-45; e Ivana Fior, RG SSP-SP 12.876.947-6, CPF 109.893.128-95,
membros do Conselho de Administração, reeleitos pela AGO de 22/05/2020. Respeitadas as limitações do
Estatuto Social, os Conselheiros acumularão os cargos de Conselheiros e Diretores, todos com mandato
ĚĞ ϯ ĂŶŽƐ͕ ĮĐĂŶĚŽ Ă ĚŝƌĞƚŽƌŝĂ ĂƐƐŝŵ ĐŽŵƉŽƐƚĂ͗ ŝƌĞƚŽƌ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗ /ƚĂŵĂƌ ƌƌĂŝƐ &ŝŽƌ͕ ŝƌĞƚŽƌ͗ /ƚĂŵĂƌ
&ŝŽƌ͕ŝƌĞƚŽƌ͗ĚƵĂƌĚŽ&ŝŽƌĞŝƌĞƚŽƌĂ͗/ǀĂŶĂ&ŝŽƌ͘ŶĐĞƌƌĂƌĂŵͲƐĞŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͘:ƵĐĞƐƉnº 214.703/20-4 em
sessão de 24/06/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Empreendimentos Imobiliarios Caracol S/A

CNPJ: 53.859.120/0001-05
Demonstrações Financeiras 2019 - Valores expressos em reais (R$)
Balanço Patrimonial em 31/12/2019 - Valores expressos em Reais (R$)
saldo em
saldo em
saldo em
saldo em
Ativo
31/12/2019 31/12/2018 Passivo
31/12/2019 31/12/2018
Circulante
7.987.254,99 265.685,18 Circulante
546.851,01 298.493,25
Disponível
2.358,06
2.358,06 Fornecedores
12.000,00
Bens numerarios
2.358,06
2.358,06 Fornecedores nacionais com
Outros créditos
3.153,02
3.153,02
partes não relacionadas
12.000,00
Adiantamentos a funcionarios
634,82
634,82 Empréstimos de terceiros CP
518.954,18
293.453,32
Impostos a compensar
2.518,20
2.518,20 Empréstimos pessoas ligadas CP
518.954,18
293.453,32
Estoques
7.981.743,91
260.174,10 Obrigações trabalhistas e prividenciarias
3.592,80
3.434,40
Estoques de - atividade imobiliaria
7.810.174,10
260.174,10 Obrigações com o pessoal
2.664,66
2.547,18
Imóveis adquiridos para revenda
7.810.174,10
260.174,10 Obrigações previdenciarias
928,14
887,22
De construções em andamento para venda 171.569,81
- Obrigações tributarias
12.304,03
1.605,53
Não circulante
243,05 7.550.243,05 Impostos e contribuições a recolher
994,87
934,93
Investimentos
243,05
243,05 Tributos retidos a recolher
167,04
670,6
Outros investimentos
243,05
243,05 Tributos parcelados
11.142,12
Participações societarias
243,05
243,05 Não circulante
98.422,06 120.706,30
Imobilizado
- 7.550.000,00 Obrigações a longo prazo
98.422,06
120.706,30
Imobilizado por aquisição
- 7.550.000,00 Obrigações tributarias
98.422,06
120.706,30
Total do ativo
7.987.498,04 7.815.928,23 Impostos e contribuições
Demonstração do Resultado
Parcelados e/ou divida ativa
98.422,06
120.706,30
Receita operacional bruta
42.933,24 Patrimônio líquido
7.342.224,97 7.396.728,68
Outras atividades
42.933,24 Capital social
842.076,92
842.076,92
(-) Deduções da receita bruta
(1.567,08) Capital
subscrito
842.000,00
842.000,00
Impostos incidentes sobre vendas
(1.567,08)
76,92
76,92
(=) Receita operacionalliquida
41.366,16 Reserva de correção monetaria do capital
7.194.608,65 7.194.608,65
(=) Lucro bruto
41.366,16 Ajustes de avaliação patrimonial
7.194.608,65 7.194.608,65
(+/-) Despesas operacionais
(92.572,59) Ajustes de avaliação patrimonial
Lucros
e
prejuízos
acumulados
(694.460,60)
(639.956,89)
De vendas
(7.695,00)
(639.956,89) (391.501,59)
Administrativas
(60.748,44) Lucros e prejuizos acumulados
(54.503,71) (248.455,30)
Administrativas
(60.748,44) Lucros e prejuízos do exercício
Despesas financeiras
(5.351,41) Total do patrimônio líquido e passivo 7.987.498,04 7.815.928,23
(-) Receitas financeiras
0,51 Provisão para imposto de renda
(2.060,80)
Despesas tributarias
(18.778,25) (=) Resultado negativo ou distribuível
(54.503,71)
(=) Resultado antes DACS e IR
(51.206,43) (=) Ebitda
(45.855,53)
Provisão para contribuição social
(1.236,48) (=) Prejuizo liquido do exercicio
(54.503,71)
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 01/01/19 a 31/12/19
Em atendimento aos Princípios Gerais de Contabilidade e à legislação ladas pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota 04. c) Passivo Cirvigente, as Demonstrações Contábeis e estas Notas Explicativas, estão culante e Passivo Não Circulante: Demonstrados por valores conhecidos
expressas em Reais (R$). Nota 1 - Sumário das Principais Práticas Contá- ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encarbeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos gos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.
preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos das Leis das Sociedades Nota 3 - Estoques
2018
2019
Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente aceitos. Nota 2 - Imóveis a vendas
260.174,10 7.981.743,91
Principais Práticas Contábeis: a) Determinação do Resultado: O resulta- Total
260.174,10 7.891.743,91
do é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios, que Nota 4 - Imobilizado: Avaliados pelo custo original mais reavaliação
foi de (R$ 54.503,71). b) Ativo Circulante e Ativo Não Circulante: Clientes efetuada, e depreciada pelas taxas estabelecidas na legislação vigente.
referem-se à direitos a receber decorrentes de operações de vendas efetuDepreciação
2018
2019
adas a prazo ou da contra prestação de serviços de qualquer natureza apre- Imobilizado
Custo Acumulada (Líquido) (Líquido)
sentados pelo seu valor de face e, quando couber, atualizados monetaria- Terrenos
- 7.550.000,00
mente e a valor de mercado. A provisão para contas de realização duvidosa Nota 5 - Cobertura de seguros: Face à natureza de suas atividades a
é calculada com base na experiência da administração com perdas em empresa adota a política de contratar cobertura de seguros com base no
anos anteriores, condição de mercado e situação econômica. Os estoques conceito secundário de “perda máxima provável”, o que corresponde ao
são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, valor máximo passível de destruição em um mesmo evento. Nota 6 - Parespectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização. A exis- trimônio Líquido: O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atuatência de saldos em aplicações financeiras está demonstrada pelo valor da lizados e compreende o Acervo Patrimonial Líquido da Sociedade/Sócios
aplicação, acrescidos dos rendimentos correspondentes, apropriados até a distribuído nas seguintes rubricas:
2018
2019
data do balanço, com base no regime de competência. O ativo imobilizado Patrimônio Líquido
7.396.728,68 7.342.224,97
é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são calcuPedreira/SP - 31 de Dezembro de 2019
José Eduardo Ruas Dias Mauricio - Procurador e Administrador
Rafael Aparecido do Valle - Contador - CRC: 1SP193330/O-9
CPF: 002.110.048-98 - RG/RNE: 7544907
CPF: 272.845.668-25 - RG: 28.054.813-8

Transbia Transportes Baldan S/A

CNPJ/MF N.º 55.539.555ͭ0001-06 - NIRE 35300111095
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data, hora e local: Aos 29/05/2020, às 10h30 na sede social da Transbia Transportes Baldan S/A, situada
na Avenida Tiradentes, nº 848, Centro, em Matão/SP, CEP 15990-185. Convocação: Convocação pessoal por
Carta. Ordem do dia: Em Sede de Ordinária: a.) Exame, Discussão e Votação do Balanço Geral, Demonstrações
Financeiras referente ao exercício de 2019; b.) Eleição da Diretoria para o biênio 2020/2021; c.) Fixação dos honorários da Diretoria. Em sede de Extraordinária: a.) ůƚĞƌĂĕĆŽĚŽƌƟŐŽ 9º do Estatuto Social para constar que
ĂŝƌĞƚŽƌŝĂƐĞƌĄĐŽŵƉŽƐƚĂƉŽƌĂƚĠϯŵĞŵďƌŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞŐƵĞ: “ƌƟŐŽ 9º A sociedade será administrada por
ƵŵĂŝƌĞƚŽƌŝĂĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌŶŽŵşŶŝŵŽϮĞŶŽŵĄǆŝŵŽĂƚĠϯŵĞŵďƌŽƐ͕ƚŽĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐİƐŝĐĂƐ͕ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŽƵŶĆŽ͕
residentes no País, eleitas pela Assembleia Geral, que terão a denominação de Diretor, os quais obedecerão
ŶŽƌŵĂƐůĞŐĂŝƐƋƵĂŶƚŽĂƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͕ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽƐ͕ĚĞǀĞƌĞƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͘͟Livro de Presença: Assinaram
os acionistas representando 100% do capital social votante da Companhia. Mesa: Presidente: Walter Baldan Filho; Secretário: Cleber Baldan. Deliberações: Em sede de Ordinária: (a) Depois de ĞǆĂŵŝŶĂĚŽƐĞĚŝƐĐƵƟĚŽƐ͕ĨŽŝ
aprovado sem ressalvas e por unanimidade dos presentes, as contas dos administradores, o balanço patrimoŶŝĂůĞĚĞŵĂŝƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ͖b) Foram
ƌĞĞůĞŝƚŽƐŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ƚŽĚŽƐĐŽŵŵĂŶĚĂƚŽĚĞϮĂŶŽƐ͕ŝŶŝĐŝĂŶĚŽͲƐĞŽƐŵĂŶĚĂƚŽƐŶĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƚĂ͕
sendo eles: Walter Baldan Filho, brasileiro, casado, industrial, portador do RG n.º 13.696.995- SSP/SP e inscrito
no CPF/MF sob o n.º 043.981.108-28, residente e domiciliado na Rua José Bonifácio, n.º 1.070, apartamento
122, Centro, CEP 15990-040, na cidade de Matão/SP; Cleber Baldan͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽ͕ŶŐĞŶŚĞŝƌŽ͕ƉŽƌƚĂĚŽƌ
ĚŽZ'ϭϮ͘ϰϴϲ͘ϯϯϭĞĚŽW&ϬϮϬ͘ϱϳϴ͘ϰϵϴͲϰϴ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽăZƵĂ:ŽƌŐĞĞĐŚĞƩŽ͕ϳϵϲ͕DĂƚĆŽͬ^W͘KƐ
Diretores ora reeleitos declararam estar totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos
ĚŽĂƌƟŐŽϭϰϳĚĂ>ĞŝŶǑ͘ϲ͘ϰϬϰͬϳϲĞƚŽŵĂƌĆŽƉŽƐƐĞŵĞĚŝĂŶƚĞĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĞŵůŝǀƌŽƉƌſƉƌŝŽ͖ c) KƐŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐĚĂ
ŝƌĞƚŽƌŝĂ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞŵƐƵƐƉĞŶƐŽƐ ĂƚĠ ŶŽǀĂ ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ ŶĂ ƉƌſǆŝŵĂ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͘Em sede de
Extraordinária: KƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĂƉƌŽǀĂŵĂĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽƌƟŐŽϵǑĚŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƋƵĞƉĂƐƐĂƌĄ
ĂǀŝŐŽƌĂƌĐŽŵĂƐĞŐƵŝŶƚĞƌĞĚĂĕĆŽ͗“ƌƟŐŽϵǑ A sociedade será administrada por uma Diretoria formada por
ŶŽŵşŶŝŵŽϮĞŶŽŵĄǆŝŵŽĂƚĠϯŵĞŵďƌŽƐ͕ƚŽĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐİƐŝĐĂƐ͕ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŽƵŶĆŽ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐŶŽWĂşƐ͕ĞůĞŝƚĂƐ
ƉĞůĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů͕ ƋƵĞ ƚĞƌĆŽ Ă ĚĞŶŽŵŝŶĂĕĆŽ ĚĞ ŝƌĞƚŽƌ͕ ŽƐ ƋƵĂŝƐ ŽďĞĚĞĐĞƌĆŽ ŶŽƌŵĂƐ ůĞŐĂŝƐ ƋƵĂŶƚŽ Ă
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͕ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽƐ͕ĚĞǀĞƌĞƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͘͟Quorum das Deliberações: todas as matérias consƚĂŶƚĞƐŶĂŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂĨŽƌĂŵĂƉƌŽǀĂĚĂƐƉŽƌƵŶĂŶŝŵŝĚĂĚĞĚĞǀŽƚŽƐĚŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘KƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ă
unanimidade, aprovaram a lavratura da presente ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão
ĚĂƐĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐĚŽƐĐŝŽŶŝƐƚĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚŽƌƟŐŽϭϯϬ͕ΑϭǑĞΑϮǑ͕ĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͘ŝƐƉĞŶƐĂĚĂĂƐ
ƉƵďůŝĐĂĕƁĞƐ͗KĂůĂŶĕŽĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŽƌĂĂƉƌŽǀĂĚŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞĂŶĞǆĂĚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚĂĞ
ƐĞƌĆŽĂƌƋƵŝǀĂĚŽƐŶĂ:ƵŶƚĂŽŵĞƌĐŝĂůƵŵĂǀĞǌƋƵĞŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƌƟŐŽϮϵϰ͕ŝŶĐŝƐŽ//ĚĂ>Ğŝϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ĂŝĂĨŽŝ
ĚŝƐƉĞŶƐĂĚĂĚĂƐƉƵďůŝĐĂĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽĂƌƟŐŽϭϯϯĚĂĐŝƚĂĚĂ>Ğŝ͘WƌĞƐĞŶƚĞ'KĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚĂŶĂǀŝŐġŶĐŝĂĚĂ
DĞĚŝĚĂWƌŽǀŝƐſƌŝĂͲDWϵϯϭͬϮϬϮϬ͕ƋƵĞĂůƚĞƌŽƵŽƐƉƌĂǌŽƐĚĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐŐĞƌĂŝƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĚĂ>Ğŝ
das S/As diante da pandemia da Covid-19. Encerramento:KďƐĞƌǀĂĚĂƐƚŽĚĂƐĂƐĨŽƌŵĂůŝĚĂĚĞƐůĞŐĂŝƐ͕ŽĨĞƌĞĐŝĚĂ
à palavra a quem dela pretendesse fazer uso e sem qualquer manifestação adicional, foram encerrados os
trabalhos. Suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, foi à mesma reaberta
na ordem de deliberações, lida esta Ata na presença de todos e aprovada pela unanimidade dos presentes.
Jucesp nº 233.029/20-5 em sessão de 17/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Saraiva e Siciliano S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 61.365.284/0001-04 – NIRE 35.300.154.801
Assembleia Geral Ordinária – Edital de Convocação
Convocamos os Senhores Acionistas a comparecer à Assembleia Geral ordinária que se realizará no dia 31 de julho de 2020,
às 11h, por videoconferência, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos Administradores
da Companhia, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019; e (ii) aprovar a destinação do resultado (prejuízo) do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019 (“AGO/2020”). Informações relativas à assembleia exclusivamente digital: 1. Considerando o atual contexto
relacionado à evolução da pandemia do novo corona vírus (COVID-19), a AGO/2020 será realizada exclusivamente de modo
digital, por meio da disponibilização de sistema eletrônico que possibilitará que os Acionistas acompanhem e votem na
AGO/2020. 2. Os Acionistas interessados em participar da AGO/2020 por meio de sistema eletrônico de votação a distância
deverão enviar e-mail para o endereço admri@saraiva.com.br, até 2 (dois) dias antes da data de realização da AGO/2020,
manifestando seu interesse em participar da AGO/2020 dessa forma e solicitando o link de acesso ao sistema (“Solicitação
de Acesso”). A Solicitação de Acesso deverá conter a identificação do Acionista e, se for o caso, de seu representante
legal que comparecerá à AGO/2020, incluindo seus nomes completos e seus CPF ou CNPJ, conforme o caso, e telefone e
endereços de e-mail dos representantes do solicitante que participarão da AGO/2020. 3. Os Acionistas que não enviarem a
Solicitação de Acesso na forma e prazo previstos acima não estarão aptos a participar da AGO/2020 via sistema eletrônico
de votação a distância. 4. Após a verificação da regularidade dos documentos enviados para participação na AGO/2020,
a Companhia enviará um link acompanhado da senha de acesso para os endereços de e-mail informados na Solicitação
de Acesso. Caso um Acionista ou representante de Acionista não receba o link e/ou a senha de acesso com até 12 (doze)
horas de antecedência do horário de início da AGO/2020, deverá entrar em contato com a Companhia, por meio do
e-mail admri@saraiva.com.br, com até 4 (quatro) horas de antecedência do horário de início da AGO/2020, para que seja
prestado o suporte necessário. 5. Na data da AGO/2020, o link de acesso à plataforma digital estará disponível a partir de
30 (trinta) minutos de antecedência do horário de início da AGO/2020, sendo que o registro da presença do Acionista via
sistema eletrônico somente se dará mediante o acesso via link. Após 15 (quinze) minutos do início da AGO/2020, não será
possível o ingresso do Acionista na AGO/2020. Assim, a Companhia recomenda que os Acionistas acessem a plataforma
digital para participação com pelo menos 15 (quinze) minutos de antecedência do horário de início da AGO/2020. 6. As
manifestações de voto na AGO/2020 serão feitas exclusivamente pelo mesmo sistema de videoconferência, conforme
instruções detalhadas a serem prestadas pela mesa no início da AGO/2020. 7. Serão considerados presentes à AGO/2020 os
Acionistas que tenham registrado sua presença no sistema digital de participação a distância de acordo com as orientações
acima. Ressalta-se que não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à AGO/2020, uma vez que ela será realizada
exclusivamente de modo digital. 8. A Companhia ressalta que será de responsabilidade exclusiva do Acionista assegurar
a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização da plataforma digital. A Companhia não se responsabilizará
por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que não
estejam sob controle da Companhia. 9. A AGO/2020 será gravada digitalmente por meio do sistema eletrônico que será
disponibilizado pela Companhia, incluindo imagem e áudio. São Paulo, 22 de julho de 2020.
Jorge Eduardo Saraiva – Presidente do Conselho de Administração
(23, 24 e 25/07/2020)
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Plano Pitangui Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

CNPJ/MF nº 10.970.463/0001-30 - NIRE 35.223.428.182
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 07.07.2020, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 5.000.000,00 por serem considerados excessivos, mediante o cancelamento de 5.000.000 de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo
2.500.000 quotas de propriedade da sócia Living Empreendimentos Imobiliários S.A. e 2.500.000 quotas de
propriedade da sócia Plano & Plano Construções e Participações Ltda. 2. Desta forma o capital social passará
de R$ 6.508.057,00 para R$ 1.508.057,00, dividido em 1.508.057 quotas. 3. Autorizar os administradores a assinar e
ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 07.07.2020. Sócios: Living Empreendimentos Imobiliários S.A. por Miguel Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Plano & Plano
Construções e Participações Ltda. por Rodrigo Uchoa Luna e Rodrigo Fairbanks Von Uhlendorff.

SEXTA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2020

Novo coronavírus entrou mais
de 100 vezes distintas no país

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A - PRODASA - CNPJ nº 75.404.814/0001-90
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO
São convocados os senhores acionistas a se reunir em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 31 de julho de 2020, às 13 horas, na sede
social, na Rua Coronel Morais nº 100, Canindé, São Paulo - SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) prestação de contas dos administradores,
exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; b) destinação dos lucros do
exercício findo e distribuição de dividendos; c) eleição de membros da Diretoria e fixação das respectivas remunerações. Comunicamos que se encontram à
disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere a Lei nº 6.404/1976, artigo 133, com as alterações da Lei nº 10.303/2001,
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. São Paulo-SP, 22/07/2020. José Maria Fernandes – Diretor-Presidente
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DECLARAÇÃO À PRAÇA
YOUSSEF FISS, nascido no Egito, divorciado, economista aposentado, inscrito no CPF sob n.º 516.884.17834 e RG n.º 3.019.658-9 SSP-SP, com endereço nesta Capital na Rua São Vicente de Paula, n.º 152 apto. 91,
Santa Cecília, CEP01229-010, DECLARAPARA FINS DE DIREITO, que está sendo alvo de estelionato a
ser investigado pelo 77º DEPOL conforme BO 3556/2016 de autoria desconhecida e BO 658206/2020 com
autoria declarada de MARCIO DE OLIVEIRA SOUZA, na qual teve seu documento de identidade RG falsificado,
com a foto alterada, sua assinatura alterada, o nome de seu genitor alterado, local de nascimento alterado,
digito verificador do número do RG alterado, dígitos verificadores do CPF alterados, documento de origem
alterado e mantendo-se os demais dados; holerite falsificado com seus dados como funcionário da Universidade
Federal de São Paulo, e dando como garantia imóvel Matricula 326033 do 2º CRI SP. DECLARA que não
tem firma aberta no OFICIALDE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS
DO DISTRITO DE ITAQUERA. São Paulo, vinte de julho de 2020.

Riclan S.A.

CNPJ/MF nº 56.370.364/0001-18 - NIRE nº 35300017404
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada no dia 24/06/2020
Aos vinte e quatro dias do mês de junho de 2020, às 10h00, na sede social da Riclan S.A., na Avenida Presidente Kennedy,
754, Rio Claro-SP, CEP 13501-500, com a presença da totalidade dos acionistas, conforme Livro de Presença. Presidente da
Mesa, Oswaldo Grisotto Junior e Secretário Mario Schraider Junior, convocação na forma do Parágrafo 4º - Artigo 124 - Lei
6.404/76. Apresentado, discutido e votado, sendo aprovados, por unanimidade de votos, sem reservas, com abstenção dos
legalmente impedidos, o Relatório e Contas da Diretoria, Balanço Geral e Demonstrações Financeiras, referentes ao Exercício
encerrado em 31.12.2019, peças estas já de conhecimento dos presentes, publicados no DOESP, página 25 e Jornal O Dia SP,
página 04, em 17/06/2020 e deliberado não instalar o Conselho Fiscal para o exercício corrente. Em seguida, foram reeleitos,
por unanimidade, os membros da Diretoria até 20/07/2021, mediante aos termos de posse e desimpedimento conforme
anexos. Diretor Presidente: Sr. Mario Schraider Junior, brasileiro, industrial, casado, residente e domiciliado na cidade
de Rio Claro (SP), na Rua 2 CJ, nº 243, Cidade Jardim, CEP 13501-030, RG nº 6.615.565-4 SSP/SP, CPF/MF nº 032.676.958-72
e, como Diretor, o Sr. Oswaldo Grisotto Junior, brasileiro, industrial, casado, residente e domiciliado na cidade de Rio
Claro (SP), no Residencial Fly Cidade Jardim Empreendimentos, na Avenida 27, nº 142, Apartamento 104 Único - Vila Santo
Antonio, CEP 13501-120, RG nº 3.164.035-7 SSP/SP, CPF/MF nº 137.574.158-68. As demais Diretorias previstas no Estatuto
permanecerão vagas para o período. É fixada a remuneração global de até R$ 66.961,24 (sessenta e seis mil e novecentos
e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos) mensais, corrigida pelo índice conforme dissídio coletivo da categoria e
que será distribuída para os Diretores eleitos a critério do Diretor Presidente. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
foi lavrada esta ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos acionistas presentes. Assinaturas: Oswaldo
Grisotto Junior - Presidente e Acionista; Mario Schraider Junior - Secretário e Acionista. A presente ata é cópia fiel lavrada
em livro próprio. Oswaldo Grisotto Junior - Presidente e Acionista; Mario Schraider Junior - Secretário e Acionista.
JUCESP nº 252.662/20-9 em 10/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

GAIA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº: 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados
de Recebíveis Imobiliários da 52ª, 53ª e 54ª Séries da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A.
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de
convocação, nos termos da Cláusula 12.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certiﬁcados de Recebíveis
Imobiliários das 52ª, 53ª e 54ª Séries da 4ª Emissão da Emissora, ﬁrmado em 11 de março de 2013 e posteriormente aditado
(“Termo de Securitização”), celebrado pela Emissora e Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na
qualidade de agente ﬁduciário dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 52ª, 53ª e 54ª Séries da 4ª Emissão da Emissora
(“Agente Fiduciário”, “CRI” e “Emissão”, respectivamente), convoca os Srs. titulares dos CRI da Emissão (“Titulares dos CRI”),
a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia”), a realizar-se no dia 13 de agosto de 2020, às 10 horas
em primeira convocação. Em atendimento à Instrução Normativa da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“Instrução CVM
625”), a assembleia será realizada exclusivamente por vídeo conferência online, na plataforma Google Meet, o link de acesso
à reunião será disponibilizado aos Titulares de CRI habilitados até 1 (um) dia antes da data marcada para a realização da
reunião, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Concessão de carência no pagamento de amortização dos CRI para
as parcelas previstas para 14 de agosto 2020, 14 de setembro de 2020 e 14 outubro de 2020, conforme disposto na Cláusula
5.1.1.1, Cláusula 5.3 e tabela de amortização e juros constante do Anexo I ao Termo de Securitização (“Parcelas dos CRI” e
“Anexo I – Tabela de Amortização e Juros do CRI”, respectivamente), sendo certo que o pagamento dos Juros Remuneratórios
acontecerá normalmente caso a carência seja concedida e as Parcelas dos CRI serão diluídas nas próximas parcelas devidas, a
partir de 14 de novembro de 2020, inclusive, até a Data do Vencimento, não alterando a Data de Vencimento dos CRI; (ii) Caso
seja aprovado o item (i) acima, aprovar, ainda, o reescalonamento das parcelas de amortização do CRI e, por consequência,
a substituição do Anexo I – Tabela de Amortização e Juros do CRI no Termo de Securitização; e (iii) Autorização à Emissora e
ao Agente Fiduciário para praticarem todos os atos e celebrarem todos documentos necessários ao cumprimento das ordens
do dia acima. Todos os termos empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signiﬁcado que lhes é conferido no
Termo de Securitização e nos demais documentos da operação, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. Não
será disponibilizado modelo de instrução de voto, sendo certo que única forma de manifestação de voto dos Titulares de CRI
será através de acesso ao link da reunião, que será disponibilizado pela Emissora por correio eletrônico aos Titulares dos CRI,
previamente à realização da Assembleia, àqueles que enviarem solicitação por correio eletrônico para gestaocri@grupogaia.
com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias de antecedência à data marcada
para a realização da Assembleia, juntamente com cópias dos documentos de identiﬁcação e, conforme o caso, comprovação
de poderes para representar o titular de CRI devidamente assinados e com ﬁrma reconhecida ou com certiﬁcação digital
de assinaturas, conforme o caso, em conformidade com o Decreto nº 10.278 de 18 de março de 2020. Os Titulares dos
CRI deverão acessar o link de acesso à reunião com ao menos 15 (quinze) minutos de antecedência à data de realização
da Assembleia, identiﬁcar-se em seu acesso com o nome completo, conforme documentação previamente apresentada à
Emissora, de forma que a Emissora possa identiﬁcar e permitir o acesso e participação à reunião. Os Titulares dos CRI, mediante
identiﬁcação de nome, número de CPF/ME ou CNPJ/ME, poderão participar, se manifestar e votar na Assembleia, na qual será
permitida a comunicação entre os Titulares dos CRI. Haverá acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante
a Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente. A Assembleia será integralmente gravada. O registro em ata
dos Titulares dos CRI presentes poderá ser realizado pelo presidente de mesa e o secretário, cujas assinaturas serão realizadas
por meio de certiﬁcação digital via Docusign, sem prejuízo, os Titulares dos CRI presentes à Assembleia deverão formalizar a
assinatura de presença via Docusign. São Paulo, 23 de julho de 2020. Gaia Securitizadora S.A

GREENBRIER MAXION – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS FERROVIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 21.042.930/0001-88 - NIRE 35.300.470.214 - Companhia de Capital Fechado
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30/04/2020.
Data e Local: Em 30/04/2020, às 8h, na sede social da Greenbrier Maxion – Equipamentos e Serviços Ferroviários S.A.
(“Companhia”), localizada na cidade de Hortolândia/SP, na Rua Dez, s/nº, Sítio São João, Jd.São Camilo, CEP 13.184-902.
Convocação e Presença: Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76,
tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, representando 100% do capital social da Companhia, conforme
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Mesa: José Santos de Araújo (Presidente). Aline de Paula Santiago
Carvalho (Secretária). Deliberações: Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia e dos respectivos
documentos os Acionistas autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da
Lei 6.404/76, conforme alterada, e deliberaram: 1. Aprovar, por unanimidade, sem restrições e ressalvas, as contas dos
administradores e o relatório da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício
social encerrado em 31/12/2019, acompanhadas de suas notas explicativas, as quais, juntamente com o relatório dos auditores
independentes Deloitte Touche Tohmatsu, foram publicadas no O Jornal Gazeta SP Ltda. (às fls. A10) e no DOE (às fls. 166)
em 30/04/2020, considerando-se, portanto, sanada a falta de publicação dos anúncios a que se refere o artigo 133 da Lei
6.404/76, na forma do §4º do referido artigo; 2. Tendo em vista o encerramento dos mandatos dos membros do Conselho de
Administração, ELEGER as seguintes pessoas como membros do Conselho do Administração da Companhia: (1) Lorie
Luikens Tekorius, norte- americana, casada, administradora de empresas, passaporte 520841991, residente e domiciliada
nos EUA, One Centerpointe Drive, Suite 200, Lake Oswego, Oregon 97035; (2) Marcos Sergio de Oliveira, brasileiro, casado,
engenheiro, domiciliado em SP-SP, na Rua Luigi Galvani, 146, 13º andar, RG 8.033.577-9-SSP/SP, e CPF 008.516.768-12;
(3) John Wories, norte-americano, casado, passaporte 476083958, com endereço comercial nos EUA, na cidade de Chicago,
Estado de Illinois, 311 S. Wacker Drive, Suite 5300, Chicago, IL 60606; (4) Brian Jard Comstock, americano, casado,
administrador de empresas, passaporte 550998302, com endereço comercial nos EUA, na One Centerpointe Drive, Suite 200,
Lake Oswego, Oregon; e (5) Alejandro Centurion, americano, casado, administrador de empresas, passaporte 502194127,
com escritório comercial nos EUA, na Main Street, 99, Suite 200, Colleyville, Texas. Os membros do Conselho de Administração
ora eleitos são investidos em seus cargos na presente data, com o mandato válido até a realização da AGO da Companhia
que deliberará sobre as contas da administração relativas ao exercício de 2021; 2.1. Em virtude da eleição dos membros do
Conselho de Administração, nomear a Sra. Lorie Luikens Tekorius, acima qualificada, como Presidente do Conselho de
Administração, e o Sr. John Wories, acima qualificado, como Vice-Presidente do Conselho de Administração. A Presidente e
o Vice-Presidente, ora eleitos, exercerão seus mandatos até a próxima AGO da Companhia que deliberará sobre as contas
da administração relativas ao exercício de 2021. 2.2. Os acionistas reconhecem que os conselheiros ora eleitos tomaram
posse em seus respectivos cargos, mediante assinatura do respectivo termo de posse que fica arquivado na sede da Companhia,
no qual prestaram suas declarações de desimpedimento, nos termos do artigo 147 da Lei 6.404/76. 3. Aprovar e fixar no
montante de até R$ 4.670.871,27 a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o presente exercício
social de 2020, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre sua alocação e individualização, conforme previsto
no Artigo 16 do Estatuto Social. Encerramento das Assembleias: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata,
por todos lida e aprovada. 7. Assinaturas: José Santos de Araújo (Presidente da Assembleia); Aline de Paula Santiago
Carvalho (Secretária). Acionistas Presentes: Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A. (representada por
José Santos de Araújo) e Greenbrier do Brasil Participações Ltda. (representada por João Gabriel Ferrari Xavier). Na qualidade
de Presidente e Secretária, declaramos que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Hortolândia/SP, 30/04/2020.
José Santos de Araújo - Presidente. Aline de Paula Santiago Carvalho - Secretária. JUCESP 215.816/20-1 em 25/06/2020.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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, do sexo feminino, grupo étnico branco, 78 anos, com 1,50
metros de altura, tida como MARIA LINHARES DE MOURA, com as respectivas vestes, está sob a guarda da FACULDADE SANTA
MARCELINA - CURSO DE MEDICINA - para eventual reconhecimento. O falecimento ocorreu no Hospital Municipal Dr. Moyses Deutsch,
M Boi Mirim, na Capital de São Paulo, em 10/09/2018. Informações na Faculdade com o responsável, Sr. Thiago Ranzani da Costa, de
ªAªªFEIRAS ªNOªTELEFONEªNª ª ªRªª!ªLAVRATURAªDOªASSENTOªDOªØBITOªSERÈªREALIZADAªNOª/lCIALªDEª2EGISTROª#IVILªDASª0ESSOASª
Naturais e de Notas do 32º Subdistrito - Capela do Socorro - da Comarca da Capital de São Paulo. Declaração de Óbito: 27558942-0.

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, comunicase a quem possa interessar, que um cadáver, até a presente data não reclamado, do sexo feminino, grupo étnico pardo, 41 anos,
tida como VILMA MARTINS DOS SANTOS, com as respectivas vestes, está sob a guarda da FACULDADE SANTA MARCELINA
- CURSO DE MEDICINA - para eventual reconhecimento. O falecimento ocorreu no Conjunto Hospitalar do Mandaqui, na Capital
de São Paulo, em 06/11/2018. Informações na Faculdade com o responsável, Sr. Thiago Ranzani da Costa, de 2ª a 6ª feiras, no
TELEFONEªNª ª ªRªª!ªLAVRATURAªDOªASSENTOªDOªØBITOªSERÈªREALIZADAªNOª/lCIALªDEª2EGISTROª#IVILªDASª0ESSOASª.ATURAISª
do 8º Subdistrito - Santana - da Comarca da Capital de São Paulo. Declaração de Óbito: 27558941-2.
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HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S.A.
CNPJ nº 61.573.184/0001-73
Prezados Senhores Acionistas: Ao longo de quase 70 anos de história, nunca passamos por
tantas adversidades no ambiente econômico como nos últimos anos, mas continuamos diligentes,
buscando condições para vencer com sustentabilidade essa crise que afronta nosso ramo de
atividade, principalmente a infraestrutura. Cumprindo as disposições legais e estatutárias,
submetemos à análise de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis referentes
aos exercícios findos em 31.12.2019 e 31.12.2018. A Companhia teve uma atuação agressiva frente
ao cenário econômico que o país atravessa, participando ativamente em licitações, tanto de obras
públicas quanto da iniciativa privada e prospectando novos negócios de infraestrutura em projetos de

Relatório da Administração
médio e grande porte de forma criteriosa, com base em estudos de engenharia e viabilidade
econômico-financeira, sempre dentro da melhor técnica. Temos observado nos últimos anos a
deterioração dos preços apresentados pelos concorrentes, que estão aplicando deságios elevados
no afã de conquistar contratos a qualquer custo. O resultado dessa conduta nociva do mercado tem
levado a não conclusão de projetos e perdas tanto para as empresas quanto as contratantes que não
veem suas obras concluídas. A crise econômica tem transtornado as construtoras, isso porque a
redução drástica de investimentos no país dificulta a recuperação das empresas. Sem oferta, todo o
setor disputa os poucos negócios existentes, o que ocasionam concorrências muito disputadas.

Balanços Patrimoniais para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019, 2018 e 01 de Janeiro de 2018 - Em reais
Nota
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
5
Contas a receber
6
Tributos a recuperar
7
Despesas do exercício seguinte
Estoques
Precatórios a receber
8
Outras contas a receber
9
Total Ativo Circulante
Ativo não Circulante
Tributos diferidos
16
Imóveis para venda e empreendimentos
Depósitos judiciais
Precatórios a receber
8
Outras contas a receber
9
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo

10

31.12.2019
8.628.122
47.082.433
7.851.863
586.162
24.930
–
31.503.412
95.676.922

31.12.2018
(Reapresentado)
3.277.768
49.366.710
5.436.325
502.967
15.235
–
29.923.473
88.522.478

01.01.2018
(Reapresentado)
6.962.518
49.798.685
7.181.841
273.181
844.246
29.154.243
26.148.994
120.363.708

12.553.513
222.074
2.151.241
58.583.225
16.039.989
89.550.042
87.094
79.492.937
4.165
79.584.196
264.811.160

11.630.838
222.074
966.877
52.325.518
16.039.838
81.185.145
121.606
83.365.787
4.394
83.491.787
253.199.410

11.245.630
222.074
975.288
39.512.649
16.039.010
67.994.651
126.393
83.164.632
6.548
83.297.573
271.655.932

Nota
Passivo
Circulante
Fornecedores
11
Empréstimos e financiamentos
12
Obrigações tributárias e fiscais
13
Obrigações trabalhistas
14
Contribuições a recolher
Dividendos a pagar
Contas a pagar
15
Total Passivo Circulante
Passivo não Circulante
Empréstimos e financiamentos
12
Obrigações tributárias e fiscais
13
Contas a pagar
15
Valores a pagar
Tributos diferidos
16
Passivos contingentes
17
Total do Passivo não Circulante
Patrimônio Líquido
Capital social
18
Ajustes de avaliação patrimonial
18
Reserva legal
18
Ações em tesouraria
18
Reserva de lucros a realizar
18
Reserva para futuro aumento de capital 18
Reserva de retenção de lucros
18
Lucros/Prejuízos acumulados
Total do Patrimônio Líquido
Total do Passivo e Patrimônio Líquido

31.12.2019
14.742.451
4.391.257
11.890.662
4.609.175
1.227.468
382.120
16.157.593
53.400.726

31.12.2018
(Reapresentado)
16.867.296
6.410.348
9.317.903
5.829.674
1.118.754
175.797
7.648.787
47.368.559

01.01.2018
(Reapresentado)
20.638.706
12.550.179
16.302.922
5.560.947
2.285.209
3.790
2.852.193
60.193.946

211.992
21.037.261
14.753.361
–
20.835.726
4.534.009
61.372.349

2.332.016
13.093.786
16.159.619
1.198.355
21.347.811
1.876.021
56.007.608

2.564.130
14.140.550
17.281.846
1.198.355
21.859.895
1.984.405
59.029.181

93.174.525
40.445.821
5.273.216
(125.000)
5.209.319
3.942.238
2.117.966
–
150.038.085
264.811.160

93.174.525
41.439.866
5.273.216
(125.000)
5.506.562
3.942.238
–
611.836
149.823.243
253.199.410

126.294.434
42.433.912
5.273.216
(125.000)
8.628.208
3.942.238
–
(34.014.203)
152.432.805
271.655.932

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Capital Ajustes Avalia- Reserva Ações em
Reserva de Reserva para futuro Reserva de Reten- Lucros/Prejuízos
Social ção Patrimonial
Legal Tesouraria Lucros a Realizar Aumento de Capital
ção de Lucros
Acumulados
Total
126.294.434
42.433.912 4.996.568 (125.000)
7.314.129
–
–
(34.014.203) 146.899.840
18 (f)
–
–
–
–
–
–
–
5.532.965
5.532.965
Nota

–

–

3.942.238
3.942.238
–
–
–

–
–
–
–
–

(276.648)

–

(5.256.317)
–
(34.014.203) 152.432.805
1.506.130
–
–
512.084
33.119.909
–

–

–

–
–
3.942.238

–
–
–

2.949.639
–
(2.949.639) (2.949.639)
611.836 149.823.243

–

(172.007)

–
–
–
–
–
–
3.942.238

–
–
–
–
–
2.117.966
2.117.966

(206.323)
90.920
–
1.506.130
–
–
512.085
(90.920)
(90.920)
–
–
(2.117.966)
–
– 150.038.085

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2019
(Valores expressos em reais)
1. Contexto operacional: A Heleno & Fonseca Construtécnica S/A (“Companhia”) é uma sociedade
anônima de capital fechado, com sede à Rua Guararapes, nº 1.909, São Paulo - SP - Brasil. Tem como
objeto social a exploração dos ramos de construção civil pesada de obras públicas e privadas, com
foco em projetos de infraestrutura, rodovia e ferrovia, bem como prestação de serviços relativos a todos
os setores de limpeza pública e pode ainda participar como sócia ou acionista de outras empresas ou
grupos nacionais ou estrangeiros. 2. Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis:
2.1 Base de elaboração: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da Lei
6.404/76, alterada pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09 e pelos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 2.2 Moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais,
que é a moeda principal do ambiente econômico no qual a empresa atua (“moeda funcional”), sendo
que quando a moeda for diferente da moeda funcional de apresentação das demonstrações contábeis,
essas são convertidas para o Real (R$) na data do fechamento. 2.3 Divulgação das Demonstrações
Financeiras: A diretoria liberou as demonstrações financeiras para divulgação em 18 de junho de
2020. 3. Principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração
dessas demonstrações foram aplicadas de maneira uniforme, quando aplicável, em todos os exercícios
apresentados e compreendem: a) Caixa e equivalentes de caixa: O caixa da Companhia compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Os equivalentes de caixa são aplicações financeiras que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão
sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Os equivalentes de caixa são mantidos, normalmente, com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo. b) Contas a receber e
clientes: Correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no decurso
normal das atividades da Companhia. As contas a receber são reconhecidas no balanço pelo valor
nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais,
quando aplicáveis, deduzidos de provisão para crédito de liquidação duvidosa para cobrir eventuais
perdas na realização desses créditos. As provisões são constituídas com base no histórico de pagamentos acompanhadas de uma análise da situação atual. c) Precatórios: Os créditos a receber de
órgãos governamentais constituem-se de serviços prestados a prefeituras municipais e ao DER (Departamento de Estradas e Rodagem) ao longo dos anos, que estão em trânsito na justiça. Sobre estes
valores foram reconhecidos no passivo da Companhia os tributos incidentes sobre os juros contabilizados e os honorários advocatícios. É prática da Companhia manter os precatórios em carteira até a data
da sua realização financeira. Por essa razão não é constituída provisão para ajustar o valor destes títulos aos seus atuais valores justos. Os valores demonstrados no ativo circulante e no ativo não circulante são atualizados com base na tabela modulada do judiciário. d) Imobilizado: O ativo imobilizado
é avaliado pelo custo de aquisição ou construção, acrescido do custo atribuído em 2010, deduzido das
depreciações acumuladas e perda por redução ao valor recuperável (impairment) acumulada, quando
necessária. A depreciação é reconhecida com base nas taxas que levam em conta o tempo de vida útil
econômica dos bens e calculada pelo método linear. e) Intangível: Os softwares adquiridos de terceiros são mensurados pelo valor pago na aquisição e são amortizados pelo método linear. f) Instrumentos financeiros: HAtivos financeiros: Um ativo financeiro é reconhecido quando a entidade se tornar
parte das disposições contratuais do instrumento. No reconhecimento inicial, ativos financeiros são
mensurados a valor justo adicionado ou deduzido dos custos de transação que sejam diretamente
atribuíveis à aquisição ou à emissão de tais ativos, exceto por contas a receber de clientes que não
contiverem componente de financiamento significativo. Ativos financeiros são classificados e mensurados com base nas características dos fluxos de caixa contratual e no modelo de negócios para gerir o
ativo. A Companhia classificou seus ativos como Custo amortizado, nesta categoria são classificados
os ativos financeiros cujos fluxos de caixa contratual resulta somente do pagamento de principal e juros
sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo de negócios objetiva manter o ativo com o fim de
>202/2>?2A?38AD;?120.6D.0;:@>.@A.6? HRedução ao valor recuperável (Impairment): Perdas de
crédito esperadas, quando aplicáveis, são reconhecidas em ativos financeiros mensurados ao custo
amortizado. A Companhia reconhece perdas de crédito esperadas para contas a receber de clientes
por meio da experiência de perda de crédito histórica não ajustada, quando tal informação representa
a melhor informação razoável e sustentável, ou, ajustada, com base em dados observáveis atuais para
refletir os efeitos das condições atuais e futuras desde que tais dados estejam disponíveis sem custo
ou esforços excessivos. A Companhia considera evidência de perda de valor de ativos mensurados
pelo custo amortizado tanto em nível individual como em nível coletivo. Todos os ativos individualmente significativos são avaliados quanto à perda por redução ao valor recuperável. Aqueles que não tenham sofrido perda de valor individualmente são então avaliados coletivamente quanto a qualquer
perda de valor que possa ter ocorrido, mas não tenha sido ainda identificada. Ativos que não são individualmente significativos são avaliados coletivamente quanto à perda de valor com base no agrupamento de ativos com características de risco similares. Ao avaliar a perda por redução ao valor recuperável de forma coletiva, a Companhia utiliza tendências históricas do prazo de recuperação e dos
valores de perda incorridos, ajustados para refletir o julgamento da Administração sobre se as condições econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou
menores que as sugeridas pelas tendências históricas. Uma perda por redução ao valor recuperável é
calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e
refletidas em uma conta de provisão. Quando a Companhia considera que não há expectativas razoáveis de recuperação, os valores são baixados. Quando um evento subsequente indica uma redução da
perda de valor, a redução pela perda de valor é revertida através do resultado. Em 31 de dezembro de
 2 .;9<.:56.:O;612:@6360;A<2>1.?>282B.:@2?>28.06;:.1.?..@6B;?36:.:026>;? HPassivos Financeiros: Um passivo financeiro é reconhecido quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. No reconhecimento inicial, passivos financeiros são mensurados a
valor justo adicionado ou deduzido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou à emissão de tais passivos, exceto por passivos financeiros mensurados ao valor justo. Passivos financeiros são classificados e mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, exceto
em determinadas circunstâncias, que incluem determinados passivos financeiros ao valor justo por
meio do resultado. Quando passivos financeiros mensurados a custo amortizado tem seus termos
contratuais modificados e tal modificação não for substancial, seus saldos contábeis refletirão o valor
presente dos seus fluxos de caixa sob os novos termos, utilizando a taxa de juros efetiva original. A
diferença entre o saldo contábil do instrumento remensurado quando da modificação não substancial
dos seus termos e seu saldo contábil imediatamente anterior a tal modificação é reconhecida como
ganho ou perda no resultado do período. g) Redução ao valor recuperável: No fim de cada exercício
a Companhia revisa o valor contábil de seus ativos tangíveis e intangíveis para determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. Se houver tal
indicação, o montante recuperável do ativo é estimado com a finalidade de mensurar o montante dessa
perda, se houver. Quando não for possível estimar o montante recuperável de um ativo individualmente, a Companhia calcula o montante recuperável da unidade geradora de caixa a qual pertence o ativo.
Quando uma base de alocação razoável e consistente pode ser identificada, os ativos corporativos
também são alocados às unidades geradoras de caixa individuais ou ao menor grupo de unidades
geradoras de caixa para o qual uma base de alocação razoável e consistente possa ser identificada. O
montante recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos na venda ou o valor em uso.
Na avaliação do valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao valor presente
pela taxa de desconto, antes dos impostos, que reflita uma avaliação atual de mercado do valor da
moeda no tempo e os riscos específicos do ativo para o qual a estimativa de fluxos de caixa futuros não
foi ajustada. Se o montante recuperável de um ativo (ou unidade geradora de caixa) calculado for menor que seu valor contábil, o valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) é reduzido ao seu
valor recuperável. A perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado.
h) Empréstimos e financiamentos: Reconhecidos pelo valor justo, no momento do recebimento dos
recursos, líquidos dos custos de transação nos casos aplicáveis e acrescidos de encargos, juros e
variações monetárias e cambiais conforme previsto contratualmente, incorridos até as datas dos balanços. i) Fornecedores: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos
correspondentes encargos e variações monetárias e cambiais incorridos, quando aplicáveis, e representam as obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso
normal dos negócios da Companhia. j) Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro: O
imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) estão
baseados no resultado tributável do exercício. O resultado tributável difere do resultado econômico,
porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens
não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. k) Imposto de renda e contribuição social
diferido: O imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social diferido são gerados e reconhecidos por diferenças temporárias entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus respectivos valores
contábeis. Os valores são reconhecidos no resultado do exercício, a não ser que estejam relacionados
a itens do resultado abrangente, nesses casos, os valores de imposto de renda e contribuição social
diferidos são reconhecidos no próprio patrimônio líquido. l) Provisões: Uma provisão é reconhecida,
em função de um evento passado, se houver uma obrigação legal que possa ser estimada de maneira
confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. Obrigação
legal é a que deriva de contrato com termos explícitos ou implícitos, legislação ou outra ação da lei.
Passivo contingente é uma obrigação possível resultante de eventos passados cuja existência é confirmada na ocorrência ou não de eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade e,
portanto, não é contabilizada, mas somente divulgada, se for material e se a probabilidade de desembolso for considerada provável. Ativo contingente é um ativo possível resultante de eventos passados,
cuja existência é confirmada na ocorrência ou não de eventos futuros incertos não totalmente sob
controle da Companhia e, portanto, não é contabilizado, mas somente divulgado se for material e se a
probabilidade de recebimento for considerada provável. O ativo contingente somente é contabilizado
quando for praticamente certo que representará um fluxo financeiro para a Companhia. m) Receitas:
Na prestação de serviços correspondentes ao desenvolvimento e gestão de projetos, serviços de engenharia, coleta de lixo, construção e manutenção, o resultado é apropriado no momento em que as
medições de prestação de serviços são efetivadas, de acordo com o NBC TG 47 Receita de Contrato
com Cliente. As receitas com prestações de serviços são mensuradas pelo valor justo da contrapartida
recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou
bonificações concedidos aos clientes e outras deduções, quando aplicável, e reconhecidas no resultado em conformidade com a respectiva prestação de serviços. O resultado das operações é apurado em
conformidade com o regime contábil de competência. n) Principais julgamentos e fontes de incertezas nas estimativas: Na aplicação das políticas contábeis, a Administração da Companhia faz julgamentos e elabora estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos que não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na
experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos podem divergir, significativamente, dessas estimativas. A seguir, são apresentadas as principais premissas a res<26@;1;3A@A>;2;A@>.?<>6:06<.6?;>642:?126:02>@2E.?:.?2?@69.@6B.? HProvisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários: É definida com base em avaliação e qualificação dos riscos cuja
probabilidade de perda é considerada provável. Essa avaliação é suportada pelo julgamento da Administração juntamente com seus assessores jurídicos, considerando a jurisprudência, as decisões em

Demonstrações de Resultados
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em reais
Nota
Receita Operacional Bruta
Tributos Incidentes sobre serviços
Receita líquida
Custos dos serviços prestados
Lucro Bruto
Despesas/Receitas Operacionais
Despesas administrativas
Despesas com contingênciais
Despesas tributárias
Resultado de equivalência patrimonial
Outras despesas operacionais

19
20
21

169.821.324
(14.735.552)
155.085.772
(140.416.172)
14.669.600

31.12.2019

31.12.2018
(Reapresentado)
182.506.024
(15.511.592)
166.994.432
(149.328.316)
17.666.116

(17.911.038)
(433.541)
(510.828)
(34.511)
(119.968)
(19.009.886)

(20.992.417)
(131.000)
(455.068)
–
(187.665)
(21.766.150)

Resultado Financeiro
Receitas financeiras
22
9.855.529
Despesas financeiras
22
(6.528.839)
Resultado financeiro líquido
3.326.690
Resultado antes da CS e do IRPJ
(1.013.596)
Contribuição social diferido
244.238
Imposto de renda diferido
678.438
Prejuízo Líquido do Exercício
(90.920)
Outros resultados abrangentes
–
Efeitos relacionados aos resultados abrangentes
–
Resultado Abrangente do Exercício
(90.920)
Prejuízo Líquido por Ação
(0,00)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

7.453.591
(6.688.404)
765.187
(3.334.847)
101.967
283.241
(2.949.639)
–
–
(2.949.639)
(0,05)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em reais

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em reais

Saldos em 31 de Dezembro de 2017
Ajustes de exercícios anteriores
Reserva legal sobre ajustes decorrentes de
exercícios anteriores
18 (f)
–
– 276.648
–
–
Destinação lucros acumulados decorrentes de
exercícios anteriores
18 (f)
–
–
–
–
1.314.079
Saldos em 1 de Janeiro de 2018 (Reapresentado) 126.294.434
42.433.912 5.273.216 (125.000)
8.628.208
Realização ajuste da avaliação patrimonial
–
(1.506.130)
–
–
–
Impostos sobre a realização da reserva
–
512.084
–
–
–
Redução capital conforme AGE 19/10/2018
18 (a) (33.119.909)
–
–
–
–
Reversão da reserva de lucros a realizar dividendos a distribuir
18 (e)
–
–
–
–
(172.007)
Reversão da reserva de lucros a realizar compensação com resultado do exercício
18 (e)
–
–
–
–
(2.949.639)
Prejuízo do exercício
–
–
–
–
–
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 (Reapresentado) 93.174.525
41.439.866 5.273.216 (125.000)
5.506.562
Reversão da reserva de lucros a realizar dividendos a distribuir
18 (e)
–
–
–
–
(206.323)
Reversão da reserva de lucros a realizar
18 (e)
–
–
–
–
(90.920)
Realização ajuste da avaliação patrimonial
–
(1.506.130)
–
–
–
Impostos sobre a realização da reserva
–
512.085
–
–
–
Prejuízo líquido do exercício
–
–
–
–
–
Destinação proposta:
–
–
–
–
–
Constituição de reserva de retenção de lucros 18 (g)
–
–
–
–
–
Saldos em 31 de Dezembro de 2019
93.174.525
40.445.821 5.273.216 (125.000)
5.209.319
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

O cenário atual requereu mais uma vez a racionalização das nossas estruturas administrativas,
com a redução de custos e melhoria na produtividade de nossos colaboradores. A companhia
continua investindo em Sistemas de Gestão Integrada, mantendo suas certificações atualizadas e
estará preparada para a retomada da economia de maneira sustentável e eficiente para
enfrentar todos os desafios que vierem. A Diretoria coloca-se à disposição dos prezados
Acionistas para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. O parecer da Auditoria
Independente e o relatório do Conselho Fiscal encontram-se à disposição dos acionistas na sede
da Companhia.

instâncias iniciais e superiores, o histórico de eventuais acordos e decisões, a experiência da Adminis@>.PO;21;?.??2??;>2?7A>S160;?/290;9;;A@>;?.?<20@;?.<860LB26? HRedução ao valor recuperável de ativos: No fim de cada exercício a Companhia revisa o valor contábil de seus ativos tangíveis
e intangíveis para determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda por
>21APO;.;B.8;>>20A<2>LB28 HReconhecimento de perdas com créditos de liquidação duvidosa:
O reconhecimento destas perdas é efetuado para levar contas a receber de clientes a seu valor de
recuperação com base na análise individual dos créditos existentes. A Companhia adota o critério de
provisionar a totalidade dos créditos considerados de difícil realização, e reconhece imediatamente
como perda no resultado aqueles considerados como incobráveis. o) Mudanças nas práticas contábeis e divulgações alterações adotadas peal Companhia: A Companhia aplicou o NBC TG 6/IFRS
16 e o NBC TG 22/IFRIC 23 a partir de 1 de janeiro de 2019. A abordagem de transição escolhida,
detalhes e impactos na adoção dessa norma estão descritos nas notas explicativas abaixo: (i) Adoção
inicial do NBC TG 06 (R2)/IFRS 16 - Arrendamento Mercantil: O NBC TG 06 (R2) introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado
e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções opcionais estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor.
A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. O NBC TG 06 (R2) substitui as
normas de arrendamento existentes, incluindo o NBC TG 06 (IAS 17) - Operações de Arrendamento
Mercantil e o INBC TG 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) - Aspectos Complementares das Operações de
Arrendamento Mercantil, e é efetivo a partir de 1 de janeiro de 2019. A administração avaliou os impactos da norma e entendeu não haver impactos nas demonstrações financeiras da Companhia. (ii) INBC
TG 22/IFRIC 23 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro: Em 7 de junho de 2017, o
IASB emitiu o IFRIC 23, “Incertezas no Tratamento de Imposto de Renda”. O IFRIC 23 estabelece como
determinar uma posição fiscal quando há incerteza sobre o tratamento do imposto de renda. O IFRIC
23 requer de uma entidade: a) determinar se as posições tributárias incertas são avaliadas separadamente ou como um todo; e b) avaliar se é provável que a autoridade fiscal aceite um tratamento tributário incerto utilizado, ou proposto para ser utilizado, por uma entidade nas suas declarações fiscais de
69<;?@;?H?2.026@..2:@61.1212B212@2>96:.>?A.<;?6PO;0;:@L/68@>6/A@L>6.129.:26>.0;:?6?@2:te com o tratamento tributário usado ou planejado para ser usado em sua declaração de imposto de
>2:1.2H?2:O;.026@..2:@61.1212B2>2382@6>;2326@;1.6:02>@2E.:.12@2>96:.PO;1.?A.<;?6PO;
tributária contábil. O IFRIC 23 é efetivo para períodos anuais iniciados em ou após 1 de janeiro de 2019.
As entidades podem aplicar o IFRIC 23, seja de forma totalmente retrospectiva ou com uma aplicação
retrospectiva modificada sem correção da informação comparativa. A Companhia estima que não haverá mais impactos significativos na data destas demonstrações financeiras. p) Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados
após 1º de janeiro de 2020. A Companhia não adotou essas normas na preparação destas demonstrações financeiras. As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Empresa: - Alterações nas referências à estrutura conceitual
nas normas IFRS. - Definição de um negócio (alterações ao NBC TG 15/IFRS 3). - Definição de materialidade (emendas ao NBC TG 26/IAS 1 e NBC TG 23/IAS 8). - IFRS 17 Contratos de Seguros.
q) Reapresentação das demonstrações contábeis: A Administração da Companhia está reapresentando as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e saldo de abertura
em 01 de janeiro de 2018 em razão da identificação de correções sobre os valores correspondentes.
A Companhia em atendimento ao Pronunciamento Técnico NBC TG 23/IAS 8 - Políticas Contábeis,
Mudanças de Estimativas e Retificação de Erro e NBC TG 26/IAS 1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, procedeu com os ajustes retrospectivamente até a data mais antiga. Abaixo segue a
lista das correções realizadas e os seus impactos:
Balanços patrimoniais
Em 01 de janeiro de 2018
Em 31 de dezembro de 2018
ReapreReapresentado
sentado
Em reais
Original Ajustes
Original Ajustes
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
6.962.518
– 6.962.518 3.277.768
– 3.277.768
Contas a receber
49.798.685
– 49.798.685 49.366.710
– 49.366.710
Tributos a recuperar
7.181.841
– 7.181.841 5.436.325
– 5.436.325
Despesas do exercício seguinte
273.181
–
273.181
502.967
–
502.967
Estoques
844.246
–
844.246
15.235
–
15.235
Precatórios a receber
29.154.243
– 29.154.243
–
–
–
Outras contas a receber
26.148.994
– 26.148.994 29.923.473
– 29.923.473
120.363.708
– 120.363.708 88.522.478
– 88.522.478
Ativo não Circulante
Tributos diferidos (a)
11.086.744 158.886 11.245.630 11.463.667 167.171 11.630.838
Imóveis para venda e
empreendimentos
222.074
–
222.074
222.074
–
222.074
Depósitos judiciais
975.288
–
975.288
966.877
–
966.877
Precatórios a receber (b)
33.671.259 5.841.390 39.512.649 46.179.557 6.145.961 52.325.518
Outras contas a receber
16.039.010
– 16.039.010 16.039.838
16.039.838
61.994.375 6.000.276 67.994.651 74.872.013 6.313.132 81.185.145
Investimentos
126.393
–
126.393
121.606
–
121.606
Imobilizado
83.164.632
– 83.164.632 83.365.787
– 83.365.787
Intangível
6.548
–
6.548
4.394
–
4.394
83.297.573
– 83.297.573 83.491.787
– 83.491.787
Total do Ativo
265.655.656 6.000.276 271.655.932 246.886.278 6.313.132 253.199.410
Balanços patrimoniais
Em 01 de janeiro de 2018
Em 31 de dezembro de 2018
Em reais
ReapreReaprePassivo Circulante
sentado
sentado
Original Ajustes
Original Ajustes
Fornecedores
20.638.706
– 20.638.706 16.867.296
– 16.867.296
Empréstimos e Financiamentos
12.550.179
– 12.550.179 6.410.348
– 6.410.348
Obrigações tributárias e fiscais
16.302.922
– 16.302.922 9.317.903
– 9.317.903
Obrigações trabalhistas
5.560.947
–
5.560.947 5.829.674
– 5.829.674
Contribuições a recolher
2.285.209
–
2.285.209 1.118.754
– 1.118.754
Dividendos a pagar (g)
3.790
–
3.790
3.790 172.007
175.797
Contas a pagar
2.852.193
–
2.852.193 7.648.787
– 7.648.787
60.193.946
– 60.193.946 47.196.552 172.007 47.368.559
Passivo não Circulante
Empréstimos e Financiamentos
2.564.130
–
2.564.130 2.332.016
– 2.332.016
Obrigações tributárias e fiscais
14.140.550
– 14.140.550 13.093.786
– 13.093.786
Contas a pagar (c)
16.814.535 467.311 17.281.846 15.667.942 491.677 16.159.619
Valores a pagar
1.198.355
–
1.198.355 1.198.355
– 1.198.355
Tributos diferidos
21.859.895
21.859.895 21.347.811
– 21.347.811
Passivos contingentes
1.984.405
–
1.984.405 1.876.021
– 1.876.021
58.561.870 467.311 59.029.181 55.515.931 491.677 56.007.608
Patrimônio Líquido
Capital Social
126.294.434
– 126.294.434 93.174.525
– 93.174.525
Ajustes de avaliação patrimonial
42.433.912
– 42.433.912 41.439.866
– 41.439.866
Reserva Legal (d)
4.996.568 276.648
5.273.216 4.996.568 276.648 5.273.216
Ações em tesouraria
(125.000)
–
(125.000)
(125.000)
–
(125.000)
Reserva de lucros a realizar (e)
7.314.129 1.314.079
8.628.208 4.192.483 1.314.079 5.506.562
Reserva para futuro aumento
de capital (e)
– 3.942.238
3.942.238
– 3.942.238 3.942.238
Lucros/Prejuízos acumulados (e) (34.014.203)
– (34.014.203)
495.353 116.483
611.836
146.899.840 5.532.965 152.432.805 144.173.795 5.649.448 149.823.243
Total do Passivo
265.655.656 6.000.276 271.655.932 246.886.278 6.313.132 253.199.410
Demonstração do Resultado
Em 31 de dezembro de 2018
Em reais
Original Ajustes Reapresentado
Receita Líquida
166.994.432
–
166.994.432
Custos dos serviços prestados
(149.328.316)
–
(149.328.316)
17.666.116
–
17.666.116
Despesas/Receitas Operacionais
Despesas administrativas (c)
(20.968.051) (24.366)
(20.992.417)
Despesas com contingências
(131.000)
–
(131.000)
Despesas tributárias
(455.068)
–
(455.068)
–
Outras despesas operacionais
–
(187.665)
(187.665)
(21.741.784) (24.366)
(21.766.150)
Resultado Financeiro
Receitas financeiras (f)
7.149.020 304.571
7.453.591
Despesas financeiras
(6.688.404)
–
(6.688.404)
460.616 304.571
765.187
Resultado antes da CS e do IRPJ
(3.615.052) 280.205
(3.334.847)
Contribuição social diferido (a)
99.774
2.193
101.967
Imposto de renda diferido (a)
277.149
6.092
283.241
Prejuízo líquido do exercício
(3.238.129) 288.490
(2.949.639)
(a) Reconhecimento de ativo diferido IR/CSLL sobre provisão de honorários advocatícios referente ao
reconhecimento dos precatórios de processos transitados em julgado em anos anteriores;
(b) Reconhecimento dos valores a receber de precatórios (DER) decorrentes de processos judiciais
transitados em julgados em anos anteriores e não recebidos; (c) Reconhecimento de honorários
advocatícios sobre ações judiciais (precatórios); (d) Constituição da reserva legal em virtude dos
ajustes que afetaram o saldo de abertura de 01 de janeiro de 2018; (e) Trata-se do efeito dos ajustes
que afetaram ou afetariam o resultado de exercícios anteriores, decorrentes do reconhecimento dos
valores a receber de precatórios (DER) de processos judiciais transitados em julgado em anos
anteriores e não recebidos; (f) Atualização monetária e juros incidentes sobre precatórios a receber;
(g) Refere-se a dividendos a distribuir apurados de acordo a realização da reserva de lucros a realizar,
conforme o artigo 202 da Lei das S/A., o qual deverá ser distribuído aos acionistas após a aprovação
das contas do exercício (ad referendum AGO). r) COVID-19 - Considerações: Conforme divulgado na
nota 25 de Eventos Subsequentes, em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) anunciou que o coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global. O surto
desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor privado, que somadas ao
impacto potencial do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos e podem
gerar impactos relevantes nos valores reconhecidos nas demonstrações financeiras. Considerando os
possíveis impactos deste surto na posição patrimonial e financeira da Companhia, a Administração
avaliou sua capacidade de continuar em operação no futuro previsível, que considera premissas

31.12.2019
31.12.2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Resultado líquido do exercício
(90.920)
(2.949.639)
Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades
Geradas pelas Atividades Operacionais
Depreciações - Imobilizado
4.853.297
5.496.217
Amortização - Intangível
229
2.154
Atualização monetária precatórios
(3.374.066)
(1.971.884)
Atualização monetária a receber
(1.267.164)
(800.825)
Resultado equivalência patrimonial
34.512
8.120
Provisão para contingências
2.657.988
(108.384)
Baixa de imobilizado e intangível líquido
491.445
255.188
Juros e encargos financeiros não realizados, líquidos
415.646
150.820
Constituição de diferidos ativo
(922.675)
(385.208)
Decréscimo (Acréscimo) em Ativos:
Contas a receber
2.284.277
431.975
Créditos diversos
(1.267.559)
(221.376)
Tributos a recuperar
(2.415.538)
1.745.516
Estoques
(9.695)
829.011
Precatórios a receber
(2.883.641)
18.313.258
Outras contas a receber
(312.925)
(2.974.482)
Decréscimo (Acréscimo) em Passivos:
Fornecedores
(2.124.845)
(3.771.410)
Obrigações trabalhistas e tributárias
9.404.449
(8.929.511)
Contas a pagar
5.904.192
3.674.367
Caixa Gerado nas Atividades Operacionais
11.377.007
8.793.907
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Acréscimo de investimento Lig Lix
–
(3.333)
Acréscimo do imobilizado
(1.471.892)
(5.952.560)
Caixa Aplicado nas Atividades de Investimentos
(1.471.892)
(5.955.893)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos
50.971.705
29.420.621
Pagamento de empréstimos e financiamentos
(55.526.466) (35.943.385)
Caixa Gerado nas Atividades de Financiamentos
(4.554.761)
(6.522.764)
Aumento (Redução) Caixa e Equivalentes de Caixa
5.350.354
(3.684.750)
Caixa e Equivalentes de Caixa
No Início do Exercício
3.277.768
6.962.518
No Fim do Exercício
8.628.122
3.277.768
Aumento (Redução) Caixa e Equivalentes de Caixa
5.350.354
(3.684.750)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
relevantes, como por exemplo, a postergação ou atraso na execução dos contratos vigentes de longo
prazo. Tais premissas foram revisadas para considerar os principais cenários possíveis esperados pela
Companhia com base em todas as informações relevantes disponíveis até a data de autorização para
emissão dessas demonstrações financeiras, considerando especificamente as incertezas relacionados
ao surto do COVID-19, como também as medidas tomadas pela Companhia para mitigar os impactos
do surto nas operações e nas demonstrações financeiras, conforme divulgado na nota 25 de Eventos
Subsequentes. Com base nesta avaliação, mesmo considerando a imprevisibilidade da evolução do
surto, a Administração concluiu que inexistem impactos que possam afetar a capacidade da Companhia
em continuar operando, e com isso, o pressuposto de continuidade operacional ainda é valido. Dessa
forma, as demonstrações financeiras foram preparadas baseadas neste pressuposto. 4. Negócios em
conjunto: Em função da NBC TG 19 - Negócios em Conjunto, equivalente ao IFRS 11, vigente a partir
do exercício de 2013. De acordo com o NBC TG 19 (R2)(IFRS 11), os acordos de controle em conjunto
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as partes controladoras em conjunto, conhecidas como joint ventures, têm direitos sobre os ativos
líquidos (ou seja, patrimônio líquido). Nas demonstrações contábeis consolidadas, as joint ventures
estão sendo contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial. Em relação às operações em
conjunto, desde do exercício de 2017, estão sendo registrados, em cada uma das respectivas contas,
os ativos, passivos, receitas, custos e despesas dos acordos sobre os quais a Companhia detém o
controle e que estão relacionados a seguir:
2019
Participação
Sd ContaH&F
corrente Resultado
Descrição
Ativo
Passivo
Variante Poá/CPTM
29,00%
385.040
(50.323)
(334.717)
(26.795)
Calmon Viana
29,00%
112
(388.641)
388.529
(11.223)
HTC Coral
37,50%
1.878
(9.592)
7.714
(1.875)
HFH Pontal-SAP 519
50,00%
1.028
(1.987)
959
(1.313)
HFH Taiuva CE 520
50,00%
–
(1.650)
1.650
(975)
Sabesp
100,00% 5.417.069 (2.593.926) (2.823.143)
(5.000)
Metrô
51,00%
434.352 (6.879.541)
6.445.189 (2.769.379)
HFAV Escolas
100,00%
984.700 (1.964.504)
979.804
(9.288)
HFC Agamenon
50,00%
113
(16.030)
15.917
(2.500)
THS Esmeralda
33,33%
222.729
(28.704)
(194.025)
182.853
HFTS Jade Lote 1
50,01% 7.448.118 (6.203.120) (1.244.998)
2.398.481
HFTS Jade Lote 3
50,01% 5.988.499 (5.932.339)
(56.160)
979.184
Ellenco H&F
50,00%
86.203
(191.147)
104.944
(37.438)
Sorocaba Ambiental
33,33% 1.064.872 (3.274.043)
2.209.171
7.458.700
SP Corredores
45,00%
56.013
(613.238)
557.225
465.703
Trevo Ambiental
33,34%
644.823 (3.232.279)
2.587.456
–
DER Consórcio SP 306
75,00%
–
(28.104)
28.104
(3.750)
2018
Participação
Sd ContaH&F
corrente Resultado
Descrição
Ativo
Passivo
Variante Poá/CPTM
29,00%
385.040
(23.528)
(361.512)
(12.937)
Calmon Viana
29,00%
112
(377.417)
377.305
(18.439)
HFH Pontal-SAP 519
50,00%
1.028
(675)
(353)
(1.011)
HFH Taiuva CE 520
50,00%
–
(675)
675
(900)
Metrô
51,00%
496.614 (5.369.802)
4.873.188 (1.614.002)
HFC Agamenon
50,00%
113
(13.530)
13.417
(514)
THS Esmeralda
33,33%
522.374
(208.286)
(314.088)
26.538
HFTS Jade Lote 1
49,51% 7.423.645 (5.495.236) (1.928.409)
943.195
HFTS Jade Lote 3
49,51% 5.633.781 (6.920.059)
1.286.278
622.162
Ellenco H&F
50,00%
81.557
(229.488)
147.931
(176.358)
Sorocaba Ambiental
33,33% 1.690.468 (4.702.586)
3.012.118
985.019
SP Corredores
45,00%
39.290 (1.418.973)
1.379.683
1.329.909
Trevo Ambiental
33,34%
208.452 (5.213.593)
5.005.141
187.904
DER Consórcio SP 306
75,00%
–
(6.632)
6.632
(251)
As atividades empreendidas em Consórcios com outras empresas, estão sujeitos a renovação de contratos, aditivos ou a entrega das obras contratadas.
5. Caixa e equivalentes de caixa:
Descrição
31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018
Caixa e bancos
15.210
68.213
34.354
Caixa e bancos - Consórcios
13.154
99.781
36.682
Aplicação financeira
5.683.693
–
6.430
Aplicação financeira - Consórcios
2.916.065
3.109.774
6.885.052
8.628.122
3.277.768
6.962.518
As aplicações financeiras referem-se à aplicação em fundos de investimentos com liquidez imediata
com taxas de retorno equivalentes a 97,50% a 97,75% do CDI.
6. Contas a receber:
Descrição
31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018
Clientes
17.623.856 19.630.837 21.395.348
Medições a faturar
32.428.394 32.705.691 31.373.155
Provisão para perdas sobre contas a receber
(2.969.818) (2.969.818) (2.969.818)
47.082.433 49.366.710 49.798.685
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela
Administração para os créditos cuja recuperação é considerada duvidosa (com base na análise dos
riscos para cobrir prováveis perdas), com registro no resultado do exercício.
7. Tributos a recuperar:
Descrição
31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018
Imposto de renda
2.225
2.225
2.225
IRRF sobre faturas - retenção
311.084
270.239
236.138
CSLL sobre faturas - retenção
1.384
1.384
12.778
ISS sobre faturas - retenção
–
452.515
142.251
INSS retenção sobre faturas
47.378
1.436
–
IR sobre aplicações financeiras
1.090
45.108
1.648
ISS a recuperar
11.270
8.251
8.251
IRPJ a compensar
572.536
69.686
64.215
CSLL a compensar
13.127
13.142
886
IRRF a restituir
117
112
106
FGTS a restituir
–
–
1.120
INSS a compensar
110.845
12.735
12.011
IRRF CE 549 Consórcio Trevo Ambiental
284.848
224.782
–
INSS Metrô
–
–
2.921.568
IRRF sobre precatórios
–
–
655.269
Impostos Antecipados - Consórcios
6.495.959
4.334.710
3.123.375
7.851.863
5.436.325
7.181.841
8. Precatórios a receber: Os créditos a receber de órgãos governamentais decorrentes de serviços
prestados para:
Descrição
31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018
Prefeitura Municipal de São Paulo
13.308.807
7.083.982 30.750.282
Prefeitura Municipal de Carapicuíba
8.508.946 10.467.971 12.009.734
Departamento de Estradas e Rodagem SP
36.765.472 34.773.565 25.906.876
58.583.225 52.325.518 68.666.892
Circulante
–
– 29.154.243
Não circulante
58.583.225 52.325.518 39.512.649
9. Outras contas a receber:
Descrição
31.12.2019
31.12.2018
01.01.2018
Terceiros - LOGA
9.842.415
13.879.852
13.704.270
Terceiros - Dersa
2.508.039
2.687.007
2.520.986
Contas a receber
27.046.538
25.836.843
26.253.188
Contas a receber - Consórcios
11.677.981
7.091.531
5.411.993
Clientes - Indenização a receber
16.039.989
16.039.838
16.039.010
Provisão para perdas sobre o contas a receber
(19.571.760) (19.571.760) (20.741.443)
47.543.401
45.963.311
42.188.004
Circulante
31.503.412
29.923.473
26.148.994
Não circulante
16.039.989
16.039.838
16.039.010
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela
administração para os créditos cuja recuperação é considerada duvidosa (com base na análise dos
riscos para cobrir prováveis perdas), com registro no resultado do exercício.
10. Imobilizado:
Ativo Imobilizado
Saldo 2018
Adição
Baixa
Saldo 2019
Bens reavaliados - Imóveis
17.088.518
–
–
17.088.518
Bens reavaliados CPC 27 - Equipamentos
22.243.
–
–
22.243.665
Bens reavaliados CPC 27 - Imóveis
54.266.596
–
–
54.266.596
Equipamento técnico
496.934
9.958
–
506.892
Imobilizado - Lei 8.200/91
1.097.348
–
–
1.097.348
Imóveis em uso
16.049.170
–
–
16.049.170
Veículos e máquinas
42.863.037
1.461.934 (241.481)
44.083.490
Total Imobilizado H&F
154.105.268
1.471.892 (241.481) 155.335.679
Total imobilizado - consórcios
5.678.865
– (484.316)
5.194.549
Custo total imobilizado
159.784.133
1.471.892 (725.797) 160.530.228
Depreciação acumulada
(76.418.346) (4.853.297)
234.352 (81.037.291)
Imobilizado líquido
83.365.787 (3.381.405) (491.445)
79.492.937
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Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2019 (Valores expressos em reais) da HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S.A.
Depreciação
Saldo 2018
Adição
Baixa
Saldo 2019
Bens reavaliados - Imóveis
(17.088.518)
–
– (17.088.518)
Bens reavaliados CPC 27 - Equipamentos
(10.993.791) (1.217.036)
– (12.210.827)
Bens reavaliados CPC 27 - Imóveis
(2.728.794)
(289.094)
–
(3.017.888)
Equipamento técnico
(466.103)
(5.697)
–
(471.800)
Imobilizado - Lei 8.200/91_Depreciação
(1.097.348)
–
–
(1.097.348)
Imóveis em uso
(5.380.290)
(538.029)
–
(5.918.319)
(34.761.748) (2.271.412)
234.352 (36.798.808)
Veículos e máquinas
Depreciação acumulada
(72.516.592) (4.321.268)
234.352 (76.603.508)
(3.901.754)
(532.029)
–
(4.433.783)
Depreciação acumulada - consórcios
(76.418.346) (4.853.297)
234.352 (81.037.291)
Depreciação acumulada
A Companhia possui ativos (imóveis e equipamentos) dados em garantia em decorrência de processos
judiciais em andamento, sendo que não se espera que ocorra liquidação destes ativos, por conta da
posição dos assessores jurídicos que classificam como “provável” êxito da Companhia nestes processos.
11. Fornecedores:
31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018
Circulante
Fornecedores
3.805.183
3.229.527
1.575.863
Fornecedores - Consórcio
8.260.527
9.028.191 16.472.800
2.676.741
4.609.578
2.590.043
Subempreiteiros
14.742.451 16.867.296 20.638.706
12. Empréstimos e financiamentos:
31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018
Circulante:
Banco Bradesco S.A.
52.804
2.139.824
9.277.934
Caterpillar Financial S.A.
1.196.533
4.358.203
463.784
Banco do Brasil S.A.
–
–
811.040
Banco IBM S.A.
–
–
157.770
Banco ABC Brasil S.A.
1.130.516
–
433.555
Banco Safra S.A.
1.878.595
227.533
1.500.000
Financiamentos Consórcios
538.742
75.830
–
(405.933)
(391.042)
(93.904)
(–) Encargos financeiros a incorrer
4.391.257
6.410.348 12.550.179
31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018
Não Circulante
Caterpillar Financial S.A.
–
267.856
13.671
Banco ABC Brasil S.A.
–
–
373.100
Financiamentos Consórcios
211.992
2.098.154
2.203.992
–
(33.994)
(26.633)
(–) Encargos financeiros a incorrer
211.992
2.332.016
2.564.130
Os empréstimos e financiamentos foram obtidos para capital de giro e aquisições de máquinas e
equipamentos. Os financiamentos para aquisição das máquinas e equipamentos através da modalidade FINAME, da Companhia e do Consórcio Sorocaba Ambiental estão garantidos pelos próprios bens.
Os empréstimos para capital de giro são garantidos por aval. As taxas de juros variam entre 0,87% a.m.
e 1,00% a.m. e CDI + 0,60% a.m. e têm seus vencimentos finais até novembro de 2021.
13. Obrigações tributárias e fiscais:
Circulante
31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018
PIS a recolher
324.352
365.095
865.471
COFINS a recolher
1.306.011
1.502.096
3.885.060
IRRF a recolher
505.550
494.318
1.335.117
PIS/COFINS/CSLL
68.743
102.301
235.381
ICMS a recolher
292.000
292.000
292.000
INSS a recolher
147.088
151.517
68.460
Refis - PERT
573.990
573.990
–
ISS a recolher
1.098.502
1.226.653
1.998.390
IRRF - Parcelamento Simplificado
218.441
–
–
INSS - Parcelamento Simplificado
924.594
–
–
PIS/COFINS/CSLL - Parcelamento Simplificado
1.258.009
–
–
Provisão PIS/ISS/COFINS sobre MOF
2.017.432
2.040.073
2.086.315
3.155.950
2.569.860
5.536.728
Obrigações tributárias e fiscais - Consórcios
11.890.662
9.317.903 16.302.922
Não Circulante
31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018
IRPJ e CSLL diferido
3.806.364
3.598.006
3.598.006
IRRF - Parcelamento Simplificado
1.245.743
574.461
–
INSS - Parcelamento Simplificado
3.398.639
–
–
PIS/COFINS/CSLL - Parcelamento Simplificado
4.720.849
80.907
–
PIS parcelado a recolher
157.593
190.818
220.165
PIS/COFINS/ISS sobre medições a faturar
–
275.519
371.651
Refis parcelamento
5.213.744
5.787.734
6.247.130
ISS a recolher
1.140.288
1.426.486
732.751
1.354.041
1.159.855
2.726.865
Refis parcelamento - Consórcios
21.037.261 13.093.786 14.140.550
14. Obrigações trabalhistas:
31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018
Salários e ordenados
384.320
263.173
303.956
Provisão de férias
1.461.267
1.238.818
1.334.437
INSS sobre provisão de férias
427.341
353.870
381.582
FGTS sobre provisão de férias
116.900
99.104
106.753
2.219.347
3.874.709
3.434.219
Salários/Encargos Sociais - Consórcios
4.609.175
5.829.674
5.560.947

15. Contas a pagar:

Ilmo. Srs. Diretores e Acionistas da Heleno & Fonseca Construtécnica S.A. - São Paulo - SP.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Heleno & Fonseca Construtécnica S.A.
(Companhia) que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião as demonstrações contábeis
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e financeira da Heleno & Fonseca Construtécnica S.A., em 31 de dezembro de 2019, o desempenho
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalva. Continuidade operacional dos Consórcios: Conforme mencionado na Nota explicativa número 4, a continuidade operacional
dos consórcios dependerá da renovação de contratos e ou aditivos de obras contratadas. As demonstrações contábeis do consórcio incluem ajustes relativos à realização e classificação de valores ativos
ou a liquidação que seriam requeridos na impossibilidade de o consórcio continuar operando. Nossa
opinião não está ressalvada quanto ao assunto acima mencionado. Outros assuntos: Auditoria do
período anterior: As demonstrações contábeis da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram por nós examinadas e emitimos relatório em 21 de março de 2019 com opinião sem
ressalvas, com parágrafos de continuidade operacional do Consórcio HFTS Jade Lote 03 e do Consórcio Trevo Ambiental. Reapresentação das demonstrações contábeis de períodos anteriores: Conforme descrito na nota explicativa 3 “q” a Companhia está reapresentando as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e saldo de abertura em 01 de janeiro de 2018 em
razão da identificação de correções sobre os valores correspondentes. A Companhia em atendimento
ao Pronunciamento Técnico NBC TG 23/IAS 8 - Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativas e

Retificação de Erro e NBC TG 26/IAS 1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, procedeu com
os ajustes retrospectivamente até a data mais antiga. Nossa opinião não está ressalvada em função
desse assunto. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório
do auditor: A Administração é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que
há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas demonstrações
contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a
administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,

Processos Trabalhistas
Seguros a pagar
Provisão despesas honorários advocatícios
Cauções e retenções
Cauções e retenções - Consórcios
Obrigações diversas - Consórcios
Outras contas a pagar
Circulante
Não circulante
16. Tributos diferidos:
Ativo
Provisões para perdas sobre contas a receber (nota 06)
Provisão despesas honorários advocatícios (Nota 13)
Passivos contingentes

31.12.2019
114.799
229.831
9.846.510
3.219.471
1.687.380
10.567.316
5.245.647
30.910.954
16.157.593
14.753.361

31.12.2018
382.656
89.248
9.790.744
3.545.394
2.823.481
6.923.543
253.340
23.808.406
7.648.787
16.159.619

01.01.2018
–
184.307
11.537.497
3.923.807
2.992.442
1.275.779
220.207
20.134.039
2.852.193
17.281.846

31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018
7.664.137
7.664.137
7.664.137
3.347.813
3.328.853
3.237.073
1.541.563
637.848
344.420
12.553.513 11.630.838 11.245.630
Passivo
31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018
Ativos próprios
10.032.838 11.249.874 12.466.910
Imóveis próprios
51.248.709 51.537.802 51.826.897
61.281.547 62.787.676 64.293.807
IRPJ e CSLL - alíquota
34%
34%
34%
20.835.726 21.347.811 21.859.895
As provisões diferidas passivas referem-se ao IRPJ e CSLL, a pagar decorrentes de reavaliação de ativos
efetuada em 2010, quando da adoção inicial da nova normativa contábil (Normas Brasileiras de Contabilidade - NBCs). 17. Passivos contingentes: É definida com base em avaliação e qualificação dos riscos cuja
probabilidade de perda é considerada provável. Essa avaliação é suportada pelo julgamento da administração juntamente com seus assessores jurídicos, considerando as jurisprudências, as decisões em instâncias
iniciais e superiores, o histórico de eventuais acordos e decisões, a experiência da administração e dos
assessores jurídicos, bem como outros aspectos aplicáveis. A Companhia está envolvida em ações de natureza trabalhista, tributária e cível consideradas pelos consultores jurídicos com probabilidade de perda
possível, cujo valor monta em R$ 5.641.023 ao final do exercício de 2019 (R$ 5.878.918 em 2018). Com
probabilidade de perda provável estão sendo efetuadas provisões conforme demonstradas a seguir:
Descrição
31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018
Trabalhista
799.541
366.000
436.000
Cível
577.000
577.000
577.000
Cível - consórcios
3.157.468
933.021
971.405
4.534.009
1.876.021
1.984.405
18. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social subscrito e integralizado é de R$ 93.174.525,
composto por 60.411.378 ações, divididas em 46.258.623 ações ordinárias e 14.152.755 de ações preferenciais, sem valor nominal. A Administração procedeu a redução de capital no valor de R$ 33.119.909, conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19.10.2018, mediante a absorção de prejuízos, sem restituição de capital aos acionistas. Assim, o capital da Companhia passou de R$ 126.294.434 para
R$ 93.174.525. b) Ajustes de avaliação patrimonial: A conta de ajustes de avaliação patrimonial foi constituída em função da Companhia ter avaliado seus ativos imobilizados ao custo atribuído registrado, em
decorrência da aplicação do NBC TG 27 e do INBC TG 10. A realização da reserva se dá pela depreciação,
alienação ou baixa dos respectivos ativos que lhe deram origem. c) Reserva legal: Constituída por um
montante equivalente a 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, até atingir os limites fixados
pela legislação. d) Ações em tesouraria: Representam as ações da Companhia adquiridas pela própria
sociedade. e) Reserva de Lucros a Realizar: Refere-se ao montante do dividendo obrigatório, calculado
nos termos do estatuto ou do artigo 202 da Lei das S/A., que ultrapassou a parcela realizada do lucro líquido do exercício, sendo aprovado na assembleia geral 06.10.2017, por proposta dos acionistas, onde foi
destinado o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. O objetivo desta reserva é evidenciar a
parcela de lucros ainda não realizada financeiramente, apesar de reconhecida contabilmente, pela Companhia. O valor realizado de reserva de lucros a realizar no ano de 2018, foi absorvido com o resultado negativo de 2018. Contudo, por conta da reapresentação dos saldos, se apurou um valor de R$ 172.007 de dividendos a distribuir, o qual deverá ser distribuído aos acionistas após a aprovação das contas do exercício.
Durante o exercício de 2019, ocorreram realizações destes valores com base em recebimentos de precatórios, no montante de R$ 297.243. Este valor foi absorvido com o prejuízo do exercício, remanescendo um
saldo de dividendos a pagar no valor de R$ 206.323. f) Reserva para aumento de capital: A Administração
propõe que seja convocada uma Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, tendo em vista a necessidade
de fortalecimento do capital social da Companhia, para deliberar em AGE a aprovação do aumento de capital no valor de R$ 3.942.238, cujo o valor é composto pelo saldo de R$ 5.532.965 referente ao Lucro Acumulado do ajuste realizado no balanço de abertura em 01 de janeiro de 2018, respeitado o valor do dividendo mínimo obrigatório de R$1.314.079 e da Reserva Legal de R$ 276.648. g) Reserva de retenção de
lucros: É constituída pelo saldo de lucros acumulados remanescente após as apropriações previstas no
estatuto social da Companhia, ficando à disposição dos acionistas para futura distribuição de dividendos,
absorver prejuízos futuros ou para aumentar capital social.
19. Receita líquida:
Descrição
31.12.2019
31.12.2018
Serviços prestados setor público
93.678.404
54.939.259
Locação de equipamentos - HEF
329.867
748.864
Serviços de Consórcio SP - Corredores
3.324.113
12.824.276
Serviços de Consórcio THS Esmeralda
207.401
–
Serviços de Consórcio HFTS Jade - Lote 1
14.667.779
44.993.013
Serviços de Consórcio HFTS Jade - Lote 3
5.226.534
22.683.801
Serviços de Consórcio Sorocaba
28.572.231
26.816.355
Serviços de Consórcio Trevo Ambiental
24.092.292
21.641.420
Medições de Obras a Faturar
(277.297)
(2.140.964)
Receita Operacional Bruta
169.821.324 182.506.024
Tributos incidentes sobre serviços
(14.735.552) (15.511.592)
Receita líquida
155.085.772 166.994.432

20. Custo dos serviços prestados:
Descrição
Material aplicado
Serviços de mão obra especializada
Serviços de mão de obra terceiros
Mão de obra e encargos sociais
Despesas gerais
Operação com equipamentos
Outros

31.12.2019
31.521.431
30.379.566
12.903.836
39.735.050
8.077.132
12.737.429
5.061.728
140.416.172

31.12.2018
34.002.454
28.074.066
19.994.276
45.591.102
9.296.858
6.907.583
5.461.977
149.328.316

31.12.2019
608.217
3.968.265
9.170.955
3.310.053
853.548
17.911.038

31.12.2018
879.297
6.334.567
9.594.653
3.510.460
673.440
20.992.417

31.12.2019
1.374.805
330.756
147.602
6.248.080
1.267.164
326.577
160.545
9.855.529

31.12.2018
864.219
2.029.353
1.354.591
1.971.884
800.825
124.258
308.461
7.453.591

21. Despesas administrativas:
Descrição
Serviços de mão obra especializada
Serviços de mão de obra terceiros
Mão de obra e encargos sociais
Despesas gerais
Outras despesas administrativas
22. Resultado financeiro: Receitas financeiras:
Descrição
Processos judiciais
TAC - Consórcio Jade Lote 1
TAC - Consórcio Jade Lote 3
Juros/atualização monetária - precatórios
Juros/atualização monetária - LOGA
Variação monetárias - ativas
Outras receitas financeiras
Despesas financeiras
Descrição
Juros sobre financiamentos
Despesas bancárias
Juros, multas sobre tributos
Despesas bancárias - consórcios
Juros pagos - consórcios
PIS sobre receita financeira
COFINS sobre receita financeira
Taxa de administração central - TAC
Outras despesas

31.12.2019 31.12.20018
1.029.363
452.180
85.406
108.596
3.009.915
880.160
94.268
71.342
824.377
1.414.158
10.533
34.901
64.816
214.778
411.278
3.239.667
998.883
272.622
6.528.839
6.688.404
23. Gestão de riscos: Os instrumentos financeiros da Companhia encontram-se registrados em contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 por valores que se aproximam ao valor de mercado
nessa data. A administração desses instrumentos financeiros é realizada por meio de estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste na vigilância
permanente das taxas contratadas em comparação com as taxas médias de mercado. De acordo com
a sua natureza, os instrumentos financeiros podem envolver riscos conhecidos ou não, sendo importante, no melhor julgamento da Companhia, a avaliação potencial dos riscos. Assim, podem existir
riscos com ou sem garantias dependendo de aspectos circunstanciais ou legais. Em 31 de dezembro
de 2019 a Companhia não possuía operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos para
administrar a exposição de seus ativos e passivos a riscos de mercado relacionados a juros e as flutuações de câmbio do mercado internacional. Os principais fatores de risco de mercado, que podem
afetar os negócios da Companhia, estão apresentados a seguir: Risco de crédito: A política de vendas
da Companhia está intimamente ligada ao nível de risco de crédito a que está disposta a se sujeitar no
curso de seus negócios. A diversificação de sua carteira de recebíveis, a seletividade de seus clientes,
assim como o acompanhamento dos prazos de financiamento dos serviços e limites de posição são
procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência em suas contas a
receber. Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada nas entidades operacionais da
Companhia pela administração que monitora continuamente a liquidez, para assegurar que a Companhia tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Essa previsão leva em consideração os planos de financiamento da dívida, o cumprimento de metas internas, e quando aplicável,
as exigências regulatórias externas ou legais. Risco de taxas de câmbio: A Companhia não possui
obrigações indexadas em moeda estrangeira. 24. Cobertura de seguros: A Companhia possui apólices de seguros para salvaguardar os seus ativos, em montante considerado por seus administradores
como suficiente para cobertura de seus riscos e eventuais prejuízos. 25. Eventos subsequentes:
a) COVID: Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global. O surto desencadeou decisões significativas
de governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o
grau de incerteza para os agentes econômicos e podem gerar impactos relevantes nos valores reconhecidas nas demonstrações financeiras. A Administração avalia de forma constante o impacto do
surto nas operações e na posição patrimonial e financeira da Companhia, com o objetivo de implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações e nas demonstrações financeiras. Até a data de autorização para emissão dessas demonstrações financeiras, nenhuma medida
de impacto relevante havia sido necessária, existindo a possibilidade de aumento de capital conforme
mencionado no item (f) da nota 18, considerando o cenário de alta imprevisibilidade do momento, bem
como que tal aumento de capital se daria exclusivamente com ativos reconhecidos no balanço, sem
utilização de quaisquer recursos em caixa ou aportes de sócios. b) Atualização precatórios - mudança no critério de atualização: Em 31 de março de 2020, transitou em julgado pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) o Recurso Extraordinário 870.947 que modifica os critérios de atualização monetária
dos precatórios que até aquela data era efetuada de acordo com a tabela modulada e passa a ser
efetuada de acordo com a variação do IPCA-e. Os efeitos desta mudança que devem ser reconhecidos
nas demonstrações financeiras da Companhia de maneira prospectiva, tendo um efeito de aproximadamente R$4 milhões, na forma de aumento dos recebíveis da Companhia.
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Cofco International Brasil S.A. e Controladas

CNPJ 06.315.338/0001-19
Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$, exceto o prejuízo por lote de mil ações)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Controladora
Consolidado
Relatório da Diretoria: 3RS !CIONISTAS !TENDENDO ¹S DISPOSI¼ÊES LEGAIS  A ADMINISTRA¼»O DA
Cofco International Brasil S.A. e ControladasAPRESENTAASSUASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASRESU- Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
2019
2018
2019
2018
midas referentes ao exercício de 2019. O relatório completo e as notas explicativas encontram-se Prejuízo do exercício
(531.120) (615.431) (531.120) (615.431)
!JUSTESPARACONCILIAROPREJUÁZODOEXERCÁCIOAOCAIXAGERADOPELASAPLICADONAS ATIVIDADESOPERACIONAIS
¹DISPOSI¼»ONASEDEDAEMPRESA
Depreciação e amortização de imobilizado e intangível
612.929
649.939
650.888
678.871
Balanços patrimoniais
Controladora
Consolidado
Depreciação e amortização dos ativos de direito de uso
368.773
369.025
Ativo
2019
2018
2019
2018 Alienação de imobilizado e intangível
26.090
81.230
46.281
82.345
Circulante
6.445.885 6.836.067 12.033.153 11.780.094 Perda por redução ao valor recuperável (“impairment”)
275.782
275.782
19.581
(5.052)
19.581
(5.052)
Caixa e equivalentes de caixa
8.053
62.066
54.111
108.102 Ativos biológicos
(263.773) (147.892)
)NSTRUMENTOSlNANCEIROSDERIVATIVOS
2.682.054 1.605.155 3.685.200 2.440.912 Resultado de equivalência patrimonial
(76.129)
(3.106) (76.129)
(3.106)
Contas a receber de clientes
169.527
227.294
826.120
754.013 Variação do valor justo dos ativos biológicos
4.927
9.361
612
21.585
Valores a receber de partes relacionadas
1.784.653 2.620.743 4.226.668 4.856.722 Provisão para perdas nos estoques
29.906
51.275
22.243
74.940
Estoques
1.193.192 1.756.155 2.387.685 2.992.087 Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa
692.214
52.579
776.228
38.748
Impostos a recuperar
336.002
345.555
579.623
408.864 Juros e variações cambiais e monetárias, líquidos
76.195
76.204
Ativos biológicos
258.804
202.121
258.804
202.121 Juros sobre passivo de arrendamento
Outros ativos
13.600
16.978
14.942
17.273 Valorização a mercado dos
(13.309) (31.200) (13.309) (31.200)
Não Circulante
12.272.658 10.029.804 10.132.933 8.313.323 derivativos de hedge accounting
- (76.572)
62.908
14.837
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
7.854
7.854 Imposto de renda e contribuição social diferidos
35.718
5.867
35.698
7.212
)NSTRUMENTOSlNANCEIROSDERIVATIVOS
15.739
16.184
147.396
151.373 Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
982.002
246.780 1.439.110
539.531
Impostos a recuperar
334.129
500.124
367.376
534.104
Contas a receber
23.518
37.986
23.518
37.986 Variações nas contas de ativo: Contas a receber
51.247 (24.071) (47.467) (145.734)
Valores a receber de partes relacionadas
432.619
213.795
223.463
185.089 Estoques
615.273 (1.091.848) 708.826 (1.281.418)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
410.009
413.053
435.667
486.374 Impostos a recuperar
205.135
73.284
33.193 (19.997)
Depósitos judiciais
93.211
77.534
94.436
77.939 Valores a receber de partes relacionadas
951.020 (2.251.553) 808.909 (2.071.681)
Propriedades para investimentos
40.735
39.094
40.735
39.094 )NSTRUMENTOSlNANCEIROSDERIVATIVOS
(989.789) (1.005.847) (1.111.933) (1.617.602)
Investimentos em controladas
2.960.877 2.753.789
4.172
1.306 Outros ativos
10.865
23.263 (10.183)
22.887
Imobilizado
5.805.195 5.472.549 6.639.157 6.293.835
843.751 (4.276.772)
381.345 (5.113.545)
Intangível
507.677
497.842
508.000
498.369 Variações nas contas de passivo: Fornecedores
(193.427)
582.913 (13.090)
472.770
Ativos de direito de uso
1.648.949
- 1.649.013
- Impostos e contribuições a recolher
9.579
(5.683)
18.924 (41.210)
Total do Ativo
18.718.543 16.865.871 22.166.086 20.093.417 Salários e encargos sociais
9.826
(672)
10.040
1.193
Adiantamentos de clientes
(126.082)
225.334 (126.812)
223.390
Passivo e Patrimônio Líquido Negativo
)NSTRUMENTOSlNANCEIROSDERIVATIVOS
705.630
881.066
454.956 1.324.376
Circulante
13.153.671 13.059.703 15.579.448 15.974.275 Valores a pagar a partes relacionadas
432.480
202.687 (526.676) (800.701)
%MPR½STIMOSElNANCIAMENTOS
2.032.769 1.359.445 2.202.574 1.391.028 Pagamentos de demandas judiciais
(58.509) (26.645) (58.509) (26.648)
Fornecedores
357.940
534.065 1.042.527 1.015.057 Outras contas a pagar
(96.716) (338.657) (83.978) (328.428)
Impostos e contribuições a recolher
33.537
22.832
48.498
28.036
682.781 1.520.343 (325.145)
824.742
Salários e encargos a pagar
65.804
53.608
72.289
59.632
)NSTRUMENTOSlNANCEIROSDERIVATIVOS
2.314.655 1.533.818 2.811.256 2.216.869 Caixa gerado pelas(aplicado nas)atividades operacionais 2.508.534 (2.509.649) 1.495.310 (3.749.272)
- (70.186)
Valores a pagar para partes relacionadas
7.874.741 9.172.495 8.897.113 10.862.348 IR e CS pagos ou antecipados
(68.164) (328.232) (72.099) (328.233)
Adiantamentos de clientes
162.461
280.006
164.332
282.521 Juros pagos
Passivo de arrendamento
302.978
303.091
- Caixa gerado pelas
(aplicado
nas)
atividades
operacionais
2.440.370
(2.837.881)
1.353.025
(4.077.505)
Outros passivos circulantes
8.786
103.434
37.768
118.784
Não Circulante
8.198.348 5.751.128 9.220.114 6.064.102 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
(784.708) (649.677) (828.885) (669.049)
%MPR½STIMOSElNANCIAMENTOS
37.003
52.435
67.876
113.001 Adições ao imobilizado e intangível
84.922
84.922
)NSTRUMENTOSlNANCEIROSDERIVATIVOS
4.558
2.666
44.052
81.167 Venda de investimentos
(2.819)
(2.819)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
158.262
170.834 Aquisição de outros investimentos
Valores a pagar para partes relacionadas
6.965.462 5.617.905 7.757.139 5.619.555 Recebimentos de empréstimos
168.938
375.901
168.938
375.895
Passivo de arrendamento
1.133.344
- 1.133.344
- concedidos a partes relacionadas
Empréstimos
concedidos
a
partes
relacionadas
(404.133)
(200.133)
Provisão para risco tributários, cíveis e trabalhistas
57.981
78.122
59.441
79.545
7.997
(3.119)
7.997
(3.119)
Patrimônio Líquido Negativo
(2.633.476) (1.944.960) (2.633.476) (1.944.960) !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
(1.014.725) (191.973) (854.902) (211.351)
Capital social
2.003.644 2.003.644 2.003.644 2.003.644 Caixa aplicado nas atividades de investimento
Outros resultados abrangentes
63.600
76.909
63.600
76.909 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
3.239.801 6.972.786 5.464.248 8.605.707
Ajustes acumulados de conversão
50.333
137.388
50.333
137.388 Captação de recursos junto a partes relacionadas
(4.837.857) (4.091.342) (6.129.088) (4.426.535)
Prejuízos acumulados
(4.751.053) (4.162.901) (4.751.053) (4.162.901) Pagamento de recursos junto a partes relacionadas
2.216.720 1.964.294 2.354.330 1.964.444
Total do patrimônio líquido negativo
(2.633.476) (1.944.960) (2.633.476) (1.944.960) #APTA¼ÊESDEEMPR½STIMOSElNANCIAMENTOS
Pagamento
de
passivo
de
arrendamento
(653.090)
- (653.303)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido Negativo
18.718.543 16.865.871 22.166.086 20.093.417
(1.606.254) (1.931.429) (1.637.464) (1.931.599)
0AGAMENTOSDEEMPR½STIMOSElNANCIAMENTOS
Demonstrações do Resultado
Controladora
Consolidado
#AIXAGERADOPELASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
(1.640.680) 2.914.309 (601.277) 4.212.017
2019
2018
2019
2018 Caixa Recebido por Incorporação
250.032
250.032
Receita Operacional Líquida
9.993.553 11.920.153 23.728.396 22.534.327 Aumento (Diminuição) de caixa e equivalentes de caixa
Custo dos produtos vendidos
(9.859.821) (11.600.333) (23.188.590) (21.980.012) Antes dos Efeitos de Conversão
(215.035)
134.487 (103.154)
173.193
Lucro Bruto
133.732
319.820
539.806
554.315 Efeitos de conversão
161.022 (87.899)
49.163 (80.743)
Receitas(despesas)operacionais:
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa
(54.013)
46.588 (53.991)
92.450
Despesas administrativas
(128.631) (125.101) (161.899) (158.518) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
62.066
15.478
108.102
15.652
Despesas com vendas
(47.352)
(76.503)
(64.320) (106.629) #AIXAEEQUIVALENTESDECAIXANOlMDOEXERCÁCIO
8.053
62.066
54.111
108.102
Resultado de equivalência patrimonial
263.773
147.892
(54.013)
46.588 (53.991)
92.450
Outras receitas (despesas) operacionais, liquidas
(32.175) (263.987)
(26.940) (248.853) Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa
Lucro operacional antes
Demonstrações das Mutações
Outros resultados abrangentes
DORESULTADOlNANCEIROE)2E#3
189.347
2.121
286.647
40.315
do Patrimônio Líquido Negativo
Ajustes Resultados não
2ESULTADOlNANCEIRO2ECEITASlNANCEIRAS
397.905
347.251
625.472
620.797
acumu- realizados de de- Prejuízos
$ESPESASlNANCEIRAS
(1.101.160) (1.001.366) (1.357.494) (1.182.267)
Capital lados de rivativos (“hedge
acumu2ESULTADOlNANCEIROLÁQUIDO
(703.255) (654.115) (732.022) (561.470)
social conversão
lados
accounting”)
Total
Prejuízo antes do IR e da CS
(513.908) (651.994) (445.375) (521.155) Saldos em 31 de dezembro de 2017 1.922.683
502.157
108.109 (3.566.568) (1.033.619)
Imposto de renda e contribuição social: Correntes (17.212)
(40.009)
(22.837)
(79.438) Reconhecimento de perdas de crédito
Imposto de renda e contribuição social: Diferidos
76.572
(62.908)
(14.838) esperada conforme CPC 48/IFRS 9
19.098
19.098
Prejuízo do Exercício
(531.120) (615.431) (531.120) (615.431) Valorização a mercado dos derivativos (“hedge
accounting”),
liquido
de
impostos
(31.200)
(31.200)
Prejuízo por lote de mil ações - em reais
(0,06)
(0,06)
Aumento de capital
80.961
80.961
Prejuízo do exercício
- (615.431) (615.431)
Demonstrações do Resultado Abrangente
Controladora
Consolidado
- (364.769)
- (364.769)
2019
2018
2019
2018 Ajustes acumulados de conversão
137.388
76.909 (4.162.901) (1.944.960)
Prejuízo do Exercício
(531.120) (615.431) (531.120) (615.431) Saldos em 31 de dezembro de 2018 2.003.644
Valorização a mercado dos derivativos (“hedge
)TEMQUESER¶RECLASSIlCADOSUBSEQUENTEMENTEPARAADEMONSTRA¼»ODORESULTADO
accounting”), liquido de impostos
(13.309)
- (13.309)
Resultados não realizados
- (57.032) (57.032)
de derivativos (“hedge accounting”)
(13.309)
(31.200)
(13.309)
(31.200) Ajustes de exercícios anteriores
Prejuízo do exercício
- (531.120) (531.120)
)TEMQUEN»OSER¶RECLASSIlCADOSUBSEQUENTEMENTEPARAADEMONSTRA¼»ODORESULTADO
- (87.055)
- (87.055)
Ajustes acumulados de conversão
(87.055) (364.769)
(87.055) (364.769) Ajustes acumulados de conversão
50.333
63.600 (4.751.053) (2.633.476)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 2.003.644
Total do resultado abrangente do exercício,
líquido de impostos
(631.484) (1.011.400) (631.484) (1.011.400)
A Diretoria
Contadora Responsável: Karina Casimiro Alves - CRC nº SP-272559/O-9

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO CENTRAL - 17ª VARA CÍVEL - Praça João Mendes s/nº - 8º andar
- salas nºs 827/829 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171.6145 - São PauloSP - E-mail: sp17cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias Processo nº 1105678-51.2018.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 17ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. ALÉSSIO MARTINS
GONÇALVES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DIVINO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI (CNPJ13.646.445/0001-95), na pessoa da sócia Angela
Cristina da Silva (RG 280.830.865; CPF 284.822.068-36), que SOUZA & CAMBOS
CONFECÇÕES LTDA. lhe move ação MONITÓRIA para cobrança de R$25.555,76
(out/2018) a ser atualizado e acrescido das cominações legais, débito este
representado por títulos de crédito sem força executiva. Estando a ré em lugar
incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGUE o DÉBITO ATUAL (isenta de
custas) ou OFEREÇA EMBARGOS, sob pena de constituir-se o TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados e ciente de que
não havendo manifestação lhe 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 17 de julho de 2020.
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exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
16??;H 12:@6360.9;?2.B.86.9;?;?>6?0;?1216?@;>PO;>282B.:@2:.?129;:?@>.PV2?0;:@L/26?6:12pendentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
0;:8A6;3.8?6360.PO;;96??O;;A>2<>2?2:@.PV2?3.8?.?6:@2:06;:.6? H%/@29;?2:@2:1692:@;1;?0;:troles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia HB.86.9;?..12=A.PO;1.?<;8S@60.?0;:@L/26?A@686E.1.?2.>.E;./6861.121.?
2?@69.@6B.?0;:@L/26?2>2?<20@6B.?16BA84.PV2?326@.?<28..196:6?@>.PO; H;:08AS9;??;/>2..12quação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de

AGC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 15.058.837/0001-69
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)
Demonstração do Fluxo de Caixa
2019
2018
Balanço Patrimonial/ATIVO
2019
2018 Balanço Patrimonial/PASSIVO
2019
2018
Circulante
20.465.174 17.831.766 Circulante
18.410.613
366.719 Fluxo de caixa das atividades operacionais
1.560.902 1.747.273
Caixa e equivalentes de caixa
14.906.568 11.316.580 Fornecedores
43.488
31.063 Lucros dos exercícios
Contas a receber de clientes
4.247.792
4.781.217 Obrigações sociais e trabalhistas
38.649
37.387 Ajustes para reconciliar lucro do exercício com o caixa
(aplicado nas) gerado nas atividades operacionais:
- (1.408.146)
Adiantamentos e outros
571.821
1.006.529 Obrigações Tributárias
250.142
298.269
1.104.860 1.097.612
Impostos e contribuições a recuperar
11.553
- Lucros a Pagar
18.078.334
- Depreciação e amortização
Estoques
727.440
727.440 Não-Circulante
26.555.349 26.555.349 (Aumento) diminuição nos ativos:
533.425 3.537.960
Não Circulante
29.328.690 30.435.636 Empréstimos de sócios
26.555.349 26.555.349 Contas a receber
- (727.440)
Outros ativos
8.539
14.769 Patrimônio líquido
4.827.902 21.345.334 Estoques
(11.553)
(6.229)
Propriedade para Investimento
26.786
25.545 Capital Social
4.767.000
4.767.000 Impostos a recuperar
440.938 (949.551)
Imobilizado
24.308.089 25.410.046 Lucros Acumulados
60.902 16.578.334 Outros ativos
Construções em Andamento
4.985.276
4.985.276 Total passivo e do patrimônio líquido
49.793.864 48.267.402 Aumento (diminuição) nos passivos:
Fornecedores
12.425
(23.584)
Total ativo
49.793.864 48.267.402 Demonstração do Resultado
2019
2018
Obrigações
sociais
e
trabalhistas
1.262
1.283
Receita
Líquida
5.363.011
4.864.559
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
(48.127) 71.924
Capital
Lucros Total Patri- Receita Líquida com vendas de mercadorias e serviços - 151.838 Obrigações tributárias
- (1.280.923)
5.363.011 5.016.397 Outros passivos
Descrição
Social Acumulados mônio Líquido
Caixa líquido (aplicado nas) gerado
Saldos em 31.12.2017
4.767.000 16.239.207
21.006.207 Receitas (despesas) operacionais
pelas
atividades
operacionais
3.594.132
2.060.179
(3.987.861) (3.427.837)
Ajuste exercícios anteriores
- (1.408.146)
(1.408.146) Despesas gerais e administrativas
Lucro do exercício
1.747.273
1.747.273 Outras receitas e despesas líquidas
494.566 350.030 Fluxo de caixa das atividades de investimento
(4.144) (556.189)
Saldos em 31.12.2018
4.767.000 16.578.334
21.345.334
(3.493.295) (3.077.807) Aquisição de imobilizado
Distribuição de lucros exercícios anteriores - (16.578.334)
(16.578.334) Lucro antes do resultado ﬁnanceiro
1.869.716 1.938.590 Caixa líquido aplicado nas
Distribuição de lucros do exercício
- (1.500.000)
(1.500.000) Resultado Financeiro
atividades de investimento
(4.144) (556.189)
623.792 595.561
Lucro do exercício
1.560.902
1.560.902 Receitas Financeiras
623.904 595.588 Aumento (redução) no saldo
Saldos em 31.12.2019
4.767.000
60.902
4.827.902 Despesas Financeiras
(112)
(27)
de caixa e equivalentes de caixa
3.589.988 1.503.990
Lucro antes do IRPJ e da CSLL
2.493.508 2.534.151 Caixa e equivalentes no início do exercício
Rosa Maria Salvetti - Administradora
11.316.580 9.812.590
Imposto de renda e contribuição social - corrente (932.606) (786.878) Caixa e equivalentes no ﬁnal do exercício
Roseli Aparecida Francisco Cardozo de Oliveira
14.906.568 11.316.580
Lucros dos Exercícios
1.560.902 1.747.273 Aumento (redução) no saldo
TC-CRC 1SP 180.662/O-1
As demonstrações ﬁnanceiras completas, contendo Notas Explicativas encontram-se disponíveis na sede da Empresa.
de caixa e equivalentes de caixa
3.589.988 1.503.990
INSTITUTO PREMIER PET - CNPJ 19.362.461/0001-32 - Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária - A
Diretora Presidente da associação civil Instituto Premier Pet,
CNPJ 19.362.461/0001-32, com sede na Avenida Dr. Cardoso
de Melo, 1460, 13º andar, conjunto. 136, São Paulo-SP, CEP
04548-005, em conformidade com o estatuto social da entidade, convoca todos os seus Associados para que compareçam
à AGO a realizar-se no dia 24/08/2020, em sua sede social, em
1ª convocação às 12h com o nº regimental de associados, e,
em 2ª convocação, às 13h, com o nº de associados presentes,
para análise, discussão e deliberação dos assuntos abaixo:
(1) análise do Relatório de Atividades e das Demonstrações
Financeiras da Diretoria referentes ao exercício social de 2019;
(2) outros assuntos de interesse da associação. São Paulo,
24/07/2020. Madalena Spinazzola - Diretora Presidente

Santana Administração
de Bens Próprios S/A

CNPJ: 00.278.328/0001-74 - NIRE: 35300511654
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os acionistas a se reunirem às 14hs, do dia 31/07/2020,
à Praça Joaquim Carlos, Centro, 03-B, Pedreira/SP, para deliberar a seguinte ordem do dia: (i) apreciar as contas da diretoria, o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultados e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019; (ii) eleger
os membros da Diretoria para o mandato de 01 ano (04/2020 a 04/2021)
e fixar a respectiva remuneração global mensal para o exercício social
de 2021; (iii) tratar de assuntos diversos de interesse geral dos acionistas. Pedreira/SP, 22/07/2020. Diretores: Ana do Carmo dos Santos Gouveia Lenzi; José Rafael Lopes; Sérgio Ruas Dias Maurício. (23, 24 e 25)

Empreendimentos Imobiliários
Caracol S/A

CNPJ: 53.859.120/0001-05 - NIRE: 35300055578
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os acionistas a se reunirem às 15hs, do dia 31/07/2020,
à Praça Joaquim Carlos, Centro, 03, Pedreira/SP, para deliberar a seguinte ordem do dia: (i) apreciar as contas da diretoria, o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultados e demais demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019; (ii) eleger os
membros da Diretoria para o mandato de 01 ano (04/2020 a 04/2021)
e fixar a respectiva remuneração global mensal para o exercício social
de 2021; (iii) tratar de assuntos diversos de interesse geral dos acionistas.
Pedreira/SP, 22/07/2020. Diretores: Ana Tereza Lopes; Alexandre Magno dos Santos Gouveia; José Eduardo Ruas Dias Mauricio. (24, 25 e 26)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO
Nº 1049560-58.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). FABRICIO STENDARD, na forma da
Lei, etc.Faz saber a Lelima Show Bar Ltda. CNPJ
16.643.133/0001-16, que Cleide Navarro de Lucca ajuizou
ação despejo por falta de pagamento, do imóvel situado na
Rua Humberto Caputi 139/157/163, Jardim Caravelas, São
Paulo/SP, e a cobrança de R$ 510.634,08 (set/18). Estando
a ré em lugar ignorado, expede-se edital para que em 15
dias a fluir do prazo supra, conteste a ação ou peça a
purgação da mora, sob pena de serem aceitos os fatos,
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o
edital afixado e publicado na forma da Lei.
[23,24]
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ISEC SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 2ª Emissão da ISEC
SECURITIZADORA S.A. (“CRA”, “Titulares dos CRA” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos da cláusula
8.2, em especial a cláusula 8.2.2, do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de
Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 2ª Emissão da Securitizadora, celebrado em 20 de setembro
de 2018 (“TS”), a reunirem-se em 2ª convocação para Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a realizar-se no dia 11
de agosto de 2020, às 10:00h, de forma exclusivamente remota e eletrônica (conforme instruções abaixo)
através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, nos termos da Instrução
Normativa CVM nº 625 de 14 de maio de 2020 (“IN CVM nº 625”). A assembleia será realizada por videoconferência, cujo
endereço eletrônico de acesso será disponibilizado oportunamente pela Securitizadora, sendo certo que somente poderão
participar aqueles que encaminharem previamente seus respectivos documentos comprobatórios de representação, para
os endereços eletrônicos adiante mencionados e com base nas instruções, para deliberar sobre: (i) Em decorrência de
solicitação formal da Alcoeste Bioenergia Fernandópolis S.A. (“Devedora”) datada de 15 de junho de 2020, aprovar a
suspensão do pagamento do valor do Preço do Produto devidos em razão da CPR Financeira (conforme deﬁnida no
TS), nos termos da cláusula 5.1, item “(ii)” da CPR Financeira, e, por consequência, a concessão da carência das 6 (seis)
próximas parcelas vincendas da Amortização dos CRA, nos termos da Cláusula 3.8 do Termo de Securitização (“Parcelas
Suspensas”), de modo que as Parcelas Suspensas serão diluídas igualmente nas datas de pagamento de Amortização
subsequentes até 17 de outubro de 2022, ressalvo que a Remuneração nesse período será paga normalmente bem como
não se alterará a Data de Vencimento Final da CPR Financeira e do Prazo e Data de Vencimento do CRA, ﬁcando certo
que, em caso de aprovação, a Devedora se compromete no prazo de 30 dias, a contar da efetivação da sustação, a efetuar
o pagamento de prêmio para a totalidade os Titulares dos CRA de 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos) sobre
o Saldo Devedor dos CRA em Circulação, conforme procedimentos operacionais estabelecidos pela B3; e (ii) Autorizar o
Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos
que se façam necessários para implementar o deliberado no item “(i)”. O material necessário para embasar a deliberação
dos Titulares dos CRA está disponível (i) no site da Securitizadora: www.isecbrasil.com.br; (ii) no site do agente ﬁduciário:
www.pentagonotrustee.com.br; (iii) no site da CVM: www.cvm.gov.br; e (iv) no endereço eletrônico: https://1drv.ms/u/s!
AtYM3CPnxVVDgYJzSia2Njk76KdJWg?e=OTprL9; A Securitizadora deixa registrado, para ﬁns de esclarecimento, que
o quórum de instalação da assembleia em segunda convocação é de qualquer número de Titulares dos CRA em circulação,
na forma da cláusula 8.4 do TS, sendo certo que o quórum de deliberação para o item “(i)” da Ordem do Dia acima é de
90% (noventa por cento) dos Titulares dos CRA em circulação, nos termos da cláusula 8.5.1 “i” do TS, e em relação ao
item “(ii)” da Ordem do Dia, de maioria absoluta (50% mais um) dos CRA em circulação presentes, conforme disposto
na cláusula 8.5 do TS. Fica facultado aos Titulares dos CRA o proferimento do voto durante a realização da assembleia ou
através do envio da instrução de voto sem rasuras, cujo modelo a ser preenchido por cada titular pode ser encontrado
no endereço eletrônico da Securitizadora: www.isecbrasil.com.br. A instrução de voto deverá ser enviada aos endereços
eletrônicos assembleias@pentagonotrustee.com.br e gestao@isecbrasil.com.br até o horário estipulado para a abertura
dos trabalhos. Os Titulares dos CRA que ﬁzerem o envio da instrução de voto mencionada e esta for considerada válida,
não precisarão acessar o link para participação digital da assembleia, sendo sua participação e voto computados de forma
automática. Contudo, em caso de envio da instrução de voto de forma prévia pelo titular do CRA ou por seu representante
legal com a posterior participação da assembleia através de acesso ao link, será desconsiderada a instrução de voto
anteriormente enviada, devendo o titular do CRA ou seu representante legal, manifestarem seu voto no ato de realização
da assembleia. Reforçamos que o link para a participação da conferência será enviado apenas aos Titulares dos CRA que
se cadastrarem prévia e diretamente com o Agente Fiduciário e com a Securitizadora, mediante o envio de documentos
de representação (contrato/estatuto social, atas de eleição, procurações, documentos de identiﬁcação - RG e CPF - dos
signatários) para os e-mails: assembleias@pentagonotrustee.com.br e gestao@isecbrasil.com.br. Os Titulares dos CRA
poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada
de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a
veriﬁcação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes
fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma ou abono bancário do signatário
e, caso não seja possível em razão do cenário de pandemia, apresentar juntamente à procuração cópia do documento
de identidade do outorgante. Para que seja garantida a participação na assembleia, solicitamos que os instrumentos
de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”) e à Securitizadora por e-mail, para assembleias@
pentagonotrustee.com.br e gestao@isecbrasil.com.br preferencialmente até 03 (três) Dias Úteis de antecedência em
relação à data de realização da assembleia, podendo ser encaminhada até o horário de abertura.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
ISEC SECURITIZADORA S.A.
25 e 28/07
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ůĞĂůĐŽĕƷĐĂƌĞůĐŽŽů^͘͘ͲŵZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂů

EW:ŶǑϰϱ͘ϰϴϯ͘ϰϱϬͬϬϬϬϭͲϭϬ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐͲǆĞƌĐşĐŝŽƐ&ŝŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞDĂƌĕŽĚĞϮϬϮϬĞϮϬϭϵ;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂͿ
ĂůĂŶĕŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ƟǀŽ

ϮϬϮϬ

ŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ
ĚĞĐĂŝǆĂ
ϯϭ͘ϭϮϰ
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐϰ͘ϲϴϯ
ƐƚŽƋƵĞƐ
ϯϭ͘ϲϮϴ
ƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽ
Ϯϰ͘ϵϲϵ
Tributos a recuperar
Ϯϰ͘ϭϳϭ
IR e CS a recuperar
ϭ͘ϰϵϯ
KƵƚƌŽƐĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌϯ͘Ϭϱϲ
121.124
ZĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ
ƐƚŽƋƵĞƐ
Contas a receber partes relacionadas
ϲϴ͘ϵϱϲ
Tributos a recuperar
ϴϰ͘ϱϳϱ
IR e CS a recuperar
ϱϭ͘ϰϰϴ
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĞŽƵƚƌŽƐϮ͘ϵϰϭ
ϮϬϳ͘ϵϮϬ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵ
controladas
ϭϳϵ͘ϲϲϵ
KƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ϱϵϳ
Imobilizado
ϲϭϲ͘ϴϭϯ
Direito de uso
ϮϬϰ͘Ϭϭϵ
ϭ͘ϮϬϵ͘Ϭϭϴ
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ
ϭ͘ϯϯϬ͘ϭϰϮ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĂƐDƵƚĂĕƁĞƐĚŽ
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ;ŶĞŐĂƟǀŽͿ
^ĂůĚŽĞŵϬϭͬϬϰͬϮϬϭϴ
;ZĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽͿ
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ
WƌĞũƵşǌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
^ĂůĚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵ
;ZĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽͿ
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ
WƌĞũƵşǌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϬ

ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
(Reapre- (Reapresentado) sentado)
ϭϴ͘ϲϭϰ
ϳ͘Ϭϵϱ
ϱϰ͘ϳϯϳ
ϰ͘ϳϵϲ
Ϯϭ͘ϯϱϴ
ϭ͘ϰϳϵ
ϰ͘ϭϴϲ
ϭϭϮ͘Ϯϲϱ

Ϯ͘ϱϭϭ
ϭϯ͘ϲϲϯ
ϰϱ͘ϱϵϰ
ϳ͘Ϭϰϰ
ϭϴ͘ϵϭϭ
Ϯϵ͘ϵϱϴ
ϳ͘Ϭϯϲ
ϭϮϰ͘ϳϭϳ

ϮϬϮϬ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
(Reapre- (Reapresentado) sentado)

ϯϭ͘ϭϴϬ
ϰ͘ϵϲϰ
ϯϯ͘ϳϮϮ
Ϯϰ͘ϵϲϵ
Ϯϰ͘ϭϳϭ
ϭ͘ϱϬϳ
ϯ͘Ϭϱϲ
ϭϮϯ͘ϱϲϵ

ϭϴ͘ϲϴϯ
ϳ͘ϯϴϰ
ϱϲ͘ϵϴϳ
ϰ͘ϳϵϲ
Ϯϭ͘ϱϯϵ
Ϯ͘Ϯϱϳ
ϰ͘ϭϴϲ
ϭϭϱ͘ϴϯϮ

Ϯ͘ϱϭϳ
ϭϳ͘Ϭϯϰ
ϰϱ͘ϵϭϮ
ϳ͘Ϭϰϰ
ϭϵ͘ϬϵϮ
ϯϬ͘ϳϯϱ
ϳ͘ϬϴϮ
ϭϮϵ͘ϰϭϲ

Ϯϯ͘ϴϳϬ

ϲ͘ϲϭϱ

-

Ϯϯ͘ϴϳϬ

ϲ͘ϲϭϱ

ϰϳ͘ϴϰϱ
ϵϵ͘ϵϮϮ
ϰϵ͘Ϭϯϳ
ϯ͘ϭϬϭ
ϮϮϯ͘ϳϳϱ

ϰϳ͘ϳϱϱ
ϴ͘ϲϲϭ
ϭϲ͘ϰϮϳ
ϱ͘ϮϭϬ
ϴϰ͘ϲϲϴ

ϯϰ͘ϯϱϲ
ϴϰ͘ϱϳϱ
ϱϭ͘ϰϰϴ
Ϯ͘ϵϰϰ
ϭϳϯ͘ϯϮϯ

ϯϯ͘ϱϯϮ
ϵϵ͘ϵϮϮ
ϰϵ͘Ϭϯϳ
ϯ͘ϭϭϱ
ϮϬϵ͘ϰϳϲ

ϰϭ͘ϭϯϱ
ϴ͘ϲϲϭ
ϭϲ͘ϰϮϳ
ϱ͘ϮϭϬ
ϳϴ͘Ϭϰϴ

ϭϳϰ͘ϳϵϲ ϭϳϭ͘ϳϱϵ
ϱϵϳ
ϱϵϳ
ϱϵϳ
ϱϵϳ
ϱϵϳ
ϲϳϳ͘ϱϲϰ ϴϯϬ͘Ϯϲϯ ϳϮϴ͘Ϯϴϰ ϳϴϵ͘ϬϳϬ ϵϰϱ͘Ϭϲϲ
ϭϵϬ͘ϯϵϲ
ϭ͘Ϭϳϲ͘ϳϯϮ ϭ͘Ϭϴϳ͘Ϯϴϳ ϭ͘ϬϵϮ͘ϲϬϬ ϵϵϵ͘ϭϰϯ ϭ͘ϬϮϯ͘ϳϭϭ
ϭ͘ϭϴϴ͘ϵϵϳ ϭ͘ϮϭϮ͘ϬϬϰ ϭ͘Ϯϭϲ͘ϭϲϵ ϭ͘ϭϭϰ͘ϵϳϱ ϭ͘ϭϱϯ͘ϭϮϳ
Capital ũƵƐƚĞĚĞĂǀĂůŝĂWƌĞũƵşǌŽƐ
social
ĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ
Total
ϱϭ͘Ϯϯϯ
-

ϭϲϮ͘ϴϲϬ
;ϭϳ͘ϱϯϯͿ
-

;ϭ͘ϭϯϮ͘ϳϰϳͿ
ϭϳ͘ϱϯϯ
;ϵϮ͘ϳϰϭͿ

;ϵϭϴ͘ϲϱϰͿ
;ϵϮ͘ϳϰϭͿ

ϱϭ͘Ϯϯϯ
ϭϰϱ͘ϯϮϲ ;ϭ͘ϮϬϳ͘ϵϱϰͿ ;ϭ͘Ϭϭϭ͘ϯϵϱͿ
;ϳ͘ϴϮϰͿ
ϳ͘ϴϮϰ
;Ϯϴϲ͘ϲϱϰͿ
;Ϯϴϲ͘ϲϱϰͿ
ϱϭ͘Ϯϯϯ
ϭϯϳ͘ϱϬϮ ;ϭ͘ϰϴϲ͘ϳϴϰͿ ;ϭ͘Ϯϵϴ͘ϬϰϵͿ
EŽƚĂƐǆƉůŝĐĂƟǀĂƐ
1. Contexto operacional 1.1 Informações gerais A Clealco Açúcar e Álcool S.A. - em recuperação
ũƵĚŝĐŝĂů;͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͟ŽƵ͞ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͟ͿĐŽŵƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞůĞŵĞŶƟŶĂĞĐŽŵĮůŝĂŝƐŝŶƐƚĂůĂdas nas cidades de Queiroz (unidade II) e Penápolis (unidade III), Estado de São Paulo, Brasil , têm
ĐŽŵŽŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂůĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞƐ͗ŽƉůĂŶƟŽĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͕ĂĨĂďƌŝĐĂĕĆŽĞŽĐŽŵĠƌĐŝŽĚĞĂĕƷĐĂƌs,W;sĞƌǇ,ŝŐŚWŽůĂƌŝǌĂƟŽŶͿ͕ĞƚĂŶŽůŚŝĚƌĂƚĂĚŽĞĂŶŝĚƌŽƉĂƌĂĮŶƐĐĂƌďƵƌĂŶƚĞƐ͕Ğ
ĚĞŵĂŝƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĂĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͕ĂĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚĂĂƟǀŝĚĂĚĞĂŐƌşĐŽůĂĞĂĐŽͲŐĞƌĂĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂ
ƉƌŽĚƵǌŝĚĂĂƉĂƌƟƌĚŽďĂŐĂĕŽĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ;ďŝŽŵĂƐƐĂͿ͕ƐĞƵĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĞŵϯϭĚĞ
ŵĂƌĕŽĚĞĐĂĚĂĂŶŽ͘ƵŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĂŶƀŶŝŵĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĨĞĐŚĂĚŽ͕ĐŽŵƋƵĂĚƌŽĂĐŝŽŶĄƌŝŽĐŽŵƉŽƐƚŽƉŽƌŐƌƵƉŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĠĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĚĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĞŵƉƌĞƐĂƐ;ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ
͞ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͕͟͞'ƌƵƉŽůĞĂůĐŽ͟͞ZĞĐƵƉĞƌĂŶĚĂƐ͟Ϳ͗ƌĂŵͲŐƌŽWĂƐƚŽƌŝů͕/ŵŽďŝůŝĄƌŝĂĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽra Ltda. - em recuperação judicial com sede na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, Brasil,
ƚĞŵĐŽŵŽŽďũĞƚŽĞĂƟǀŝĚĂĚĞƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞĂĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞŽƉůĂŶƟŽ͕
ĐƵůƟǀŽĞǀĞŶĚĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͕ĞŵŝŵſǀĞŝƐƉƌſƉƌŝŽƐŽƵĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ƉŽƌƐŝƉƌſƉƌŝĂŽƵĞŵƌĞŐŝŵĞĚĞƉĂƌĐĞƌŝĂĂŐƌşĐŽůĂŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘ƵŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞůŝŵŝƚĂĚĂ͕ĐŽŵϭϬϬй
ĚĞƐƵĂƐƋƵŽƚĂƐĚĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚĂůĞĂůĐŽĕƷĐĂƌĞůĐŽŽů^͘͘ͲĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů͖WĞƚƌŽĐĂŶĂ
>ƚĚĂ͘ͲĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůĐŽŵƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞůĞŵĞŶƟŶĂ͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ƌĂƐŝů͕ƚġŵ
ĐŽŵŽŽďũĞƚŽĞĂƟǀŝĚĂĚĞƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞĂĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐŽŵďƵƐơǀĞŝƐĞůƵďƌŝĮĐĂŶƚĞƐ͘ƵŵĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞůŝŵŝƚĂĚĂ͕ĐŽŵϭϬϬйĚĞƐƵĂƐƋƵŽƚĂƐĚĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚĂůĞĂůĐŽĕƷĐĂƌĞůĐŽŽů^͘͘ͲĞŵ
ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů͖WĞƚƌŽĐĂŶĂYƵĞŝƌŽǌ>ƚĚĂ͘ͲĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůĐŽŵƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ
YƵĞŝƌŽǌ͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ƌĂƐŝů͕ƚġŵĐŽŵŽŽďũĞƚŽĞĂƟǀŝĚĂĚĞƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞŽĐŽŵĠƌĐŝŽǀĂƌĞũŝƐƚĂĚĞĐŽŵďƵƐơǀĞŝƐ͘ƵŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞůŝŵŝƚĂĚĂ͕ĐŽŵϭϬϬйĚĞƐƵĂƐƋƵŽƚĂƐĚĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚĂ
ůĞĂůĐŽĕƷĐĂƌĞůĐŽŽů^͘͘ͲĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů͖ůĞĂŐƌŽŐƌŽWĂƐƚŽƌŝů>ƚĚĂ͘ͲĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ
ũƵĚŝĐŝĂůĐŽŵƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞůĞŵĞŶƟŶĂͬ^W͕ƌĂƐŝů͕ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶĂƟǀĂ͘ƵŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞůŝŵŝƚĂĚĂ͕ĐŽŵϭϬϬйĚĞƐƵĂƐƋƵŽƚĂƐĚĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚĂůĞĂůĐŽĕƷĐĂƌĞůĐŽŽů^͘͘ͲĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ
ũƵĚŝĐŝĂů͖ĞĐĂůͲŵƉƌĞƐĂĂƐƟůŚŽĚĞůĐŽŽů>ƚĚĂ͘ͲĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůĐŽŵƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ
ĂƐƟůŚŽͬ^W͕ƌĂƐŝů͕ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶĂƟǀĂ͘ƵŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞůŝŵŝƚĂĚĂ͕ĐŽŵϵϵ͕ϳйĚĞƐƵĂƐƋƵŽƚĂƐĚĞ
propriedade da Clealco Açúcar e Álcool S.A. - em recuperação judicial. 1.2 Desempenho operacionalŽŵƉĂŶŚŝĂĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽŶĂƐĂĨƌĂϭϵͬϮϬ͗ͻWƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĚĞϰ͕ϭŵŝůŚƁĞƐĚĞƚŽŶĞůĂĚĂƐĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ;ϱ͕ϴŵŝůŚƁĞƐĚĞƚŽŶĞůĂĚĂƐŶĂƐĂĨƌĂϭϴͬϭϵ͕ͻ
ƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞĂĕƷĐĂƌs,WĂƟŶŐŝƵϯϮϴ͕ϴŵŝůƚŽŶĞůĂĚĂƐĚĞĂĕƷĐĂƌ;ϰϯϲ͕ϭŵŝůƚŽŶĞůĂĚĂƐŶĂƐĂĨƌĂ
ϭϴͬϭϵͿ͕ͻƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞĞƚĂŶŽůŚŝĚƌĂƚĂĚŽƚŽƚĂůŝǌŽƵϭϮϲ͕ϰŵŝůŚƁĞƐĚĞůŝƚƌŽƐ;ϭϵϴ͕ϯŵŝůŚƁĞƐĚĞůŝƚƌŽƐ
ŶĂƐĂĨƌĂϭϴͬϭϵͿ͕ͻEĆŽŚŽƵǀĞƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞĞƚĂŶŽůĂŶŝĚƌŽŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ;Ϯ͕ϲŵŝůŚƁĞƐĚĞůŝƚƌŽƐŶĂƐĂĨƌĂ
ϭϴͬϭϵͿ͘ƌĞĚƵĕĆŽŶĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞĕƷĐĂƌs,WĨŽŝĚĞϯϮ͕ϲйĞŽƚĂŶŽů,ŝĚƌĂƚĂĚŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞ
ϱϲ͕ϴй͕ƚĂŝƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞĂƌĞĚƵĕĆŽĚŽǀŽůƵŵĞĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĚŝƐƉŽŶşǀĞůĞĂůƚĞƌĂĕĆŽŶŽ
ŵŝǆĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽ͕ƋƵĞƉƌŝŽƌŝǌŽƵĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞƚĂŶŽů,ŝĚƌĂƚĂĚŽƉŽƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌŵĞůŚŽƌƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘ϭ͘ϯĞƐĞŵƉĞŶŚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů O EBITDA da CompaŶŚŝĂŶĂ^ĂĨƌĂϭϵͬϮϬƚŽƚĂůŝǌŽƵƵŵǀĂůŽƌĚĞZΨϭϰϴ͘ϬϰϴĐŽŵŵĂƌŐĞŵ/dĚĞϮϯ͘ϵй͕ƌĞƐƵůƚĂŶĚŽ
ĞŵϮϵ͘ϵƉŽŶƚŽƐƉĞƌĐĞŶƚƵĂŝƐŝŶĨĞƌŝŽƌĂƐĂĨƌĂϭϴͬϭϵ͕ĐƵũĂŵĂƌŐĞŵĨŽŝĚĞϱϯ͕ϴй͘dĂůŝŵƉĂĐƚŽĠĚĞǀŝĚŽ
ƉĞůŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŶĂƐĂĨƌĂϭϴͬϭϵĚĞǀĂůŽƌĞƐŶĆŽƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĞŵŽƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐĞƉĞůĂƌĞĚƵĕĆŽĚĂŵŽĂŐĞŵĚĂĐĂŶĂŶĂƐĂĨƌĂϭϵͬϮϬ͕ŽŶĚĞŽƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĨŽŝϰϭйŝŶĨĞƌŝŽƌĂ^ĂĨƌĂϭϴͬϭϵ͕ĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂĚĂƌĞĚƵĕĆŽĚĂƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞĂŐƌşĐŽůĂ
ǀĞƌŝĮĐĂĚĂĞŵďŽĂƉĂƌƚĞĚŽƐĞƚŽƌ͕ĂůĠŵĚŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĂƐĄƌĞĂƐĚĞƉĂƌĐĞƌŝĂƐ͘ŵ
ϯϭͬϬϯͬϮϬϮϬ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂĐĂƉŝƚĂůĐŝƌĐƵůĂŶƚĞůşƋƵŝĚŽŶĞŐĂƟǀŽĚĞZΨ
Ϯ͘Ϭϴϴ͘ϴϭϱ;ZΨϭ͘ϴϮϭ͘ϭϲϳĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵͿĞƵŵƉƌĞũƵşǌŽŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϮϬĚĞZΨ
Ϯϴϲ͘ϲϱϰ͕ƚĞŶĚŽĐŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŵƉĂĐƚŽĂǀĂƌŝĂĕĆŽĐĂŵďŝĂůŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨ;Ϯϭϴ͘ϯϬϰͿ͕ƌĞŇĞǆŽ
ϵͿ͘
ĚĂǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽĚŽĚſůĂƌ;ƉƌĞũƵşǌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞZΨϵϮ͘ϳϰϭŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵͿ͘
Ž ĚĞƐƚĂƐ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ Ž ƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚŽ ĚĞ ĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů ƉĂƌĂ Ă ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ
ŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐĞĞǀĞŶƚŽƐ͘^ŽďƌĞŽŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂ
ŽĚĂŵŽĂŐĞŵĚĂ
ŐĞƌĂĚŽŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĚĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŵĞƐŵŽŝŵƉĂĐƚĂĚŽƉĞůĂƌĞĚƵĕĆŽĚĂŵŽĂŐĞŵĚĂ
ƐƚƌĂƟǀŽĚŽŇƵǆŽĚĞ
ĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĞŵϰϭйŝŶĨĞƌŝŽƌăƐĂĨƌĂϭϴͬϭϵ͕ƉŽĚĞŵŽƐŽďƐĞƌǀĂƌŶŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀŽĚŽŇƵǆŽĚĞ
ĚĞZΨϮϭϴ͘ϯϰϱ͕ƉƌĂ
ĐĂŝǆĂƋƵĞŽŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽŐĞƌĂĚŽŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĨŽŝĚĞZΨϮϭϴ͘ϯϰϱ͕ƉƌĂƟĐĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĂ
ŵĞŶƚĞĞƐƚĄǀĞůƋƵĂŶĚŽĐŽŵƉĂƌĂĚŽĂ^ĂĨƌĂϭϴͬϭϵƋƵĞĨŽŝĚĞZΨϮϮϰ͘ϴϯϲ͘ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĂŐĞƌĂĕĆŽ
ŵƉƌĞĞŶĚŝĚŽƐƉĞů
ĚŽŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĠƌĞŇĞǆŽĚŽƐĞƐĨŽƌĕŽƐĞŵƉƌĞĞŶĚŝĚŽƐƉĞůĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂ
ĞƐĞĂĚĞƋƵĂĕĆŽ
ŶĂďƵƐĐĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĂŽƟŵŝǌĂĕĆŽĚĂƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐĚĞƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞĂĚĞƋƵĂĕĆŽĂŽŵĞŶŽƌǀŽůƵƐƚƌĂƚĠŐŝĂĚŝƌĞĐ
ŵĞĚŝƐƉŽŶşǀĞůĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͕ŽŶĚĞĂůĞĂůĐŽĂĚŽƚŽƵĐŽŵŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĚŝƌĞĐŝŽŶĂƌƚŽĚŽƐĞƵǀŽůƵĨƌĂϭϵͬϮϬĞĂƵ
ŵĞĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌƉĂƌĂĂƵŶŝĚĂĚĞĚĞYƵĞŝƌŽǌĚƵƌĂŶƚĞĂƐĂĨƌĂϭϵͬϮϬĞĂƵŶŝĚĂĚĞĚĞůĞŵĞŶƟŶĂ
ŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂů
ƉĂƐƐŽƵƉŽƌƵŵƉĞƌşŽĚŽĚĞŚŝďĞƌŶĂĕĆŽ͘ŝŶĚĂ͕ŽƐĂůĚŽĚĞĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽĮŶĂůĚŽ
ŽƌƋƵĞŽƐĂů
ĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂƐĂĨƌĂϭϵͬϮϬĨŽŝĚĞZΨϯϭ͘ϭϴϬ͕ƐĞŶĚŽϲϳйŵĂŝŽƌƋƵĞŽƐĂůĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶŽĮŶĂůĚŽ
ŶĚĞŶĚŽŐƌĂ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂƐĂĨƌĂϭϴͬϭϵ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƟŶƵĂĞŵƉƌĞĞŶĚĞŶĚŽŐƌĂŶĚĞƐĞƐĨŽƌĕŽƐĞĂĕƁĞƐŶĂƌĞƚŽĞƐĂƐ͕ĂůĠŵ
ŵĂĚĂĚĞƐĞƵƐĐĂŶĂǀŝĂŝƐ͕ŶĂŐĞƐƚĆŽĚĞĐƵƐƚŽƐĞĚĞĚĞƐƉĞƐĂƐ͕ĂůĠŵĚĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĐŽŵĞƌĐŝĂůĞŝŶĐƌĞĂǆŝŵŝǌĂƌ ƐƵĂ
Ɛ ŐĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ĐĂŝǆĂ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͘
ŵĞŶƚŽ ĚĂ ĞĮĐŝġŶĐŝĂ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů ĐŽŵ ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ŵĂǆŝŵŝǌĂƌ
ŽĚĞƉůĂŶƟ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĐůĂƌĂĚŝƐƚŽĠŽĨŽƌƚĂůĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽƉůĂŶŽĚĞƉůĂŶƟŽĚĞĐĂŶĂ͕ƚĞŶĚŽƌĞŶŽǀĂĚŽŵĂŝƐĚĞ
ĂŶĞũĂĚŽƐ
ϭϮŵŝůŚĂĚĞĐĂŶĂǀŝĂŝƐĞŵϮϬϭϵĞŵĂŝƐϭϭŵŝůŚĂƉůĂŶĞũĂĚŽƐƉĂƌĂϮϬϮϬ͘dĂŵďĠŵƉĂƌĂ^ĂĨƌĂϮϬͬϮϭ
ĞĚĞůĞŵ
ĚĂĂƵŶŝĚĂĚĞĚ
ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞƚŽŵŽƵƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐŶĂƵŶŝĚĂĚĞĚĞůĞŵĞŶƟŶĂ͕ƋƵĞĂĚŝĐŝŽŶĂĚĂĂƵŶŝĚĂĚĞĚĞ
ĂϮϬͬϮϭ
ŽŶĞůĂĚĂƐ͕ĂƵŵĞŶƚ
YƵĞŝƌŽǌĞůĞǀĂĂƉƌĞǀŝƐĆŽĚĞŵŽĂŐĞŵƚŽƚĂůŶĂ^ĂĨƌĂϮϬͬϮϭƉĂƌĂϱ͕ϱŵŝůŚƁĞƐĚĞƚŽŶĞůĂĚĂƐ͕ĂƵŵĞŶƚŽ
ƌŽĚƵƟǀŝ
ĂĚĂƐĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷ
ĚĞϯϰйĞŵƌĞůĂĕĆŽă^ĂĨƌĂϭϵͬϮϬ͘ŵƌĞůĂĕĆŽĂƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞĂŐƌşĐŽůĂ͕ƚŽŶĞůĂĚĂƐĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĂƵŵĞŶƚŽ
ŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĂůŝǌĂĚŽŶ
ĐĂƌƉŽƌŚĞĐƚĂƌĞ;d,Ϳ͕Ă^ĂĨƌĂϮϬͬϮϭĞƐƟŵĂƵŵĂƵŵĞŶƚŽĚĞϭϳйĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĂůŝǌĂĚŽŶĂ
ƐĂĚĂƉĞ
ϵ͕ƋƵĞƚĞŵĂƐƐŽŵďƌĂ
ƐĂĨƌĂϭϵͬϮϬ͘ŵĨƵŶĕĆŽĚĂWĂŶĚĞŵŝĂ'ůŽďĂůĐĂƵƐĂĚĂƉĞůŽǀşƌƵƐĚĂKs/Ͳϭϵ͕ƋƵĞƚĞŵĂƐƐŽŵďƌĂĚŽ
ĞĐŽŶŽŵ
ŶŚŝĂĞůĂď
ƚŽĚĂƐĂƐEĂĕƁĞƐĞĐĂƵƐĂĚŽŐƌĂŶĚĞŝŵƉĂĐƚŽƐŶĂĞĐŽŶŽŵŝĂ'ůŽďĂů͕ĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂĞůĂďŽƌŽƵƵŵƉůĂŶŽ
ĐƵƐƚŽƐ
ŵĞŶƚŽĚ
ĚĞĂĕƁĞƐƋƵĞĞŶŐůŽďĂƌĞǀŝƐĆŽĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĐƵƐƚŽƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐ͕ĂůŽŶŐĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌĂǌŽƐũƵŶƚŽĂ
ĞĮŶĂŶĐ
ĚĞŐŝƌŽ
ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĞĞƐĨŽƌĕŽƐŶĂďƵƐĐĂƉŽƌĨŽŶƚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞŐŝƌŽĚĞĨŽƌŵĂĂŵŝŶŝǆŽĚĞĐ
ganizou e editou regras e
ŵŝǌĂƌŽƐŝŵƉĂĐƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞƉƌŽƚĞŐĞƌŽŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂ͘
Ainda, se organizou
ĂŶŝƚĄƌŝĂ
ŽůĂďŽƌĂĚ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐŝŶƚĞƌŶŽƐǀŝƐĂŶĚŽĂƐĞŐƵƌĂŶĕĂƐĂŶŝƚĄƌŝĂĞƐĂƷĚĞĚĞƐĞƵƐĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐĞĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͘
ŵĞŶƚĂů
ĞƌĞĞƐƚƌ
dŽĚŽĞƐƚĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĠĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŶĞƐƚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƌĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽĚĂŽŵŶşǀĞŝƐƐ
ŶƟŶƵŝĚĂ
ƉĂŶŚŝĂ͕ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽƵŵĂŐĞƌĂĕĆŽĚĞĐĂŝǆĂĞŵŶşǀĞŝƐƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĞŵĞůŚŽƌŝĂĚĞ
ͬϬϳͬϮϬϭ
ũƵŝǌŽƵ͕Ğ
ƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͘ϭ͘ϰZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůŵϭϳͬϬϳͬϮϬϭϴĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂũƵŝǌŽƵ͕ĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵ
al perante
peran a Comarca dee Birigui, estado de São
suas controladas, pedido de recuperação judicial
ƵƌĂĚĞĐĂ
ƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽŽƌŐĂŶ
WĂƵůŽ͕ĐŽŵĐůĂƌŽŽďũĞƟǀŽĚĞĞƋƵŝůŝďƌĂƌƐƵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĐĂƉŝƚĂů͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ
ĚŽĂŵĂ
ĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŵŶ
ĚĞƌĞŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĚĞƚŽĚŽŽƐĞƵƉĂƐƐŝǀŽĞŐĂƌĂŶƟŶĚŽĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĞƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŵŶşǀĞŝƐ
tuação. Para
P a Companhia,
a, o processo de recunormais e os empregos gerados em sua região de atuação.
ƉĂŶĂĚŝƌĞĕ
ƵƚƵƌĂĕĆŽĮŶĂŶ
ƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽŝŶşĐŝŽĚĞƵŵĂŶŽǀĂĞƚĂƉĂŶĂĚŝƌĞĕĆŽĚĞƐƵĂƌĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕
ŽĂŽƐƐĞƵƐ
ƉĞƌŵŝƟŶĚŽƵŵĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĂŵƉůĂĞĚĞĮŶŝƟǀĂũƵŶƚŽĂŽƐƐĞƵƐĐƌĞĚŽƌĞƐ͘KƉůĂŶŽƉƌĞǀġŵĞĚŝĚĂƐ
ƚƵƌĂĚĞĐĂƉ
ƋƵĞŽďũĞƟǀĂŵƵŵĂŵĞůŚŽƌŝĂƐƵďƐƚĂŶƟǀĂĞŵƐƵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĐĂƉŝƚĂů͕ĂůĠŵĚĞĂƵǆŝůŝĂƌŶĂŽďƚĞŶĕĆŽ
ŶŚŝĂ͕ĚĞǀŝĚ
ĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂĚĂƐƉĂƌĂĂ
ĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂ
ŶŽǀĂƌĞĂůŝĚĂĚĞĚĂŵĞƐŵĂ͘KƌĞĨĞƌŝĚŽƉĞĚŝĚŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůĨŽŝĚĞĨĞƌŝĚŽƉĞůŽũƵŝǌĚĂϭǐ
ƌŵŽƐĚŽĂƌƟ
sĂƌĂşǀĞůĚĂŽŵĂƌĐĂĚĞŝƌŝŐƵŝͬ^WĞŵϮϬͬϬϳͬϮϬϭϴ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϱϮĚĂ>Ğŝϭϭ͘ϭϬϭͬϮϬϬϱ͕
ĂƌƟŐŽϲϰͿĂĞ
ƐĞŶĚŽŶŽŵĞĂĚŽĐŽŵŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌũƵĚŝĐŝĂů;ĂƌƟŐŽϱϮ͕/͕ĞĂƌƟŐŽϲϰͿĂĞŵƉƌĞƐĂZϰƐƐĞƐƐŽƌŝĂ
ƌ&ĞƌŶĂŶĚŽ&Ğ
ŵƉƌĞƐĂƌŝĂů>ƚĚĂ͕͘EW:ϭϵ͘ϵϭϬ͘ϱϬϬͬϬϬϬϭͲϵϵ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉŽƌ&ĞƌŶĂŶĚŽ&ĞƌƌĞŝƌĂĂƐƚĞůůĂŶŝ͕ŝŶƐƚŽĂŽĂƌƟŐŽϱϯ
ĐƌŝƚŽŶĂKͬ^WŶƷŵĞƌŽϮϬϵ͘ϴϳϳ͘ŵϮϰͬϬϵͬϮϬϭϴ͕ĞŵĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽĂƌƟŐŽϱϯĚĂ>Z&͕ĂŽŵƉĂƌŽĐĞƐƐŽ͕ƉŽƐƚĞƌ
ŶŚŝĂĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵƐĞƵWůĂŶŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂůŶŽƐĂƵƚŽƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕Ğŵ
ĞůĂďŽƌĂĚĂĐŽŵďĂ
ϮϮͬϭϭͬϮϬϭϴŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ:ƵĚŝĐŝĂůĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵƐƵĂůŝƐƚĂĚĞĐƌĞĚŽƌĞƐĞůĂďŽƌĂĚĂĐŽŵďĂƐĞŶŽΑϮǑ
ĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:Ƶ
ĚŽĂƌƟŐŽϳǑĚĂ>Z&͘ŵϯϬͬϬϭͬϮϬϭϵĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵŶŽǀŽWůĂŶŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂů͕
ĞŶƚĂƌĞŵŽďũĞĕĆŽĂ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞĞŵƋƵĞƐĞŝŶŝĐŝŽƵŽƉƌĂǌŽĚĞϯϬĚŝĂƐƉĂƌĂŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŵŽďũĞĕĆŽĂŽ
ŽĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĞ
WůĂŶŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂů͘ŽŵŽƐŽůƵĕĆŽŵĂŝƐĞĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĂĞƋƵĂůŝǌĂĕĆŽĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĞ
ƉĞƌĂĕĆŽ͗;ŝͿĂ
ƉĂƌƚĞƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŽWůĂŶŽƉƌĞǀġĐŽŵŽŵĞĚŝĚĂƐĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ͗;ŝͿĂ
ϬĞϭϰϮĚĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ͕ĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĞĂůŝĞŶĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůĚĂhW/YƵĞŝƌŽǌ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐĂƌƟŐŽƐϲϬĞϭϰϮĚĂ
ŝĂůĚĞ
>ĞŝĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂů͖;ŝŝͿĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ͕ĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĞĂůŝĞŶĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůĚĞ
ƵŵĂŽƵŵĂŝƐhW/ƐdĞƌƌĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌĂƐhW/Ɛ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐĂƌƟŐŽƐϲϬĞϭϰϮĚĂ
>ĞŝĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂůĞăĐƌŝƚĠƌŝŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖Ğ;ŝŝŝͿĂƉƌĞƐĞƌǀĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞƐƐĞŶĐŝĂŝƐƉĂƌĂĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘KƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĂhW/YƵĞŝƌŽǌ
ƐĞƌĆŽƵƟůŝǌĂĚŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƐƌĞĚŽƌĞƐĐŽŶĨŽƌŵĞĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽŶĂƐĐůĄƵƐƵůĂƐWůĂŶŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂů͘KƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌĂhW/ƋƵĞǀĞŶŚĂĂƐĞƌĐŽŶƐƟƚƵşĚĂ͕ƐĞƌĄŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞĚĞƐƟŶĂĚŽĂŽŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚŽ'ƌƵƉŽůĞĂůĐŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂĂĐŽŶƚƌŝďƵŝƌŶĂƌĞƚŽŵĂĚĂĚŽƐ
ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞƐƵĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞƐ͘EŽĚŝĂϬϭͬϬϯͬϮϬϭϵĨŽŝƉƵďůŝĐĂĚŽ Ă ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ƉĂƌĂ Ă ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ĚĞ ƌĞĚŽƌĞƐ͕ ƐĞŶĚŽ Ă ϭǐ ĐŚĂŵĂĚĂ ƉĂƌĂ Ž ĚŝĂ
ϮϲͬϬϯͬϮϬϭϵĞĞŵϮǐĐŚĂŵĂĚĂƉĂƌĂŽĚŝĂϬϮͬϬϰͬϮϬϭϵ͘EŽĚŝĂϮϲͬϬϯͬϮϬϭϵĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
'ĞƌĂůĚĞƌĞĚŽƌĞƐ͘WĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ:ƵĚŝĐŝĂůĨŽŝŝŶĨŽƌŵĂĚŽƋƵĞŶĞƐƚĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞŶĆŽĨŽŝĐƵŵƉƌŝĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽΑϮǑ͕ĚŽĂƌƟŐŽϯϳ͕ĚĂ>Ğŝϭϭ͘ϭϬϭͬϮϬϬϱ͕ƉŽŝƐŶĆŽŚŽƵǀĞƋƵſƌƵŵƐƵĮĐŝĞŶƚĞŶĂ
ůĂƐƐĞ/ͲdƌĂďĂůŚŝƐƚĂƉĂƌĂĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞƌĞĚŽƌĞƐ͘ŝĂŶƚĞĚŝƐƐŽ͕ĨŽŝĚĞĐůĂƌĂĚĂ
ƉƌĞũƵĚŝĐĂĚĂĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞƌĞĚŽƌĞƐ͕ŵŽŵĞŶƚŽĞŵƋƵĞŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ:ƵĚŝĐŝĂůĞŶĐĞƌƌŽƵŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͘ŵϮǐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ŶŽĚŝĂϬϮͬϬϰͬϮϬϭϵ͕ƉĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ:ƵĚŝĐŝĂůĨŽŝ
ĚĞĐůĂƌĂĚĂŝŶƐƚĂůĂĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞƌĞĚŽƌĞƐ͘WĂƐƐĂĚĂĂƉĂůĂǀƌĂĂŽƉĂƚƌŽŶŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ
ĨŽŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŽWůĂŶŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂůĂŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐĞĂĨŽƌŵĂĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂĚĂ
ƵŵĂĚĂƐĐůĂƐƐĞƐ͘ƉſƐĂĞǆƉůĂŶĂĕĆŽƉĂƐƐŽƵͲƐĞĂƉĂůĂǀƌĂĂŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐ͕ŽƐƋƵĂŝƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŵƐƵĂƐ
ƐƵŐĞƐƚƁĞƐĚĞĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽWZ:ĞĚŝĂŶƚĞĚŽĞǆƉŽƐƚŽ͕ŽƉĂƚƌŽŶŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐƵŐĞƌŝƵĂƐƵƐƉĞŶƐĆŽ
ĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞƌĞĚŽƌĞƐƉĂƌĂŽĚŝĂϬϮͬϬϱͬϮϬϭϵĞ͕ƐƵďŵĞƟĚĂăǀŽƚĂĕĆŽ͕ĂƐƵƐƉĞŶƐĆŽĨŽŝ
ĂƉƌŽǀĂĚĂƉŽƌϵϲ͕ϰϵйĚŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘ĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ĨŽŝĐŽŶƐŝŐŶĂĚŽƉĞůŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ:ƵĚŝĐŝĂůƋƵĞĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞƌĞĚŽƌĞƐ͕ĞŵĐŽŶƟŶƵĂĕĆŽ͕ƐĞƌŝĂƌĞĂůŝǌĂĚĂŶŽĚŝĂϬϮͬϬϱͬϮϬϭϵ͘EŽ
ĚŝĂϬϮͬϬϱͬϮϬϭϵ͕ĂůĞĂůĐŽĐŽŵƵŶŝĐŽƵƋƵĞŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƌĞƵŶŝĚŽƐĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ
'ĞƌĂůĚĞƌĞĚŽƌĞƐ͕ĂƉƌŽǀĂƌĂŵŽWůĂŶŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂůĚĂůĞĂůĐŽ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚŽĂƌƟŐŽϰϱĚĂ
>ĞŝŶǑϭϭ͘ϭϬϭͬϮϬϬϱ͘ĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽWůĂŶŽĨŽŝŽďƟĚĂĞŵƉƌĂǌŽƌĞĐŽƌĚĞ͕ĚĞǌŵĞƐĞƐĂƉſƐŽƉĞĚŝĚŽ
ĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞĐŽŵĂĐŽŶĐŽƌĚąŶĐŝĂĚĞŵĂŝƐĚĞϵϬйĚŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐ͕ƌĞŇĞƟŶĚŽĂĐŽŶĮĂŶĕĂĚĞƉŽƐŝƚĂĚĂŶĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƋƵĞďƵƐĐŽƵĂƚĞŶĚĞƌĂƚŽĚĂƐĂƐƉĂƌƚĞƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚĂƐĚĞĨŽƌŵĂĞƋƵŝůŝďƌĂĚĂ͘EŽĚŝĂϯϬͬϬϱͬϮϬϭϵ͕ŽWůĂŶŽĨŽŝŚŽŵŽůŽŐĂĚŽƉĞůŽ:ƵŝǌƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů
ƉĞůŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĂZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ͕ĞŵŵĂŝƐƵŵĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĞƋƵĆŽƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞĞďĞŵĂůŝŶŚĂĚŽ
ĚĞĂŐ
ĨŽƌĂƚŽĚĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĐŽŵŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐ͘ĞƐƐĂĨŽƌŵĂĂůĞĂůĐŽ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞĂŐŽƌĂ͕ŝŶŝĐŝĂƵŵĂŶŽǀĂ
ƐƚĂƐŶ
Ő
ĞƚĂƉĂ͕ŽŶĚĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞǀĞĐƵŵƉƌŝƌĞƐƚƌŝƚĂŵĞŶƚĞĂƐĐůĄƵƐƵůĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽWůĂŶŽŚŽŵŽůŽŐĂĚŽ͕
ŽƉ
Ɖƌ
Ɖ
ĚĂĚĂhW
ĚĞW
WƌŽĚƵ
ĚƵƟǀ
ĚĞŶƚĞͿĚĂ
ŽƋƵĞŝŶĐůƵŝ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐĂĕƁĞƐ͕ŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞǀĞŶĚĂĚĂhW/;hŶŝĚĂĚĞWƌŽĚƵƟǀĂ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞͿĚĂ
ncip
ipaal opção de pagamento
gamento aos credores.
ores Como
omo estratégiaa da Com
unidade de Queiroz, como principal
ComƐƉ
ƉĂƌĐĐĞ
ĞĚŽƌĞƐĞĐ
ƟǀŽ ĞƐƵƉ
ĚĞĐĂŶĂ͕
ƉĂŶŚŝĂƉĂƌĂƌĞƚĞŶĕĆŽĚĞƐĞƵƐƉĂƌĐĞŝƌŽƐĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĞĐŽŵŽďũĞƟǀŽĚĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞĐĂŶĂ͕Ž
Ăů ƉƌĞǀǀġ
ĞŶƚŽ
ĞĚŽƌĞ ƐĞŵ
ĞĞŵ
WůĂŶŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂůƉƌĞǀġŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƐƚĞƐĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƐĞŵĚĞƐĄŐŝŽĞĞŵĂƚĠϯ
ĞƐƌĞĐƵƌƐ
ƐƌĞĐƵƌ
ƌĚŝƌ
ĂŶƟŽĚĞĐĂ
ĂĂƉ
ĂŶŽƐ͕ŽŶĚĞĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚĞƐƚĞƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞǀĞƐĞƌĚŝƌĞĐŝŽŶĂĚĂĂŽƉůĂŶƟŽĚĞĐĂŶĂ͘ŽŵĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽ
ƵĚŝĐŝĂůĚĂ
ĚŝĐŝĂůĚĂ
ƐǀĂůŽƌĞƐ
ĂŽƐĐƌĞĚŽƌĞ
ƉĂŐŽƐĚĂƐ
ĚŽWůĂŶŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂůĚĂůĞĂůĐŽ͕ŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞǀŝĚŽƐĂŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐƐĞƌĆŽƉĂŐŽƐĚĂƐĞbalhistas):
lh
) ͻƌĞĚŽƌĞƐĂƚĠϱƐĂůĄƌŝŽƐŵşŶŝŵŽƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϰϭ͕
ͻ
ƐĂƚĠϱƐĂ
ŶŝŵŽƐ͕ ŶŽƐ
ŽĂƌƟŐŽϰ
ŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗Classe I (Trabalhistas):
ϬĚŝĂƐĂƉſƐĂ
ĂĕĆŽĚŽW
ŽĚŽ
ĚŽƌĞƐĐŽŵ
ƚĠϭŬZΨ͕
/͕ĚĂ>Z&͕ƌĞĐĞďĞƌĆŽĞŵϯϬĚŝĂƐĂƉſƐĂŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:͘ͻƌĞĚŽƌĞƐĐŽŵĐƌĠĚŝƚŽĂƚĠϭŬZΨ͕reĐƌĠĚŝƚŽĞŵϯϬ
ƐĂ,Žŵ
Ă,Ž
ĚŽWZ:͘
ĞĚŽƌĞƐ
ĐĞďĞƌĆŽĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽĐƌĠĚŝƚŽĞŵϯϬĚŝĂƐĂƉſƐĂ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:͘ͻĞŵĂŝƐƌĞĚŽƌĞƐĚĞ
ĞŶƐĂŝƐ
ŶĂƚƵƌĞǌĂdƌĂďĂůŚŝƐƚĂ͕ƐĞƌĆŽƉĂŐŽƐĞŵƉĂƌĐĞůĂƐŵĞŶƐĂŝƐŝŐƵĂŝƐĂƚĠĚĞǌĞŵďƌŽϮϬϭϵ͕ƐĞŶĚŽĂƉƌŝŵĞŝZ:͘ͻ
ƌĂƉĂƌĐĞůĂĞŵϯϬĚŝĂƐĂƉſƐĂŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:͘ͻĞŵĂŝƐƌĞĚŽƌĞƐĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂĂůŝŵĞŶƚĂƌ,
seŚ
ƌĆŽƉĂŐŽƐĞŵƉĂƌĐĞůĂƷŶŝĐĂĞŵĂƚĠϯϲϱĚŝĂƐĂƉſƐŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:͕ůŝŵŝƚĂĚŽĂϱϬϬŬZΨ͕ƐĞŶĚŽ
o saldo pago na mesma regra da classe III.ůĂƐƐĞ//;'ĂƌĂŶƟĂZĞĂůͿ͗ͻƌĞĚŽƌĞƐ&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ͕ƐĞƌĆŽƉĂŐŽƐĞŵϯĂŶŽƐ͕ϯϯ͕ϯϯйĞŵĐĂĚĂĂŶŽ͕ŶŽƐĞŐƵŝŶƚĞĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂ͗Ano 1 ϭϬйϭϴϬ
ĚŝĂƐĂƉſƐŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:ϭϬйϮϳϬĚŝĂƐĂƉſƐŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:ϴϬйϯϲϬĚŝĂƐĂƉſƐŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:Ano 2 e Ano 3 ƵĂƐƉĂƌĐĞůĂƐƐĞŵĞƐƚƌĂŝƐ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐĂϱϬйĚŽǀĂůŽƌĂŶƵĂůͻ
ƌĞĚŽƌĞƐEĆŽƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ͕ƉŽĚĞŵŽƉƚĂƌƉŽƌĚƵĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ͕ƐĞŶĚŽ͗KƉĕĆŽCredoƌĞƐƋƵĞŽƉƚĂƌĞŵŶŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϮϬŝĂƐjƚĞŝƐĂƉĂƌƟƌĚĂ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽ͕ƚĞƌĆŽƐĞƵƐƐĂůĚŽƐƉĂŐŽƐ
ŵĞĚŝĂŶƚĞƌĂƚĞŝŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐůŝǀƌĞĚĂhW/YƵĞŝƌŽǌ͘ĂƐŽŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĆŽƐĞũĂŵƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂ
ƋƵŝƚĂĕĆŽĚŽĐƌĠĚŝƚŽ͕ĞǀĞŶƚƵĂůƐĂůĚŽƐĞƌĄĐŽƌƌŝŐŝĚŽƉĞůĂdZĞƉĂŐŽƐĞŵϮϬĂŶŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶŽWůĂŶŽ͘ŵŽƌƟǌĂĕĆŽĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͗ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞƚĞƌĆŽĚŝƌĞŝƚŽĂϱϬйĚŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞůŝƋƵŝĚĞǌĚŽƐŝƌĞŝƚŽƐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ;/ĞWĞƚƌŽďƌĄƐͿ͕ĂƉſƐĚĞĚƵĕĆŽĚŽƐĐƵƐƚŽƐhW/͘OpĕĆŽƌĞĚŽƌĞƐƋƵĞŽƉƚĂƌĞŵƉŽƌĞƐƚĂŽƉĕĆŽ͕ƚĞƌĆŽϮĂŶŽƐĚĞĐĂƌġŶĐŝĂĚĞũƵƌŽƐĞƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ƐĂůĚŽ
ĐŽƌƌŝŐŝĚŽƉĞůĂdZĞƉĂŐŽƐĞŵϭϲĂŶŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶŽWůĂŶŽ͘^ĞƌĆŽĂůŽĐĂĚŽƐ
ĂƵƚŽŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞŶĂŽƉĕĆŽŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐƋƵĞŶĆŽŽƉƚĂƌĞŵĚĞŶƚƌŽĚŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϮϬŝĂƐjƚĞŝƐĂ
ƉĂƌƟƌĚĂ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽ͘ůĂƐƐĞ///;YƵŝƌŽŐƌĂĨĄƌŝŽͿ͗ͻƌĞĚŽƌĞƐĂƚĠϭϱŬZΨ͕ƐĞƌĆŽƉĂŐŽƐĞŵϭϮŵĞƐĞƐ͕ƐĞŶĚŽ͗ϭϬйϭϴϬĚŝĂƐĂƉſƐŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:ϭϬйϮϳϬĚŝĂƐĂƉſƐŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:ϴϬй
ϯϲϬĚŝĂƐĂƉſƐŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:KƐĐƌĞĚŽƌĞƐƋƵŝƌŽŐƌĂĨĄƌŝŽƐĐŽŵĐƌĠĚŝƚŽƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂϭϱ<ƌΨ
ƉŽĚĞƌĆŽŽƉƚĂƌƉĞůŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚŽƐĞƵĐƌĠĚŝƚŽŶĞƐƚĂĐŽŶĚŝĕĆŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŽƵƚŽƌŐƵĞŵŝƌƌĞǀŽŐĄǀĞů
ĞŝƌƌĞƚƌĂƚĄǀĞůƋƵŝƚĂĕĆŽĐŽŵƌĞůĂĕĆŽĂŽŵŽŶƚĂŶƚĞƋƵĞĞǆĐĞĚĞƌƌĞĨĞƌŝĚŽƐϭϱ<ZΨ͘ͻƌĞĚŽƌĞƐ&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ͕ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽWĂƌĐĞƌŝĂͬƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĞDĂƚĞƌŝĂŝƐͬ^ĞƌǀŝĕŽƐƐĞƌĆŽƉĂŐŽƐ
ĞŵϯĂŶŽƐ͕ϯϯ͕ϯϯйĞŵĐĂĚĂĂŶŽ͕ŶŽƐĞŐƵŝŶƚĞĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂ͗Ano 1 ϭϬйϭϴϬĚŝĂƐĂƉſƐŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽ
ĚŽWZ:ϭϬйϮϳϬĚŝĂƐĂƉſƐŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:ϴϬйϯϲϬĚŝĂƐĂƉſƐŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:Ano 2 e
Ano 3 ƵĂƐƉĂƌĐĞůĂƐƐĞŵĞƐƚƌĂŝƐ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐĂϱϬйĚŽǀĂůŽƌĂŶƵĂů͘ͻƌĞĚŽƌĞƐ&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
ƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ͕ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽ&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚĞĂŶĂƐĞƌĆŽƉĂŐŽƐĞŵĂƚĠϯĂŶŽƐ͕ĐŽŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƵŵƋƵĂƌƚŽĂŶŽĐĂƐŽŶĆŽŽĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌŶĆŽĐŽŶƐŝŐĂƉĞƌĨŽƌŵĂƌŽƉůĂŶƟŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽ
ĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂăƐĞƌĞƐƟƉƵůĂĚŽĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵĂůĞĂůĐŽ͘ͻ ƌĞĚŽƌĞƐEĆŽƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ͕podem
ŽƉƚĂƌƉŽƌĚƵĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ͕ƐĞŶĚŽ͗KƉĕĆŽƌĞĚŽƌĞƐƋƵĞŽƉƚĂƌĞŵŶŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϮϬ
ŝĂƐjƚĞŝƐĂƉĂƌƟƌĚĂ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽ͕ƚĞƌĆŽƐĞƵƐƐĂůĚŽƐƉĂŐŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞƌĂƚĞŝŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐůŝǀƌĞĚĂ
hW/YƵĞŝƌŽǌ͘ĂƐŽŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĆŽƐĞũĂŵƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂƋƵŝƚĂĕĆŽĚŽĐƌĠĚŝƚŽ͕ĞǀĞŶƚƵĂůƐĂůĚŽƐĞƌĄ
ĐŽƌƌŝŐŝĚŽƉĞůĂdZĞƉĂŐŽƐĞŵϮϬĂŶŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶŽWůĂŶŽ͘ŵŽƌƟǌĂĕĆŽ
ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͗ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞƚĞƌĆŽĚŝƌĞŝƚŽĂϱϬйĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞůŝƋƵŝĚĞǌĚŽƐŝƌĞŝƚŽƐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ;/ĞWĞƚƌŽďƌĄƐͿ͕ĂƉſƐĚĞĚƵĕĆŽĚŽƐĐƵƐƚŽƐhW/͘KƉĕĆŽƌĞĚŽƌĞƐƋƵĞŽƉƚĂƌĞŵƉŽƌĞƐƚĂŽƉĕĆŽ͕ƚĞƌĆŽϮĂŶŽƐĚĞĐĂƌġŶĐŝĂĚĞũƵƌŽƐĞƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ƐĂůĚŽĐŽƌƌŝŐŝĚŽƉĞůĂdZĞƉĂŐŽƐĞŵϮϬĂŶŽƐ
ĐŽŶĨŽƌŵĞĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶŽWůĂŶŽ͘^ĞƌĆŽĂůŽĐĂĚŽƐĂƵƚŽŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞŶĂŽƉĕĆŽŽƐ
ĐƌĞĚŽƌĞƐƋƵĞŶĆŽŽƉƚĂƌĞŵĚĞŶƚƌŽĚŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϮϬŝĂƐjƚĞŝƐĂƉĂƌƟƌĚĂ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽ͘Classe
IV (ME e EPP): ͻƌĞĚŽƌĞƐĐŽŵǀĂůŽƌĞƐĂƚĠZΨϯŬ͕ƐĞƌĆŽƉĂŐŽƐĞŵϯϬĚŝĂƐĂƉſƐĂŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽ
WZ:͘ͻĞŵĂŝƐƌĞĚŽƌĞƐ͕ƐĞƌĆŽƉĂŐŽƐĞŵĂƚĠϭϮŵĞƐĞƐ͕ƐĞŶĚŽ͗ϭϬйϭϴϬĚŝĂƐĂƉſƐŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽ
WZ:ϭϬйϮϳϬĚŝĂƐĂƉſƐŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:ϴϬйϯϲϬĚŝĂƐĂƉſƐŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽWZ:ŽŶĨŽƌŵĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽWůĂŶŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů͕ĞŵŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϭϵĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚŽŽůĞŝůĆŽƉĂƌĂĂůŝĞŶĂĕĆŽ
ĚĂhW/YƵĞŝƌŽǌ͕ƚĞŶĚŽƌĞĐĞďŝĚŽƵŵĂƷŶŝĐĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉĞůŽĨƵŶĚŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐŵĞƌƌĂĂƉŝƚĂůDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ŶŽǀĂůŽƌĚĞh^Ψϰϳ͘ϬϬϬ͘dĂůƉƌŽƉŽƐƚĂĨŽŝƌĞĐƵƐĂĚĂƉĞůŽƐ
ĐƌĞĚŽƌĞƐ͕ĞŵĨƵŶĕĆŽĚŽǀĂůŽƌŽĨĞƌƚĂĚŽ͗ŵĞŶŽƐĚĞh^ΨϭϱƉŽƌƚŽŶĞůĂĚĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽďĂŝǆŽĨƌĞŶƚĞĂŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐĚŽƐĞƚŽƌĞĂŽƉŽƚĞŶĐŝĂůƉƌŽĚƵƟǀŽĚĂhW/YƵĞŝƌŽǌ͕
ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞĞŵƉůĞŶĂŽƉĞƌĂĕĆŽĞĐŽŵĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞŵŽĞƌϰ͕ϱŵŝůŚƁĞƐĚĞƚŽŶĞůĂĚĂƐĚĞĐĂŶĂƉŽƌ
ƐĂĨƌĂ͘ŝĂŶƚĞĚĂƌĞũĞŝĕĆŽĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞƋƵĞƌĞƵŶŽǀĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞƌĞĚŽƌĞƐ͕
ƉĂƌĂǀŽƚĂƌĂƐŵŽĚŝĮĐĂĕƁĞƐƚƌĂǌŝĚĂƐƉĞůŽĚŝƟǀŽĂŽWůĂŶŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů͘/ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕Ă
ƐƐĞŵďůĞŝĂĐŽŶǀŽĐĂĚĂƉĂƌĂŽĮŶĂůĚĞϬϯͬϮϬϮϬĨŽŝƐƵƐƉĞŶƐĂ͕ĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂƉĂŶĚĞŵŝĂĐĂƵƐĂĚĂƉĞůŽ
ŽƌŽŶĂǀşƌƵƐ;ŽǀŝĚͲϭϵͿ͘EŽǀĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞƌĞĚŽƌĞƐĨŽŝĐŽŶǀŽĐĂĚĂĞŝŶƐƚĂůĂĚĂŶĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞǀŝƌƚƵĂůĞŵϭϬͬϬϲŽŶĚĞĨŽŝƐƵƐƉĞŶƐĂ͘ŵƐĞŐƵŶĚĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ĞŵϯϬͬϬϲͬϮϬϮϬ͕ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
'ĞƌĂůĚĞƌĞĚŽƌĞƐĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚĂŶĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞǀŝƌƚƵĂů͕ŽŶĚĞǀŽƚŽƵĞĂƉƌŽǀŽƵŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽĂŽ
WůĂŶŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů͕ŶĂĨŽƌŵĂĚŽĂƌƟŐŽϰϱĚĂ>ĞŝŶǑϭϭ͘ϭϬϭͬϮϬϬϱ͘ŐŽƌĂ͕ŽĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽ
ĂŽƌĞĨĞƌŝĚŽWůĂŶŽƐĞƌĄƐƵďŵĞƟĚŽĂŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽƉĞůŽ:ƵşǌŽĚĂZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ͘ĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽĂŽWůĂŶŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂůĚĂůĞĂůĐŽĨŽŝŽďƟĚĂĐŽŵĂĐŽŶĐŽƌĚąŶĐŝĂĚĞϵϭйĚŽƐ
ĐƌĞĚŽƌĞƐŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐ͕ƌĞŇĞƟŶĚŽĂĐŽŶĮĂŶĕĂĚĞƉŽƐŝƚĂĚĂŶĂůĞĂůĐŽĨƌĞŶƚĞĂƵŵĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞĚĞƐĂĮŽƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽͲŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ƐĞŶĚŽƌĞůĞǀĂŶƚĞƉĂƌĂƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƟŶƵĞĂǀĂŶĕĂŶĚŽĞŵƐĞƵ
ƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƌĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͘KƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉŽŶƚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶŽƌĞĨĞƌŝĚŽĂĚŝƟǀŽƐĆŽ
ŽƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗ ͻ ůĄƵƐƵůĂ ϯ Ͳ DĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ 3.1 ŽŵŽ ƐŽůƵĕĆŽ ŵĂŝƐ ĞĮĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ă
ĞƋƵĂůŝǌĂĕĆŽĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĞƉĂƌƚĞƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĚĂƐZĞĐƵƉĞƌĂŶĚĂƐ͕ŽƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ ƉƌĞǀġ͗ (i) Ă ƌĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽ ĚŽ ƉĂƐƐŝǀŽ ĚĂƐ ZĞĐƵƉĞƌĂŶĚĂƐ͖ (ii) Ă ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ Ğ
ĂůŝĞŶĂĕĆŽ ũƵĚŝĐŝĂů ĚĂ hW/ YƵĞŝƌŽǌ ŽƵ ĚĂ hW/ ůĞŵĞŶƚŝŶĂ͕ ĂůĠŵ ĚĂ ĂůŝĞŶĂĕĆŽ ĚĂ hW/ ŝƌĞŝƚŽƐ
ƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ͕ ĚĂ hW/ dĞƌƌĂƐ ,ŝƉŽƚĞĐĂĚĂƐ Ğ ĚĂ hW/ dĞƌƌĂƐ >ŝǀƌĞƐ͕ Ğ ĚĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŽƵƚƌĂƐ
ƵŶŝĚĂĚĞƐƉƌŽĚƵƚŝǀĂƐŝƐŽůĂĚĂƐ͕ĐƵũĂĐƌŝĂĕĆŽĞŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞĂůŝĞŶĂĕĆŽƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌƌĞƋƵĞƌŝĚĂƐ
ƉĞůŽ'ƌƵƉŽůĞĂůĐŽĞĚĞĨĞƌŝĚĂƐƉĞůŽ:ƵşǌŽĚĂZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂů͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐĂƌƚŝŐŽƐϲϬĞ
ϭϰϮĚĂ>ĞŝĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂů͖Ğ(iii) ĂƉƌĞƐĞƌǀĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞƐƐĞŶĐŝĂŝƐƉĂƌĂĂĐŽŶƟŶƵĂĕĆŽĚĂƐZĞĐƵƉĞƌĂŶĚĂƐ͘ͻůĄƵƐƵůĂϱͲůŝĞŶĂĕĆŽĚĂhW/YƵĞŝƌŽǌŽƵhW/ůĞŵĞŶƟŶĂĞĚĂhW/
dĞƌƌĂƐ,ŝƉŽƚĞĐĂĚĂƐ ϱ͘ϭƐZĞĐƵƉĞƌĂŶĚĂƐĚĞǀĞƌĆŽŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞŽƌŐĂŶŝǌĂƌĞĐŽŶƐƟƚƵŝƌĂhW/
YƵĞŝƌŽǌŽƵĂhW/ůĞŵĞŶƟŶĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉůŝĐĄǀĞů͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϯϬĚŝĂƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚŽƋƵĞŽĐŽƌƌĞƌ
ƉŽƌ ƷůƟŵŽ ĞŶƚƌĞ (i) a Homologação da Proposta Vencedora ClementinaͭYƵĞŝƌŽǌ͖ Ğ (ii) o
ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂĐŽŶĚŝĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂŶĂůĄƵƐƵůĂϱ͘ϲ͘ϱ;ďͿĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉůŝĐĄǀĞů͘ϱ͘ϮO
&ĞĐŚĂŵĞŶƚŽƌĞĚŽƌĞƐhW/ĚĞǀĞƌĄŽĐŽƌƌĞƌŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞĂƚĠŽƷůƟŵŽĚŝĂúƟůĚĞϭϭͬϮϬϮϱ;͞WƌĂ-

WĂƐƐŝǀŽĞƉĂƚƌŝͲ
ŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
;ŶĞŐĂƟǀŽͿ

ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚĞZĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ϮϬϮϬ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ

ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
(Reapresen- (Reapresen(Reapresen- (ReapresenŝƌĐƵůĂŶƚĞ
tado)
tado)
tado)
tado)
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚĞĐĂŶĂϮϯ͘ϭϵϲ
ϯϲ͘ϳϯϱ
ϰϲ͘ϭϮϳ
Ϯϯ͘ϭϵϲ
ϯϲ͘ϳϯϱ
ϰϲ͘ϭϮϳ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚŝǀĞƌƐŽƐϱϱ͘ϰϭϵ
ϳϭ͘ϮϬϳ
ϳϵ͘ϱϯϬ
ϱϲ͘ϳϱϮ
ϳϮ͘ϵϲϰ
ϴϰ͘ϳϭϯ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞ
ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ϭ͘Ϯϭϵ͘ϰϭϳ ϭ͘ϭϬϯ͘ϴϯϱ
ϮϮϭ͘Ϯϴϭ ϭ͘ϮϮϭ͘ϴϵϯ ϭ͘ϭϬϳ͘ϲϵϴ
ϮϮϳ͘ϳϳϱ
Contas a pagar ƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐϮϲϲ͘Ϭϰϵ
Ϯϰϳ͘ϱϳϲ
ϮϮϲ͘Ϯϭϴ
ϭϬϵ͘Ϭϵϴ
ϭϭϵ͘ϲϵϰ
ϭϭϬ͘ϬϬϲ
Parcerias e locaĕƁĞƐĂƉĂŐĂƌ
ϴ͘ϭϭϵ
ϱ͘ϯϱϱ
^ĂůĄƌŝŽƐĞĞŶĐĂƌŐŽƐϯϭ͘ϱϴϭ
Ϯϰ͘ϯϳϵ
ϱϵ͘ϮϮϱ
ϯϭ͘ϱϴϭ
Ϯϰ͘ϯϳϵ
ϱϵ͘ϮϮϱ
/ŵƉŽƐƚŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ
ĂƌĞĐŽůŚĞƌϰϳϵ͘Ϯϴϵ
ϯϲϰ͘ϰϯϱ
ϮϮϰ͘ϱϭϬ
ϱϮϮ͘ϭϵϬ
ϰϬϭ͘ϯϴϬ
Ϯϱϱ͘ϯϬϵ
Adiantamentos
de clientes
ϭϱϰ͘ϲϯϬ
ϴϬ͘ϱϵϳ
ϴϱ͘ϳϯϭ
ϭϱϰ͘ϲϯϴ
ϴϬ͘ϲϬϰ
ϴϱ͘ϳϯϭ
/ŵƉŽƐƚŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ
ƉĂƌĐĞůĂĚŽƐϮϮ͘ϳϴϳ
ϭϴ͘Ϭϱϰ
ϭϵ͘Ϭϯϰ
ϮϮ͘ϴϯϱ
ϭϴ͘Ϭϵϳ
ϭϵ͘ϬϴϮ
KƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƟmentos a pagar
ϯϯ͘ϯϵϲ
ϰϲ͘Ϭϵϱ
ϯϭ͘Ϯϭϰ
ϯϯ͘ϯϵϲ
ϰϲ͘Ϭϵϱ
ϯϭ͘Ϯϭϰ
KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌϯϭ͘ϰϰϬ
Ϯϵ͘ϯϱϮ
Ϯϰ͘ϲϲϳ
ϯϭ͘ϰϱϬ
Ϯϵ͘ϯϱϯ
Ϯϰ͘ϲϲϳ
Ϯ͘ϯϮϱ͘ϯϮϯ Ϯ͘ϬϮϮ͘Ϯϲϱ ϭ͘Ϭϭϳ͘ϱϯϳ Ϯ͘ϮϭϮ͘ϯϴϰ ϭ͘ϵϯϲ͘ϵϵϵ
ϵϰϯ͘ϴϰϵ
EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϯϬϮ͘ϴϲϴ
ϭϳϴ͘ϭϮϳ 1.113.121
ϯϬϭ͘ϴϯϰ
ϭϴϵ͘ϯϳϭ ϭ͘ϭϮϳ͘ϵϯϮ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚĞĐĂŶĂϯ͘Ϭϳϭ
ϯ͘Ϭϳϭ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚŝǀĞƌƐŽƐϮ͘ϳϭϮ
Ϯ͘ϳϯϬ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞ
ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ϯϮ͘ϭϳϰ
ϴϬϳ͘ϱϬϭ
ϯϮ͘ϯϳϰ
ϴϬϴ͘ϭϯϲ
Contas a pagar - partes
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐϯϭϵ
ϯϭϵ
Parcerias e locaĕƁĞƐĂƉĂŐĂƌ
ϭϰϴ͘ϴϭϳ
ϭϯϳ͘ϵϱϳ
/ŵƉŽƐƚŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ
ƉĂƌĐĞůĂĚŽƐϰϰ͘ϲϳϮ
ϰϱ͘ϭϱϰ
ϱϯ͘ϳϱϭ
ϰϱ͘ϮϬϮ
ϰϱ͘ϳϭϰ
ϱϰ͘ϯϰϮ
KƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƟmentos a pagar
ϯϰ͘ϱϮϮ
ϴϲ͘ϭϬϳ
ϵϱ͘ϱϴϲ
ϭϳ͘Ϭϰϯ
ϲϵ͘ϭϴϮ
ϴϭ͘ϱϲϮ
WĂƐƐŝǀŽƐĮƐĐĂŝƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐͲ
Ϯϲ͘ϱϱϳ
Ϯϳ͘ϲϬϵ
Ϯϳ͘ϲϬϵ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂ
ĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ
Ϯϵ͘ϵϱϭ
ϰϲ͘ϴϲϲ
ϭϱϲ͘Ϯϴϯ
Ϯϵ͘ϵϱϭ
ϰϲ͘ϴϲϲ
ϭϱϲ͘Ϯϴϯ
KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌϲ͘ϲϯϬ
ϲ͘ϲϯϬ
dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽ Ϯ͘ϲϮϴ͘ϭϵϭ Ϯ͘ϮϬϬ͘ϯϵϮ Ϯ͘ϭϯϬ͘ϲϱϴ Ϯ͘ϱϭϰ͘Ϯϭϴ Ϯ͘ϭϮϲ͘ϯϳϬ Ϯ͘Ϭϳϭ͘ϳϴϭ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ;ŶĞŐĂƟǀŽͿ
;ϭ͘Ϯϵϴ͘ϬϰϵͿ ;ϭ͘Ϭϭϭ͘ϯϵϱͿ ;ϵϭϴ͘ϲϱϰͿ ;ϭ͘Ϯϵϴ͘ϬϰϵͿ ;ϭ͘Ϭϭϭ͘ϯϵϱͿ ;ϵϭϴ͘ϲϱϰͿ
Capital social
ϱϭ͘Ϯϯϯ
ϱϭ͘Ϯϯϯ
ϱϭ͘Ϯϯϯ
ϱϭ͘Ϯϯϯ
ϱϭ͘Ϯϯϯ
ϱϭ͘Ϯϯϯ
ũƵƐƚĞĚĞĂǀĂůŝĂção patrimonial
ϭϯϳ͘ϱϬϮ
ϭϰϱ͘ϯϮϲ
ϭϲϮ͘ϴϲϬ
ϭϯϳ͘ϱϬϮ
ϭϰϱ͘ϯϮϲ
ϭϲϮ͘ϴϲϬ
WƌĞũƵşǌŽƐ
acumulados
;ϭ͘ϰϴϲ͘ϳϴϰͿ ;ϭ͘ϮϬϳ͘ϵϱϰͿ ;ϭ͘ϭϯϮ͘ϳϰϳͿ ;ϭ͘ϰϴϲ͘ϳϴϰͿ ;ϭ͘ϮϬϳ͘ϵϱϰͿ ;ϭ͘ϭϯϮ͘ϳϰϳͿ
dŽƚĂůƉĂƐƐŝǀŽĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
ůşƋƵŝĚŽ;ŶĞŐĂƟǀŽͿϭ͘ϯϯϬ͘ϭϰϮ ϭ͘ϭϴϴ͘ϵϵϳ ϭ͘ϮϭϮ͘ϬϬϰ ϭ͘Ϯϭϲ͘ϭϲϵ ϭ͘ϭϭϰ͘ϵϳϱ ϭ͘ϭϱϯ͘ϭϮϳ
ǌŽƉĂƌĂŽ&ĞĐŚĂŵĞŶƚŽƌĞĚŽƌĞƐhW/͟Ϳ͘ŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐĚĂƐůĂƐƐĞ/Ă/s͕ĂŶŽǀĂĨŽƌŵĂĚĞ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƐĞƵƐĐƌĠĚŝƚŽƐƐĞĚĂƌĄĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗ůĂƐƐĞ/ͲƌĞĚŽƌĞƐdƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐͲŽŶĨŽƌŵĞ
ƉƌĞǀŝƐĆŽĚĂĐůĄƵƐƵůĂϴĚŽĂĚŝƟǀŽ͕ŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐĚĂĐůĂƐƐĞƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƌĞĐĞďĞƌĆŽŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĞŵ͗
ͻƌĠĚŝƚŽƐdƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐĚĞŽƌŝŐĞŵƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂ͘ŽƌƌŝŐŝĚŽƐƉĞůĂdZĞĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐĚĞũƵƌŽƐĚĞϭйĂŽ
ĂŶŽ͕ĂƉĂƌƟƌĚĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐŶŽƐĂƵƚŽƐĚĂZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂů͕ĞƉĂŐŽƐĞŵϬϳ;ƐĞƚĞͿƉĂƌĐĞůĂƐŵĞŶƐĂŝƐ͕ŝŐƵĂŝƐĞƐƵĐĞƐƐŝǀĂƐ͕ĂƉĂƌƟƌĚĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞ
ŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐŶŽƐĂƵƚŽƐĚĂZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂů͘ͻƌĠĚŝƚŽƐdƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐƋƵĞŶĆŽƐĞũĂŵĚĞŽƌŝŐĞŵ
ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƋƵĞŶĆŽƚĞŶŚĂŵƐŝĚŽŽďũĞƚŽĚĞĂĐŽƌĚŽƐ͘KƐƐĂůĚŽƐĚŽƐƌĠĚŝƚŽƐdƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐƋƵĞŶĆŽ
ĚĞƌŝǀĂŵĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĚŽƚƌĂďĂůŚŽŽƵŶĆŽƐĞũĂŵĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞĂĐŝĚĞŶƚĞƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐ
ĚŽĂƌƟŐŽϰϭ͕/͕ĚĂ>ĞŝĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂů͕ŵĂƐƋƵĞƐĞũĂŵŽƵũĄƚĞŶŚĂŵƐŝĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ
ĐŽŵŽƌĠĚŝƚŽƐdƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐƉĞůŽ:ƵşǌŽĚĂZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ͕ĞƋƵĞŶĆŽƚĞŶŚĂŵƐŝĚŽŽďũĞƚŽĚĞĂĐŽƌĚŽƐ͕
ƐĞƌĆŽĐŽƌƌŝŐŝĚŽƐƉĞůĂdZĂƉĂƌƟƌĚĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐŶŽƐĂƵƚŽƐĚĂZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂů͕ĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐĚĞũƵƌŽƐĚĞϭйĂŽĂŶŽ͕ĞƉĂŐŽƐĞŵϬϳƉĂƌĐĞůĂƐŵĞŶƐĂŝƐ͕ŝŐƵĂŝƐĞƐƵĐĞƐƐŝǀĂƐ͕ƐĞŶĚŽĂƉƌŝŵĞŝƌĂĚĞǀŝĚĂŶŽŵġƐŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƐĞŐƵŝŶƚĞĂŽĚĂ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆo do Aditamento
ŽƵĚĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐŶŽƐĂƵƚŽƐĚĂZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂů͘ͻOs Credores
dƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐƋƵĞƐĞũĂŵƟƚƵůĂƌĞƐĚŽƐƌĠĚŝƚŽƐdƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ͕ƐĞũĂŵĞůĞƐŽƵŶĆŽĚĞŽƌŝŐĞŵƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂ͕
ƌĞĐĞďĞƌĆŽŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĂƚĠZΨϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞŵĂƚĠϯϬĚŝĂƐĐŽŶƐƚĂĚŽƐĚĂĚĂƚĂĚĞŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽ
ĚŝƚĂŵĞŶƚŽŽƵĚĂĚĞĮŶŝƟǀĂŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĚŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽĐƌĠĚŝƚŽ͕ĐĂƐŽƐĞũĂĨĞŝƚĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞă
Homologação do Aditamento. ůĂƐƐĞ//Ğ///ͲƌĞĚŽƌĞƐĐŽŵ'ĂƌĂŶƟĂƌĞĂůĞYƵŝƌŽŐƌĂĨĄƌŝŽƐͲConĨŽƌŵĞƉƌĞǀŝƐĆŽĚĂĐůĄƵƐƵůĂϵĚŽĂĚŝƟǀŽ͕ŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐĚĂĐůĂƐƐĞŐĂƌĂŶƟĂƌĞĂůĞƋƵŝƌŽŐƌĂĨĄƌŝŽƐƌĞĐĞďĞƌĆŽŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐŽƉĕƁĞƐ͕ŽƵ͕ĂƐĂďĞƌ͗KƉĕĆŽͻĂƌġŶĐŝĂĚĞũƵƌŽƐ͘EĆŽ
ŚĂǀĞƌĄŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞũƵƌŽƐĞƚĂŵƉŽƵĐŽŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞũƵƌŽƐŶŽƉĞƌşŽĚŽĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚŽĞŶƚƌĞĂ
data do pedido e o primeiro dia úƟůĚĞϬϳͬϮϬϮϮ͖ͻZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂůĚŽƐƌĠĚŝƚŽƐKƉĕĆŽ͘ƉĂƌƟƌĚŽƉƌŝŵĞŝƌŽĚŝĂúƟůĚĞϬϳͬϮϬϮϮ͕ŽǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂůĚŽƐƌĠĚŝƚŽƐKƉĕĆŽĚĞ
ĐĂĚĂƌĞĚŽƌKƉĕĆŽƐĞƌĄĐŽƌƌŝŐŝĚŽƉĞůĂdZĞĂĐƌĞƐĐŝĚŽĚĞũƵƌŽƐĐŽŵƉŽƐƚŽƐĚĞϭ͕ϱйĂŽĂŶŽ͕ŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƐŽďƌĞŽƐĂůĚŽĚĞǀĞĚŽƌ͘KƐũƵƌŽƐƐĞƌĆŽƉĂŐŽƐŶŽƷůƟŵŽĚŝĂúƟůĚŽƐŵĞƐĞƐĚĞŵĂŝŽĂŶŽǀĞŵďƌŽĚĞĐĂĚĂĂŶŽ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞϬϳͬϮϬϮϮĂƚĠĂĚĂƚĂĚŽĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽƌĞĚŽƌĞƐhW/͖ͻĂƌġŶĐŝĂĚĞƉƌŝŶcipal͘EĆŽƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚĂƋƵĂůƋƵĞƌĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚŽƐƌĠĚŝƚŽƐKƉĕĆŽĞŶƚƌĞĂĚĂƚĂĚŽƉĞĚŝĚŽĞŽ
primeiro dia úƟůĚŽŵġƐĚĞϬϰͬϮϬϮϯĞǆĐĞƚŽ͕ƚŽĚĂǀŝĂ͕ƐĞŽĐŽƌƌĞƌŽĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽƌĞĚŽƌĞƐhW/ĞͬŽƵŽ
ĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽdĞƌƌĂƐ,ŝƉŽƚĞĐĂĚĂƐ͕ŚŝƉſƚĞƐĞĞŵƋƵĞŽƐZĞĐƵƌƐŽƐ>ŝǀƌĞƐhW/ůĞŵĞŶƟŶĂŽƵhW/YƵĞŝƌŽǌĞͬŽƵŽƐZĞĐƵƌƐŽƐhW/dĞƌƌĂƐ,ŝƉŽƚĞĐĂĚĂƐĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĚĞƐƟŶĂĚŽƐƉĂƌĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƐƌĞĚŽƌĞƐhW/ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĄƵƐƵůĂƐϱ͘ϳ͕ϵ͘Ϯ;ĞͿĞ;ĨͿĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŽƉƌĂǌŽĚĞĐĂƌġŶĐŝĂĂƋƵŝĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ͖ͻŵŽƌƟǌĂĕĆŽĞƐĐĂůŽŶĂĚĂĚŽWƌŝŶĐŝƉĂů͘KǀĂůŽƌĚĞ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĚŽƌĠĚŝƚŽKƉĕĆŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌƉĂŐŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐĞŐƵŝŶƚĞĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂ͗;ŝͿϮйĚŽ
ǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂůĚĞƐĞƵƐƌĠĚŝƚŽƐKƉĕĆŽĞŵƵŵĂƷŶŝĐĂƉĂƌĐĞůĂŶŽƷůƟŵŽŝĂjƟůĚĞϭϭͬϮϬϮϯ͖;ŝŝͿ
ϱйĚŽǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂůĚŽƐƌĠĚŝƚŽƐKƉĕĆŽĞŵƵŵĂƷŶŝĐĂƉĂƌĐĞůĂ͕ŶŽƷůƟŵŽĚŝĂúƟůĚĞŶŽǀĞŵďƌŽ
ĚĞϮϬϮϰ͖Ğ;ŝŝŝͿϵϯйĚŽǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂůĚĞĐĂĚĂƵŵĚŽƐƌĠĚŝƚŽƐKƉĕĆŽ͕ĞŵƵŵĂƷŶŝĐĂƉĂƌĐĞůĂ͕ŶŽ
ƷůƟŵŽĚŝĂúƟůĚĞϭϭͬϮϬϮϱ͘ͻƌĠĚŝƚŽƐĐŽŵ'ĂƌĂŶƟĂZĞĂůĚĞĂƚĠZΨϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͘Credores com GaƌĂŶƟĂZĞĂůĚĞƚĞŶƚŽƌĞƐĚĞƌĠĚŝƚŽĐŽŵ'ĂƌĂŶƟĂZĞĂůĂƚĠŽůŝŵŝƚĞĚĞZΨϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬƌĞĐĞďĞƌĆŽϭϬϬй
ĚĞƐĞƵƌĞƐƉĞĐƟǀŽƌĠĚŝƚŽĞŵϯƉĂƌĐĞůĂƐŝŐƵĂŝƐ͕ŵĞŶƐĂŝƐĞƐƵĐĞƐƐŝǀĂƐ͕ǀĞŶĐĞŶĚŽͲƐĞĂƉƌŝŵĞŝƌĂĞŵ
ϯϬĚŝĂƐĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĂĚĂƚĂĚĞŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽŽƵĚĂĚĞĮŶŝƟǀĂŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĚŽ
ƌĞƐƉĞĐƟǀŽĐƌĠĚŝƚŽ͕ĐĂƐŽƐĞũĂĨĞŝƚĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞăĚĂƚĂĚĞŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͘KƉĕĆŽ
ͻĂƌġŶĐŝĂĚĞũƵƌŽƐĞƉƌŝŶĐŝƉĂů͗ϮĂŶŽƐĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĂ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͘ͻReŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ƐŽďƌĞ Ă ƉĂƌĐĞůĂ͗ ĐŽƌƌĞĕĆŽ ƉĞůĂ dĂǆĂ ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂů͕ ĂĐƌĞƐĐŝĚĂ ĚĞ ũƵƌŽƐ ĐŽŵƉŽƐƚŽƐ ĚĞ
Ϭ͕ϱϬйĂŽĂŶŽ͕ŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƐŽďƌĞŽƐĂůĚŽĚĞǀĞĚŽƌ͕ĚĞƐĚĞĂĂƚĂĚĂ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͘ͻ
ŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůͲƌĠĚŝƚŽƐYƵŝƌŽŐƌĂĨĄƌŝŽƐ͗ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞŵϮϮƉĂƌĐĞůĂƐĂŶƵĂŝƐ͕ƐƵĐĞƐƐŝǀĂƐ͕
ƐĞŶĚŽĂƉƌŝŵĞŝƌĂĚĞǀŝĚĂŶŽŵġƐĚĞũƵŶŚŽŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƐĞŐƵŝŶƚĞĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽĚŽƚĠƌŵŝŶŽĚŽ
ƉĞƌşŽĚŽĚĞĐĂƌġŶĐŝĂƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽŝƚĞŵ;ŝͿĂĐŝŵĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĚĞĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽ
ĂĚŝƟǀŽ͘KƉĕĆŽͻKƐƌĞĚŽƌĞƐĐŽŵ'ĂƌĂŶƟĂZĞĂůƟƚƵůĂƌĞƐĚĞŐĂƌĂŶƟĂƐŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƐŽďƌĞŽƐĂƟǀŽƐ
ůŝƐƚĂĚŽƐŶŽŶĞǆŽϭ͘Ϯ͘ϴϳĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽƋƵĞŽƉƚĂƌĞŵƉĞůŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞƐĞƵƐƌĠĚŝƚŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞKƉĕĆŽƐĞƌĆŽƉĂŐŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞŐƵĞ͗;ŝͿŽƐƌĠĚŝƚŽƐĐŽŵ'ĂƌĂŶƟĂZĞĂůƐŽŵĂĚŽƐĐŽŵŽƐƌĠĚŝƚŽƐYƵŝƌŽŐƌĂĨĄƌŝŽƐĚĞƚĂŝƐƌĞĚŽƌĞƐĐŽŵ'ĂƌĂŶƟĂZĞĂůƐĞƌĆŽƉĂŐŽƐĐŽŶũƵŶƚĂĞĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ŵĞĚŝĂŶƚĞŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚŽƐĂƟǀŽƐƐŽďƌĞŽƐƋƵĂŝƐƌĞĐĂĞŵ
ĂƐŐĂƌĂŶƟĂƐĚĂƐƋƵĂŝƐƐĆŽƟƚƵůĂƌĞƐ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞŽĨŽƌŵĂƚŽĞŽƉƌĂǌŽƉĂƌĂĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌ
ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĂĐŽƌĚĂĚŽƐĞŶƚƌĞŽƐƌĞĚŽƌĞƐKƉĕĆŽĞĂƐZĞĐƵƉĞƌĂŶĚĂƐ͕ĞƐƚĂŶĚŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚŝƌĞƚĂ͕ĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞhW/͕ĚĂĕĆŽĞŵƉĂŐĂŵĞŶƚŽŽƵĂƌƌĞŵĂƚĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůƉĂƌĂĂĂůŝĞŶĂĕĆŽ
ĚŽƐĂƟǀŽƐ͖͖Ğ;ŝŝͿŽƐƌĠĚŝƚŽƐEĆŽ^ƵũĞŝƚŽƐĚĞƟƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚĞƚĂůƌĞĚŽƌĐŽŵ'ĂƌĂŶƟĂZĞĂůŶĆŽƉŽderão aderir a este AditamentoůĄƵƐƵůĂϵ͘ϱͲƌĠĚŝƚŽƐĐŽŵ'ĂƌĂŶƟĂZĞĂůĚĞĂƚĠZΨϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͘
ƌĞĚŽƌĞƐĐŽŵ'ĂƌĂŶƟĂZĞĂůĚĞƚĞŶƚŽƌĞƐĚĞƌĠĚŝƚŽĐŽŵ'ĂƌĂŶƟĂZĞĂůĂƚĠŽůŝŵŝƚĞĚĞZΨϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ƌĞĐĞďĞƌĆŽϭϬϬйĚĞƐĞƵƌĞƐƉĞĐƟǀŽƌĠĚŝƚŽĞŵϯƉĂƌĐĞůĂƐŝŐƵĂŝƐ͕ŵĞŶƐĂŝƐĞƐƵĐĞƐƐŝǀĂƐ͕ǀĞŶĐĞŶĚŽͲƐĞ
ĂƉƌŝŵĞŝƌĂĞŵϯϬĚŝĂƐĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĂĂƚĂĚĞ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽŽƵĚĂĚĞĮŶŝƟǀĂ
ŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĚŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽĐƌĠĚŝƚŽ͕ĐĂƐŽƐĞũĂĨĞŝƚĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞăĂƚĂĚĞ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽĚŝƚĂmento. ůĄƵƐƵůĂϵ͘ϰͲƌĠĚŝƚŽƐYƵŝƌŽŐƌĂĨĄƌŝŽƐĚĞĂƚĠZΨϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͘KƐƌĞĚŽƌĞƐYƵŝƌŽŐƌĂĨĄƌŝŽƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĞƌĠĚŝƚŽƐYƵŝƌŽŐƌĂĨĄƌŝŽƐŶŽǀĂůŽƌĚĞĂƚĠZΨϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬƐĞƌĆŽŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƉĂŐŽƐĞŵĂƚĠ
ϯϬĚŝĂƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĂƚĂĚĂ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͘KƐƌĞĚŽƌĞƐYƵŝƌŽŐƌĂĨĄƌŝŽƟƚƵůĂƌĞƐĚĞ
ƌĠĚŝƚŽƐYƵŝƌŽŐƌĂĨĄƌŝŽƐĞŵǀĂůŽƌƐƵƉĞƌŝŽƌĂZΨϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬƉŽĚĞƌĆŽŽƉƚĂƌƉĞůŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞƐĞƵ
ĐƌĠĚŝƚŽŶĂĨŽƌŵĂĚĂůĄƵƐƵůĂϵ͘ϰ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŽƵƚŽƌŐƵĞŵŝƌƌĞǀŽŐĄǀĞůĞŝƌƌĞƚƌĂƚĄǀĞůƋƵŝƚĂĕĆŽĐŽŵ
ƌĞůĂĕĆŽĂŽŵŽŶƚĂŶƚĞƋƵĞĞǆĐĞĚĞƌƌĞĨĞƌŝĚŽƐZΨϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͘ůĂƐƐĞ/sͲƌĞĚŽƌĞƐDͬWWͲŽŶĨŽƌŵĞ
ƉƌĞǀŝƐĆŽĚĂĐůĄƵƐƵůĂϭϬĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͕ŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐĚĂĐůĂƐƐĞDͬWWƌĞĐĞďĞƌĆŽŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ
ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŽƉĕƁĞƐ͕ĂƐĂďĞƌ͗KƉĕĆŽͲDWWͻƌĠĚŝƚŽƐĂƚĠZΨϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͘
ƌĞĚŽƌĞƐDĞWWĚĞƚĞŶƚŽƌĞƐĚĞƌĠĚŝƚŽƐDĞWWĂƚĠŽůŝŵŝƚĞZΨϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬƌĞĐĞďĞƌĆŽϭϬϬйĚĞ
ƐĞƵƌĞƐƉĞĐƟǀŽƌĠĚŝƚŽĞŵĂƚĠϯϬĚŝĂƐĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĂĂƚĂĚĞ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽ
ŽƵĚĂĚĞĮŶŝƟǀĂŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĚŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽĐƌĠĚŝƚŽ͕ĐĂƐŽƐĞũĂĨĞŝƚĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞăĂƚĂĚĞ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͖ͻƌĠĚŝƚŽƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂZΨϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͘KƐƌĞĚŽƌĞƐDĞWWĚĞƚĞŶƚŽƌĞƐĚĞ
ƌĠĚŝƚŽƐDĞWWƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂZΨϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬƌĞĐĞďĞƌĆŽ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞϭϬĂŶŽƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĂƚĂĚĞ
,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽŽƵĚĂĚĞĮŶŝƟǀĂŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĚŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽĐƌĠĚŝƚŽ͕ĐĂƐŽƐĞũĂĨĞŝƚĂ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞăĂƚĂĚĞ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͕ϭϬϬйĚĞƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƌĠĚŝƚŽƐĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐĚĞdZнϬ͕ϮϱйĂŽĂŶŽ͕ĞŵϲƉĂƌĐĞůĂƐƉŽƌĂŶŽ͕ŝŐƵĂŝƐĞƐƵĐĞƐƐŝǀĂƐ͕ĐŽŵǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĚĂƉƌŝŵĞŝƌĂƉĂƌĐĞůĂĚĞǀŝĚĂŶŽŵĞƐŵŽĂŶŽĞŵƋƵĞŽĐŽƌƌĞƌĂ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽŶŽƉƌĂǌŽĚĞϯϬ
ĚŝĂƐĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĂĂƚĂĚĞ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞŶŽƐĂŶŽƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐ
ĂƉƌŝŵĞŝƌĂƉĂƌĐĞůĂƐĞƌĄĚĞǀŝĚĂŶŽŵġƐĚĞũƵŶŚŽĞĂƷůƟŵĂĞŵŶŽǀĞŵďƌŽ͘KƉĕĆŽͲDĞWWͻKƐ
ƌĞĚŽƌĞƐDĞWWƋƵĞŽƉƚĂƌĞŵƉŽƌĞƐƚĂKƉĕĆŽDĞWWƌĞĐĞďĞƌĆŽϲϬйĚĞƐĞƵƌĠĚŝƚŽDĞ
WWĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐĚĞdZнϬ͕ϮϱйĂŽĂŶŽ͕ĞŵϭϮƉĂƌĐĞůĂƐĂŶƵĂŝƐ͕ŝŐƵĂŝƐĞƐƵĐĞƐƐŝǀĂƐ͕ĐŽŵǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ
ĚĂƉƌŝŵĞŝƌĂƉĂƌĐĞůĂŶŽƉƌĂǌŽĚĞϯĂŶŽƐĐŽŶƚĂĚŽĚĂĂƚĂĚĂ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽ;͞KƉĕĆŽ
DĞWW͟Ϳ͘ůĠŵĚĂĨŽƌŵĂĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞŵĐĂĚĂĐůĂƐƐĞ͕ƌĞƐƐĂůƚĂĚŽƐŽƵƚƌĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŵŽĚŝĮĐĂĕĆŽŶŽƚĞǆƚŽĚŽWůĂŶŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂůĚŽ'ƌƵƉŽůĞĂůĐŽͲŽĐƌĞĚŽƌ&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĞƐƵĂĨŽƌŵĂĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘WƌĞǀŝƐƚŽŶĂůĄƵƐƵůĂϭϮĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͕Ž&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ
ĐŽŶĮŐƵƌĂͲƐĞĐŽŵŽƐĞŶĚŽŽĐƌĞĚŽƌƋƵĞƐĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞĂŵĂŶƚĞƌĂƌĞůĂĕĆŽĐŽŶƚƌĂƚƵĂůǀŝŐĞŶƚĞĐŽŵ
Ž'ƌƵƉŽůĞĂůĐŽĚƵƌĂŶƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉĞƌşŽĚŽ͕ĐŽŵŽŝŶƚƵŝƚŽĚĞĐŽůĂďŽƌĂƌĐŽŵĂƌĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽ
ĞĐŽŶƀŵŝĐĂĚĂůĞĂůĐŽ͘WĞůŽĂƵǆşůŝŽ͕ŽĐƌĞĚŽƌƌĞĐĞďĞƵŵĂĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞŶĂĨŽƌŵĂĚĞ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂ ĚŽƐ ĚĞŵĂŝƐ ĐƌĞĚŽƌĞƐ͕ Ă ƐĂďĞƌ͗ KƐ ƌĞĚŽƌĞƐ &ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ
YƵŝƌŽŐƌĂĨĄƌŝŽƐͲĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚĞĐĂŶĂĚĞĂĕƷĐĂƌĞƌĞĚŽƌĞƐ&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐYƵŝƌŽŐƌĂĨĄƌŝŽƐͲƉĂƌĐĞŝƌŽƌƵƌĂůŽƵĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞĞŵĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƌƵƌĂůĞĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐĞͬŽƵƐĞƌǀŝĕŽƐĞƐƐĞŶĐŝĂŝƐƌĞĐĞďĞƌĆŽ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞϱĂŶŽƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĂƚĂĚĞ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͕
ϭϬϬйĚĞƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƌĠĚŝƚŽƐYƵŝƌŽŐƌĂĨĄƌŝŽƐ͕ĞŵϲƉĂƌĐĞůĂƐƉŽƌĂŶŽ͕ŝŐƵĂŝƐĞƐƵĐĞƐƐŝǀĂƐ͕ĐŽŵ
ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĚĂƉƌŝŵĞŝƌĂƉĂƌĐĞůĂĚĞǀŝĚĂŶŽŵĞƐŵŽĂŶŽĞŵƋƵĞŽĐŽƌƌĞƌĂ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽŶŽƉƌĂǌŽĚĞϯϬĚŝĂƐĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĂĂƚĂĚĞ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞ
ŶŽƐĂŶŽƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐĂƉƌŝŵĞŝƌĂƉĂƌĐĞůĂƐĞƌĄĚĞǀŝĚĂŶŽŵġƐĚĞũƵŶŚŽĞĂƷůƟŵĂĞŵŶŽǀĞŵďƌŽ͘
KƐƌĞĚŽƌĞƐ&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐĐŽŵ'ĂƌĂŶƟĂZĞĂů͘KƐƌĞĚŽƌĞƐ&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐĐŽŵ'ĂƌĂŶƟĂZĞĂůƌĞĐĞďĞƌĆŽ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞϰĂŶŽƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĂƚĂĚĞ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͕ϭϬϬйĚĞƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƌĠĚŝƚŽƐĐŽŵ'ĂƌĂŶƟĂZĞĂů͕ĞŵϲƉĂƌĐĞůĂƐƉŽƌĂŶŽ͕ŝŐƵĂŝƐĞƐƵĐĞƐƐŝǀĂƐ͕ ĐŽŵ ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ƉƌŝŵĞŝƌĂ ƉĂƌĐĞůĂ ĚĞǀŝĚĂ ŶŽ ŵĞƐŵŽ ĂŶŽ Ğŵ ƋƵĞ ŽĐŽƌƌĞƌ Ă
,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽŶŽƉƌĂǌŽĚĞϯϬĚŝĂƐĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĂĂƚĂĚĞ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽ
ĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞŶŽƐĂŶŽƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐĂƉƌŝŵĞŝƌĂƉĂƌĐĞůĂƐĞƌĄĚĞǀŝĚĂŶŽŵġƐĚĞũƵŶŚŽĞ
ĂƷůƟŵĂĞŵŶŽǀĞŵďƌŽ͘WŽƌĮŵ͕ƌĞĚŽƌĞƐ&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐDĞWW receberão, no
ƉƌĂǌŽϮĂŶŽƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĂƚĂĚĞ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͕ϭϬϬйĚĞƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƌĠĚŝƚŽƐĐŽŵ'ĂƌĂŶƟĂZĞĂů͕ĞŵϲƉĂƌĐĞůĂƐƉŽƌĂŶŽ͕ŝŐƵĂŝƐĞƐƵĐĞƐƐŝǀĂƐ͕ĐŽŵǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĚĂƉƌŝŵĞŝƌĂ
ƉĂƌĐĞůĂĚĞǀŝĚĂŶŽŵĞƐŵŽĂŶŽĞŵƋƵĞŽĐŽƌƌĞƌĂ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽŶŽƉƌĂǌŽĚĞϯϬĚŝĂƐ
ĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĂĂƚĂĚĞ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞŶŽƐĂŶŽƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐĂ
ƉƌŝŵĞŝƌĂƉĂƌĐĞůĂƐĞƌĄĚĞǀŝĚĂŶŽŵġƐĚĞũƵŶŚŽĞĂƷůƟŵĂĞŵŶŽǀĞŵďƌŽ͘ĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽĂŽWůĂŶŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂůĚĂůĞĂůĐŽĨŽŝŽďƟĚĂĐŽŵĂĐŽŶĐŽƌĚąŶĐŝĂĚĞϵϭйĚŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐ
ŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐ͕ƌĞŇĞƟŶĚŽĂĐŽŶĮĂŶĕĂĚĞƉŽƐŝƚĂĚĂŶĂůĞĂůĐŽĨƌĞŶƚĞĂƵŵĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞĚĞƐĂĮŽƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽͲŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ƐĞŶĚŽƌĞůĞǀĂŶƚĞƉĂƌĂƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƟŶƵĞĂǀĂŶĕĂŶĚŽĞŵƐĞƵƉƌŽĐĞƐƐŽ
ĚĞƌĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͘ŽŵŽŶŽǀŽWůĂŶŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂůĂĚŝƚĂĚŽ͕ĂůĞĂůĐŽƚĞƌĄĂƚĠ
ŽĮŶĂůĚĞϮϬϮϱƉĂƌĂƋƵŝƚĂĕĆŽĚĂŵĂŝŽƌƉĂƌƚĞĚĞƐƵĂĚşǀŝĚĂĐŽŶĐƵƌƐĂů͕ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐĞƌĐĂĚĞϴϬй
ĚŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞǀŝĚŽ͕ƉƌĂǌŽŵĂŝƐĂůŝŶŚĂĚŽăƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞƌĞƚŽŵĂĚĂĚĞƵŵĐŝĐůŽǀŝƌƚƵŽƐŽĚŽŶĞŐſĐŝŽ͕ƋƵĞŝŶĐůƵĞŵ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐŶĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĞƌĞŶŽǀĂĕĆŽĚĞĐĂŶĂǀŝĂŝƐ͘Ɛ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĨŽƌĂŵƉƌĞƉĂƌĂĚĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚŽĚĞĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͘KƐƉůĂŶŽƐĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉĂƌĂƌĞǀĞƌƚĞƌĂƐŝƚƵĂĕĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂĚĞƐĐƌŝƚĂĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĚĞƉĞŶĚĞŵĚŽġǆŝƚŽĚĂƐŵĞĚŝĚĂƐŝŶĐůƵşĚĂƐŶŽƉůĂŶŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ͕ũĄŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ĞĞŶǀŽůǀĞŵ
ĞƐƟŵĂƟǀĂƐĞŝŶĐĞƌƚĞǌĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƐŽďƌĞĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞ͘ϮWƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ A ComƉĂŶŚŝĂĂƉůŝĐŽƵĂƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚĞƐĐƌŝƚĂƐĂďĂŝǆŽĚĞŵĂŶĞŝƌĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĂƚŽĚŽƐŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶĞƐƚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ƐĂůǀŽŝŶĚŝĐĂĕĆŽĂŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͘;sĞũĂƚĂŵďĠŵŶŽƚĂ
ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϮ͘ϭϳͿ͘Ϯ͘ϭĂƐĞĚĞƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĨŽƌĂŵƉƌĞƉĂƌĂĚĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽĐƵƐƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĐŽŵŽďĂƐĞĚĞǀĂůŽƌĞĂũƵƐƚĂĚĂƐ
ƉĂƌĂƌĞŇĞƟƌŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽĚĞĂƟǀŽƐŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐ͕ŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ;ŝŶĐůƵƐŝǀĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐͿĞĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͕ĞǀŝĚĞŶĐŝĂŵ
ƚŽĚĂƐĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉƌſƉƌŝĂƐĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĞƐŽŵĞŶƚĞĞůĂƐ͕ĂƐƋƵĂŝƐ
ĞƐƚĆŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐĐŽŵĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐƉĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŶĂƐƵĂŐĞƐƚĆŽ͘ƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽĚĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƌĞƋƵĞƌŽƵƐŽĚĞĐĞƌƚĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĐƌşƟĐĂƐĞƚĂŵďĠŵŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞ
ũƵůŐĂŵĞŶƚŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƐƵĂƐƉŽůşƟĐĂƐ
ĐŽŶƚĄďĞŝƐ͘ƋƵĞůĂƐĄƌĞĂƐƋƵĞƌĞƋƵĞƌĞŵŵĂŝŽƌŶşǀĞůĚĞũƵůŐĂŵĞŶƚŽĞƉŽƐƐƵĞŵŵĂŝŽƌĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐĄƌĞĂƐŶĂƐƋƵĂŝƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐĞĞƐƟŵĂƟǀĂƐƐĆŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐƉĂƌĂĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĞƐƚĆŽĚŝǀƵůŐĂĚĂƐŶĂEŽƚĂϰ͘ƐƚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĨŽƌĂŵƉƌĞƉĂƌĂĚĂƐĞĞƐƚĆŽƐĞŶĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽ
ƌĂƐŝů͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽƐƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĞŵŝƟĚŽƐƉĞůŽŽŵŝƚġĚĞWƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐŽŶƚĄďĞŝƐ;WƐͿ͘
ƐƚĞĠŽƉƌŝŵĞŝƌŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂŶƵĂŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶŽƋƵĂůŽWϬϲ
;ZϮͿͲƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĨŽƌĂŵĂƉůŝĐĂĚŽƐ͘ƐŵƵĚĂŶĕĂƐŶĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĞƐƚĆŽĚĞƐĐƌŝƚĂƐŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϮ͘ϭϳ͘ĂƉƌŽǀĂĕĆŽĂŽĚŝƚĂŵĞŶƚŽĚŽWůĂŶŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞǀĞŶƚŽƋƵĞƐƵƌŐŝƵĂƉſƐĂĚĂƚĂĚŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞŶĐĞƌƌĂĚŽĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂϯϭͬϬϯͬϮϬϮϬ;EŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϯϯͿĞƉŽƌƚĂŶƚŽŶĆŽĨŽƌĂŵƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽŶĞƐƐĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĐŽŵŽƉƌĞĐŽŶŝǌĂƉĞůŽWϮϱͲǀĞŶƚŽƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐ͘ĞŵŝƐƐĆŽĚĞƐƐĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ĨŽŝ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂ ƉĞůĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ğŵ
ϭϯͬϬϳͬϮϬϮϬ͘dŽĚĂƐĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉƌſƉƌŝĂƐĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ
ĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ĞƐŽŵĞŶƚĞĞůĂƐ͕ĞƐƚĆŽƐĞŶĚŽĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĂƐ͕ĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵăƋƵĞůĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐƉĞůĂ
Administração na sua gestão. Ϯ͘ϭ͘ϭEŽǀĂƐŶŽƌŵĂƐĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐĂŝŶĚĂŶĆŽĞĨĞƟǀĂƐhŵĂƐĠƌŝĞ
ĚĞŶŽǀĂƐŶŽƌŵĂƐƐĞƌĆŽĞĨĞƟǀĂƐƉĂƌĂĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŝŶŝĐŝĂĚŽƐĂƉſƐϭǑͬϬϭͬϮϬϮϬ;ŶŽĐĂƐŽĚĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂ
ϭǑͬϬϰͬϮϬϮϬͿ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽĂĚŽƚŽƵĞƐƐĂƐŶŽƌŵĂƐŶĂƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽĚĞƐƚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘ƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŶŽƌŵĂƐĂůƚĞƌĂĚĂƐĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐŶĆŽĚĞǀĞƌĆŽƚĞƌƵŵŝŵƉĂĐƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ
ŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͗ͻůƚĞƌĂĕƁĞƐŶĂƐƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƐăĞƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŶĐĞŝƚƵĂů
ŶĂƐŶŽƌŵĂƐ/&Z^ĞƉŽƌĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂĚŽƐWƐ͘ͻĞĮŶŝĕĆŽĚĞƵŵŶĞŐſĐŝŽ;ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĂŽWϭϱͿ͘
ͻĞĮŶŝĕĆŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĚĞ;ĞŵĞŶĚĂƐĂŽWϮϲĞWϮϯͿ͘ͻŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞ^ĞŐƵƌŽƐ;WϱϬͿ͘2.2
ŽŶǀĞƌƐĆŽĚĞŵŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ (a) DŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůĞŵŽĞĚĂĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽKƐŝƚĞŶƐŝŶĐůƵşĚŽƐŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƵƐĂŶĚŽĂŵŽĞĚĂĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂů
ĂŵďŝĞŶƚĞĞĐŽŶƀŵŝĐŽ͕ŶŽƋƵĂůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂƚƵĂ;͞ĂŵŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂů͟Ϳ͘ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĞŵƌĞĂŝƐ;ZΨͿ͕ƋƵĞĠĂŵŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůĞĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
(b) dƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞƐĂůĚŽƐƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵŵŽĞĚĂƐĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂƐƐĆŽĐŽŶǀĞƌƟĚĂƐƉĂƌĂĂŵŽĞĚĂ
ĨƵŶĐŝŽŶĂů͕ƵƟůŝǌĂŶĚŽĂƐƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽǀŝŐĞŶƚĞƐŶĂƐĚĂƚĂƐĚĂƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐŽƵĚĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ŶĂƋƵĂů
ŽƐŝƚĞŶƐƐĆŽƌĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐ͘KƐŐĂŶŚŽƐĞĂƐƉĞƌĚĂƐĐĂŵďŝĂŝƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĞƐƐĂƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞĚĂĐŽŶǀĞƌƐĆŽƉĞůĂƐƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽĚŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ
monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado e apresenƚĂĚŽƐĐŽŵŽ͞ƌĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ;EŽƚĂϯϬͿ͘͟Ϯ͘ϯĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŝŶĐůƵĞŵŽĐĂŝǆĂ͕ŽƐĚĞƉſƐŝƚŽƐďĂŶĐĄƌŝŽƐ͕ŽƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĚĞĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽĚĞĂůƚĂ
ůŝƋƵŝĚĞǌĐŽŵǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽƐŽƌŝŐŝŶĂŝƐĚĞĂƚĠƚƌġƐŵĞƐĞƐŽƵŵĞŶŽƐ͕ƋƵĞƐĆŽƉƌŽŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵƵŵŵŽŶƚĂŶƚĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽĚĞĐĂŝǆĂĞƋƵĞĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚŽƐĂƵŵŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞƌŝƐĐŽĚĞŵƵĚĂŶĕĂĚĞǀĂůŽƌ͘ Ϯ͘ϰ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ Ϯ͘ϰ͘ϭƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ŽŵƉĂŶŚŝĂĐůĂƐƐŝĮĐĂƐĞƵƐ
ĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐŽďĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚĞĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͕ƋƵĞƐĆŽĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͕ƵƐĂŶĚŽŽŵĠƚŽĚŽĚĂƚĂǆĂĞĨĞƟǀĂĚĞũƵƌŽƐ͘KƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽƐĆŽĂƚŝǀŽƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŶĆŽĚĞƌŝǀĂƚŝǀŽƐĐŽŵƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĨŝǆŽƐŽƵĚĞƚĞƌŵŝŶĄǀĞŝƐ͕ƋƵĞŶĆŽƐĆŽĐŽƚĂĚŽƐĞŵƵŵ
ŵĞƌĐĂĚŽĂƚŝǀŽ.^ĆŽŝŶĐůƵşĚŽƐĐŽŵŽĂƚŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͕ĞǆĐĞƚŽĂƋƵĞůĞƐĐŽŵƉƌĂǌŽĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭϮŵĞƐĞƐĂƉſƐĂĚĂƚĂĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚŽďĂůĂŶĕŽ;ĞƐƚĞƐƐĆŽĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐĐŽŵŽĂƚŝǀŽƐŶĆŽ
circulantes).KƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽďĂŝǆĂĚŽƐƋƵĂŶĚŽŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĚĞƌĞĐĞďĞƌŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂƚĞŶŚĂŵǀĞŶĐŝĚŽŽƵƚĞŶŚĂŵƐŝĚŽƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐ͕ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ƚŽĚŽƐŽƐƌŝƐĐŽƐĞŽƐďĞŶĞİĐŝŽƐĚĂ
ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ͘ƐƚĞƐĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚŽƐĂƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĞƐĞƵƐŐĂŶŚŽƐŽƵƉĞƌĚĂƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƋƵĂŶĚŽŽĂƟǀŽĠďĂŝǆĂĚŽŽƵĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘
Ϯ͘ϰ͘ϭ͘ϭZĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐͲimpairmentŽŵƉĂŶŚŝĂĂǀĂůŝĂŶŽ
ĮŶĂůĚĞĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĞŚĄĞǀŝĚġŶĐŝĂŽďũĞƟǀĂĚĞƋƵĞŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŽƵŽŐƌƵƉŽĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞƐƚĄĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚŽ͘hŵĂƟǀŽŽƵŐƌƵƉŽĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞƐƚĄĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚŽĞĂƌĞĚƵĕĆŽĂŽ
ǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĠŝŶĐŽƌƌŝĚĂƐŽŵĞŶƚĞƐĞŚĄĞǀŝĚġŶĐŝĂŽďũĞƟǀĂĚĞƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů
ĐŽŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞƵŵŽƵŵĂŝƐĞǀĞŶƚŽƐŽĐŽƌƌŝĚŽƐĂƉſƐŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĚŽƐĂƟǀŽƐ;Ƶŵ
͞ĞǀĞŶƚŽĚĞƉĞƌĚĂ͟ͿĞĂƋƵĞůĞĞǀĞŶƚŽ;ŽƵĞǀĞŶƚŽƐͿĚĞƉĞƌĚĂƚĞŵƵŵŝŵƉĂĐƚŽŶŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂ
ĨƵƚƵƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŽƵŐƌƵƉŽĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞƉŽĚĞƐĞƌĞƐƟŵĂĚŽĚĞ
ŵĂŶĞŝƌĂĐŽŶĮĄǀĞů͘KƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂƵƐĂƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƐĞŚĄĞǀŝĚġŶĐŝĂŽďũĞƟǀĂĚĞ
uma perda por impairment ŝŶĐůƵĞŵ͗;ŝͿĚŝĮĐƵůĚĂĚĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂƌĞůĞǀĂŶƚĞĚŽĞŵŝƐƐŽƌŽƵĚĞǀĞĚŽƌ͖;ŝŝͿ
ƵŵĂƋƵĞďƌĂĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ĐŽŵŽŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂŽƵŵŽƌĂŶŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƐũƵƌŽƐŽƵƉƌŝŶĐŝƉĂů͖;ŝŝŝͿ
WŽƌƌĂǌƁĞƐĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐŽƵũƵƌşĚŝĐĂƐƌĞůĂƟǀĂƐăĚŝĮĐƵůĚĂĚĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂĚŽĚĞǀĞĚŽƌ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂŐĂƌĂŶƚĞĂĞůĞƵŵĂĐŽŶĐĞƐƐĆŽƋƵĞŽĐƌĞĚŽƌŶĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŝĂ͖;ŝǀͿƚŽƌŶĂͲƐĞƉƌŽǀĄǀĞůƋƵĞŽĚĞǀĞĚŽƌ
ĚĞĐůĂƌĞĨĂůġŶĐŝĂŽƵŽƵƚƌĂƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͖KŵŽŶƚĂŶƚĞĚĂƉĞƌĚĂƉŽƌŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚĠŵĞŶƐƵƌĂĚĂĐŽŵŽĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽƐĂƟǀŽƐĞŽǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂ
ĨƵƚƵƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ;ĞǆĐůƵŝŶĚŽŽƐƉƌĞũƵşǌŽƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĨƵƚƵƌŽƋƵĞŶĆŽĨŽƌĂŵŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐͿĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽƐ
ăƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞŵǀŝŐŽƌŽƌŝŐŝŶĂůĚŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘KǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽĂƟǀŽĠƌĞĚƵǌŝĚŽĞŽ
ǀĂůŽƌĚŽƉƌĞũƵşǌŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘^ĞƵŵĞŵƉƌĠƐƟŵŽŽƵŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŵĂŶƟĚŽĂƚĠŽǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽƟǀĞƌƵŵĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐǀĂƌŝĄǀĞů͕ĂƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽƉĂƌĂŵĞĚŝƌƵŵĂ
ƉĞƌĚĂƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĠĂĂƚƵĂůƚĂǆĂĞĨĞƟǀĂĚĞũƵƌŽƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵ
ŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͘ŽŵŽƵŵĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƉƌĄƟĐŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞŵĞŶƐƵƌĂƌĂƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĐŽŵďĂƐĞŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƵƟůŝǌĂŶĚŽƵŵƉƌĞĕŽĚĞŵĞƌĐĂĚŽŽďƐĞƌǀĄǀĞů͘^Ğ͕

ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
(Reapre(ReapreOperações
sentado)
sentado)
Receita
ϲϬϰ͘ϯϳϭ ϳϲϯ͘ϭϵϲ ϲϭϵ͘ϰϲϬ ϳϳϴ͘ϰϭϯ
ƵƐƚŽĚĂƐǀĞŶĚĂƐ
;ϱϰϱ͘ϴϳϯͿ ;ϲϬϴ͘ϮϴϱͿ ;ϱϱϬ͘ϵϳϳͿ ;ϲϭϮ͘ϮϳϭͿ
>ƵĐƌŽďƌƵƚŽ
ϱϴ͘ϰϵϴ ϭϱϰ͘ϵϭϭ
ϲϴ͘ϰϴϯ ϭϲϲ͘ϭϰϮ
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ
;ϱϳ͘ϴϯϴͿ ;ϴϬ͘ϱϮϰͿ ;ϱϳ͘ϳϳϱͿ ;ϴϬ͘ϰϮϯͿ
ĞƐƉĞƐĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐĞŐĞƌĂŝƐ
;ϯϯ͘ϱϮϬͿ ;ϰϬ͘ϯϬϲͿ ;ϯϯ͘ϲϯϴͿ ;ϰϬ͘ϯϳϯͿ
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ
;ϴϱ͘ϲϯϴͿ ϭϮϰ͘Ϭϱϲ ;ϴϲ͘ϵϲϬͿ ϭϭϴ͘ϱϯϰ
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ
ŝŶǀĞƐƟĚĂƐƉŽƌĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ϲ͘ϰϵϮ
ϭϯϲ
>ƵĐƌŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
;ϭϭϮ͘ϬϬϲͿ ϭϱϴ͘Ϯϳϯ ;ϭϬϵ͘ϴϵϬͿ ϭϲϯ͘ϴϴϬ
ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ϭϯϲ͘ϵϮϰ
ϱ͘ϱϵϴ ϭϯϳ͘ϬϯϬ
ϱ͘ϴϱϴ
ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
;ϵϮ͘ϴϴϳͿ ;ϭϯϬ͘ϳϲϳͿ ;ϵϯ͘ϵϴϭͿ ;ϭϯϱ͘ϮϰϮͿ
sĂƌŝĂĕĆŽĐĂŵďŝĂů͕ůşƋƵŝĚĂ
;Ϯϭϴ͘ϯϬϰͿ ;ϭϬϱ͘ϰϲϱͿ ;Ϯϭϴ͘ϯϬϰͿ ;ϭϬϱ͘ϰϲϱͿ
ZĞƐƵůƚĂĚŽƐĐŽŵĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ
;ϭ͘ϰϯϯͿ
;ϭ͘ϰϯϯͿ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
;ϭϳϱ͘ϳϬϬͿ ;ϮϯϬ͘ϲϯϰͿ ;ϭϳϲ͘ϲϴϴͿ ;Ϯϯϰ͘ϴϰϵͿ
WƌĞũƵşǌŽĂŶƚĞƐĚŽ/ZĞĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
;Ϯϴϳ͘ϳϬϲͿ ;ϳϮ͘ϯϲϭͿ ;Ϯϴϲ͘ϱϳϴͿ ;ϳϬ͘ϵϲϵͿ
Imposto de renda e contribuição social
ϭ͘ϬϱϮ ;ϮϬ͘ϯϴϬͿ
;ϳϲͿ ;Ϯϭ͘ϳϳϮͿ
WƌĞũƵşǌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
;Ϯϴϲ͘ϲϱϰͿ ;ϵϮ͘ϳϰϭͿ ;Ϯϴϲ͘ϲϱϰͿ ;ϵϮ͘ϳϰϭͿ

ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚĞZĞƐƵůƚĂĚŽƐ
Abrangentes

ϮϬϮϬ

WƌĞũƵşǌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
;Ϯϴϲ͘ϲϱϰͿ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĂďƌĂŶŐĞŶƚĞĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ;Ϯϴϲ͘ϲϱϰͿ

ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
(Reapresentado)
(Reapresentado)
;ϵϮ͘ϳϰϭͿ ;Ϯϴϲ͘ϲϱϰͿ
;ϵϮ͘ϳϰϭͿ
;ϵϮ͘ϳϰϭͿ ;Ϯϴϲ͘ϲϱϰͿ
;ϵϮ͘ϳϰϭͿ

ŶƵŵƉĞƌşŽĚŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ͕ŽǀĂůŽƌĚĂƉĞƌĚĂƉŽƌŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚĚŝŵŝŶƵŝƌĞĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽƉƵĚĞƌƐĞƌ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂŽďũĞƟǀĂŵĞŶƚĞĐŽŵƵŵĞǀĞŶƚŽƋƵĞŽĐŽƌƌĞƵĂƉſƐŽŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚƐĞƌƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽ͕Ă
ƌĞǀĞƌƐĆŽĚĂƉĞƌĚĂƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ƐĞƌĄƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘
Ϯ͘ϰ͘ϮWĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐKƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽƉĂƐƐŝǀŽƐ
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƉĞůŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͕ƵƟůŝǌĂŶĚŽŽŵĠƚŽĚŽĚĞƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀŽƐ͘
'ĂŶŚŽƐĞƉĞƌĚĂƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŶŽŵŽŵĞŶƚŽĚĂďĂŝǆĂĚŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĚƵƌĂŶƚĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽƉĞůŽŵĠƚŽĚŽĚĞƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀŽƐ͘Contas
ĂƉĂŐĂƌĂŽĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌĂŽƐĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƐĆŽŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĂƉĂŐĂƌƉŽƌďĞŶƐŽƵ
ƐĞƌǀŝĕŽƐƋƵĞĨŽƌĂŵĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐŶŽĐƵƌƐŽŶŽƌŵĂůĚŽƐŶĞŐſĐŝŽƐ͕ƐĞŶĚŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂƐĐŽŵŽƉĂƐƐŝǀŽƐ
ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐƐĞŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĨŽƌĚĞǀŝĚŽŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĂƚĠĚŽǌĞŵĞƐĞƐ͘ĂƐŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ĂƐĐŽŶƚĂƐĂ
ƉĂŐĂƌĂŽƐĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĐŽŵŽƉĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͘^ĆŽ͕ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐƉĞůŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĞ͕ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŵĞŶƐƵƌĂĚĂƐƉĞůŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĐŽŵŽƵƐŽĚŽ
ŵĠƚŽĚŽĚĞƚĂǆĂĞĨĞƟǀĂĚĞũƵƌŽƐ͘EĂƉƌĄƟĐĂ͕ƐĆŽŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐĂŽǀĂůŽƌĚĂĨĂƚƵƌĂ
correspondente.ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮ

ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƐ&ůƵǆŽƐĚĞĂŝǆĂ

ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
(Reapre(Reapresentado)
sentado)
;ϳϮ͘ϯϲϭͿ ;Ϯϴϲ͘ϱϳϴͿ ;ϳϬ͘ϵϲϵͿ

&ůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
WƌĞũƵşǌŽĂŶƚĞƐĚŽ/ZĞĚĂ^
;Ϯϴϳ͘ϳϬϲͿ
ũƵƐƚĞƐƉĂƌĂĐŽŶĐŝůŝĂƌŽƌĞƐƵůƚĂĚŽăƐĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝͲ
ĚĂĚĞƐŐĞƌĂĚĂƐƉĞůĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͗
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽ
ϭϳϳ͘ϭϬϯ
sĂƌŝĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽ
;ϰϲ͘ϴϭϯͿ
ŽŶƐƵŵŽĚĞĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽ
ϭϯϬ͘ϬϳϮ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ
;ϭϲ͘ϵϭϱͿ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĞŵĞƐƚŽƋƵĞƐ
;ϭ͘ϵϲϱͿ
WƌŽǀŝĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĐŽŵĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐĂĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐͲ
Variação cambial não realizada
ϮϮϱ͘ϴϭϴ
:ƵƌŽƐŶĆŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ
ϯϵ͘ϱϴϯ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
;ϲ͘ϰϵϮͿ
WƌŽǀŝƐĆŽ;ƌĞǀĞƌƐĆŽͿƉĂƌĂ
perda de tributos a recuperar
;Ϯ͘ϯϵϰͿ
ZĞƐƵůƚĂĚŽŶĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ϯ͘ϰϲϲ
ũƵƐƚĞĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
;ϭϭ͘ϰϯϯͿ
/ŵƉŽƐƚŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐƌĠĚŝƚŽĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚƵǀŝĚŽƐĂ
ϰϮϭ
ũƵƐƚĞĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞ
;ϭϮϰ͘ϬϯϳͿ
sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ
Contas a receber de clientes
;ϮϬ͘ϰϴϬͿ
Impostos a recuperar
ϭϰ͘ϵϮϳ
/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ;Ϯ͘ϰϮϱͿ
Adiantamento de clientes
ϳϰ͘Ϭϯϯ
ƐƚŽƋƵĞƐ
;ϮϮ͘ϭϱϭͿ
Contas a receber - partes relacionadas
;ϭϵ͘ϳϳϱͿ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ
Outras contas a receber
ϭ͘ϭϯϭ
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĞŽƵƚƌŽƐ
ϭϲϬ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
Ϯϭ͘ϭϱϱ
Salários e encargos
ϳ͘ϮϬϯ
Contas a pagar - partes relacionadas
Ϯϭ͘ϬϳϬ
/ŵƉŽƐƚŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĂƌĞĐŽůŚĞƌ
ϳϰ͘ϱϰϰ
/ŵƉŽƐƚŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƉĂƌĐĞůĂĚŽƐ
ϰ͘Ϯϱϭ
Outras contas a pagar
ϭϭ͘ϮϱϬ
KƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĂƉĂŐĂƌ
ϱ͘ϲϴϳ
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂŐĞƌĂĚŽƉĞůĂƐ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
Ϯϰϵ͘Ϯϴϴ
sĂƌŝĂĕĆŽĐĂŵďŝĂů͕ůşƋƵŝĚĂƉĂŐĂ
;ϳ͘ϱϭϰͿ
:ƵƌŽƐƉĂŐŽƐ
;Ϯϭ͘ϴϵϱͿ
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽŐĞƌĂĚŽ
ƉĞůĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
Ϯϭϵ͘ϴϳϵ
&ůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ĚŝĕĆŽĚĞĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽ
;ϰϳ͘ϳϭϰͿ
ZĞĐĞŝƚĂŶĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ZĞĐĞŝƚĂŶĂĚĞǀŽůƵĕĆŽĚĞĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
;ϵϰ͘ϳϲϰͿ
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
;ϭϰϮ͘ϰϳϴͿ
&ůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐƚŽŵĂĚŽƐ
Ϯϳ͘Ϯϯϰ
WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ
ĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;ϯϵ͘ϳϮϱͿ
ŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚĞƉĂƌĐĞƌŝĂƐ
;ϱϮ͘ϰϬϬͿ
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂŐĞƌĂĚŽƉĞůĂƐ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;ϲϰ͘ϴϵϭͿ
ƵŵĞŶƚŽ;ĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽͿůşƋƵŝĚŽĚĞ
ĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
ϭϮ͘ϱϭϬ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ϭϴ͘ϲϭϰ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ϯϭ͘ϭϮϰ
ϯϭ͘ϭϮϰ

ϭϮϬ͘ϭϭϱ
;Ϯϵ͘ϱϲϵͿ
ϭϲϰ͘ϯϬϲ
;ϱϲ͘ϱϴϴͿ
Ϯ͘ϱϮϱ
;ϭϭ͘ϲϰϯͿ
ϭϮϳ͘Ϭϵϵ
ϰϴ͘ϴϵϲ
;ϭϯϲͿ

ϭϳϰ͘ϲϳϵ ϭϮϬ͘ϭϲϱ
;ϰϲ͘ϴϭϯͿ ;Ϯϵ͘ϱϲϵͿ
ϭϯϬ͘ϬϳϮ ϭϲϰ͘ϯϬϲ
;ϭϲ͘ϵϭϱͿ ;ϱϰ͘ϯϭϮͿ
;ϭ͘ϵϲϱͿ
Ϯ͘ϱϮϱ
- ;ϭϭ͘ϲϰϯͿ
ϮϮϱ͘ϴϭϴ ϭϮϳ͘Ϭϵϵ
ϯϵ͘ϱϰϯ ϰϵ͘ϯϭϱ
-

;ϴϱ͘ϰϯϭͿ
;Ϯ͘ϯϵϰͿ ;ϴϱ͘ϰϯϮͿ
Ϯϰ͘Ϯϳϯ
ϮϰϬ Ϯϳ͘ϱϭϵ
ϰϮ͘ϱϴϭ ;ϭϭ͘ϰϯϯͿ
ϰϮ͘ϱϴϭ
;ϭ͘ϭϮϴͿ
;ϭ͘ϯϵϮͿ
ϱϰϮ
ϵϬϵ
ϭ͘ϯϵϬ
- ;ϭϮϰ͘ϯϯϴͿ
;ϭϱ͘ϴϴϰͿ ;ϮϬ͘ϵϱϵͿ
;ϴ͘ϮϳϲͿ
ϭϱ͘ϭϬϵ
;ϰ͘ϭϯϮͿ
;ϭ͘ϲϲϮͿ
;ϱ͘ϭϯϰͿ
ϳϰ͘Ϭϯϯ
;ϭϳ͘ϮϳϵͿ ;Ϯϭ͘ϵϵϲͿ
ϯϳϴ
ϱϭϯ
ϭϱϯ
Ϯ͘ϴϱϬ
ϭ͘ϭϯϭ
Ϯ͘ϭϬϵ
ϭϳϭ
;ϭϳ͘ϳϭϲͿ
ϮϬ͘ϴϰϯ
;ϯϰ͘ϴϰϲͿ
ϳ͘ϮϬϯ
ϮϮ͘ϰϳϲ ;ϳ͘ϵϵϵͿ
ϭϯϵ͘ϵϮϱ ϴϬ͘ϱϬϭ
;ϴϮ͘ϳϴϱͿ
ϰ͘ϮϮϱ
ϰ͘ϲϴϱ ϭϭ͘Ϯϱϳ
ϱ͘Ϯϰϰ
ϱ͘ϲϴϳ

;ϭϯ͘ϲϱϬͿ
;ϴ͘ϮϳϲͿ
;ϰ͘ϭϯϮͿ
;ϱ͘ϭϮϲͿ
;ϭϵ͘ϮϭϮͿ
ϴ͘Ϭϳϭ
ϭϱϯ
Ϯ͘ϴϵϲ
Ϯ͘Ϭϵϱ
;Ϯϭ͘ϭϰϭͿ
;ϯϰ͘ϴϰϲͿ
ϭϬ͘ϴϬϱ
ϭϰϲ͘Ϭϳϭ
;ϴϱ͘ϬϵϴͿ
ϰ͘ϲϴϲ
ϱ͘Ϯϰϰ

Ϯϲϲ͘ϯϳϳ Ϯϰϳ͘ϳϱϰ
;Ϯϭ͘ϲϯϱͿ
;ϳ͘ϱϭϰͿ
;Ϯϯ͘ϮϳϭͿ ;Ϯϭ͘ϴϵϱͿ

ϮϳϬ͘ϭϮϯ
;Ϯϭ͘ϲϯϱͿ
;Ϯϯ͘ϲϱϮͿ

ϮϮϭ͘ϰϳϭ Ϯϭϴ͘ϯϰϱ

ϮϮϰ͘ϴϯϲ

;ϳϯ͘ϭϬϳͿ ;ϰϳ͘ϳϭϰͿ
ϱϳϵ
Ϯ͘Ϭϱϲ
;ϵϵ͘ϬϯϬͿ ;ϵϰ͘ϳϲϰͿ

;ϳϯ͘ϭϬϳͿ
ϱϳϵ
Ϯ͘Ϭϱϲ
;ϵϵ͘ϬϯϬͿ

;ϭϲϵ͘ϱϬϮͿ ;ϭϰϮ͘ϰϳϴͿ ;ϭϲϵ͘ϱϬϮͿ
ϯϭ͘ϰϳϳ

Ϯϳ͘Ϯϯϰ

ϯϭ͘ϰϳϳ

;ϲϳ͘ϯϰϯͿ
-

;ϰϬ͘ϴϳϯͿ
;ϰϵ͘ϳϯϭͿ

;ϳϬ͘ϲϰϱͿ
-

;ϯϱ͘ϴϲϲͿ

;ϲϯ͘ϯϳϬͿ

;ϯϵ͘ϭϲϴͿ

ϭϲ͘ϭϬϯ
Ϯ͘ϱϭϭ
ϭϴ͘ϲϭϰ
ϭϴ͘ϲϭϰ

ϭϮ͘ϰϵϳ
ϭϴ͘ϲϴϯ
ϯϭ͘ϭϴϬ
ϯϭ͘ϭϴϬ

ϭϲ͘ϭϲϲ
Ϯ͘ϱϭϳ
ϭϴ͘ϲϴϯ
ϭϴ͘ϲϴϯ
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estrutura da indústria) são endereçados pelo seu modelo de gestão. Os riscos
ĞĐŽŶƀŵŝĐŽͲĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƌĞŇĞƚĞŵ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞǀĂƌŝĄǀĞŝƐŵĂĐƌŽĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐ͕ĐŽŵŽƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽĞĚĞũƵƌŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƵƟůŝǌĂŵ͘ƐƐĞƐƌŝƐĐŽƐƐĆŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞƉŽůşƟĐĂƐ
ĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĞŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ͕ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚĞůŝŵŝƚĞƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂ
ĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉŽƐƐƵĞŵƵŵĂƉŽůşƟĐĂĐŽŶƐĞƌǀĂĚŽƌĂĚĞŐĞƐƚĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĞ
ƌŝƐĐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵŽŶŝƚŽƌĂĚŽƐƉĞůĂĂůƚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞĞƐƚĂƉƌĄƟĐĂƉŽƐƐƵŝĐŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐŽďũĞƟǀŽƐƉƌĞƐĞƌǀĂƌŽǀĂůŽƌĞĂůŝƋƵŝĚĞǌĚŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞŐĂƌĂŶƟƌƌĞĐƵƌƐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ƉĂƌĂŽďŽŵĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚŽƐŶĞŐſĐŝŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐƵĂƐĞǆƉĂŶƐƁĞƐ͘KƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƌŝƐĐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐƉĞůĂŐĞƐƚĆŽĚĂĂůƚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƐĆŽŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͕ƌŝƐĐŽĚĞůŝƋƵŝĚĞǌĞƌŝƐĐŽĚĞ
mercado. ϱ͘Ϯ͘ϭZŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽRisco de credito éŽƌŝƐĐŽĚĞƉƌĞũƵşǌŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞ
ƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĐĂƐŽƵŵĐůŝĞŶƚĞŽƵĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞĞŵƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĨĂůŚĞĞŵĐƵŵƉƌŝƌ
ĐŽŵƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ͕ƋƵĞƐƵƌŐĞŵƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĚŽƐƌĞĐĞďşǀĞŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞ
ƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĚĞĐůŝĞŶƚĞƐĞĞŵơƚƵůŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͘EĂŐĞƐƚĆŽĚŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌédito em relação
a clientes, a Companhia e suas controladas adotam como práƟĐĂĂĂŶáůŝƐĞĚĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂ
ĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚĞƐĞƵƐĐůŝĞŶƚĞƐ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽĂĚĞĮŶŝĕĆŽĚĞůŝŵŝƚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĞŵĂďĞƌƚŽ͘ĞĨŽƌŵĂŐĞƌĂů͕ŽĚŝƌĞĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽƐŶĞŐſĐŝŽƐé tratado em
ƌĞƵŶŝƁĞƐƉĂƌĂƚŽŵĂĚĂƐĚĞĚĞĐŝƐƁĞƐ͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞĂĚĞƋƵĂĕƁĞƐĚĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐ͕ǀŝƐĂŶĚŽŵĂŶƚĞƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞƐƉĞƌĂĚŽƐ͘ ϱ͘ϭ͘ϮZŝƐĐŽĚĞůŝƋƵŝĚĞǌRisco de
ůŝƋƵŝĚĞǌĠŽƌŝƐĐŽĞŵƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞƐƚĆŽĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐĂŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐ
ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐĐŽŵƐĞƵƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘ĂďŽƌĚĂŐĞŵĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŶĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞůŝƋƵŝĚĞǌĠĚĞŐĂƌĂŶƟƌ͕ŽŵĄǆŝŵŽƉŽƐƐşǀĞů͕ƋƵĞƐĞŵƉƌĞƚĞŶŚĂůŝƋƵŝĚĞǌ
ƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĐƵŵƉƌŝƌĐŽŵƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĂŽǀĞŶĐĞƌĞŵ͕ƐŽďĐŽŶĚŝĕƁĞƐŶŽƌŵĂŝƐĞĚĞĞƐƚƌĞƐƐĞ͕
ƐĞŵĐĂƵƐĂƌƉĞƌĚĂƐŝŶĂĐĞŝƚĄǀĞŝƐŽƵĐŽŵƌŝƐĐŽĚĞƉƌĞũƵĚŝĐĂƌĂƌĞƉƵƚĂĕĆŽĚĂƐŵĞƐŵĂƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂ
e suas controladas trabalham alinhando disponibilidade e geração de recursos de modo a cumprir
ƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐŶŽƐƉƌĂǌŽƐĂĐŽƌĚĂĚŽƐ͕ĞŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĂůŝĞŶƚĂƌƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕Ă
ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉĂƐƐĂŵƉŽƌƵŵƉĞƌşŽĚŽĚĞŝŶƐƵĮĐŝġŶĐŝĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͕Ğ
ĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞƐƚĄƚƌĂďĂůŚĂŶĚŽƉĂƌĂĂĂĚĞƋƵĂĕĆŽĚŽŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĮŶĂŶĐĞŝƌŽĂŽŇƵǆŽĚĞŐĞƌĂĕĆŽĚĞĐĂŝǆĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ǀŝĚĞŵĂŝŽƌĞƐĚĞƚĂůŚĞƐŶĂEŽƚĂϭ͘ϯ͘ƐĞŐƵŝƌ͕ĞƐƚĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĂƐ
ŵĂƚƵƌŝĚĂĚĞƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐĚĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ĞŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ŶĆŽŝŶĐůƵĞŵŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞ
ĚŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞũƵƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐĞǆĐůƵŝŶĚŽŽŝŵƉĂĐƚŽĚĞĂĐŽƌĚŽƐĚĞŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĚĞŵŽĞĚĂƐ
ƉĞůĂƉŽƐŝĕĆŽůşƋƵŝĚĂ͗;ĂͿŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ϮϬϮϬ
Valor 12 meses
1-2
ϮͲϱ DĂŝƐƋƵĞ
ĐŽŶƚĄďŝů ŽƵŵĞŶŽƐ
anos
anos
ϱĂŶŽƐ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚĞĐĂŶĂ
Ϯϲ͘Ϯϲϳ
Ϯϯ͘ϭϵϲ
ϯϭ
ϲϭ
Ϯ͘ϵϳϵ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚŝǀĞƌƐŽƐ
ϱϴ͘ϭϯϭ
ϱϱ͘ϰϭϵ
Ϯϳ
ϱϰ
Ϯ͘ϲϯϭ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ϭ͘Ϯϱϭ͘ϱϵϭ ϭ͘Ϯϭϵ͘ϰϭϳ ϭϮ͘ϱϳϲ
ϭ͘ϯϱϴ
ϭϴ͘ϮϰϬ
Outras contas a pagar
ϯϴ͘ϬϳϬ
ϯϭ͘ϰϰϬ
ϯ͘ϬϲϮ
ϯ͘Ϭϲϳ
ϱϬϭ
KƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐăƉĂŐĂƌ
ϲϳ͘ϵϭϴ
ϯϯ͘ϯϵϲ ϭϮ͘Ϭϲϵ
ϭϬϬ
ϮϮ͘ϯϱϯ
ϭ͘ϰϰϭ͘ϵϳϳ ϭ͘ϯϲϮ͘ϴϲϴ Ϯϳ͘ϳϲϱ
ϰ͘ϲϰϬ
ϰϲ͘ϳϬϰ
ϮϬϭϵ
Valor 12 meses
1-2
ϮͲϱ DĂŝƐƋƵĞ
ĐŽŶƚĄďŝů ŽƵŵĞŶŽƐ
anos
anos
ϱĂŶŽƐ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚĞĐĂŶĂ
ϯϲ͘ϳϯϱ
ϯϲ͘ϳϯϱ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚŝǀĞƌƐŽƐ
ϳϭ͘ϮϬϳ
ϳϭ͘ϮϬϳ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ϭ͘ϭϬϯ͘ϴϯϱ ϭ͘ϭϬϯ͘ϴϯϱ
Outras contas a pagar
Ϯϵ͘ϯϱϮ
Ϯϵ͘ϯϱϮ
KƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐăƉĂŐĂƌ
ϭϯϮ͘ϮϬϮ
ϰϲ͘Ϭϵϱ ϭϳ͘ϵϵϱ ϯϰ͘ϯϭϰ
ϯϯ͘ϳϵϴ
ϭ͘ϯϳϯ͘ϯϯϭ ϭ͘Ϯϴϳ͘ϮϮϰ ϭϳ͘ϵϵϱ ϯϰ͘ϯϭϰ
ϯϯ͘ϳϵϴ
ϮϬϭϴ
Valor 12 meses
1-2
ϮͲϱ DĂŝƐƋƵĞ
ĐŽŶƚĄďŝů ŽƵŵĞŶŽƐ
anos
anos
ϱĂŶŽƐ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚĞĐĂŶĂ
ϰϲ͘ϭϮϳ
ϰϲ͘ϭϮϳ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚŝǀĞƌƐŽƐ
ϳϵ͘ϱϯϬ
ϳϵ͘ϱϯϬ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ϭ͘ϬϮϴ͘ϳϴϮ ϮϮϭ͘Ϯϴϭ ϮϲϮ͘ϴϵϳ ϰϯϭ͘ϮϱϬ ϭϭϯ͘ϯϱϰ
Outras contas a pagar
Ϯϰ͘ϲϲϳ
Ϯϰ͘ϲϲϳ
KƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐăƉĂŐĂƌ
ϭϮϲ͘ϴϬϬ
ϯϭ͘Ϯϭϰ ϭϱ͘ϭϭϮ ϰϯ͘ϴϮϳ
ϯϲ͘ϲϰϳ
ϭ͘ϯϬϱ͘ϵϬϲ ϰϬϮ͘ϴϭϵ Ϯϳϴ͘ϬϬϵ ϰϳϱ͘Ϭϳϳ ϭϱϬ͘ϬϬϭ
(b) ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϮϬ
Valor 12 meses
1-2
ϮͲϱ DĂŝƐƋƵĞ
ĐŽŶƚĄďŝů ŽƵŵĞŶŽƐ
anos
anos
ϱĂŶŽƐ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚĞĐĂŶĂ
Ϯϲ͘Ϯϲϳ
Ϯϯ͘ϭϵϲ
ϯϭ
ϲϭ
Ϯ͘ϵϳϵ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚŝǀĞƌƐŽƐ
ϱϵ͘ϰϴϮ
ϱϲ͘ϳϱϮ
Ϯϳ
ϱϰ
Ϯ͘ϲϰϵ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ϭ͘Ϯϱϰ͘Ϯϲϳ ϭ͘ϮϮϭ͘ϴϵϯ ϭϮ͘ϳϳϲ
ϭ͘ϯϱϴ ϭϴ͘ϮϰϬ
Outras contas a pagar
ϯϴ͘ϬϴϬ
ϯϭ͘ϰϱϬ ϯ͘ϬϲϮ
ϯ͘Ϭϲϳ
ϱϬϭ
KƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐăƉĂŐĂƌ
ϱϬ͘ϰϯϵ
ϯϯ͘ϯϵϲ ϭϮ͘Ϭϲϵ
ϭϬϬ
ϰ͘ϴϳϰ
ϭ͘ϰϮϴ͘ϱϯϱ ϭ͘ϯϲϲ͘ϲϴϳ Ϯϳ͘ϵϲϱ
ϰ͘ϲϰϬ Ϯϵ͘Ϯϰϯ
ϮϬϭϵ
Valor 12 meses
1-2
ϮͲϱ DĂŝƐƋƵĞ
ĐŽŶƚĄďŝů ŽƵŵĞŶŽƐ
anos
anos
ϱĂŶŽƐ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚĞĐĂŶĂ
ϯϲ͘ϳϯϱ
ϯϲ͘ϳϯϱ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚŝǀĞƌƐŽƐ
ϳϮ͘ϵϲϰ
ϳϮ͘ϵϲϰ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ϭ͘ϭϬϳ͘ϲϵϴ ϭ͘ϭϬϳ͘ϲϵϴ
Outras contas a pagar
Ϯϵ͘ϯϱϯ
Ϯϵ͘ϯϱϯ
KƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐăƉĂŐĂƌ
ϭϭϱ͘Ϯϳϳ
ϰϲ͘Ϭϵϱ ϭϳ͘ϵϵϱ ϯϰ͘ϯϭϰ ϭϲ͘ϴϳϯ
ϭ͘ϯϲϮ͘ϬϮϳ ϭ͘ϮϵϮ͘ϴϰϱ ϭϳ͘ϵϵϱ ϯϰ͘ϯϭϰ ϭϲ͘ϴϳϯ
ϮϬϭϴ
Valor 12 meses
1-2
ϮͲϱ DĂŝƐƋƵĞ
ĐŽŶƚĄďŝů ŽƵŵĞŶŽƐ
anos
anos
ϱĂŶŽƐ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚĞĐĂŶĂ
ϰϲ͘ϭϮϳ
ϰϲ͘ϭϮϳ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚŝǀĞƌƐŽƐ
ϴϰ͘ϳϭϯ
ϴϰ͘ϳϭϯ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ϭ͘Ϭϯϱ͘ϵϭϭ ϮϮϳ͘ϳϳϱ Ϯϲϯ͘ϭϯϮ ϰϯϭ͘ϲϱϬ ϭϭϯ͘ϯϱϰ
Outras contas a pagar
Ϯϰ͘ϲϲϳ
Ϯϰ͘ϲϲϳ
KƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐăƉĂŐĂƌ
ϭϭϮ͘ϳϳϲ
ϯϭ͘Ϯϭϰ ϭϱ͘ϭϭϮ ϰϯ͘ϴϮϳ ϮϮ͘ϲϮϯ
ϭ͘ϯϬϰ͘ϭϵϰ ϰϭϰ͘ϰϵϲ Ϯϳϴ͘Ϯϰϰ ϰϳϱ͘ϰϳϳ ϭϯϱ͘ϵϳϳ
ϱ͘Ϯ͘ϯZŝƐĐŽĚĞŵĞƌĐĂĚŽ Decorre da possibilidade de oscilação dos preços de mercado, tais como
ƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽ͕ƚĂǆĂƐĚĞũƵƌŽƐĞƉƌĞĕŽƐĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĚŽƐŽƵƉƌŽĚƵǌŝĚŽƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐŝŶƐƵŵŽƐƵƟůŝǌĂĚŽƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽ͘ϱ͘Ϯ͘ϯ͘ϭZŝƐĐŽĚĞƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽ
ĞĐŽƌƌĞĚĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞŽƐĐŝůĂĕƁĞƐĚĂƐƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽĚĂƐŵŽĞĚĂƐĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐ
ƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉĂƌĂĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŝŶƐƵŵŽƐ͕ĂǀĞŶĚĂĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐĞĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƚĞŵŇƵǆŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞ
ĐŽŵƉƌĂƐĞǀĞŶĚĂƐĞŵŽƵƚƌĂƐŵŽĞĚĂƐ͘KƐƐĂůĚŽƐĚĞĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĞǆƉŽƐƚŽƐĂŵŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ
ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŵĚſůĂƌĞƐŶŽƌƚĞͲĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐĞĞƐƚĆŽ
ĂƐƐŝŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͗
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
Contas a receber em
Milhares Milhares Milhares Milhares Milhares Milhares
ĚſůĂƌĞƐ
ĚĞh^ ĚĞZĞĂŝƐ
ĚĞh^ ĚĞZĞĂŝƐ
ĚĞh^ ĚĞZĞĂŝƐ
norte-americanos
ϰϭϮ
Ϯ͘ϭϰϮ
ϭ͘ϱϵϭ
ϲ͘ϮϬϬ
ϯ͘ϱϴϱ
ϭϭ͘ϵϭϳ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐͬĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ĞŵĚſůĂƌĞƐŶŽƌƚĞͲ
ĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐ;ϭϱϴ͘ϴϬϯͿ
;ϴϮϱ͘ϱϳϬͿ ;ϭϲϱ͘ϱϬϯͿ ;ϲϰϰ͘ϵϭϲͿ ;ϭϲϵ͘ϬϰϲͿ ;ϱϲϭ͘ϴϳϲͿ
ǆƉŽƐŝĕĆŽ͕ůşƋƵŝĚĂ
;ϭϱϴ͘ϯϵϭͿ ;ϴϮϯ͘ϰϮϴͿ ;ϭϲϯ͘ϵϭϮͿ ;ϲϯϴ͘ϳϭϲͿ ;ϭϲϱ͘ϰϲϭͿ ;ϱϰϵ͘ϵϱϵͿ
KƌŝƐĐŽĚĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĐĂŵďŝĂŝƐƐŽďƌĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĠŵŝŶŝŵŝǌĂĚŽƉŽƌƚĂůǀĂƌŝĂĕĆŽ
ĞƐƚĂƌƚĂŵďĠŵůĂƐƚƌĞĂĚĂĐŽŵĂƉƌĞĐŝĮĐĂĕĆŽĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůƉƌŽĚƵƚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ;ĂĕƷĐĂƌͿ͕ƉŽŝƐĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚĞƐƚĞƉƌŽĚƵƚŽĠĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĚŽǀŝĂĞǆƉŽƌƚĂĕĆŽ͕ƐĞŶĚŽĂƐƐŝŵ͕ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞŽŚĞĚŐĞ
ĐĂŵďŝĂůĚĂĚşǀŝĚĂĠƌĞĂůŝǌĂĚŽǀŝĂƌĞĐĞŝƚĂĚĞĂĕƷĐĂƌ͕ĮǆĂŶĚŽƉƌĞĕŽĚŽŵĞƐŵŽĞĐŽŵƉĞŶƐĂŶĚŽĚſůĂƌ
ƌĞĐĞďŝĚŽǀƐ͘ĚſůĂƌƉĂŐŽŶŽĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽ͘ϱ͘Ϯ͘ϯ͘ϮZŝƐĐŽĚĞƚĂǆĂƐĚĞũƵƌŽƐDecorre da possibilidaĚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐŽĨƌĞƌŐĂŶŚŽƐŽƵƉĞƌĚĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞŽƐĐŝůĂĕƁĞƐĚĞƚĂǆĂƐĚĞũƵƌŽƐŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐ
ƐŽďƌĞƐĞƵƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘sŝƐĂŶĚŽĂŵŝƟŐĂĕĆŽĚĞƐƐĞƟƉŽĚĞƌŝƐĐŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂďƵƐĐĂĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂƌĂĐĂƉƚĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞƚĂǆĂƐƉƌĞĮǆĂĚĂƐŽƵƉſƐͲĮǆĂĚĂƐ͘^ĞŐƵĞĂŶĂůŝƐĞ
ĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞǀĂƌŝĂĕĆŽŶĂƐƚĂǆĂƐĚĞũƵƌŽƐĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĞŵĂďĞƌƚŽŶŽ
ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ͗
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ϮϬϮϬ
Alta
ĂŝǆĂ
WƌŽǀĄǀĞů
Ϯϱй
ϱϬй
Ϯϱй
ϱϬй
dĂǆĂŵĠĚŝĂƉŽŶĚĞƌĂĚĂĚĞũƵƌŽƐ
ϲй
ϳ͕ϱй
ϵ͕Ϭй
ϰ͕ϱй
ϯ͕Ϭй
sĂůŽƌĞƐĚŽƐũƵƌŽƐĞŵZΨ
ϳϰ͘ϳϰϯ ϵϯ͘ϰϮϴ ϭϭϮ͘ϭϭϰ ϱϲ͘Ϭϱϳ ϯϳ͘ϯϳϭ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϮϬ
Alta
ĂŝǆĂ
WƌŽǀĄǀĞů
Ϯϱй
ϱϬй
Ϯϱй
ϱϬй
dĂǆĂŵĠĚŝĂƉŽŶĚĞƌĂĚĂĚĞũƵƌŽƐ
ϲй
ϳ͕ϱй
ϴ͕ϵй
ϰ͕ϱй
ϯ͕Ϭй
sĂůŽƌĞƐĚŽƐũƵƌŽƐĞŵZΨ
ϳϰ͘ϴϭϬ ϵϯ͘ϱϭϯ ϭϭϮ͘Ϯϭϱ ϱϲ͘ϭϬϴ ϯϳ͘ϰϬϱ
ϱ͘ϯZŝƐĐŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůRisco operacional éŽƌŝƐĐŽĚĞƉƌĞũƵşǌŽƐĚŝƌĞƚŽƐŽƵŝŶĚŝƌĞƚŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞ
ƵŵĂǀĂƌŝĞĚĂĚĞĚĞĐĂƵƐĂƐĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐĂƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͕ƉĞƐƐŽĂů͕ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞĚĞĨĂƚŽƌĞƐĞǆƚĞƌŶŽƐ͕ĞǆĐĞƚŽƌŝƐĐŽƐĚĞĐƌĞĚŝƚŽ͕ŵĞƌĐĂĚŽĞůŝƋƵŝĚĞǌ͕ĐŽŵŽ
ĂƋƵĞůĞƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞĞǆŝŐġŶĐŝĂƐůĞŐĂŝƐĞƌĞŐƵůĂƚſƌŝĂƐĞĚĞƉĂĚƌƁĞƐŐĞƌĂůŵĞŶƚĞĂĐĞŝƚŽƐĚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͘ZŝƐĐŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐƐƵƌŐĞŵĚĞƚŽĚĂƐĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͘KŽďũĞƟǀŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂéĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌŽƌŝƐĐŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ
ĚĞƉƌĞũƵşǌŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞĚĂŶŽƐĂƐƵĂƌĞƉƵƚĂĕĆŽĞďƵƐĐĂƌĞĮĐĄĐŝĂĚĞĐƵƐƚŽƐĞƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞƋƵĞƌĞƐƚƌŝŶũĂŵŝŶŝĐŝĂƟǀĂĞĐƌŝĂƟǀŝĚĂĚĞ͘ ϱ͘ϰZŝƐĐŽĚĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĐĂƉŝƚĂů
ĞĐŽƌƌĞĚĂĞƐĐŽůŚĂĞŶƚƌĞĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ;ĂƉŽƌƚĞƐĚĞĐĂƉŝƚĂůĞƌĞƚĞŶĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐͿĞĐĂƉŝƚĂůĚĞ
ƚĞƌĐĞŝƌŽƐƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĨĂǌĞŵƉĂƌĂĮŶĂŶĐŝĂƌƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͘WĂƌĂŵŝƟŐĂƌ
ŽƐƌŝƐĐŽƐĚĞůŝƋƵŝĚĞǌĞĂŽƟŵŝǌĂĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽŵĠĚŝŽƉŽŶĚĞƌĂĚŽĚŽĐĂƉŝƚĂů͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂŵŽŶŝƚŽƌĂ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞŽƐŶşǀĞŝƐĚĞĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƉĂĚƌƁĞƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͘ϲƐƟŵĂƟǀĂĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽWƌĞƐƐƵƉƁĞͲƐĞƋƵĞŽƐƐĂůĚŽƐĚĂƐĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐĞĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌĂŽƐ
ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƉĞůŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝů͕ŵĞŶŽƐĞǀĞŶƚƵĂůƉĞƌĚĂ;ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚͿ͕ĞƐƚĞũĂŵƉƌſǆŝŵŽƐĚĞƐĞƵƐ
ǀĂůŽƌĞƐũƵƐƚŽƐ͘KǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ƉĂƌĂĮŶƐĚĞĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ͕ĠĞƐƟŵĂĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞ
ŽĚĞƐĐŽŶƚŽĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐĨƵƚƵƌŽƐƉĞůĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐǀŝŐĞŶƚĞŶŽŵĞƌĐĂĚŽ͕ƋƵĞĞƐƚĄ
ĚŝƐƉŽŶşǀĞůƉĂƌĂĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉĂƌĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĂƉůŝĐĂŵŽWϰϬ;ZϭͿƉĂƌĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐŶŽ
ďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůƉĞůŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͕ŽƋƵĞƌĞƋƵĞƌĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĂƐŵĞŶƐƵƌĂĕƁĞƐĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉĞůŽ
ŶşǀĞůĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞŚŝĞƌĂƌƋƵŝĂĚĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽ͗͘WƌĞĕŽƐĐŽƚĂĚŽƐ;ŶĆŽĂũƵƐƚĂĚŽƐͿĞŵŵĞƌĐĂĚŽƐĂƟǀŽƐ
ƉĂƌĂĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐŝĚġŶƟĐŽƐ;ŶşǀĞůϭͿ͘͘/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ĂůĠŵĚŽƐƉƌĞĕŽƐĐŽƚĂĚŽƐ͕ŝŶĐůƵşĚĂƐŶŽŶşǀĞů
ϭ͕ƋƵĞƐĆŽŽďƐĞƌǀĄǀĞŝƐƉĞůŽŵĞƌĐĂĚŽƉĂƌĂŽĂƟǀŽŽƵƉĂƐƐŝǀŽ͕ƐĞũĂĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ;ŽƵƐĞũĂ͕ĐŽŵŽƉƌĞĕŽƐͿŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ;ŽƵƐĞũĂ͕ĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚŽƐƉƌĞĕŽƐͿ;ŶşǀĞůϮͿ͘͘/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉĂƌĂŽƐĂƟǀŽƐŽƵƉĂƐƐŝǀŽƐƋƵĞŶĆŽƐĆŽďĂƐĞĂĚĂƐŶŽƐĚĂĚŽƐĂĚŽƚĂĚŽƐƉĞůŽŵĞƌĐĂĚŽ;ŽƵƐĞũĂ͕ŝŶƐĞƌĕƁĞƐŶĆŽŽďƐĞƌǀĄǀĞŝƐͿ
;ŶşǀĞůϯͿ͘ŵϯϭͬϬϯͬϮϬϮϬ͕ŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂǀĂůŽƌũƵƐƚŽŵĂŶƟĚŽƐƉĞůĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ;EŽƚĂϳͿ͕ĞƐƚĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽEşǀĞůϮ;ŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵͲEşǀĞů
ϮͿĞǆĐĞƚŽŽĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽƋƵĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽĐŽŵŽEşǀĞůϯ͘ϳ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƉŽƌĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ƟǀŽ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ
ĚĞĐĂŝǆĂ
ϯϭ͘ϭϮϰ
ϭϴ͘ϲϭϰ
Ϯ͘ϱϭϭ
ϯϭ͘ϭϴϬ
ϭϴ͘ϲϴϯ
Ϯ͘ϱϭϳ
Contas a receber
de clientes
ϰ͘ϲϴϯ
ϳ͘Ϭϵϱ
ϭϯ͘ϲϲϯ
ϰ͘ϵϲϰ
ϳ͘ϯϴϰ
ϭϳ͘Ϭϯϰ
KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌϯ͘Ϭϱϲ
ϰ͘ϭϴϲ
ϳ͘Ϭϯϲ
ϯ͘Ϭϱϲ
ϰ͘ϭϴϲ
ϳ͘ϬϴϮ
WĂƐƐŝǀŽ
KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚĞĐĂŶĂ
Ϯϲ͘Ϯϲϳ
ϯϲ͘ϳϯϱ
ϰϲ͘ϭϮϳ
Ϯϲ͘Ϯϲϳ
ϯϲ͘ϳϯϱ
ϰϲ͘ϭϮϳ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚŝǀĞƌƐŽƐ
ϱϴ͘ϭϯϭ
ϳϭ͘ϮϬϳ
ϳϵ͘ϱϯϬ
ϱϵ͘ϰϴϮ
ϳϮ͘ϵϲϰ
ϴϰ͘ϳϭϯ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞ
ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ϭ͘Ϯϱϭ͘ϱϵϭ ϭ͘ϭϬϯ͘ϴϯϱ ϭ͘ϬϮϴ͘ϳϴϮ ϭ͘Ϯϱϰ͘Ϯϲϳ ϭ͘ϭϬϳ͘ϲϵϴ ϭ͘Ϭϯϱ͘ϵϭϭ
Outras contas a pagar
ϯϴ͘ϬϳϬ
Ϯϵ͘ϯϱϮ
Ϯϰ͘ϲϲϳ
ϯϴ͘ϬϴϬ
Ϯϵ͘ϯϱϯ
Ϯϰ͘ϲϲϳ
KƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
a pagar
ϲϳ͘ϵϭϴ ϭϯϮ͘ϮϬϮ ϭϮϲ͘ϴϬϬ
ϱϬ͘ϰϯϵ ϭϭϱ͘Ϯϳϳ ϭϭϮ͘ϳϳϲ
ϴĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ĂŝǆĂ
Ϯ
ϲ
ϭ
Ϯ
ϲ
ϭ
ĞƉſƐŝƚŽƐďĂŶĐĄƌŝŽƐ
ϯ͘ϮϮϱ ϭϳ͘ϱϯϬ Ϯ͘ϯϳϴ ϯ͘ϮϮϲ ϭϳ͘ϱϯϬ Ϯ͘ϯϳϴ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
Ϯϳ͘ϴϵϳ ϭ͘Ϭϳϴ
ϭϯϮ Ϯϳ͘ϵϱϮ ϭ͘ϭϰϳ
ϭϯϴ
ϯϭ͘ϭϮϰ ϭϴ͘ϲϭϰ Ϯ͘ϱϭϭ ϯϭ͘ϭϴϬ ϭϴ͘ϲϴϯ Ϯ͘ϱϭϳ
KƐ ƐĂůĚŽƐ ĚĞ ĐĂŝǆĂ Ğ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ ĚĞ ĐĂŝǆĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ǀĂůŽƌĞƐ ĐŽŵ ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐ ŚĄ ϵϬ ĚŝĂƐ͕ ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ ƉĂƌĂ ƵƟůŝǌĂĕĆŽ Ă ƋƵĂůƋƵĞƌ ƚĞŵƉŽ͕ ƐĞŵ ǀşŶĐƵůŽƐ
ĚĞ ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽ͘ Ɛ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ƐĆŽ ĚŝĄƌŝĂƐ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ ƉŽƌ ĞƌƟĮĐĂĚŽƐ ĚĞ ĞƉſƐŝƚŽ ĂŶĐĄƌŝŽ Ͳ Ɛ ĂƚƌĞůĂĚŽƐ ĂŽ ĞƌƟĮĐĂĚŽ ĚĞ ĞƉſƐŝƚŽ /ŶƚĞƌďĂŶĐĄƌŝŽ
Ͳ /͕ ƌĞŵƵŶĞƌĂĚĂƐ ƉĞůĂ ƚĂǆĂ ŵĠĚŝĂ ĚŽ /͕ ǀĂƌŝĄǀĞů ĂŽ ƉƌĂǌŽ Ğŵ ƋƵĞ Ž ƐĂůĚŽ ĮĐĂ ĂƉůŝĐĂĚŽ͘
ϵCŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ůŝĞŶƚĞƐŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ
Ϯ͘ϭϰϮ ϲ͘ϮϬϬ ϭϭ͘ϵϭϳ
Ϯ͘ϭϰϮ ϲ͘ϮϬϬ ϭϭ͘ϵϭϳ
ůŝĞŶƚĞƐŶŽƉĂşƐ
ϯ͘ϲϰϯ ϭ͘ϱϳϲ ϭ͘ϴϴϱ
ϱ͘ϯϭϮ ϯ͘ϯϭϳ ϲ͘ϴϬϴ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐƌĠĚŝƚŽĚĞ
ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚƵǀŝĚŽƐĂ
;ϭ͘ϭϬϮͿ ;ϲϴϭͿ
;ϭϯϵͿ ;Ϯ͘ϰϵϬͿ ;Ϯ͘ϭϯϯͿ ;ϭ͘ϲϵϭͿ
ϰ͘ϲϴϯ ϳ͘Ϭϵϱ ϭϯ͘ϲϲϯ
ϰ͘ϵϲϰ ϳ͘ϯϴϰ ϭϳ͘Ϭϯϰ
KǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĚĂƐĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐƉŽĚĞƐĞƌĂƐƐŝŵĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚŽ͗
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ǀĞŶĐĞƌ
ϱϴϰ ϱ͘ϬϬϬ ϭϮ͘Ϭϰϯ ϭ͘ϬϲϮ ϱ͘ϯϵϬ ϭϮ͘ϴϲϵ
sĞŶĐŝĚŽƐĚĞϭĂϭϴϬĚŝĂƐ
ϯ͘ϱϰϰ ϭ͘ϱϭϳ
ϭ͘ϭϳϳ ϰ͘ϳϯϱ Ϯ͘ϴϲϴ ϱ͘Ϯϳϰ
sĞŶĐŝĚŽƐĂŵĂŝƐĚĞϭϴϬĚŝĂƐ
ϭ͘ϲϱϳ ϭ͘Ϯϱϵ
ϱϴϮ ϭ͘ϲϱϳ ϭ͘Ϯϱϵ
ϱϴϮ
^ĂůĚŽĮŶĂů
ϱ͘ϳϴϱ ϳ͘ϳϳϲ ϭϯ͘ϴϬϮ ϳ͘ϰϱϰ ϵ͘ϱϭϳ ϭϴ͘ϳϮϱ
Ɛ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕƁĞƐ ŶĂ ƉƌŽǀŝƐĆŽ ƉĂƌĂ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚƵǀŝĚŽƐĂ ĚĞ ĐŽŶƚĂƐ Ă ƌĞĐĞďĞƌ ĚĞ
ĐůŝĞŶƚĞƐƐĆŽĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗
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ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
Saldo inicial
;ϲϴϭͿ
;ϭϯϵͿ
;ϰϱϱͿ
;Ϯ͘ϭϯϯͿ
;ϭ͘ϲϵϭͿ
;ϴϵϭͿ
ZĞǀĞƌƐĆŽ
ϭϵϲ
ϰϵϵ
ϳϲϱ
ϯ͘ϯϰϰ
ϭ͘ϴϬϳ
ϴϯϯ
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ
;ϲϭϳͿ
;ϭ͘ϬϰϭͿ
;ϰϰϵͿ
;ϯ͘ϳϬϭͿ
;Ϯ͘ϮϰϵͿ
;ϭ͘ϲϯϯͿ
^ĂůĚŽĮŶĂů
;ϭ͘ϭϬϮͿ
;ϲϴϭͿ
;ϭϯϵͿ
;Ϯ͘ϰϵϬͿ
;Ϯ͘ϭϯϯͿ
;ϭ͘ϲϵϭͿ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŶƚĞŶĚĞƋƵĞĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚƵǀŝĚŽƐĂĠ
ƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĐŽďƌŝƌĂƐƉĞƌĚĂƐĞƐƟŵĂĚĂƐŶĂƐĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ͘ϭϬƐƚŽƋƵĞƐ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
Produtos acabados
ϱϵϱ ϲ͘ϭϯϰ ϭϰ͘ϰϳϲ
ϱϵϱ ϲ͘ϭϯϰ ϭϰ͘ϰϳϲ
Produtos em elaboração
ϰϰϮ ϭ͘ϬϰϮ
ϰϰϮ ϭ͘ϬϰϮ
DĂƚĠƌŝĂŝƐĚĞĂůŵŽǆĂƌŝĨĂĚŽĞŽƵƚƌŽƐϵ͘ϯϱϰ ϭϰ͘ϲϰϬ ϭϲ͘ϴϳϴ ϵ͘ϰϲϱ ϭϱ͘Ϭϯϯ ϭϳ͘ϭϴϭ
ϵ͘ϵϰϵ Ϯϭ͘Ϯϭϲ ϯϮ͘ϯϵϲ ϭϬ͘ϬϲϬ Ϯϭ͘ϲϬϵ ϯϮ͘ϲϵϵ
;ͲͿWƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂŽďƐŽůĞƐĐġŶĐŝĂ
;Ϯ͘ϮϳϱͿ ;ϭ͘ϴϬϯͿ
;ϳϲϵͿ ;Ϯ͘ϮϳϱͿ ;ϭ͘ϴϬϯͿ
;ϳϲϵͿ
;ͲͿWƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂZĞĚƵĕĆŽĂŽ
ǀĂůŽƌĚĞŵĞƌĐĂĚŽ
- ;Ϯ͘ϰϯϴͿ
;ϵϰϳͿ
- ;Ϯ͘ϰϯϴͿ
;ϵϰϳͿ
ϳ͘ϲϳϰ ϭϲ͘ϵϳϱ ϯϬ͘ϲϴϬ ϳ͘ϳϴϱ ϭϳ͘ϯϲϴ ϯϬ͘ϵϴϯ
ĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐĂĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
de cana-de-açúcar
ϭϴ͘ϳϵϯ ϱϴ͘ϲϯϯ ϭϴ͘ϱϭϮ ϭϴ͘ϳϵϯ ϱϴ͘ϲϯϯ ϭϴ͘ϱϭϮ
ĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐĂĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
de materiais
ϱ͘ϭϲϭ Ϯ͘ϵϵϵ ϯ͘Ϭϭϳ ϳ͘ϭϰϰ ϰ͘ϴϱϲ ϯ͘ϬϯϮ
ϯϭ͘ϲϮϴ ϳϴ͘ϲϬϳ ϱϮ͘ϮϬϵ ϯϯ͘ϳϮϮ ϴϬ͘ϴϱϳ ϱϮ͘ϱϮϳ
ƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
;ϯϭ͘ϲϮϴͿ ;ϱϰ͘ϳϯϳͿ ;ϰϱ͘ϱϵϰͿ ;ϯϯ͘ϳϮϮͿ ;ϱϲ͘ϵϴϳͿ ;ϰϱ͘ϵϭϮͿ
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ;ŝͿ
- Ϯϯ͘ϴϳϬ ϲ͘ϲϭϱ
- Ϯϯ͘ϴϳϬ ϲ͘ϲϭϱ
;ŝͿZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉŽƌĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐĂĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͘KƐĞƐƚŽƋƵĞƐĞƐƚĆŽĂǀĂůŝĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽŵĠĚŝŽĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽŽƵƉƌŽĚƵĕĆŽ͕ĂũƵƐƚĂĚŽƐ͕ƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ƉŽƌ
ƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌĞĚƵĕĆŽĂŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽƐƐƵŝĐŽŶƚƌĂƚŽƐƉĂƌĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞ
compra de cana-de-açúcar produzida em propriedades rurais de terceiros, cuja entrega ocorrerá
ĞŵĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĨƵƚƵƌŽƐ͘KƐĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐĂĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞĂǀĂůŽƌĞƐ
ĂĚŝĂŶƚĂĚŽƐĨƌĞŶƚĞĂĐŽŶƚƌĂƚŽƐǀŝŐĞŶƚĞƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽϮϵϰ͘ϰϳϵƚŽŶĞůĂĚĂƐĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĞŵ
ϯϭͬϬϯͬϮϬϮϬ;ϭ͘Ϭϵϯ͘ϵϭϵĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵĞϯϰϬ͘ϵϴϭĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϴͿ͕ĐƵũĂĞŶƚƌĞŐĂĚŽƉƌŽĚƵƚŽŽĐŽƌƌĞƌĄ ŶĂ ƐĂĨƌĂ ϮϬͬϮϭ͘ Ɛ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕƁĞƐ ŶĂ ƉƌŽǀŝƐĆŽ ƉĂƌĂ ŽďƐŽůĞƐĐġŶĐŝĂ ƐĆŽ ĂƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
;ϭ͘ϴϬϯͿ
;ϳϲϵͿ
;ϰϮϭͿ
ZĞǀĞƌƐĆŽ
ϰϵϴ
Ϯϭϭ
ϭϲϳ
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ
;ϵϳϬͿ
;ϭ͘ϮϰϱͿ
;ϱϭϱͿ
^ĂůĚŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
;Ϯ͘ϮϳϱͿ
;ϭ͘ϴϬϯͿ
;ϳϲϵͿ
ƐŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕƁĞƐŶĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌĚĞŵĞƌĐĂĚŽƐĆŽĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
;Ϯ͘ϰϯϴͿ
;ϵϰϳͿ
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ
;Ϯ͘ϰϯϴͿ
;ϵϰϳͿ
ZĞǀĞƌƐĆŽ
Ϯ͘ϰϯϴ
ϵϰϳ
^ĂůĚŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
;Ϯ͘ϰϯϴͿ
;ϵϰϳͿ
ϭϭdƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
K&/E^;ŝͿ
ϰϰ͘ϲϴϳ ϲϬ͘ϮϭϬ ϳϯ͘ϲϳϳ ϰϰ͘ϲϴϳ ϲϬ͘ϮϭϬ ϳϯ͘ϲϳϳ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐƌĠĚŝƚŽƐK&/E^;ŝŝͿ
- ;ϭ͘ϵϲϳͿ ;ϳϭ͘ϴϯϵͿ
- ;ϭ͘ϵϲϳͿ ;ϳϭ͘ϴϯϵͿ
PIS (i)
ϭϰ͘ϲϳϳ ϭϰ͘ϳϴϮ ϭϲ͘ϯϴϴ ϭϰ͘ϲϳϳ ϭϰ͘ϳϴϮ ϭϲ͘ϯϴϴ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐƌĠĚŝƚŽƐW/^;ŝŝͿ
;ϰϮϳͿ ;ϭϱ͘ϵϴϳͿ
;ϰϮϳͿ ;ϭϱ͘ϵϴϳͿ
/D^;ŝͿ
ϭϬ͘ϰϭϰ ϭϮ͘ϵϮϲ ϭϱ͘ϱϯϭ ϭϬ͘ϰϭϰ ϭϯ͘ϭϬϳ ϭϱ͘ϳϭϮ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐƌĠĚŝƚŽƐ/D^;ŝŝͿ
;ϯ͘ϮϯϮͿ ;ϯ͘ϮϯϮͿ ;ϯ͘ϮϯϮͿ ;ϯ͘ϮϯϮͿ ;ϯ͘ϮϯϮͿ ;ϯ͘ϮϯϮͿ
IPI (i)
ϲ͘ϱϬϵ
ϵ͘ϯϳϳ ϵ͘ϭϱϬ ϲ͘ϱϬϵ ϵ͘ϯϳϳ ϵ͘ϭϱϬ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐƌĠĚŝƚŽƐ/W/;ŝŝͿ
;Ϯ͘ϱϳϱͿ ;Ϯ͘ϱϳϱͿ ;Ϯ͘ϱϳϱͿ ;Ϯ͘ϱϳϱͿ ;Ϯ͘ϱϳϱͿ ;Ϯ͘ϱϳϱͿ
WĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽWW/D^
ϲ͘ϬϴϬ
ϲ͘ϬϴϬ
Reintegra
ϭϯ͘Ϯϯϴ ϭϯ͘Ϯϯϴ ϰ͘ϴϮϳ ϭϯ͘Ϯϯϴ ϭϯ͘Ϯϯϴ ϰ͘ϴϮϳ
Impostos a compensar de
recolhimento antecipado
ƉĂƌĐ͘Ͳ>ĞŝϭϮ͘ϴϲϱͬϮϬϭϯ
ϭϴ͘ϵϰϴ ϭϴ͘ϵϰϴ ϭ͘ϲϯϮ ϭϴ͘ϵϰϴ ϭϴ͘ϵϰϴ ϭ͘ϲϯϮ
ϭϬϴ͘ϳϰϲ ϭϮϭ͘ϮϴϬ Ϯϳ͘ϱϳϮ ϭϬϴ͘ϳϰϲ ϭϮϭ͘ϰϲϭ Ϯϳ͘ϳϱϯ
ƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
;Ϯϰ͘ϭϳϭͿ ;Ϯϭ͘ϯϱϴͿ ;ϭϴ͘ϵϭϭͿ ;Ϯϰ͘ϭϳϭͿ ;Ϯϭ͘ϱϯϵͿ ;ϭϵ͘ϬϵϮͿ
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϴϰ͘ϱϳϱ ϵϵ͘ϵϮϮ ϴ͘ϲϲϭ ϴϰ͘ϱϳϱ ϵϵ͘ϵϮϮ ϴ͘ϲϲϭ
;ŝͿZĞĨĞƌĞͲƐĞĂƐĂůĚŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐĚĂƐĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐĚĞŝŶƐƵŵŽƐĞďĞŶƐĚŽ
ĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͘;ŝŝͿƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐŶĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĐƌĠĚŝƚŽƐƐĆŽĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƐƋƵĂŶĚŽĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŝĚĞŶƟĮĐĂƋƵĞŽƐŵĞƐŵŽƐŶĆŽƐĆŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐŶŽĐƵƌƐŽŶŽƌŵĂůĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ŽŶƐƟƚƵŝŶĚŽƉƌŽǀŝƐĆŽĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞŐůŽƐĂƐŽĐŽƌƌŝĚĂƐĞŵƉĞĚŝĚŽƐĚĞƌĞƐƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽƐŝŵƉĞƚƌĂĚŽƐũƵŶƚŽĂhŶŝĆŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĐŽƌƌĞƵĂĞƐƐĂƐŐůŽƐĂƐ͕ĞĞƐƉĞƌĂŽĚĞƐĨĞĐŚŽĚĞƐƐĞ
ƚĞŵĂƉĂƌĂƌĞǀĞƌƚĞƌĂƉƌŽǀŝƐĆŽĞŵĐĂƐŽĚĞġǆŝƚŽ͘
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
/͘Z͘Ğ͘^͘ĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
/ZƌĞĐŽůŚŝĚŽƐŽďƌĞĞƐƟŵĂƟǀĂ
ϯϱ͘ϱϭϭ ϯϯ͘ϴϰϰ
ϯϭ͘ϱϬϲ ϯϱ͘ϱϭϭ ϯϰ͘Ϭϰϯ ϯϭ͘ϳϬϰ
^ƌĞĐŽůŚŝĚĂƐŽďƌĞĞƐƟŵĂƟǀĂ
ϭϳ͘Ϯϴϲ ϭϲ͘ϱϰϮ
ϭϰ͘ϱϯϱ ϭϳ͘Ϯϴϲ ϭϳ͘ϭϬϳ ϭϱ͘ϭϬϬ
/ZĞ^ƌĞƟĚŽŶĂĨŽŶƚĞ
ϭϰϰ
ϭϯϬ
ϯϰϰ
ϭϱϴ
ϭϰϰ
ϯϱϴ
ϱϮ͘ϵϰϭ ϱϬ͘ϱϭϲ
ϰϲ͘ϯϴϱ ϱϮ͘ϵϱϱ ϱϭ͘Ϯϵϰ ϰϳ͘ϭϲϮ
ƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
;ϭ͘ϰϵϯͿ ;ϭ͘ϰϳϵͿ ;Ϯϵ͘ϵϱϴͿ ;ϭ͘ϱϬϳͿ ;Ϯ͘ϮϱϳͿ ;ϯϬ͘ϳϯϱͿ
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϱϭ͘ϰϰϴ ϰϵ͘Ϭϯϳ
ϭϲ͘ϰϮϳ ϱϭ͘ϰϰϴ ϰϵ͘Ϭϯϳ ϭϲ͘ϰϮϳ
ƐŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕƁĞƐŶĂƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂƉĞƌĚĂĐŽŵĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞƚƌŝďƵƚŽƐƐĆŽĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
Saldo inicial
;ϴ͘ϮϬϭͿ
;ϵϯ͘ϲϯϯͿ
;ϵϬ͘ϰϵϯͿ
ĚŝĕƁĞƐ
;ϮϲϮͿ
;ϭϵ͘ϴϰϳͿ
hƟůŝǌĂĕƁĞƐ
ZĞǀĞƌƐĆŽ
Ϯ͘ϯϵϰ
ϴϱ͘ϲϵϰ
ϭϲ͘ϳϬϳ
^ĂůĚŽĮŶĂů
;ϱ͘ϴϬϳͿ
;ϴ͘ϮϬϭͿ
;ϵϯ͘ϲϯϯͿ
ϭϮWĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
^ĂůĚŽƐ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽ
de cana-de-açúcar (acionistas)
ϱ͘ϭϵϴ ϱ͘ϳϭϬ ϭϯ͘ϳϴϭ ϱ͘ϭϵϴ ϱ͘ϳϭϬ ϭϯ͘ϳϴϭ
ĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĐĂŶĂͲ
ĚĞͲĂĕƷĐĂƌĞĚŝĞƐĞů;ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐͿ;ŝͿϯϰ͘ϲϬϬ ϭϰ͘ϯϭϯ ϲ͘ϱϱϱ
DƷƚƵŽĐŽŵĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
Ϯϵ͘ϭϱϴ Ϯϳ͘ϴϮϮ Ϯϳ͘ϯϱϰ Ϯϵ͘ϭϱϴ Ϯϳ͘ϴϮϮ Ϯϳ͘ϯϱϰ
ŽŵƉĂƌƟůŚĂŵĞŶƚŽƐĞƌǀŝĕŽƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ
ϲϱ
ϲϴ͘ϵϱϲ ϰϳ͘ϴϰϱ ϰϳ͘ϳϱϱ ϯϰ͘ϯϱϲ ϯϯ͘ϱϯϮ ϰϭ͘ϭϯϱ
WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ
(acionistas)
ϭϬϵ͘Ϭϵϴ ϭϭϵ͘ϲϵϰ ϭϭϬ͘ϬϬϲ ϭϬϵ͘Ϭϵϴ ϭϭϵ͘ϲϵϰ ϭϭϬ͘ϬϬϲ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ
(controladas)
ϴϲ͘ϵϭϰ ϱϳ͘ϴϰϱ ϰϲ͘ϭϳϱ
ĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶͲ
to de insumos (controladas)
ϲϯ͘ϵϵϱ ϲϯ͘ϵϵϱ ϲϯ͘ϵϵϱ
ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞƚĞƌƌĂƐ;ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐͿϲ͘ϬϰϮ ϲ͘ϬϰϮ ϲ͘ϬϰϮ
Ϯϲϲ͘Ϭϰϵ Ϯϰϳ͘ϱϳϲ ϮϮϲ͘Ϯϭϴ ϭϬϵ͘Ϭϵϴ ϭϭϵ͘ϲϵϰ ϭϭϬ͘ϬϬϲ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
Acionistas
Operações (ii)
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
Compra de cana-de-açúcar
(acionista)
ϯϯ͘ϵϭϵ ϲϮ͘Ϭϭϰ ϳϰ͘ϰϰϮ ϯϯ͘ϵϭϵ ϲϮ͘Ϭϭϰ ϳϰ͘ϰϰϮ
Compra de cana-de-açúcar
(controladas)
Ϯ͘ϲϲϵ ϯ͘ϯϳϮ ϯ͘ϴϬϭ
;ŝͿŵϯϭͬϬϯͬϮϬϮϬ͕ƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞ͕ďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ĂĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂĨƵƚƵƌĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞϴϭ͘ϰϰϲ
ƚŽŶĞůĂĚĂƐĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ;ϯϮϲ͘ϯϲϲƚŽŶĞůĂĚĂƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵ
Ğ Ϯϱϯ͘ϴϱϭ ƚŽŶĞůĂĚĂƐ ŶŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĮŶĚŽ Ğŵ ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϴͿ͘ ;ŝŝͿ Ɛ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĚĞ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ
ĚĞ ĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ ĨŽƌĂŵ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ Ğŵ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ͘ ŽŵƉƌĂ ĚĞ ĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ As
ƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐƋƵĞŝŶŇƵĞŶĐŝĂƌĂŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞĂ͕ďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ĐŽŵƉƌĂĚĞϱϯϭ͘ϱϬϲƚŽŶĞůĂĚĂƐĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϮϬ
;ϭ͘ϭϱϲ͘ϵϵϭƚŽŶĞůĂĚĂƐĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵĞϭ͘ϯϳϭ͘ϮϬϳƚŽŶĞůĂĚĂƐĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϴͿ͘ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽ
ƉĞƐƐŽĂů ĐŚĂǀĞ ĚĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ K ƉĞƐƐŽĂů ĐŚĂǀĞ ĚĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ġ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ƉĞůĂ ĚŝƌĞƚŽƌŝĂ͕
ĞůĞŝƚĂ ƉĞůŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ğ ĐŽŵ ŵĂŶĚĂƚŽ ĚĞ ϯ ĂŶŽƐ͘  ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĚŽ ƉĞƐƐŽĂů
ĐŚĂǀĞĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĂơƚƵůŽĚĞďĞŶĞİĐŝŽƐĨŽŝĚĞZΨϱ͘ϲϳϭŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϮϬ
;ZΨϳ͘ϯϲϳĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵĞZΨϮ͘ϳϳϲĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϴͿ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂ não concede ao pessoal
ĐŚĂǀĞĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽďĞŶĞĨşĐŝŽƐĐŽŵĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ͕ďĞŶĞĨşĐŝŽƐƉſƐͲĞŵƉƌĞŐŽŽƵ
ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽďĂƐĞĂĚĂĞŵĂĕƁĞƐ. ϭϯ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ;ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂͿZĞĨĞƌĞŵͲƐĞĂ
ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐŵĂŶƟĚŽƐŶĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͗;ĂͿZDŐƌŽͲWĂƐƚŽƌŝů͕/ŵŽďŝůŝĄƌŝĂ
ĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂ>ƚĚĂ͘ʹĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů
/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĂŝŶǀĞƐƟĚĂ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
YƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞƋƵŽƚĂƐƉŽƐƐƵşĚĂƐ
ϲϬ͘ϵϵϱ͘ϯϬϰ ϲϬ͘ϵϵϱ͘ϯϬϰ ϲϬ͘ϵϵϱ͘ϯϬϰ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ϭϬϬй
ϭϬϬй
ϭϬϬй
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĂũƵƐƚĂĚŽ;ŝͿ
ϭϱϮ͘ϳϵϵ
ϭϱϮ͘ϳϰϰ
ϭϱϰ͘ϬϮϭ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂũƵƐƚĂĚŽ
Ϯ͘ϮϮϵ
;ϭ͘ϮϳϳͿ
ϭϳ͘ϵϬϵ
DŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂůĞŵϯϭŵĂƌĕŽ
ϭϱϮ͘ϳϰϰ
ϭϱϰ͘ϬϮϭ
ϭϯϳ͘Ϯϵϰ
ZĞĚƵĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
;Ϯ͘ϭϳϰͿ
;ϭ͘ϭϴϮͿ
ƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
Ϯ͘ϮϮϵ
;ϭ͘ϮϳϳͿ
ϭϳ͘ϵϬϵ
^ĂůĚŽĮŶĂůĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
ϭϱϮ͘ϳϵϵ
ϭϱϮ͘ϳϰϰ
ϭϱϰ͘ϬϮϭ
;ŝͿWĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽƐĞŵĞĨĞŝƚŽĚĞũƵƐƚĞĚĞǀĂůŝĂĕĆŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŶĂĂĚŽĕĆŽŶŽWϮϳĚĂŽŶtrolada. (b) WĞƚƌŽĐĂŶĂ>ƚĚĂ͘ͲĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů
/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĂŝŶǀĞƐƟĚĂ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
YƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞƋƵŽƚĂƐƉŽƐƐƵşĚĂƐ
ϵ͘ϵϬϬ
ϵ͘ϵϬϬ
ϵ͘ϵϬϬ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ϭϬϬй
ϭϬϬй
ϭϬϬ͕ϬϬй
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ;ŶĞŐĂƟǀŽͿ
;ϭϳ͘ϰϳϵͿ
;ϭϲ͘ϵϮϱͿ
;ϭϰ͘ϬϮϰͿ
WƌĞũƵşǌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂũƵƐƚĂĚŽ
;ϱϱϰͿ
;Ϯ͘ϵϬϭͿ
;ϲ͘ϱϬϮͿ
DŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂůĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽ
;ϭϲ͘ϵϮϱͿ
;ϭϰ͘ϬϮϰͿ
;ϳ͘ϱϮϮͿ
ƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
;ϱϱϰͿ
;Ϯ͘ϵϬϭͿ
;ϲ͘ϱϬϮͿ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉƌĞũƵşǌŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ;EŽƚĂϮϰͿ
;ϭϳ͘ϰϳϵͿ
;ϭϲ͘ϵϮϱͿ
;ϭϰ͘ϬϮϰͿ
(c) WĞƚƌŽĐĂŶĂYƵĞŝƌŽǌ>ƚĚĂ͘ͲĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů
/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĂŝŶǀĞƐƟĚĂ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
YƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞƋƵŽƚĂƐƉŽƐƐƵşĚĂƐ
ϭ͘ϰϮϰ͘ϱϰϰ ϭ͘ϰϮϰ͘ϱϰϰ ϭ͘ϰϮϰ͘ϱϰϰ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ϭϬϬй
ϭϬϬй
ϭϬϬй
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
Ϯϲ͘ϴϳϬ
ϮϮ͘ϬϱϮ
ϭϳ͘ϳϯϴ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂũƵƐƚĂĚŽ
ϰ͘ϴϭϴ
ϰ͘ϯϭϰ
Ϯ͘Ϭϵϯ
DŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂůĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽ
ϮϮ͘ϬϱϮ
ϭϳ͘ϳϯϴ
ϭϱ͘ϲϰϱ
ƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ϰ͘ϴϭϴ
ϰ͘ϯϭϰ
Ϯ͘Ϭϵϯ
^ĂůĚŽĮŶĂůĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
Ϯϲ͘ϴϳϬ
ϮϮ͘ϬϱϮ
ϭϳ͘ϳϯϴ
(d) KƵƚƌĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ As controladas Cleagro Agro Pastoril Ltda. - em recuperação judicial e Ecal
ͲŵƉƌĞƐĂĂƐƟůŚŽĚĞůĐŽŽů>ƚĚĂ͘ͲĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůŶĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŵŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽŶŽ
ƉĞƌşŽĚŽ;EŽƚĂϭ͘ϭͿ͘ (e) ZĞƐƵŵŽĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĂƐ(ii) Balanço patrimoŶŝĂůƐŝŶƚĠƟĐŽĚĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
Aram
WĞƚƌŽĐĂŶĂ>ƚĚĂ͘
WĞƚƌŽĐĂŶĂYƵĞŝƌŽǌ
ƟǀŽ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ ϮϬϮϬ ϮϬϭϵ ϮϬϭϴ
Circulante
ϵϰ͘ϴϯϬ ϵϮ͘ϵϱϯ ϴϵ͘ϱϬϳ ϭϯ͘ϳϴϰ ϴ͘ϰϴϮ ϭϭ͘ϱϰϴ ϱϬ͘ϴϮϬ ϯϬ͘Ϭϲϰ ϭϵ͘ϴϵϰ
EĆŽ
circulante ϭϭϭ͘ϭϱϯ ϭϬϴ͘ϭϰϳ ϭϭϰ͘ϯϳϳ
ϰϮϳ ϰϱϭ ϰϵϵ
Total do
ĂƟǀŽ
ϮϬϱ͘ϵϴϯ ϮϬϭ͘ϭϬϬ ϮϬϯ͘ϴϴϰ ϭϯ͘ϳϴϰ ϴ͘ϰϴϮ ϭϭ͘ϱϰϴ ϱϭ͘Ϯϰϳ ϯϬ͘ϱϭϱ ϮϬ͘ϯϵϯ
WĂƐƐŝǀŽ
Circulante
Ϯϲ͘ϰϮϳ Ϯϯ͘ϯϱϯ Ϯϭ͘ϲϭϵ ϯϬ͘ϵϮϲ Ϯϱ͘Ϭϳϵ Ϯϱ͘Ϯϱϲ Ϯϰ͘Ϭϱϵ ϴ͘ϭϯϱ Ϯ͘ϯϬϴ
EĆŽ
circulante
Ϯϲ͘ϳϱϳ Ϯϱ͘ϬϬϯ Ϯϴ͘Ϯϰϰ
ϯϯϳ
ϯϮϴ
ϯϭϲ
ϯϭϴ ϯϮϴ ϯϰϳ
ϱϯ͘ϭϴϰ ϰϴ͘ϯϱϲ ϰϵ͘ϴϲϯ ϯϭ͘Ϯϲϯ Ϯϱ͘ϰϬϳ Ϯϱ͘ϱϳϮ Ϯϰ͘ϯϳϳ ϴ͘ϰϲϯ Ϯ͘ϲϱϱ
Patrimônio
ůşƋƵŝĚŽ
ϭϱϮ͘ϳϵϵ ϭϱϮ͘ϳϰϰ ϭϱϰ͘ϬϮϭ ;ϭϳ͘ϰϳϵͿ ;ϭϲ͘ϵϮϱͿ ;ϭϰ͘ϬϮϰͿ Ϯϲ͘ϴϳϬ ϮϮ͘ϬϱϮ ϭϳ͘ϳϯϴ
dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽ
e patrimônio
ůŝƋƵŝĚŽϮϬϱ͘ϵϴϯ ϮϬϭ͘ϭϬϬ ϮϬϯ͘ϴϴϰ ϭϯ͘ϳϴϰ ϴ͘ϰϴϮ ϭϭ͘ϱϰϴ ϱϭ͘Ϯϰϳ ϯϬ͘ϱϭϱ ϮϬ͘ϯϵϯ
;ŝŝŝͿ ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ƐŝŶƚĠƟĐĂ ĚĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ ƌĞůĂƟǀĂƐ ĂŽƐ ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐ ĮŶĚŽƐ Ğŵ
ϯϭͬϬϯͬϮϬϮϬĞϮϬϭϵ
Aram
WĞƚƌŽĐĂŶĂ>ƚĚĂ WĞƚƌŽĐĂŶĂYƵĞŝƌŽǌ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
Receitas
Ϯ͘ϳϰϭ
ϯ͘ϯϴϭ
ϭϯ͘ϴϱϴ
ϯϯ͘ϳϬϰ ϱϵ͘ϯϳϴ ϱϭ͘ϱϬϵ
Custo das Vendas
;ϭϮ͘ϯϵϭͿ ;ϯϬ͘ϯϮϬͿ ;ϱϯ͘ϯϵϮͿ ;ϰϲ͘ϰϱϬͿ
>ƵĐƌŽƌƵƚŽ
Ϯ͘ϳϰϭ
ϯ͘ϯϴϭ
ϭ͘ϰϲϳ
ϯ͘ϯϴϰ
ϱ͘ϵϴϲ
ϱ͘Ϭϱϵ
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ͕
adm e gerais e outras
ϳϯϳ
;ϯ͘ϰϳϬͿ
;Ϯ͘ϬϱϱͿ
;Ϯ͘ϳϱϵͿ
;ϱϲͿ
ϭϰϵ
>ƵĐƌŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
ϯ͘ϰϳϴ
;ϴϵͿ
;ϱϴϴͿ
ϲϮϱ
ϱ͘ϵϯϬ
ϱ͘ϮϬϴ
ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
;ϭ͘ϭϳϱͿ
;ϭ͘ϬϵϴͿ
ϮϮϯ
;Ϯ͘ϵϲϮͿ
;ϮϰϴͿ
;ϭϱϲͿ
>ƵĐƌŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿĂŶƚĞƐ
ĚŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐ
Ϯ͘ϯϬϯ
;ϭ͘ϭϴϳͿ
;ϯϲϱͿ
;Ϯ͘ϯϯϳͿ
ϱ͘ϲϴϮ
ϱ͘ϬϱϮ
IR e CS
;ϳϰͿ
;ϵϬͿ
;ϭϴϵͿ
;ϱϲϰͿ
;ϴϲϰͿ
;ϳϯϴͿ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿ
ĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
Ϯ͘ϮϮϵ
;ϭ͘ϮϳϳͿ
;ϱϱϰͿ
;Ϯ͘ϵϬϭͿ
ϰ͘ϴϭϴ
ϰ͘ϯϭϰ
ϭϰ/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ;ZĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽͿ;ĂͿŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ

Obras em ĚŝĂŶƚĂŵĞŶ- >ĂǀŽƵƌĂĚĞ
ƋƵŝƉĂĐĂŶĂͲĚĞĂŶĚĂ- tos a forneDĂŶƵƚĞŶĕĆŽ
ĚŝİĐŝŽƐĞ DĄƋƵŝŶĂƐĞ
DſǀĞŝƐĞ ŵĞŶƚŽƐĚĞ
-açúcar
ĐĞĚŽƌĞƐ
mento
ĐŽŶƐƚƌƵĕƁĞƐ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ sĞşĐƵůŽƐ ƵƚĞŶƐşůŝŽƐ ŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂ Terras entressafra
ϭϱϳ͘ϰϱϭ
ϰϰϱ͘ϯϯϳ Ϯϯ͘ϵϰϳ
ϭ͘ϭϭϵ
Ϯ͘Ϯϯϳ ϯϭ͘ϲϰϰ
ϯϴ͘Ϯϰϵ
ϭϬϯ
ϭ͘Ϭϲϵ ϭϮϵ͘ϭϬϳ
ϭ͘Ϭϯϯ
ϵ͘ϱϯϯ
ϭϯϮ
ϯϲ
Ϯϯ ϭϮ͘ϯϱϭ
ϱϰ͘ϯϱϳ
ϯϬϬ
ϭ͘ϭϱϭ
ϮϮ͘ϬϬϯ
;ϮϬϳͿ
;ϭϲ͘ϲϮϮͿ
;ϭͿ
;ϮϰϮͿ
;ϴϯͿ ;ϵ͘ϳϱϱͿ
Ϯ͘ϯϭϭ
;ϭϬϯͿ
;Ϯ͘ϮϬϴͿ
;Ϯϲ͘ϯϬϭͿ
;ϳ͘ϰϳϲͿ
;ϲͿ
;ϵϲͿ ;ϴ͘ϳϬϮͿ
;ϱϵ͘ϯϴϮͿ
;ϭϬ͘ϲϱϭͿ
;ϳϭ͘ϯϯϯͿ ;ϯ͘ϭϳϯͿ
;ϭϬϳͿ
;ϮϰϬͿ
;ϯϵ͘ϮϰϭͿ
ϭϮϭ͘ϯϮϱ
ϯϲϭ͘ϳϱϬ ϮϬ͘ϵϬϱ
ϴϬϬ
ϭ͘ϴϰϭ Ϯϱ͘ϱϯϴ
ϱϯ͘ϯϲϱ
ϯϬϬ
ϭϮ
ϵϭ͘ϳϮϴ
Ϯϭϯ͘ϳϲϱ
ϵϱϳ͘ϰϯϰ ϲϰ͘ϰϯϳ
Ϯ͘ϴϰϰ
ϴ͘Ϯϱϳ Ϯϱ͘ϱϯϴ
ϭϯϱ͘ϴϭϳ
ϯϬϬ
ϭϮ ϯϴϳ͘Ϯϳϰ
;ϵϮ͘ϰϰϬͿ
;ϱϵϱ͘ϲϴϰͿ ;ϰϯ͘ϱϯϮͿ
;Ϯ͘ϬϰϰͿ
;ϲ͘ϰϭϲͿ
;ϴϮ͘ϰϱϮͿ
- ;Ϯϵϱ͘ϱϰϲͿ
ϭϮϭ͘ϯϮϱ
ϯϲϭ͘ϳϱϬ ϮϬ͘ϵϬϱ
ϴϬϬ
ϭ͘ϴϰϭ Ϯϱ͘ϱϯϴ
ϱϯ͘ϯϲϱ
ϯϬϬ
ϭϮ
ϵϭ͘ϳϮϴ
ϭϮϭ͘ϯϮϱ
ϯϲϭ͘ϳϱϬ ϮϬ͘ϵϬϱ
ϴϬϬ
ϭ͘ϴϰϭ Ϯϱ͘ϱϯϴ
ϱϯ͘ϯϲϱ
ϯϬϬ
ϭϮ
ϵϭ͘ϳϮϴ
ϵϯϰ
ϭ͘ϬϮϯ
ϭϯ
Ϯϵ ϯ͘ϯϯϴ
ϯϰ͘ϴϱϲ
ϭ
ϰϬϯ
ϱϰ͘ϭϲϳ
;ϭϳϲͿ
;ϱϵͿ
(4) ;ϯ͘ϮϮϲͿ
ϰϭϰ
;ϰϭϰͿ
ϰ͘ϱϯϲ
ϲ͘ϵϰϯ
ϭϰ
ϱϮ ;ϭϭϮͿ
;ϱϱ͘ϳϭϴͿ
;ϭϬ͘ϭϳϭͿ
;ϰϭ͘ϯϰϬͿ ;Ϯ͘ϱϵϵͿ
;ϳϴͿ
;ϮϭϮͿ
;ϱϯ͘ϯϲϱͿ
ϭϭϲ͘ϰϰϴ
ϯϮϴ͘ϳϯϭ ϭϴ͘ϯϬϲ
ϳϰϵ
ϭ͘ϳϬϲ Ϯϱ͘ϱϯϴ
ϯϰ͘ϴϱϲ
ϯϬϭ
ϭ
ϵϬ͘ϭϳϳ
Ϯϭϵ͘Ϭϱϵ
ϵϲϱ͘ϳϱϱ ϲϰ͘ϰϯϳ
Ϯ͘ϴϳϭ
ϴ͘ϯϯϰ Ϯϱ͘ϱϯϴ
ϭϳϬ͘ϲϳϯ
ϯϬϭ
ϭ ϯϴϱ͘ϳϮϯ
;ϭϬϮ͘ϲϭϭͿ
;ϲϯϳ͘ϬϮϰͿ ;ϰϲ͘ϭϯϭͿ
;Ϯ͘ϭϮϮͿ
;ϲ͘ϲϮϴͿ
;ϭϯϱ͘ϴϭϳͿ
- ;Ϯϵϱ͘ϱϰϲͿ
ϭϭϲ͘ϰϰϴ
ϯϮϴ͘ϳϯϭ ϭϴ͘ϯϬϲ
ϳϰϵ
ϭ͘ϳϬϲ Ϯϱ͘ϱϯϴ
ϯϰ͘ϴϱϲ
ϯϬϭ
ϭ
ϵϬ͘ϭϳϳ
ϭϭϲ͘ϰϰϴ
ϯϮϴ͘ϳϯϭ ϭϴ͘ϯϬϲ
ϳϰϵ
ϭ͘ϳϬϲ Ϯϱ͘ϱϯϴ
ϯϰ͘ϴϱϲ
ϯϬϭ
ϭ
ϵϬ͘ϭϳϳ
ϰϬ
ϮϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϯ
ϭ
ϲ
;ďͿŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
Obras em ĚŝĂŶƚĂŵĞŶ- >ĂǀŽƵƌĂĚĞ
ƋƵŝƉĂDſǀĞŝƐĞ
ĐĂŶĂͲĚĞĂŶĚĂ- tos a forneceDĂŶƵƚĞŶĕĆŽ
ƵƚĞŶƐş- ŵĞŶƚŽƐĚĞ
ĚŝİĐŝŽƐĞ DĄƋƵŝŶĂƐĞ
-açúcar
ĚŽƌĞƐ
mento
Terras entressafra
lios ŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĕƁĞƐ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ sĞşĐƵůŽƐ
^ĂůĚŽĞŵϬϭͬϬϰͬϮϬϭϴ;ZĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽͿ
ϭϱϳ͘ϲϳϭ
ϰϰϱ͘ϱϰϰ Ϯϯ͘ϵϰϳ
ϭ͘ϭϭϵ
Ϯ͘Ϯϯϳ ϭϰϲ͘ϬϮϬ
ϯϴ͘Ϯϰϵ
ϭϬϯ
ϭ͘Ϭϲϵ ϭϮϵ͘ϭϬϳ
ĚŝĕƁĞƐ
ϭ͘Ϭϯϯ
ϵ͘ϱϯϯ
ϭϯϮ
ϯϲ
Ϯϯ ϭϮ͘ϯϱϭ
ϱϰ͘ϯϱϳ
ϯϬϬ
ϭ͘ϭϱϭ
ϮϮ͘ϬϬϯ
ĂŝǆĂƐ
;ϮϬϳͿ
;ϭϲ͘ϲϰϮͿ
;ϭͿ
;ϮϰϮͿ
;ϴϰͿ ;ϭϮ͘ϵϴϭͿ
dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ
Ϯ͘ϯϭϭ
;ϭϬϯͿ
;Ϯ͘ϮϬϴͿ
WĞƌĚĂƉŽƌǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů
;Ϯϲ͘ϯϬϭͿ
;ϳ͘ϰϳϲͿ
;ϲͿ
;ϵϲͿ ;ϴ͘ϳϬϮͿ
dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƉĂƌĂĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽ
;ϱϵ͘ϯϴϮͿ
Depreciação
;ϭϬ͘ϲϳϱͿ
;ϳϭ͘ϯϱϴͿ ;ϯ͘ϭϳϯͿ
;ϭϬϳͿ
;ϮϰϭͿ
;ϯϵ͘ϮϰϭͿ
^ĂůĚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵ;ZĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽͿ
ϭϮϭ͘ϱϮϭ
ϯϲϭ͘ϵϭϮ ϮϬ͘ϵϬϱ
ϴϬϬ
ϭ͘ϴϯϵ ϭϯϲ͘ϲϴϴ
ϱϯ͘ϯϲϱ
ϯϬϬ
ϭϮ
ϵϭ͘ϳϮϴ
Custo total
Ϯϭϰ͘ϭϵϴ
ϵϲϭ͘ϰϲϮ ϲϱ͘ϱϵϴ
Ϯ͘ϴϰϰ
ϴ͘Ϯϱϳ ϭϯϲ͘ϲϴϴ
ϭϯϱ͘ϴϭϳ
ϯϬϬ
ϭϮ ϯϮϯ͘ϳϱϰ
Depreciação acumulada
;ϵϮ͘ϲϳϳͿ
;ϱϵϵ͘ϱϱϬͿ ;ϰϰ͘ϲϵϯͿ ;Ϯ͘ϬϰϰͿ
;ϲ͘ϰϭϴͿ
;ϴϮ͘ϰϱϮͿ
- ;ϮϯϮ͘ϬϮϲͿ
Valor residual
ϭϮϭ͘ϱϮϭ
ϯϲϭ͘ϵϭϮ ϮϬ͘ϵϬϱ
ϴϬϬ
ϭ͘ϴϯϵ ϭϯϲ͘ϲϴϴ
ϱϯ͘ϯϲϱ
ϯϬϬ
ϭϮ
ϵϭ͘ϳϮϴ
^ĂůĚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵ;ZĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽͿ
ϭϮϭ͘ϱϮϭ
ϯϲϭ͘ϵϭϮ ϮϬ͘ϵϬϱ
ϴϬϬ
ϭ͘ϴϯϵ ϭϯϲ͘ϲϴϴ
ϱϯ͘ϯϲϱ
ϯϬϬ
ϭϮ
ϵϭ͘ϳϮϴ
ĚŝĕƁĞƐ
ϵϯϰ
ϭ͘ϬϮϯ
ϭϯ
Ϯϵ
ϯ͘ϯϯϴ
ϯϰ͘ϴϱϲ
ϭ
ϰϬϯ
ϱϰ͘ϭϲϳ
ĂŝǆĂƐ
;ϭϳϲͿ
;ϱϵͿ
(4) ;ϯ͘ϮϮϲͿ
dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ
ϰϭϰ
;ϰϭϰͿ
ũƵƐƚĞĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů
ϰ͘ϱϯϲ
ϲ͘ϵϰϯ
ϭϰ
ϱϮ
;ϭϭϮͿ
dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƉĂƌĂĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽ
;ϱϱ͘ϳϭϴͿ
Depreciação
;ϭϬ͘ϭϴϵͿ
;ϰϭ͘ϯϱϳͿ ;Ϯ͘ϱϴϱͿ
;ϵϮͿ
;ϮϭϮͿ
;ϱϯ͘ϯϲϱͿ
^ĂůĚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϮϬ
ϭϭϲ͘ϲϮϲ
ϯϮϴ͘ϴϳϲ ϭϴ͘ϯϮϬ
ϳϯϱ
ϭ͘ϳϬϰ ϭϯϲ͘ϲϴϴ
ϯϰ͘ϴϱϲ
ϯϬϭ
ϭ
ϵϬ͘ϭϳϳ
Custo total
Ϯϭϵ͘ϰϵϮ
ϵϲϵ͘ϳϴϯ ϲϱ͘ϱϵϴ
Ϯ͘ϴϳϭ
ϴ͘ϯϯϰ ϭϯϲ͘ϲϴϴ
ϭϳϬ͘ϲϳϯ
ϯϬϭ
ϭ ϯϮϮ͘ϮϬϯ
Depreciação acumulada
;ϭϬϮ͘ϴϲϲͿ
;ϲϰϬ͘ϵϬϳͿ ;ϰϳ͘ϮϳϴͿ ;Ϯ͘ϭϯϲͿ
;ϲ͘ϲϯϬͿ
;ϭϯϱ͘ϴϭϳͿ
- ;ϮϯϮ͘ϬϮϲͿ
Valor residual
ϭϭϲ͘ϲϮϲ
ϯϮϴ͘ϴϳϲ ϭϴ͘ϯϮϬ
ϳϯϱ
ϭ͘ϳϬϰ ϭϯϲ͘ϲϴϴ
ϯϰ͘ϴϱϲ
ϯϬϭ
ϭ
ϵϬ͘ϭϳϳ
^ĂůĚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϮϬ
ϭϭϲ͘ϲϮϲ
ϯϮϴ͘ϴϳϲ ϭϴ͘ϯϮϬ
ϳϯϱ
ϭ͘ϳϬϰ ϭϯϲ͘ϲϴϴ
ϯϰ͘ϴϱϲ
ϯϬϭ
ϭ
ϵϬ͘ϭϳϳ
sŝĚĂƷƟů;ĂŶŽƐͿ
ϰϬ
ϮϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϯ
ϭ
ϲ
^ĂůĚŽĞŵϬϭͬϬϰͬϮϬϭϴ;ZĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽͿ
ĚŝĕƁĞƐ
ĂŝǆĂƐ
dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ
WĞƌĚĂƉŽƌǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů
dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƉĂƌĂĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽ
Depreciação
^ĂůĚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵ;ZĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽͿ
Custo total
Depreciação acumulada
Valor residual
^ĂůĚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵ;ZĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽͿ
ĚŝĕƁĞƐ
ĂŝǆĂƐ
dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ
ũƵƐƚĞĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů
dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƉĂƌĂĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽ
Depreciação
^ĂůĚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϮϬ
Custo total
Depreciação acumulada
Valor residual
^ĂůĚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϮϬ
sŝĚĂƷƟů;ĂŶŽƐͿ

ŽŵƉĂŶŚŝĂĐĞĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐďĞŶƐĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĞŵŐĂƌĂŶƟĂĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ͘ ŵ ϯϭͬϬϯͬϮϬϮϬ͕ Ž ǀĂůŽƌ ĐŽŶƚĄďŝů ĚĞƐƐĞƐ ďĞŶƐ͕ ůşƋƵŝĚŽƐ ĚĂ ĚĞƉƌĞĐŝĂção acumulada,
é como segue͗
sĂůŽƌůşƋƵŝĚŽ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϵ͘Ϯϵϵ
ϭϬϭ͘ϵϱϯ
Ϯϵ͘Ϭϴϱ
Ϯϵ͘Ϭϴϱ
ϱϰ͘Ϯϵϳ
ϱϰ͘Ϯϵϳ
ϭϬϲ͘ϲϯϯ
ϭϬϲ͘ϲϯϯ
ϭϵϵ͘ϯϭϰ
Ϯϵϭ͘ϵϲϴ
ŵϯϭͬϬϯͬϮϬϮϬŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽŝŶĐůƵŝZΨϮϬϴ͘ϯϯϲ;ZΨϮϮϬ͘ϭϵϭĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵĞZΨϮϰϲ͘ϳϱϳ
ĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϴͿ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐăŵĂŝƐǀĂůŝĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĞĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĞŵ
ϮϬϭϬ͕ƌĞƚƌŽĂƟǀŽĂϮϬϬϵ͕ĐŽŵďĂƐĞĞŵůĂƵĚŽƐƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐƉŽƌƉĞƌŝƚŽƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ĚĞĚƵǌŝĚŽƐ
ĚĂƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐĚĞƉƌĞĐŝĂĕƁĞƐĞďĂŝǆĂƐĚĞďĞŶƐ͘ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞ
ďĂŝǆĂĚĞŵĂŝƐǀĂůŝĂĚĞďĞŶƐƌĞĂǀĂůŝĂĚŽƐĚĞďŝƚĂĚŽƐĂŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϮϬ
ƐŽŵĂŵZΨϭϭ͘ϴϱϱ;ZΨϮϲ͘ϱϲϲĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵĞZΨϭϱ͘ϴϮϭĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϴͿ͘ƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ĂƉſƐϮϬϬϳŝŶĐůƵƐĂŶĂƌƵďƌŝĐĂĚĞĂũƵƐƚĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŶŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ͕ĞŽ
ĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽĐŽŶƐƟƚƵşĚŽƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐĚŽƐĞĨĞŝƚŽƐĮƐĐĂŝƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͕ĞƐƚĆŽƐĞŶĚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĂĐƌĠĚŝƚŽĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ͕ĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽŽƵďĂŝǆĂĚŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĂƟǀŽƐƋƵĞůŚĞ
Terras
DĄƋƵŝŶĂƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐ
sĞşĐƵůŽƐĞŵĂƋƵŝŶĄƌŝŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ͘
>ĂǀŽƵƌĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĕƷĐĂƌ

Total
ϴϯϬ͘Ϯϲϯ
ϭϬϬ͘ϵϭϵ
;Ϯϲ͘ϵϭϬͿ
;ϰϮ͘ϱϴϭͿ
;ϱϵ͘ϯϴϮͿ
;ϭϮϰ͘ϳϰϱͿ
ϲϳϳ͘ϱϲϰ
ϭ͘ϳϵϱ͘ϲϳϴ
;ϭ͘ϭϭϴ͘ϭϭϰͿ
ϲϳϳ͘ϱϲϰ
ϲϳϳ͘ϱϲϰ
ϵϰ͘ϳϲϰ
;ϯ͘ϰϲϱͿ
ϭϭ͘ϰϯϯ
;ϱϱ͘ϳϭϴͿ
;ϭϬϳ͘ϳϲϱͿ
ϲϭϲ͘ϴϭϯ
ϭ͘ϴϰϮ͘ϲϵϮ
;ϭ͘ϮϮϱ͘ϴϳϵͿ
ϲϭϲ͘ϴϭϯ
ϲϭϲ͘ϴϭϯ
Total
ϵϰϱ͘Ϭϲϲ
ϭϬϬ͘ϵϭϵ
;ϯϬ͘ϭϱϳͿ
;ϰϮ͘ϱϴϭͿ
;ϱϵ͘ϯϴϮͿ
;ϭϮϰ͘ϳϵϱͿ
ϳϴϵ͘ϬϳϬ
ϭ͘ϴϰϴ͘ϵϯϬ
;ϭ͘Ϭϱϵ͘ϴϲϬͿ
ϳϴϵ͘ϬϳϬ
ϳϴϵ͘ϬϳϬ
ϵϰ͘ϳϲϰ
;ϯ͘ϰϲϱͿ
ϭϭ͘ϰϯϯ
;ϱϱ͘ϳϭϴͿ
;ϭϬϳ͘ϴϬϬͿ
ϳϮϴ͘Ϯϴϰ
ϭ͘ϴϵϱ͘ϵϰϰ
;ϭ͘ϭϲϳ͘ϲϲϬͿ
ϳϮϴ͘Ϯϴϰ
ϳϮϴ͘Ϯϴϰ
-

ĚĞƌĂŵŽƌŝŐĞŵ͘KƐĂůĚŽĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐƐŽďƌĞŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ͕ĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϮϬƚŽƚĂůŝǌĂZΨϳϬ͘ϴϯϱ;ZΨϳϰ͘ϴϲϲĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵĞZΨϴϯ͘ϴϵϵĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϴͿ͘
ŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞǀŝƐĂĂĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĞƚĄƌŝŽĂǀŝĚĂƷƟůĞŽƐǀĂůŽƌĞƐƌĞƐŝĚƵĂŝƐĚŽƐďĞŶƐĚŽ
ĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͘EĆŽŚŽƵǀĞŵƵĚĂŶĕĂŶĂƐƚĂǆĂƐĞǀĂůŽƌĞƐƌĞƐŝĚƵĂŝƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐŶŽƉĞƌşŽĚŽ͘
ϭϱŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽĞWĂƌĐĞƌŝĂƐĞůŽĐĂĕƁĞƐĂƉĂŐĂƌŽŶĨŽƌŵĞĚĞƐĐƌŝƚŽŶĂŶŽƚĂϮ͘ϭϬ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂ
ƌĞĐŽŶŚĞĐĞƵŽWϬϲĞŵϭͬϬϰͬϮϬϭϵ͘ ƐŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕƁĞƐĚŽŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽƐĆŽĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
DĄƋƵŝƟǀŽƐĚĞ DĄƋƵŝƟǀŽƐĚĞ
nas e Parceria ĚŝƌĞŝƚŽĚĞ
nas e Parceria ĚŝƌĞŝƚŽĚĞ
ǀĞşĐƵůŽƐ ĂŐƌşĐŽůĂ
ƵƐŽ ǀĞşĐƵůŽƐ ĂŐƌşĐŽůĂ
ƵƐŽ
ĚŽĕĆŽĞŵϬϭͬϬϰͬϮϬϭϵ
ϰϳ͘ϲϯϮ ϭϱϰ͘ϳϱϲ ϮϬϮ͘ϯϴϴ ϰϳ͘ϲϯϮ ϭϰϭ͘Ϯϲϯ ϭϴϴ͘ϴϵϱ
ĚŝĕƁĞƐƉŽƌŶŽǀŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
Ϯϲ͘ϱϬϱ
ϴ͘ϰϰϱ
ϯϰ͘ϵϱϬ Ϯϲ͘ϱϬϱ
ϴ͘ϰϰϱ ϯϰ͘ϵϱϬ
Atualização contratual
;ϭϭϬͿ ϮϬ͘ϳϱϱ
ϮϬ͘ϲϰϱ
;ϭϭϬͿ ϭϴ͘ϭϲϮ ϭϴ͘ϬϱϮ
Depreciação
;ϭϴ͘ϴϲϴͿ ;ϯϱ͘ϬϵϲͿ ;ϱϯ͘ϵϲϰͿ ;ϭϴ͘ϴϲϴͿ ;ϯϮ͘ϲϯϯͿ ;ϱϭ͘ϱϬϭͿ
^ĂůĚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϮϬ
ϱϱ͘ϭϱϵ ϭϰϴ͘ϴϲϬ ϮϬϰ͘Ϭϭϵ ϱϱ͘ϭϱϵ ϭϯϱ͘Ϯϯϳ ϭϵϬ͘ϯϵϲ
sŝĚĂƷƟů;ĂŶŽƐͿ
ϭĂϳ ϭĂϭϰ
ϭĂϳ ϭĂϭϰ
ƐŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕƁĞƐĚĞWĂƌĐĞƌŝĂƐĞůŽĐĂĕƁĞƐĂƉĂŐĂƌƐĆŽĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗

^ĂůĚŽĚĞĐŽŵƉƌŽ^ĂůĚŽĚĞ
ũƵƐƚĞ
ŵŝƐƐŽƐĚĞƉĂƌĐĞƌŝĂƐ ĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐ
ĂǀĂůŽƌ
e locações
ĞĨĞƚƵĂĚŽƐ
presente
ĚŽĕĆŽĞŵϬϭĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϵ
Ϯϲϳ͘ϴϰϭ
;ϲϱ͘ϰϱϯͿ
Compensação adiantamentos
;ϱϯ͘ϮϱϵͿ
ĚŝĕƁĞƐƉŽƌŶŽǀŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ϰϰ͘ϲϮϱ
;ϵ͘ϲϳϰͿ
Atualização contratual
ϭϮ͘ϭϯϯ
ϴ͘ϱϭϮ
ĂŝǆĂƐĞĨĞƚƵĂĚĂƐ
;ϱϮ͘ϰϬϬͿ
ƉƌŽƉƌŝĂĕĆŽĞŶĐĂƌŐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ϰ͘ϲϭϭ
^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϬ
ϮϳϮ͘ϭϵϵ
;ϱϯ͘ϮϱϵͿ
;ϲϮ͘ϬϬϰͿ
WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽĂƉůŝĐĂĚĂĂŽƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϮϬĨŽŝĚĞϴ͕ϱϱйĂŽĂŶŽ͘KƐ
ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽƐŶŽůŽŶŐŽƉƌĂǌŽĚĞƉĂƌĐĞƌŝĂƐĞůŽĐĂĕƁĞƐĂƉĂŐĂƌƚĞŵĂƐĞŐƵŝŶƚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ͗
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
^ĂĨƌĂϮϬϮϭͬϮϮ
ϱϯ͘ϯϭϲ
ϱϬ͘ϳϳϭ
^ĂĨƌĂϮϬϮϮͬϮϯ
Ϯϳ͘ϳϲϲ
Ϯϱ͘ϰϮϯ
^ĂĨƌĂϮϬϮϯͬϮϰ
Ϯϯ͘ϲϲϮ
Ϯϭ͘ϱϬϰ
^ĂĨƌĂϮϬϮϰͬϮϱ
ϭϳ͘ϳϮϵ
ϭϱ͘ϳϰϮ
^ĂĨƌĂϮϬϮϱͬϮϲ
ϭϮ͘ϲϬϮ
ϭϬ͘ϳϳϯ
^ĂĨƌĂϮϬϮϲͬϮϳ
ϲ͘ϵϬϳ
ϲ͘ϵϬϳ
^ĂĨƌĂϮϬϮϳͬϮϴ
Ϯ͘ϳϰϵ
Ϯ͘ϳϰϵ
^ĂĨƌĂϮϬϮϴͬϮϵ
Ϯ͘ϭϱϴ
Ϯ͘ϭϱϴ
^ĂĨƌĂϮϬϮϵͬϯϬ
ϭ͘ϳϮϴ
ϭ͘ϳϮϴ
^ĂĨƌĂϮϬϯϬͬϯϭ
ϴϲ
ϴϲ
^ĂĨƌĂϮϬϯϮͬϯϯ
ϲϲ
ϲϲ
^ĂĨƌĂϮϬϯϯͬϯϰ
ϰϵ
ϰϵ
ϭϰϴ͘ϴϭϳ
ϭϯϳ͘ϵϱϳ
ϭϲƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽŵϯϭͬϬϯͬϮϬϮϬ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉŽƐƐƵşĂŵůĂǀŽƵƌĂƐĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͕ĐƵůƟǀĂĚĂƐŶŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͘ƐƐĂĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĠƵƟůŝǌĂĚĂĐŽŵŽŵĂƚĠƌŝĂͲƉƌŝŵĂŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉĂƌĂĂĨĂďƌŝĐĂĕĆŽĚĞĂĕƷĐĂƌĞĞƚĂŶŽů͘KĐƵůƟǀŽĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĠ
ŝŶŝĐŝĂĚŽƉĞůŽƉůĂŶƟŽĚĞŵƵĚĂƐĞŵƚĞƌƌĂƐƉƌſƉƌŝĂƐŽƵĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐĞŽƉƌŝŵĞŝƌŽĐŽƌƚĞŽĐŽƌƌĞĂƉſƐ
ƵŵƉĞƌşŽĚŽĚĞϭϮĂϭϴŵĞƐĞƐĚŽƉůĂŶƟŽ͕ƋƵĂŶĚŽĂĐĂŶĂĞĂƌĂŝǌ;͞ƐŽƋƵĞŝƌĂ͟ͿĐŽŶƟŶƵĂŵŶŽƐŽůŽ͘
ƉſƐĐĂĚĂĐŽƌƚĞŽƵĂŶŽͬƐĂĨƌĂ͕ĂƐŽƋƵĞŝƌĂƚƌĂƚĂĚĂĐƌĞƐĐĞŶŽǀĂŵĞŶƚĞĞŵŵĠĚŝĂƉŽƌŵĂŝƐĐŝŶĐŽ
ƐĂĨƌĂƐ͘ƐƚĞƌƌĂƐƉƌſƉƌŝĂƐĞŵƋƵĞĂƐƉůĂŶƚĂƐĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂƐŶŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ĞŶĆŽŝŶƚĞŐƌĂŵŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ͘ƐƉůĂŶƚĂƐĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂƐŶŽ
ĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĞŶĆŽŝŶƚĞŐƌĂŵŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ͘KǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĂĐĂŶĂĞŵƉĠ
;ƐĂĨƌĂĞŵĨŽƌŵĂĕĆŽͿĨŽŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƵƟůŝǌĂŶĚŽͲƐĞĚĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚĞŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽ͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐ͗;ĂͿŶƚƌĂĚĂƐĚĞĐĂŝǆĂŽďƟĚĂƐƉĞůĂŵƵůƟƉůŝĐĂĕĆŽ
ĚĂƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞĨƵƚƵƌĂĚƵƌĂŶƚĞĂƐĂĨƌĂ͕ŵĞĚŝĚĂĞŵƚŽŶĞůĂĚĂƐĞŶşǀĞůĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĚĞĂĕƷĐĂƌ
ͲdZ͕ƉĞůŽƉƌĞĕŽĚĞŵĞƌĐĂĚŽĨƵƚƵƌŽĚĂĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͕ŽƋƵĂůĠĞƐƟŵĂĚŽĐŽŵďĂƐĞĞŵĚĂĚŽƐĚŝǀƵůŐĂĚŽƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚŽƐWƌŽĚƵƚŽƌĞƐĚĞĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͕ĕƷĐĂƌĞůĐŽŽůĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ
ͲKE^E͘;ďͿ^ĂşĚĂƐĚĞĐĂŝǆĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƉĞůĂĞƐƟŵĂƟǀĂĚĞ;ŝͿĐƵƐƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƋƵĞ
ŽĐŽƌƌĂĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽďŝŽůſŐŝĐĂĚĂĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ;ƚƌĂƚŽƐĐƵůƚƵƌĂŝƐͿĂƚĠĂĐŽůŚĞŝƚĂ͖;ŝŝͿĐƵƐƚŽƐĐŽŵ
ĐŽůŚĞŝƚĂͬĐŽƌƚĞ͕ĐĂƌƌĞŐĂŵĞŶƚŽ͕ƌĞďŽƋƵĞĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞͲZd͖;ŝŝŝͿĐƵƐƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů;ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĂ
ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞƚĞƌƌĂƐĞĚĞŵĄƋƵŝŶĂƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐͿ͖Ğ;ŝǀͿŝŵƉŽƐƚŽƐŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƐŽďƌĞŽŇƵǆŽ
ĚĞĐĂŝǆĂƉŽƐŝƟǀŽ͘;ĐͿƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽƵƟůŝǌĂĚĂŶŽĐĄůĐƵůŽĚŽŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽĨŽŝĚĞ
ϱ͕ϵϯй;ϱйĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵĞϱ͕ϱϲйĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϴͿ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĞůŽt;tĞŝŐŚƚĞĚǀĞƌĂŐĞŽƐƚŽĨĂƉŝƚĂůͿĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐĨŽƌĂŵƵƟůŝǌĂĚĂƐŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽ
ǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͗
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ƌĞĂĞƐƟŵĂĚĂĚĞĐŽůŚĞŝƚĂ;ŚĞĐƚĂƌĞƐͿ
ϯϵ͘ϴϯϴ
ϱϮ͘ϵϬϭ
ϲϵ͘Ϯϴϳ
WƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞƉƌĞǀŝƐƚĂ;ƚŽŶƐĚĞĐĂŶĂͬŚĞĐƚĂƌĞƐͿ
ϱϯ
ϱϬ
ϱϱ
YƵĂŶƟĚĂĚĞĂĕƷĐĂƌƚŽƚĂůƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůͲdZ;ŬŐͿ
ϭϯϯ
ϭϯϰ
ϵϰ
sĂůŽƌĚŽ<ŐĚĞdZ
Ϭ͕ϲϴ
Ϭ͕ϲϬ
Ϭ͕ϱϱ
ŽŵďĂƐĞŶĂĞƐƟŵĂƟǀĂĚĞƌĞĐĞŝƚĂƐĞĐƵƐƚŽƐ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂͲƐĞŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĨƵƚƵƌŽƐĂƐĞƌĞŵ
ŐĞƌĂĚŽƐ͕ŽƐƋƵĂŝƐƐĆŽĂũƵƐƚĂĚŽƐĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ƵƟůŝǌĂŶĚŽƵŵĂƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽ͕ĐŽŵƉĂơǀĞůƉĂƌĂ
ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐ͘ƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƐĆŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐŶĂƌƵďƌŝĐĂ͞ƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽ͟ĞƚġŵĐŽŵŽĐŽŶƚƌĂƉĂƌƟĚĂŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘KŵŽĚĞůŽĞĂƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐƵƟůŝǌĂĚŽƐ
ŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂŵĞůŚŽƌĞƐƟŵĂƟǀĂĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ
ŶĂƐĚĂƚĂƐĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞƐĆŽƌĞǀŝƐĂĚŽƐĂĐĂĚĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞ͕ƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ĂũƵƐƚĂĚŽƐ͘KŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĨŽŝƉƌŽũĞƚĂĚŽƉĂƌĂŽƉĞƌşŽĚŽĚĂƐĂĨƌĂĚĞ
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽďũĞƚŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ͘KǀŽůƵŵĞĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĂƐĞƌĐŽƌƚĂĚĂĨŽŝĞƐƟŵĂĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂŵĠĚŝĂĚĞƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞĚŽĐĂŶĂǀŝĂůƉŽƌŝĚĂĚĞĚĞĐŽƌƚĞ͘KƉƌĞĕŽůşƋƵŝĚŽ
ŵĠĚŝŽĚĞǀĞŶĚĂĨŽŝƉƌŽũĞƚĂĚŽĐŽŵďĂƐĞŶĂĐŽƚĂĕĆŽĚŽƉƌĞĕŽĨƵƚƵƌŽĚĞĂĕƷĐĂƌĂũƵƐƚĂĚŽƉĂƌĂŽ
ŵĞƌĐĂĚŽůŽĐĂůƉĂƌĂƌĞŇĞƟƌŽƉƌĞĕŽĚĂĐĂŶĂŶŽƉŽŶƚŽĚĞĐŽƌƚĞ͘KĐƵƐƚŽƉĂĚƌĆŽŵĠĚŝŽĞƐƟŵĂĚŽ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂŐĂƐƚŽƐĐŽŵƚƌĂƚŽƐĐƵůƚƵƌĂŝƐ͕d͕ďĞŵĐŽŵŽŽĐƵƐƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵĞŵ͕ĐŽŵŽ
ƚĞƌƌĂƐƉƌſƉƌŝĂƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽŵĞƐŵŽƉƌĞĕŽƵƟůŝǌĂĚŽŶĂƐƚĞƌƌĂƐĚĞƉĂƌĐĞŝƌŽƐ͘&ŽƌĂŵƚĂŵďĠŵ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐŽƐĞĨĞŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐĐŽŵďĂƐĞŶĂƐĂůşƋƵŽƚĂƐǀŝŐĞŶƚĞƐ͘ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐĂƟǀŽƐ
ďŝŽůſŐŝĐŽƐŶŽƉĞƌşŽĚŽé a seguinte͗
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
;ZĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽͿ ;ZĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽͿ
ƵƐƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽ
ϱϵ͘ϴϯϰ
ϵϭ͘ϲϱϭ
ϵϱ͘ϭϳϳ
Valor justo
;ϱϱ͘ϬϯϴͿ
;ϴϰ͘ϲϬϳͿ
;ϲ͘ϬϭϱͿ
Saldo inicial
ϰ͘ϳϵϲ
ϳ͘Ϭϰϰ
ϴϵ͘ϭϲϮ
DŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͗
Saldo inicial
ϰ͘ϳϵϲ
ϳ͘Ϭϰϰ
ϴϵ͘ϭϲϮ
Aumentos decorrentes de tratos
ϰϳ͘ϳϭϰ
ϳϯ͘ϭϬϳ
ϵϴ͘ϯϲϵ
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĂůĂǀŽƵƌĂĚĞĐĂŶĂ
ϱϱ͘ϳϭϴ
ϱϵ͘ϯϴϮ
ϲϯ͘ϱϮϬ
sĂƌŝĂĕĆŽŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ;EŽƚĂϮϴͿ
ϰϲ͘ϴϭϯ
Ϯϵ͘ϱϲϵ
;ϳϴ͘ϱϵϮͿ
ZĞĚƵĕƁĞƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂĐŽůŚĞŝƚĂ
;ϭϯϬ͘ϬϳϮͿ
;ϭϲϰ͘ϯϬϲͿ
;ϭϲϱ͘ϰϭϱͿ
^ĂůĚŽĮŶĂů
Ϯϰ͘ϵϲϵ
ϰ͘ϳϵϲ
ϳ͘Ϭϰϰ
ƵƐƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽ
ϯϯ͘ϭϵϰ
ϱϵ͘ϴϯϰ
ϵϭ͘ϲϱϭ
Valor justo
;ϴ͘ϮϮϱͿ
;ϱϱ͘ϬϯϴͿ
;ϴϰ͘ϲϬϳͿ
^ĂůĚŽĮŶĂů
Ϯϰ͘ϵϲϵ
ϰ͘ϳϵϲ
ϳ͘Ϭϰϰ
ŽŵƉĂŶŚŝĂƚƌĂƚĂŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵůĂǀŽƵƌĂĞŵƐĞƵŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĐŽŵŽWyĞ
ƉŽƌĞƐƚĞŵŽƟǀŽŶĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĞƐƚĞƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĐŽŵŽƵŵĂĂƟǀŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŶĂĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƐ&ůƵǆŽƐĚĞĂŝǆĂ͘ϭϳ&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚĞŝŶƐƵŵŽƐĞŵĂƚĞƌŝĂŝƐ Ϯϳ͘ϲϲϴ ϯϰ͘ϭϳϯ ϰϴ͘ϵϴϵ Ϯϵ͘Ϭϭϵ ϯϱ͘ϵϯϬ ϱϰ͘ϭϳϮ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚĞŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ϱ͘ϯϭϴ ϱ͘ϴϮϴ ϲ͘ϲϵϵ ϱ͘ϯϭϴ ϱ͘ϴϮϴ ϲ͘ϲϵϵ
WƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽ
Ϯϱ͘ϭϰϱ ϯϭ͘ϮϬϲ Ϯϯ͘ϴϰϮ Ϯϱ͘ϭϰϱ ϯϭ͘ϮϬϲ Ϯϯ͘ϴϰϮ
ϱϴ͘ϭϯϭ ϳϭ͘ϮϬϳ ϳϵ͘ϱϯϬ ϱϵ͘ϰϴϮ ϳϮ͘ϵϲϰ ϴϰ͘ϳϭϯ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚĞĐĂŶĂƚĞƌĐĞŝƌŽƐ
Ϯϲ͘Ϯϲϳ ϯϲ͘ϳϯϱ ϰϲ͘ϭϮϳ Ϯϲ͘Ϯϲϳ ϯϲ͘ϳϯϱ ϰϲ͘ϭϮϳ
Total
ϴϰ͘ϯϵϴ ϭϬϳ͘ϵϰϮ ϭϮϱ͘ϲϱϳ ϴϱ͘ϳϰϵ ϭϬϵ͘ϲϵϵ ϭϯϬ͘ϴϰϬ
ϭϴŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐKƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐŶĂKƉĕĆŽĚŽ
WůĂŶŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂůĞƐƚĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶŽƉĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͕ĂũƵƐƚĂĚŽƐƉŽƌsWͲ
ũƵƐƚĞĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƚĂůŚĂĚŽŶĂEŽƚĂϯϬͲZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͘ŵƉƌĠƐƟŵŽƐƋƵĞ
ƉŽƐƐƵĞŵƌĞŶĞŐŽĐŝĂĕƁĞƐĞƐƚĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĞĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽƐĞƚĂǆĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐ
ĞŵĐŽŶƚƌĂƚŽƐĞͬŽƵĂĐŽƌĚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĞŽƐĚĞŵĂŝƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞƐƚĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐŶŽƉĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂƋƵĞďƌĂĚŽƐĐŽǀĞŶĂŶƚƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐŶĂƐĐůĄƵƐƵůĂƐĚŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ĂƚƌĞůĂĚŽƐĂŽƉĞĚŝĚŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂů͘/ŵƉŽƌƚĂŶƚĞƌĞƐƐĂůƚĂƌƋƵĞŶĆŽŚĂǀĞƌĄůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂĞƚŽĚĂĂĚşǀŝĚĂďĂŶĐĄƌŝĂĞƐƚĄƐĞŶĚŽƌĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĂĚĞŶƚƌŽĚŽWůĂŶŽĚĂZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂů͕
ƐĞŶĚŽƋƵĞĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϵϬйĚĂƐƵĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞƐĞƌĄůŝƋƵŝĚĂĚĂǀŝĂǀĞŶĚĂĚĂhW/ĞŽƌĞƐƚĂŶƚĞ
negociado para pagamento a longo prazo. (a) ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
dĂǆĂŵĠĚŝĂ
Moe- /ŶĚĞǆĂĂŶƵĂůĚĞ
DŽĚĂůŝĚĂĚĞ
ĚĂ
ĚŽƌ
ũƵƌŽƐ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
dĂǆĂWƌĠ&ŝŶĂŵĞ
ZΨ
ͲĮǆĂĚĂ
ϱ͕ϰϴй
ϰϬ͘ϳϳϭ
ϱϬ͘ϱϱϭ
ϱϯ͘ϰϯϮ
&ŝŶĂŵĞ
ZΨ
d:>W
ϱ͕ϵϭй
ϵ͘ϯϭϰ
ϴ͘ϴϮϬ
ϭϯ͘ϭϴϳ
Capital de giro
ZΨ
CDI
ϯ͕ϴϴй
ϭϲϳ͘ϴϭϴ
ϭϳϯ͘ϱϲϵ ϭϴϯ͘ϭϭϱ
dĂǆĂWƌĠCapital de giro
ZΨ
ͲĮǆĂĚĂ
ϭϮ͕ϲϲй
ϴ͘ϵϮϲ
ϲ͘ϯϭϭ
ϭ͘ϳϱϲ
Pré-pagamento para
ĞǆƉŽƌƚĂĕĆŽ
h^
VC
ϳ͕Ϭϴй
ϰϲϰ͘Ϯϭϯ
ϯϲϰ͘ϮϵϬ ϯϲϰ͘ϯϵϵ
Pré-pagamento para
>/KZϯ
ĞǆƉŽƌƚĂĕĆŽ
h^ meses
ϱ͕Ϯϯй
ϮϰϮ͘ϴϬϴ
ϭϴϱ͘ϲϱϵ ϭϬϱ͘ϲϱϯ
Pré-pagamento para
>/KZϲ
ĞǆƉŽƌƚĂĕĆŽ
h^ meses
ϱ͕ϵϴй
ϰϬ͘ϱϯϰ
Ϯϵ͘ϬϬϮ
ϯϭ͘ϴϬϳ
Crédito rural
ZΨ
CDI
ϰ͕ϭϬй
ϭϲϬ͘ϭϰϯ
ϭϲϬ͘ϯϴϭ ϭϱϮ͘ϵϴϮ
ACC
h^
VC
ϲ͕ϳϵй
ϳϵ͘ϮϵϮ
ϲϴ͘ϯϬϴ
ϲϰ͘ϮϴϮ
dĂǆĂWƌĠWƌŽƌĞŶŽǀĂ
ZΨ
ͲĮǆĂĚĂ
ϱ͕ϱϬй
ϭϵ͘ϴϳϵ
ϭϴ͘ϲϬϬ
ϭϴ͘Ϯϵϴ
WƌŽƌĞŶŽǀĂ
ZΨ
d:>W
Ϯ͕ϳϬй
ϭϴ͘ϱϲϯ
ϯϳ͘ϲϱϵ
ϰϬ͘ϵϬϮ
dĂǆĂWƌĠLeasing
ZΨ
ͲĮǆĂĚĂ
ϭϴ͕ϭϲй
Ϯϳϴ
ϭ͘ϭϮϭ
ϭ͘ϱϰϬ
ŽŶƚĂ'ĂƌĂŶƟĚĂ
ZΨ
ϯϮϵ
ϭ͘ϵϬϳ
ϭ͘ϲϵϰ
ϭ͘ϮϱϮ͘ϴϲϴ ϭ͘ϭϬϲ͘ϭϳϴ ϭ͘Ϭϯϯ͘Ϭϰϳ
(-) Custos de transaĕƁĞƐĂĂŵŽƌƟǌĂƌ
;ϭ͘ϮϳϳͿ
;Ϯ͘ϯϰϯͿ
;ϰ͘ϮϲϱͿ
ϭ͘Ϯϱϭ͘ϱϵϭ ϭ͘ϭϬϯ͘ϴϯϱ ϭ͘ϬϮϴ͘ϳϴϮ
WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
;ϭ͘Ϯϭϵ͘ϰϭϳͿ ;ϭ͘ϭϬϯ͘ϴϯϱͿ ;ϮϮϭ͘ϮϴϭͿ
WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϯϮ͘ϭϳϰ
- ϴϬϳ͘ϱϬϭ
(b) ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
dĂǆĂŵĠĚŝĂ
Moe- /ŶĚĞǆĂĂŶƵĂůĚĞ
DŽĚĂůŝĚĂĚĞ
ĚĂ
ĚŽƌ
ũƵƌŽƐ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
dĂǆĂWƌĠ&ŝŶĂŵĞ
ZΨ
ͲĮǆĂĚĂ
ϱ͕ϯϬй
ϰϯ͘ϰϰϳ
ϱϰ͘ϰϭϰ ϲϬ͘ϱϲϭ
&ŝŶĂŵĞ
ZΨ
d:>W
ϱ͕ϵϭй
ϵ͘ϯϭϰ
ϴ͘ϴϮϬ ϭϯ͘ϭϴϳ
Capital de giro
ZΨ
CDI
ϯ͕ϴϴй
ϭϲϳ͘ϴϭϴ
ϭϳϯ͘ϱϲϵ ϭϴϯ͘ϭϭϱ
dĂǆĂWƌĠCapital de giro
ZΨ
ͲĮǆĂĚĂ
ϭϮ͕ϲϲй
ϴ͘ϵϮϲ
ϲ͘ϯϭϭ
ϭ͘ϳϱϲ
Pré-pagamento para
ĞǆƉŽƌƚĂĕĆŽ
h^
VC
ϳ͕Ϭϴй
ϰϲϰ͘Ϯϭϯ
ϯϲϰ͘ϮϵϬ ϯϲϰ͘ϯϵϵ
Pré-pagamento para
>/KZϯ
ĞǆƉŽƌƚĂĕĆŽ
h^
meses
ϱ͕Ϯϯй
ϮϰϮ͘ϴϬϴ
ϭϴϱ͘ϲϱϵ ϭϬϱ͘ϲϱϯ
Pré-pagamento para
>/KZϲ
ĞǆƉŽƌƚĂĕĆŽ
h^
meses
ϱ͕ϵϴй
ϰϬ͘ϱϯϰ
Ϯϵ͘ϬϬϮ ϯϭ͘ϴϬϳ
Crédito rural
ZΨ
CDI
ϰ͕ϭϬй
ϭϲϬ͘ϭϰϯ
ϭϲϬ͘ϯϴϭ ϭϱϮ͘ϵϴϮ
ACC
h^
VC
ϲ͕ϳϵй
ϳϵ͘ϮϵϮ
ϲϴ͘ϯϬϴ ϲϰ͘ϮϴϮ
dĂǆĂWƌĠWƌŽƌĞŶŽǀĂ
ZΨ
ͲĮǆĂĚĂ
ϱ͕ϱϬй
ϭϵ͘ϴϳϵ
ϭϴ͘ϲϬϬ ϭϴ͘Ϯϵϴ
WƌŽƌĞŶŽǀĂ
ZΨ
d:>W
Ϯ͕ϳϬй
ϭϴ͘ϱϲϯ
ϯϳ͘ϲϱϵ ϰϬ͘ϵϬϮ
dĂǆĂWƌĠLeasing
ZΨ
ͲĮǆĂĚĂ
ϭϴ͕ϭϲй
Ϯϳϴ
ϭ͘ϭϮϭ
ϭ͘ϱϰϬ
ŽŶƚĂ'ĂƌĂŶƟĚĂ
ZΨ
ϯϮϵ
ϭ͘ϵϬϳ
ϭ͘ϲϵϰ
ϭ͘Ϯϱϱ͘ϱϰϰ ϭ͘ϭϭϬ͘Ϭϰϭ ϭ͘ϬϰϬ͘ϭϳϲ
(-) Custos de transaĕƁĞƐĂĂŵŽƌƟǌĂƌ
;ϭ͘ϮϳϳͿ
;Ϯ͘ϯϰϯͿ
;ϰ͘ϮϲϱͿ
ϭ͘Ϯϱϰ͘Ϯϲϳ ϭ͘ϭϬϳ͘ϲϵϴ ϭ͘Ϭϯϱ͘ϵϭϭ
WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
;ϭ͘ϮϮϭ͘ϴϵϯͿ ;ϭ͘ϭϬϳ͘ϲϵϴͿ ;ϮϮϳ͘ϳϳϱͿ
WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϯϮ͘ϯϳϰ
- ϴϬϴ͘ϭϯϲ
>ĞŐĞŶĚĂ͗sͲsĂƌŝĂĕĆŽĂŵďŝĂů͖/ͲĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞĞƉſƐŝƚŽ/ŶƚĞƌďĂŶĐĄƌŝŽ;ĐͿ'ĂƌĂŶƟĂƐ As gaƌĂŶƟĂƐŽĨĞƌĞĐŝĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉŽƌŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐƐĆŽĂƐƋƵĞƐĞŐƵĞŵŶŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽƉĞƌşŽĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ͗
Valor
DŽĚĂůŝĚĂĚĞ
'ĂƌĂŶƟĂ
'ĂƌĂŶƟĂ
ACC
ǀĂůĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞĐŽŶƚƌĂƚŽs͘,͘W͘;ŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐͿ
ϲϵ͘ϰϰϲ
ǀĂůĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞŶŽƚĂƉƌŽŵŝƐƐſƌŝĂ
ϭϬ͘ϱϵϵ
ǀĂůĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ŚŝƉŽƚĞĐĂĚĞƚĞƌƌĂƐ͕ĂůŝĞŶĂĕĆŽĮĚƵĐŝĄƌŝĂƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ĂůŝĞŶĂĕĆŽĮĚƵĐŝĄƌŝĂĂĕƁĞƐ͕ĐŽŶƚƌĂƚŽs͘,͘W;ŝƌĞŝƚŽƐ
Crédito Rural
ƌĞĚŝƚſƌŝŽƐͿ
ϭϰϴ͘ϵϳϬ
&/ED
ǀĂůĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞĂůŝĞŶĂĕĆŽĮĚƵĐŝĄƌŝĂĚĞĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ϰϳ͘ϵϲϭ
Pré-pagamento
ĞǆƉŽƌƚĂĕĆŽ
ǀĂůĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞŚŝƉŽƚĞĐĂĚĞƚĞƌƌĂƐ
ϱϬ͘ϵϰϳ
ǀĂůĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ŚŝƉŽƚĞĐĂĚĞƚĞƌƌĂƐ͕ĂůŝĞŶĂĕĆŽĮĚƵĐŝĄƌŝĂĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ĂůŝĞŶĂĕĆŽĮĚƵĐŝĄƌŝĂĚĞĂĕƁĞƐ͕ĐŽŶƚƌĂƚŽs͘,͘W͘;ŝƌĞŝƚŽƐ
ƌĞĚŝƚſƌŝŽƐͿ
ϮϮϱ͘ϵϭϲ
ǀĂůĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞĐŽŶƚƌĂƚŽs͘,͘W͘;ŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐͿ
ϴϱ͘ϯϱϳ
ǀĂůĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ŚŝƉŽƚĞĐĂĚĞƚĞƌƌĂƐĞĐŽŶƚƌĂƚŽs͘,͘W͘;ŝƌĞŝƚŽƐ
ĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐͿ
ϯϰϯ͘ϳϵϵ
ǀĂůĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ŚŝƉŽƚĞĐĂĚĞƚĞƌƌĂƐ͕ĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ĂůŝĞŶĂĕĆŽĮĚƵĐŝĄƌŝĂĚĞĂĕƁĞƐĞĐŽŶƚƌĂƚŽs͘,͘W;ŝƌĞŝƚŽƐ
Capital de giro
ĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐͿ
ϴϵ͘ϲϵϴ
ǀĂůĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞĐŽŶƚƌĂƚŽĞŶĞƌŐŝĂ;ŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐͿ
ϰϭ͘ϲϲϳ
ǀĂůĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞŚŝƉŽƚĞĐĂĚĞƚĞƌƌĂƐ
ϮϮ͘ϮϭϮ
ǀĂůĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ŚŝƉŽƚĞĐĂĚĞƚĞƌƌĂƐĞĐŽŶƚƌĂƚŽs͘,͘W͘;ŝƌĞŝƚŽƐ
ĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐͿ
ϭϮ͘ϲϵϴ
ǀĂůĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞĂůŝĞŶĂĕĆŽĮĚƵĐŝĄƌŝĂĚĞĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ϯ͘ϬϮϬ
ǀĂůĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ƉĞŶŚŽƌĚĞĐĂŶĂĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞs͘,͘W;ŝƌĞŝƚŽƐ
WƌŽƌĞŶŽǀĂ
ĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐͿ
ϱϱ͘ϯϭϳ
Leasing
ǀĂůĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ĂůŝĞŶĂĕĆŽĮĚƵĐŝĂƌŝĂĚĞĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ϭ͘ϭϮϬ
Total
ϭ͘ϮϬϴ͘ϳϮϳ
ŽŶĨŽƌŵĞĐŝƚĂĚŽĂĐŝŵĂĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽƐƐƵŝďĞŶƐĚĞƐĞƵĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐĞĂĕƁĞƐĚĞƐĞƵĐĂƉŝƚĂů
ƐŽĐŝĂůĚĂĚĂƐĞŵŐĂƌĂŶƟĂƐĚĂƐŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ͕ƋƵĞĂƉſƐĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ
ĚŽƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐǀŝĂǀĞŶĚĂĚĞhW/ĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƉĂƐƐŝǀŽĐŽŶĐƵƌƐĂů͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞƌĄƚŽĚŽƐŽƐƐĞƵƐĂƟǀŽƐĚĞƐŽŶĞƌĂĚŽƐ͘;ĚͿŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĚŽůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ Os
ŵŽŶƚĂŶƚĞƐŶŽůŽŶŐŽƉƌĂǌŽƚġŵĂƐĞŐƵŝŶƚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ͕ƉŽƌĂŶŽĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͗
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
- ϮϮϱ͘ϭϭϱ
ϮϬϭϵ
ϮϮϱ͘ϯϰϵ
ϮϬϮϬ
- ϮϭϮ͘ϬϰϬ
ϮϬϮϬ
ϮϭϮ͘ϮϰϬ
ϮϬϮϭ
ϭϮ͘ϱϳϲ
- ϭϰϬ͘Ϯϳϲ
ϮϬϮϭ
ϭϮ͘ϳϳϲ
ϭϰϬ͘ϰϳϲ
ϮϬϮϮ
ϳϰϳ
- ϭϭϲ͘ϯϳϭ
ϮϬϮϮ
ϳϰϳ
ϭϭϲ͘ϯϳϭ
ϮϬϮϯ
Ϯϴϭ
- ϭϭϯ͘ϱϱϵ
ϮϬϮϯ
Ϯϴϭ
ϭϭϯ͘ϱϱϵ
ϮϬϮϰ
ϯϯϬ
ϭϰϬ
ϮϬϮϰ
ϯϯϬ
ϭϰϭ
ϮϬϮϱ
ϭϵϬ
ϮϬϮϱ
ϭϵϬ
ϮϬϮϲ
ϭϵϬ
ϮϬϮϲ
ϭϵϬ
ϮϬϮϳ
ϭϵϬ
ϮϬϮϳ
ϭϵϬ
ϮϬϮϴ
ϯϴϬ
ϮϬϮϴ
ϯϴϬ
ϮϬϮϵ
ϵϱϬ
ϮϬϮϵ
ϵϱϬ
ϮϬϯϬ
ϵϱϬ
ϮϬϯϬ
ϵϱϬ
ϮϬϯϭ
ϭ͘ϵϬϬ
ϮϬϯϭ
ϭ͘ϵϬϬ
ϮϬϯϮ
ϭ͘ϵϬϬ
ϮϬϯϮ
ϭ͘ϵϬϬ
ϮϬϯϯ
Ϯ͘ϰϳϬ
ϮϬϯϯ
Ϯ͘ϰϳϬ
ϮϬϯϰ
Ϯ͘ϴϱϬ
ϮϬϯϰ
Ϯ͘ϴϱϬ
ϮϬϯϱ
Ϯ͘ϴϱϬ
ϮϬϯϱ
Ϯ͘ϴϱϬ
ϮϬϯϲ
ϯ͘ϰϮϬ
ϮϬϯϲ
ϯ͘ϰϮϬ
ϯϮ͘ϭϳϰ
- ϴϬϳ͘ϱϬϭ
ϯϮ͘ϯϳϰ
ϴϬϴ͘ϭϯϲ
ϭϵ^ĂůĄƌŝŽƐĞĞŶĐĂƌŐŽƐ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵƉĞƐƐŽĂů
ϱ͘ϳϱϮ ϲ͘ϴϰϳ ϵ͘ϬϰϬ ϱ͘ϳϱϮ ϲ͘ϴϰϳ ϵ͘ϬϰϬ
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ
ϭϭϵ
ϭϭϴ
ϯϬϵ
ϭϭϵ
ϭϭϴ
ϯϬϵ
ŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƐŝŶĚŝĐĂŝƐĞĂƐƐŝƐƚĞŶĐŝĂŝƐ ϭ͘ϬϬϭ ϭ͘Ϭϭϭ
ϳϯϮ ϭ͘ϬϬϭ ϭ͘Ϭϭϭ
ϳϯϮ
&'d^ĂƌĞĐŽůŚĞƌ
Ϯ͘Ϭϵϱ ϯ͘ϱϰϴ ϰ͘ϳϮϱ Ϯ͘Ϭϵϱ ϯ͘ϱϰϴ ϰ͘ϳϮϱ
/E^^ĂƌĞĐŽůŚĞƌ
ϭϯ͘ϴϭϯ ϰ͘Ϭϭϱ ϯϭ͘ϲϱϴ ϭϯ͘ϴϭϯ ϰ͘Ϭϭϱ ϯϭ͘ϲϱϴ
WƌŽǀŝƐƁĞƐĚĞĨĠƌŝĂƐĞϭϯǑƐĂůĄƌŝŽƐ
ϳ͘ϳϰϱ ϳ͘ϳϳϴ ϭϭ͘ϮϮϴ ϳ͘ϳϰϱ ϳ͘ϳϳϴ ϭϭ͘ϮϮϴ
ŶĐĂƌŐŽƐƐŽďƌĞƉƌŽǀŝƐƁĞƐĚĞ
ĨĠƌŝĂƐĞϭϯǑƐĂůĄƌŝŽƐ
ϭ͘Ϭϱϲ ϭ͘ϬϲϮ ϭ͘ϱϯϯ ϭ͘Ϭϱϲ ϭ͘ϬϲϮ ϭ͘ϱϯϯ
WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϯϭ͘ϱϴϭ Ϯϰ͘ϯϳϵ ϱϵ͘ϮϮϱ ϯϭ͘ϱϴϭ Ϯϰ͘ϯϳϵ ϱϵ͘ϮϮϱ
ϮϬ/ŵƉŽƐƚŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĂƌĞĐŽůŚĞƌ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
&ƵŶƌƵƌĂůĂƌĞĐŽůŚĞƌ
ϭϲϮ
ϭϭϵ
ϯ͘ϱϰϮ
ϭϲϮ
ϭϭϵ
ϯ͘ϱϰϮ
/D^ĂZĞĐŽůŚĞƌ
ϴ͘ϮϬϲ
ϴ͘ϯϳϳ
ϴ͘ϮϬϲ
ϴ͘ϯϳϳ
/ZZ&ĞŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ
ƌĞƟĚĂƐŶĂĨŽŶƚĞ
ϳϱϮ
ϲϲϯ
ϯ͘ϳϵϭ
ϳϱϮ
ϲϲϰ
ϯ͘ϴϬϯ
ISS a Recolher
ϯϰ
ϳϭ
ϯϯϬ
ϯϰ
ϳϭ
ϯϯϬ
ITR a Recolher
ϯ
ϯ
IR e Contribuição Social
ϭ͘ϰϯϲ ϭϰ͘ϵϭϱ ϭϯ͘ϴϬϮ
ĠďŝƚŽƐĮƐĐĂŝƐĞŵ
ĚşǀŝĚĂĂƟǀĂ;ŝͿ
ϰϳϴ͘ϱϭϵ ϯϱϱ͘ϯϳϲ ϮϬϴ͘ϰϲϳ ϱϭϵ͘ϴϳϰ ϯϳϳ͘ϯϮϮ ϮϮϱ͘ϰϮϰ
/E^^ƐŽďƌĞĨĂƚƵƌĂŵĞŶƚŽ
ϭϭϬ
ϴϯ
Ϯϴ
WŝƐͬŽĮŶƐƐŽďƌĞ
demais receitas
;ϭϳϴͿ
;ϭϳϴͿ
WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϰϳϵ͘Ϯϴϵ ϯϲϰ͘ϰϯϱ ϮϮϰ͘ϱϭϬ ϱϮϮ͘ϭϵϬ ϰϬϭ͘ϯϴϬ Ϯϱϱ͘ϯϬϵ
;ŝͿĚşǀŝĚĂĂƟǀĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĂĐƌĠƐĐŝŵŽĚĞϯϴйĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƉĞƌşŽĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĚĞǀŝĚŽĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽ
ĚĞĂƵƚŽƐĚĞŝŶĨƌĂĕĆŽĚĞ/D^͕ƌŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞƉĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽW^͕ĚĠďŝƚŽƐĚĞ/ZW:Ğ^>>ĚĂƐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞĂƚƵĂůŝǌĂĕƁĞƐĚĞŵƵůƚĂĞũƵƌŽƐ͘KŵŽŶƚĂŶƚĞĚŽƐǀĂůŽƌĞƐĞŵĚşǀŝĚĂĂƟǀĂĠĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂ
ƐĞŐƵŝŶƚĞŵĂŶĞŝƌĂ͗ͻZΨϭϮϳ͘ϰϵϰƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƉĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽƐƚĂĚƵĂůŶĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞWWƌŽŵƉŝĚŽƐĞŵĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳ͖ͻZΨϭϬϲ͘ϬϵϱƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƌŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚŽƌĞƉĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽW^Ğŵ
ŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϴĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϵ͖ͻZΨϭϯϰ͘ϲϴϰƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂƉƌŽĐĞƐƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐĐŽŵƉŽƐƚŽƐ
ƉŽƌ/ZW:͕^>>͕W/^ĞK&/E^ĞŵĐŽďƌĂŶĕĂƉĞůĂZĞĐĞŝƚĂ&ĞĚĞƌĂů͕ƐĞŶĚŽƉĂƌĐĞůĂĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚŽWZd
ĞŵƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳĞƌŽŵƉŝĚŽƐĞŵĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͖ͻZΨϱϮ͘ϴϳϯƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĂƵƚŽƐĚĞŝŶĨƌĂĕĆŽĚĞ/D^ĞŵŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϬ͖ͻZΨϱϬ͘ϬϬϴƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽĞŵ
ĚşǀŝĚĂĂƟǀĂĚĞĚĠďŝƚŽƐƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝŽƐĐŽŵŽ/E^^ĚĞǀŝĚŽƐŽďƌĞĨĂƚƵƌĂŵĞŶƚŽĞKƵƚƌĂƐŶƟĚĂĚĞƐ
ĞŵŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϵĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϮϬ͖ͻZΨϮϮ͘ϮϰϮƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽĞŵĚşǀŝĚĂĂƟǀĂĚĞĚĠďŝƚŽƐ
ŵĞŶƐĂŝƐĚĞ/D^ĞĂƵƚŽĚĞŝŶĨƌĂĕĆŽĞƐƚĂĚƵĂůŶĂWĞƚƌŽĐĂŶĂ>ƚĚĂŝŶƐĐƌŝƚŽƐĞŵƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͕
ƐŽŵĂĚŽƐĂŵƵůƚĂƐƉŽƌŝŶĨƌĂĕƁĞƐĂŵďŝĞŶƚĂŝƐŝŶƐĐƌŝƚĂƐĞŵŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϵ͘ͻZΨϭϳ͘ϴϵϳƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ

SEXTA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2020
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
WĂƐƐŝǀŽĚĞWĂƌĐĞ^ĂůĚŽĚĞĐŽŵƉƌŽ^ĂůĚŽĚĞ
ũƵƐƚĞ
ƌŝĂƐĞ>ŽĐĂĕƁĞƐĂ ŵŝƐƐŽƐĚĞƉĂƌĐĞƌŝĂƐ ĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶĂǀĂůŽƌ WĂƐƐŝǀŽĚĞWĂƌĐĞƌŝĂƐ
Ğ>ŽĐĂĕƁĞƐĂƉĂŐĂƌ
pagar
e locações ƚŽƐĞĨĞƚƵĂĚŽƐ
presente
ϭϴϴ͘ϴϵϲ
ϮϬϮ͘ϯϴϴ
Ϯϰϵ͘ϯϲϭ
;ϲϬ͘ϰϲϱͿ
;ϱϯ͘ϮϱϵͿ
;ϱϯ͘ϮϱϵͿ
;ϱϯ͘ϮϱϵͿ
ϯϰ͘ϵϱϭ
ϯϰ͘ϵϱϭ
ϰϰ͘ϲϮϱ
;ϵ͘ϲϳϰͿ
ϮϬ͘ϲϰϱ
ϵ͘ϵϯϱ
ϴ͘ϭϭϳ
ϭϴ͘ϬϱϮ
;ϱϮ͘ϰϬϬͿ
;ϰϵ͘ϳϯϭͿ
;ϰϵ͘ϳϯϭͿ
ϰ͘ϰϬϯ
ϰ͘ϲϭϭ
ϰ͘ϰϬϯ
ϭϱϲ͘ϵϯϲ
Ϯϱϰ͘ϭϵϬ
;ϱϯ͘ϮϱϵͿ
;ϱϳ͘ϲϭϵͿ
143.312
;ϴ͘ϭϭϵͿ
;ϱ͘ϯϱϱͿ
ϭϯϳ͘ϵϱϳ
ϭϰϴ͘ϴϭϳ
ĂĚĠďŝƚŽƐĚĞ/ZW:Ğ^>>ĚĂƐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ŝŶƐĐƌŝƚŽƐĞŵĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͘ͻZΨϴ͘ϱϴϭƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂ
ŝŶƐĐƌŝĕĆŽĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐĨĞĚĞƌĂŝƐĚŝǀĞƌƐŽƐƉŽƌŝŶĚĞĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐƵƟůŝǌĂĚŽƐŶĂĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽ
de tributos. ϮϭĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ůŝĞŶƚĞƐŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ;ŝͿ
ϭϰϴ͘ϴϭϮ ϳϬ͘ϳϴϰ ϲϬ͘ϱϵϳ ϭϰϴ͘ϴϭϮ ϳϬ͘ϳϴϰ ϲϬ͘ϱϵϳ
Clientes de etanol
ϰ͘ϵϬϳ ϭ͘ϵϬϵ ϭϮ͘ϭϬϬ
ϰ͘ϵϬϳ ϭ͘ϵϬϵ ϭϮ͘ϭϬϬ
Clientes de cana de açúcar
ϭϯϳ ϳ͘ϲϴϭ ϵ͘ϯϬϬ
ϭϯϳ ϳ͘ϲϴϭ ϵ͘ϯϬϬ
Clientes de energia
- ϯ͘ϲϬϭ
- ϯ͘ϲϬϭ
Outros
ϳϳϰ
ϮϮϯ
ϭϯϯ
ϳϴϮ
ϮϯϬ
ϭϯϯ
WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϭϱϰ͘ϲϯϬ ϴϬ͘ϱϵϳ ϴϱ͘ϳϯϭ ϭϱϰ͘ϲϯϴ ϴϬ͘ϲϬϰ ϴϱ͘ϳϯϭ
;ŝͿ ZĞĨĞƌĞŵͲƐĞ Ă ĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐ ƌĞĐĞďŝĚŽƐ ƉĂƌĂ ǀĞŶĚĂ ĨƵƚƵƌĂ ĚĞ ĂĕƷĐĂƌ͘ 22 Impostos e contriďƵŝĕƁĞƐƉĂƌĐĞůĂĚŽƐ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
WĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽ/E^^Ğ&'d^
Ϯ͘ϵϴϳ Ϯ͘ϱϵϳ
ϭϱ Ϯ͘ϵϴϳ Ϯ͘ϱϵϳ
ϭϱ
WĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽ/D^
ϱϰ͘ϯϮϮ ϯϴ͘ϵϵϲ ϰϵ͘ϳϴϬ ϱϰ͘ϯϮϮ ϯϴ͘ϵϵϲ ϰϵ͘ϳϴϬ
WĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽ/ZW:ͬ^
Ϯϵϴ
Ϯϵϴ
WĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐͲZĞĮƐ ϵ͘ϲϭϮ ϮϬ͘ϲϲϲ Ϯϭ͘ϵϭϱ ϭϬ͘ϭϵϬ Ϯϭ͘Ϯϲϵ ϮϮ͘ϱϱϰ
WĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽƵƚŽ/ŶĨƌĂĕĆŽŵďŝĞŶƚĂůϱϯϴ
ϵϰϵ
ϳϳϳ
ϱϯϴ
ϵϰϵ
ϳϳϳ
ϲϳ͘ϰϱϵ ϲϯ͘ϮϬϴ ϳϮ͘ϳϴϱ ϲϴ͘Ϭϯϳ ϲϯ͘ϴϭϭ ϳϯ͘ϰϮϰ
WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
;ϮϮ͘ϳϴϳͿ ;ϭϴ͘ϬϱϰͿ ;ϭϵ͘ϬϯϰͿ ;ϮϮ͘ϴϯϱͿ ;ϭϴ͘ϬϵϳͿ ;ϭϵ͘ϬϴϮͿ
WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϰϰ͘ϲϳϮ ϰϱ͘ϭϱϰ ϱϯ͘ϳϱϭ ϰϱ͘ϮϬϮ ϰϱ͘ϳϭϰ ϱϰ͘ϯϰϮ
ƐŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕƁĞƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐŶŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƉĂƌĐĞůĂĚŽƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞĂĂƚƵĂůŝǌĂĕƁĞƐ͕ƉĂŐĂŵĞŶƚŽŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐĞĂĞŶƚƌĂĚĂĚĞŶŽǀŽƐƉĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽƐ͘ϮϯKƵƚƌŽƐŝŶǀĞƐͲ
ƟŵĞŶƚŽƐĂƉĂŐĂƌ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
PESA - Plano Especial de
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĚĞƟǀŽƐ
ϰϲ͘ϳϳϭ ϴϳ͘ϬϴϬ ϴϱ͘ϱϬϵ ϰϲ͘ϳϳϭ ϴϳ͘ϬϴϬ ϴϱ͘ϱϬϵ
AVP- PESA - Plano Especial de
^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĚĞƟǀŽƐ
;ϭ͘ϯϱϳͿ ;Ϯ͘ϳϭϭͿ ;ϱ͘ϬϳϳͿ ;ϭ͘ϯϱϳͿ ;Ϯ͘ϳϭϭͿ ;ϱ͘ϬϳϳͿ
ŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌhW/ĂŵƉĞƐƚƌĞ
Ϯ͘ϭϲϭ ϭϯ͘Ϯϵϰ ϭϯ͘ϮϬϬ Ϯ͘ϭϲϭ ϭϯ͘Ϯϵϰ ϭϯ͘ϮϬϬ
sWͲŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌhW/ĂŵƉĞƐƚƌĞ
;ϭϮϱͿ
;ϭϮϱͿ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉƌĞũƵşǌŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂͲ
WĞƚƌŽĐĂŶĂ>ƚĚĂ͘;EŽƚĂϭϰͿ
ϭϳ͘ϰϳϵ ϭϲ͘ϵϮϱ ϭϰ͘ϬϮϰ
ŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ
Ϯ͘ϴϲϯ ϭϳ͘ϲϭϰ ϭϵ͘Ϯϲϵ Ϯ͘ϴϲϯ ϭϳ͘ϲϭϰ ϭϵ͘Ϯϲϵ
ϲϳ͘ϵϭϴ ϭϯϮ͘ϮϬϮ ϭϮϲ͘ϴϬϬ ϱϬ͘ϰϯϵ ϭϭϱ͘Ϯϳϳ ϭϭϮ͘ϳϳϲ
WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
;ϯϯ͘ϯϵϲͿ ;ϰϲ͘ϬϵϱͿ ;ϯϭ͘ϮϭϰͿ ;ϯϯ͘ϯϵϲͿ ;ϰϲ͘ϬϵϱͿ ;ϯϭ͘ϮϭϰͿ
WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϯϰ͘ϱϮϮ ϴϲ͘ϭϬϳ ϵϱ͘ϱϴϲ ϭϳ͘Ϭϰϯ ϲϵ͘ϭϴϮ ϴϭ͘ϱϲϮ
Ϯϰ/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĐŽƌƌĞŶƚĞĞĚŝĨĞƌŝĚŽƐ;ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽͿ͘
(a) EĂƚƵƌĞǌĂĚŽƐƚƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐ A Companhia, reconhece imposto de renda e contribuição
ƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐƐŽďƌĞĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐ͕ƋƵĞƐĞƌĆŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐŶĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĮŶĂů
ĚŽƐĞǀĞŶƚŽƐ͘KǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽĂƟǀŽĮƐĐĂůĚŝĨĞƌŝĚŽĠƌĞǀŝƐĂĚŽƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞ͘ĂƚƵĂůƉƌŽũĞĕão
ĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĨƵƚƵƌŽƐĚĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂĚĞůƵĐƌŽƐƚƌŝďƵƚĄǀĞŝƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐĞŵĂƚĠĐŝŶĐŽĂŶŽƐ͕ƐĞŶĚŽĂƐƐŝŵ͕ŶĆŽĨŽŝƉŽƐƐşǀĞůĐŽŶƐƟƚƵŝƌĂƟǀŽĚŝĨĞƌŝĚŽŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨ
ϴϯ͘ϲϳϳ͕ŵĞƐŵŽƋƵĞĞƐƚĞƐŶĆŽƉŽƐƐƵĞŵƉƌĂǌŽƉƌĞƐĐƌŝĐŝŽŶĂůƉĂƌĂĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽ͘
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
dƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐĂƟǀŽƐƐŽďƌĞ͗
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
Variação cambial
ϭϰϬ͘ϵϳϮ ϲϵ͘ϯϬϯ ϰϬ͘ϴϬϭ
WƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂƌŝƐĐŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ͕ĐşǀĞŝƐĞƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ͕
ƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĐŽŵĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐĞĚĞŵĂŝƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐ
ϳϴ͘ϯϲϱ ϳϴ͘ϳϮϮ ϭϰϴ͘ϱϱϱ
WƌŽǀŝƐĆŽƌĞĂũƵƐƚĞĐĂŶĂ;ĐŽŵƉƌĂͿ
ϭϬ͘ϰϱϯ
ƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽͲǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
ϴ͘ϲϵϳ ϮϮ͘ϳϳϮ ϯϭ͘ϬϱϬ
;ͲͿ/Zͬ^ĚŝĨĞƌŝĚŽƐŶĆŽƌĞĂůŝǌĄǀĞů
;ϴϯ͘ϲϳϳͿ ;ϭϳ͘ϬϵϲͿ ;ϳϲ͘ϲϲϳͿ
ϭϰϰ͘ϯϱϳ ϭϱϯ͘ϳϬϭ ϭϱϰ͘ϭϵϮ
dƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐƐŽďƌĞ͗
ŝĨĞƌĞŶĕĂĚĞƚĂǆĂĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ
;ϵϵ͘ϲϭϴͿ ;ϭϬϱ͘ϱϮϮͿ ;ϵϲ͘ϭϯϰͿ
ƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽĂŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
;ϰϰ͘ϮϳϴͿ ;ϰϳ͘ϮϱϳͿ ;ϱϲ͘ϮϴϵͿ
ũƵƐƚĞĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞƐŽďƌĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽhW/
;ϰϲϭͿ
;ϵϮϮͿ
;ϭ͘ϳϲϵͿ
;ϭϰϰ͘ϯϱϳͿ ;ϭϱϯ͘ϳϬϭͿ ;ϭϱϰ͘ϭϵϮͿ
dƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐĂƟǀŽƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
dƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ;ŽŶƚƌŽůĂĚĂƌĂŵͿƐŽďƌĞ͗
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽĂŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ;dĞƌƌĂƐͿ
;Ϯϲ͘ϱϱϳͿ ;Ϯϳ͘ϲϬϵͿ ;Ϯϳ͘ϲϬϵͿ
Ϯϱ PƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ;ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽͿ ŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽƐƐƵŝĂĕƁĞƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐƉĞƌĂŶƚĞǀĄƌŝŽƐƚƌŝďƵŶĂŝƐĞſƌŐĆŽƐŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂŝƐ͕ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ
ĚŽĐƵƌƐŽŶŽƌŵĂůĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽƋƵĞƐƚƁĞƐƚƌŝďƵƚĄƌŝĂƐ͕ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ͕ĂƐƉĞĐƚŽƐĐşǀĞŝƐĞ
ŽƵƚƌŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐ͘ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĐŽŵďĂƐĞĞŵŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞƐĞƵƐĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐũƵƌşĚŝĐŽƐ͕ĞƐƚĄ
ƋƵĞƐƟŽŶĂŶĚŽĂůĞŐĂůŝĚĂĚĞĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĞŵĂŶĄůŝƐĞĚĂƐ
ĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ĞĐŽŵďĂƐĞŶĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĂŶƚĞƌŝŽƌƌĞĨĞƌĞŶƚĞăƐƋƵĂŶƟĂƐƌĞŝǀŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͕ĐŽŶƐƟƚƵŝƵƉƌŽǀŝƐĆŽĞŵŵŽŶƚĂŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĐŽďƌŝƌĂƐƉƌŽǀĄǀĞŝƐƉĞƌĚĂƐ
ĞƐƟŵĂĚĂƐĐŽŵĂƐĂĕƁĞƐĞŵĐƵƌƐŽ͕ĐŽŵŽƐĞƐĞŐƵĞ͗
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
dƌŝďƵƚŽƐ
dƌŝďƵƚŽƐ Trabalhistas e
ĞƐƚĂĚƵĂŝƐ
ĨĞĚĞƌĂŝƐ ĐşǀĞŝƐĞŽƵƚƌŽƐ
Total
^ĂůĚŽĞŵϬϭͬϬϰͬϮϬϭϴ
Ϯϭ͘ϭϮϭ ϭϬϵ͘ϰϮϴ
Ϯϱ͘ϳϯϰ
ϭϱϲ͘Ϯϴϯ
ĚŝĕƁĞƐ;ƌĞǀĞƌƐƁĞƐͿĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ
Ϯ ;ϯϳ͘ϭϯϳͿ
;ϭϵ͘ϳϵϭͿ
;ϱϲ͘ϵϮϲͿ
ƚƵĂůŝǌĂĕƁĞƐ
ϱϳϯ
ϱ͘Ϯϳϳ
ϯϰ͘ϱϳϳ
ϰϬ͘ϰϮϳ
Adesão ao parcelamento PRR
;ϱϮ͘ϳϴϬͿ
;ϱϮ͘ϳϴϬͿ
Itens não materializados
;Ϯϭ͘ϲϵϲͿ
;ϭϴ͘ϰϰϮͿ
;ϰϬ͘ϭϯϴͿ
^ĂůĚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϵ
ϲ͘ϯϰϲ
ϰϬ͘ϱϮϬ
ϰϲ͘ϴϲϲ
ĚŝĕƁĞƐ
Ϯ͘Ϯϱϲ
ϭϱ͘ϰϵϭ
ϭϳ͘ϳϰϳ
ZĞǀĞƌƐƁĞƐ
;ϲ͘ϯϰϱͿ
;Ϯϴ͘ϯϭϳͿ
;ϯϰ͘ϲϲϮͿ
^ĂůĚŽĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϮϬ
Ϯ͘Ϯϱϳ
Ϯϳ͘ϲϵϰ
Ϯϵ͘ϵϱϭ
ƐĂĕƁĞƐƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐĚĞĐŽƌƌĞŵĚĞƉĞĚŝĚŽƐĚĞŚŽƌĂƐĞǆƚƌĂƐ͕ƐƵƉƌĞƐƐĆŽĚŽŝŶƚĞƌǀĂůŽƉĂƌĂƌĞĨĞŝĕĆŽ
e descanso, horas “ŝŶŝƟŶĞƌĞ” (percurso), adicional de insalubridade e periculosidade, integração
ƐĂůĂƌŝĂůĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚŽƉƌġŵŝŽƉĂŐŽƚŽĚŽŵġƐ͕ƌĞŇĞǆŽƐĚĂƐŚŽƌĂƐĞǆƚƌĂƐŶĂƐĚĞŵĂŝƐǀĞƌďĂƐ͕ĚĞŶƚƌĞ
Ž
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SEXTA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2020
ŽŶƟŶƵĂĕĆŽ͘͘͘

ZĞůĂƚſƌŝŽĚŽĂƵĚŝƚŽƌŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐŽďƌĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ

Ao Conselho de Administração e Acionistas da ůĞĂůĐŽĕƷĐĂƌĞůĐŽŽů^͘͘ͲĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů
ůĞŵĞŶƟŶĂͬ^WKƉŝŶŝĆŽǆĂŵŝŶĂŵŽƐĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĚĂ
ůĞĂůĐŽĕƷĐĂƌĞůĐŽŽů^͘͘ͲĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů;ŽŵƉĂŶŚŝĂͿ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐĐŽŵŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ƋƵĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϮϬĞĂƐ
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĂďƌĂŶŐĞŶƚĞ͕ĚĂƐŵƵƚĂĕƁĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĞĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽŶĞƐƐĂĚĂƚĂ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐŶŽƚĂƐ
ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽƌĞƐƵŵŽĚĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ͘ŵŶŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽ͕ĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂĐŝŵĂƌĞĨĞƌŝĚĂƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂĚĞƋƵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ĞŵƚŽĚŽƐŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͕Ă
ƉŽƐŝĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂ͕ĚĂůĞĂůĐŽĕƷĐĂƌĞůĐŽŽů^͘͘ͲĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϮϬ͕ŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĚĞƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŽƐ
ƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽŶĞƐƐĂĚĂƚĂ͕ĚĞ
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝů͘ĂƐĞƉĂƌĂŽƉŝŶŝĆŽEŽƐƐĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂĨŽŝĐŽŶĚƵǌŝĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐŶŽƌŵĂƐďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͘EŽƐƐĂƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͕Ğŵ
ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵƚĂŝƐŶŽƌŵĂƐ͕ĞƐƚĆŽĚĞƐĐƌŝƚĂƐŶĂƐĞĕĆŽĂƐĞŐƵŝƌ͕ŝŶƟƚƵůĂĚĂ͞ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚŽ
ĂƵĚŝƚŽƌƉĞůĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘͟^ŽŵŽƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐĞŵƌĞůĂĕĆŽăŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĠƟĐŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ
ƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽſĚŝŐŽĚĞƟĐĂWƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚŽŽŶƚĂĚŽƌĞŶĂƐŶŽƌŵĂƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĞŵŝƟĚĂƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ĞĐƵŵƉƌŝŵŽƐĐŽŵĂƐĚĞŵĂŝƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĠƟĐĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽ
ĐŽŵĞƐƐĂƐŶŽƌŵĂƐ͘ĐƌĞĚŝƚĂŵŽƐƋƵĞĂĞǀŝĚġŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂŽďƟĚĂĠƐƵĮĐŝĞŶƚĞĞĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂƉĂƌĂ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂƌŶŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽ͘/ŶĐĞƌƚĞǌĂƌĞůĞǀĂŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŵĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů ConĨŽƌŵĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϭ͘ϰ͕ăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ŽďƟǀĞƌĂŵĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽWůĂŶŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂůƉŽƌ

ŵĞŝŽĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞĐƌĞĚŽƌĞƐŽĐŽƌƌŝĚĂĞŵϮͬϬϱͬϮϬϭϵ͕ĐŽŵƉŽƐƚŽƉŽƌƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĂĕƁĞƐ
ĂƐĞƌĞŵŽďƐĞƌǀĂĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͘ŵĨĂĐĞĚĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĂůƚĞƌĂĕĆŽŶĂƐ
ĐŽŶĚŝĕƁĞƐŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĂƉƌŽǀĂĚĂƐĞŚŽŵŽůŽŐĂĚĂƐ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŽďƟǀĞƌĂŵĂƉƌŽǀĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůƉĂƌĂƌĞŶĞŐŽĐŝĂƌĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚŽƉůĂŶŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞ
ƌĞĚŽƌĞƐ;'ͿŽĐŽƌƌŝĚĂĞŵϯϬͬϬϲͬϮϬϮϬ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƚĂůŚĂĚŽŶĂƌĞĨĞƌŝĚĂEŽƚĂ͘KƐƵĐĞƐƐŽĚŽƉůĂŶŽ
ĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĞƉĞŶĚĞĚŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂƐŶŽǀĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĂƉƌŽǀĂĚĂƐŶĞƐƚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĞŵϯϭͬϬϯͬϮϬϮϬ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽŶĞŐĂƟǀŽĚĞZΨϭ͘Ϯϵϴ͘Ϭϰϵŵŝů͕ƉƌĞũƵşǌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞZΨϮϴϲ͘ϲϱϰŵŝůĞĐĂƉŝƚĂůĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ůşƋƵŝĚŽŶĞŐĂƟǀŽĚĞZΨϮ͘Ϭϴϴ͘ϴϭϱŵŝů͘ƐƐĞƐĞǀĞŶƚŽƐŽƵĐŽŶĚŝĕƁĞƐ͕ũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽƵƚƌŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐ
ĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶĂƌĞĨĞƌŝĚĂEŽƚĂ͕ŝŶĚŝĐĂŵĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞŝŶĐĞƌƚĞǌĂƌĞůĞǀĂŶƚĞƋƵĞƉŽĚĞůĞǀĂŶƚĂƌĚƷǀŝĚĂ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƋƵĂŶƚŽĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͘
EŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽŶĆŽĐŽŶƚĠŵƌĞƐƐĂůǀĂƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĂĞƐƐĞĂƐƐƵŶƚŽ͘ŶĨĂƐĞZĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϯăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ Ğŵ ĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĂ ŵƵĚĂŶĕĂ ŶĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ĚĞƐĐŽŶƟŶƵĂĚĂƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽWϯϭͲƟǀŽEĆŽŝƌĐƵůĂŶƚĞDĂŶƟĚŽƉĂƌĂ
sĞŶĚĂĞKƉĞƌĂĕĆŽĞƐĐŽŶƟŶƵĂĚĂĞĂĐŽƌƌĞĕĆŽĚĞĞƌƌŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĂŽWϮϵͲƟǀŽŝŽůſŐŝĐŽĞ
WƌŽĚƵƚŽŐƌşĐŽůĂ͕ŽƐǀĂůŽƌĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉĂƌĂ
ĮŶƐĚĞĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ͕ĨŽƌĂŵĂũƵƐƚĂĚŽƐĞĞƐƚĆŽƐĞŶĚŽƌĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĐŽŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĂEd'ϮϯͲ
WŽůşƟĐĂƐŽŶƚĄďĞŝƐ͕DƵĚĂŶĕĂĚĞƐƟŵĂƟǀĂĞZĞƟĮĐĂĕĆŽĚĞƌƌŽ͘EŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽŶĆŽĐŽŶƚĠŵŵŽĚŝĮĐĂĕĆŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĂĞƐƐĞĂƐƐƵŶƚŽ͘ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĚĂŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂƉĞůĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĞĂĚĞƋƵĂĚĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽ
ĐŽŵĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝůĞƉĞůŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐƋƵĞĞůĂĚĞƚĞƌŵŝŶŽƵĐŽŵŽ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƉĞƌŵŝƟƌĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐůŝǀƌĞƐĚĞĚŝƐƚŽƌĕĆŽƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕
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ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐĞĐĂƵƐĂĚĂƉŽƌĨƌĂƵĚĞŽƵĞƌƌŽ͘EĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƟŶƵĂƌŽƉĞƌĂŶĚŽ͕ĚŝǀƵůŐĂŶĚŽ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŵĂƐƵĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞŽƵƐŽĚĞƐƐĂďĂƐĞĐŽŶƚĄďŝůŶĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕Ă
ŶĆŽƐĞƌƋƵĞĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉƌĞƚĞŶĚĂůŝƋƵŝĚĂƌĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƵĐĞƐƐĂƌƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ŽƵŶĆŽƚĞŶŚĂ
ŶĞŶŚƵŵĂĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƌĞĂůŝƐƚĂƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͘KƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƐĆŽĂƋƵĞůĞƐĐŽŵƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƉĞůĂƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚŽĂƵĚŝƚŽƌƉĞůĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂ
ĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐEŽƐƐŽƐŽďũĞƟǀŽƐƐĆŽŽďƚĞƌƐĞŐƵƌĂŶĕĂ
ƌĂǌŽĄǀĞůĚĞƋƵĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ƚŽŵĂĚĂƐĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͕
ĞƐƚĆŽůŝǀƌĞƐĚĞĚŝƐƚŽƌĕĆŽƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐĞĐĂƵƐĂĚĂƉŽƌĨƌĂƵĚĞŽƵĞƌƌŽ͕ĞĞŵŝƟƌƌĞůĂƚſƌŝŽĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂĐŽŶƚĞŶĚŽŶŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽ͘^ĞŐƵƌĂŶĕĂƌĂǌŽĄǀĞůĠƵŵĂůƚŽŶşǀĞůĚĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ŵĂƐ͕
ŶĆŽ͕ƵŵĂŐĂƌĂŶƟĂĚĞƋƵĞĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐŶŽƌŵĂƐďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ
ĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐĞŵƉƌĞĚĞƚĞĐƚĂĂƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐĚŝƐƚŽƌĕƁĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘ƐĚŝƐƚŽƌĕƁĞƐƉŽĚĞŵƐĞƌ
ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞĨƌĂƵĚĞŽƵĞƌƌŽĞƐĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƋƵĂŶĚŽ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞŽƵĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͕ƉŽƐƐĂŵŝŶŇƵĞŶĐŝĂƌ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞƵŵĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƌĂǌŽĄǀĞů͕ĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐĚŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐ
ƚŽŵĂĚĂƐĐŽŵďĂƐĞŶĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘ŽŵŽƉĂƌƚĞĚĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĞ
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐŶŽƌŵĂƐďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͕ĞǆĞƌĐĞŵŽƐũƵůŐĂŵĞŶƚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů
ĞŵĂŶƚĞŵŽƐĐĞƟĐŝƐŵŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĂŽůŽŶŐŽĚĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͗ͻ/ĚĞŶƟĮĐĂŵŽƐĞĂǀĂůŝĂŵŽƐŽƐ
ƌŝƐĐŽƐĚĞĚŝƐƚŽƌĕĆŽƌĞůĞǀĂŶƚĞŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐĞĐĂƵƐĂĚĂƉŽƌĨƌĂƵĚĞŽƵĞƌƌŽ͕ƉůĂŶĞũĂŵŽƐĞĞǆĞĐƵƚĂŵŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂĞŵ
ƌĞƐƉŽƐƚĂĂƚĂŝƐƌŝƐĐŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽŽďƟǀĞŵŽƐĞǀŝĚġŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂĞƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂƌŶŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽ͘KƌŝƐĐŽĚĞŶĆŽĚĞƚĞĐĕĆŽĚĞĚŝƐƚŽƌĕĆŽƌĞůĞǀĂŶƚĞƌĞƐƵůƚĂŶƚĞĚĞĨƌĂƵĚĞĠ
ŵĂŝŽƌĚŽƋƵĞŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĞĞƌƌŽ͕ũĄƋƵĞĂĨƌĂƵĚĞƉŽĚĞĞŶǀŽůǀĞƌŽĂƚŽĚĞďƵƌůĂƌŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌ-
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ŶŽƐ͕ĐŽŶůƵŝŽ͕ĨĂůƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ŽŵŝƐƐĆŽŽƵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐĨĂůƐĂƐŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂŝƐ͘ͻKďƟǀĞŵŽƐĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
ĚŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉĂƌĂĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂƉĂƌĂƉůĂŶĞũĂƌŵŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂ
ĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽƐăƐĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐ͕ŵĂƐ͕ŶĆŽ͕ĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞĞǆƉƌĞƐƐĂƌŵŽƐŽƉŝŶŝĆŽƐŽďƌĞĂĞĮĐĄĐŝĂ
dos controles internos da Companhia e suas controladas. ͻǀĂůŝĂŵŽƐĂĂĚĞƋƵĂĕĆŽĚĂƐƉŽůşƟĐĂƐ
ĐŽŶƚĄďĞŝƐƵƟůŝǌĂĚĂƐĞĂƌĂǌŽĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĞƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐĨĞŝƚĂƐƉĞůĂ
Administração. ͻŽŶĐůƵşŵŽƐƐŽďƌĞĂĂĚĞƋƵĂĕĆŽĚŽƵƐŽ͕ƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĚĂďĂƐĞĐŽŶƚĄďŝůĚĞ
ĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂƐĞǀŝĚġŶĐŝĂƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂŽďƟĚĂƐ͕ƐĞĞǆŝƐƚĞŝŶĐĞƌƚĞǌĂƌĞůĞǀĂŶƚĞĞŵƌĞůĂĕĆŽĂĞǀĞŶƚŽƐŽƵĐŽŶĚŝĕƁĞƐƋƵĞƉŽƐƐĂŵůĞǀĂŶƚĂƌĚƷǀŝĚĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĞŵƌĞůĂĕĆŽăĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘^ĞĐŽŶĐůƵŝƌŵŽƐƋƵĞĞǆŝƐƚĞŝŶĐĞƌƚĞǌĂƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ĚĞǀĞŵŽƐĐŚĂŵĂƌĂƚĞŶĕĆŽĞŵŶŽƐƐŽƌĞůĂƚſƌŝŽĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂƉĂƌĂĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐŶĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐŽƵŝŶĐůƵŝƌŵŽĚŝĮĐĂĕĆŽĞŵŶŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽ͕ƐĞĂƐ
ĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐĨŽƌĞŵŝŶĂĚĞƋƵĂĚĂƐ͘EŽƐƐĂƐĐŽŶĐůƵƐƁĞƐĞƐƚĆŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂƐŶĂƐĞǀŝĚġŶĐŝĂƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂŽďƟĚĂƐĂƚĠĂĚĂƚĂĚĞŶŽƐƐŽƌĞůĂƚſƌŝŽ͘dŽĚĂǀŝĂ͕ĞǀĞŶƚŽƐŽƵĐŽŶĚŝĕƁĞƐĨƵƚƵƌĂƐƉŽĚĞŵůĞǀĂƌĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂŶĆŽŵĂŝƐƐĞŵĂŶƚĞƌĞŵĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͘ͻǀĂůŝĂŵŽƐĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽŐĞƌĂů͕ĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĞŽĐŽŶƚĞƷĚŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĂƐĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐĞƐĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŽƐĞǀĞŶƚŽƐĚĞ
ŵĂŶĞŝƌĂĐŽŵƉĂơǀĞůĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĂĚĞƋƵĂĚĂ͘ŽŵƵŶŝĐĂŵŽͲŶŽƐĐŽŵŽƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂĂƌĞƐƉĞŝƚŽ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͕ĚŽĂůĐĂŶĐĞĞĚĂĠƉŽĐĂĚŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂƉůĂŶĞũĂĚŽƐĞĚĂƐĐŽŶƐƚĂƚĂĕƁĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĂƐĚĞĮĐŝġŶĐŝĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ
ŶŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐƋƵĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƚĞŶŚĂŵƐŝĚŽŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐĚƵƌĂŶƚĞŶŽƐƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͘
ĂŵƉŝŶĂƐ͕ϭϯĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϮϬ͘
ZE^dΘzKhE'
ƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ^͘^͘ͲZͲϮ^WϬϯϰϱϭϵͬKͲϲ
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Integritas Participações S.A.

$EMONSTRA¼»ODOSmUXOSDECAIXAEMDEDEZEMBRO%M-2
2019
2018 $URANTEOEXERCÁCIODEA#OMPANHIAREDUZIUSUAPARTICIPA¼»OEM
2019
2018 0ARTICIPA¼»O 

  &LEURY3!DE PARA CHEGANDOAOENCERRAMENTOTOTALDESUA
CNPJ Nº 05.505.174/0001-20
(Prejuízo) lucro antes do IR e
!TIVO
  participação ainda dentro do exercício. Considerando que a redução e enRelatório da Administração
contribuição social

 0ASSIVO
 2.160.487 CERRAMENTODEPARTICIPA¼»OOCORREREMEMPERÁODOSPOSTERIORES¹DIVULGAPrezados Acionistas, A Administração de Integritas Participações S.A. PRÆPRIORESIDUAL/CAIXAEASAPLICA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIAENCER- Itens que não afetam caixa
Capital social integralizado
1.426.267  ¼»ODOSRESULTADOSDO&LEURY3! A#OMPANHIAPROCEDEUCOMOC¶LCULODE
- submete a AGO, o Relatório da Administração e as DFs auditadas, re- RARAMOANODETOTALIZANDO2MILHÊES APLICADOSESSENCIAL- Depreciações e amortizações
1
1 Patrimônio líquido
  EQUIVAL¾NCIAPATRIMONIALNOSFECHAMENTOSTRIMESTRAISERECONHECEUPERDA
FERENTESAOEXERCÁCIOSOCIALlNDOEM!$IRETORIA%XECUTIVA MENTEEMFUNDOS$) REMUNERADOSATAXAM½DIAQUEVARIAENTREE 2ESULTADODABAIXADEATIVOIMOBILIZADO
2
- Lucro líquido do exercício
  DEINVESTIMENTOQUANDOCONSTATOUAREDU¼»OEPOSTERIORENCERRAMENTODA
da Companhia foi exercida pelo Sr. Marcio Pinheiro Mendes como Diretor DAVARIA¼»ODO#$)#ERTIlCADODE$EPÆSITO)NTERBANC¶RIO ACRESCI- 2EVERS»ODAPROVIS»OPARACONTING¾NCIA
%QUIVAL¾NCIAPATRIMONIALDOEXERCÁCIO
  PARTICIPA¼»OACION¶RIAPARAREmETIRADEQUADAMENTEEM$&S
0RESIDENTEEPELO3R&ERNANDO,AMEIRINHAS COMO$IRETOR!DMINISTRATIVO DASATAXA3%,)#/SRENDIMENTOSDA#OMPANHIAFORAMESSENCIALMENTEOS  REmEXADECOLIGADA
244
  !EQUIVAL¾NCIAPATRIMONIALDOEXERCÁCIOAPURADAPELA#OMPANHIATEVE 2ESULTADOlNANCEIRO
2019
2018
E&INANCEIRO.OEXERCÁCIODE A#OMPANHIAAPRESENTOUUMPREJUÁZO $IVIDENDOSE*UROS3OBRE#APITAL0RÆPRIO DISTRIBUÁDOSPOR&LEURY3!EQUE 0ERDASDEINVESTIMENTOSEMCOLIGADA

- COMOBASEOËLTIMOFECHAMENTODETRIMESTREDE&LEURY3!ANTESDOEN- 2ECEITAlNANCEIRA
LÁQUIDODE2MILHÊES EMAPRESENTAVALUCROCONT¶BILDE2
2ESULTADODEEQUIVAL¾NCIAPATRIMONIAL
  cerramento de sua participação na coligada. 7. Outras contas a pagar:  2ECEITAlNANCEIRASOBREAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS
FORAMREPASSADOSAOSACIONISTASCOMO$IVIDENDOSDA#OMPANHIAINCLU
226
 MILHÊES  A DIFEREN¼A DEVE SE AO ENCERRAMENTO DA PARTICIPA¼»O
Variação nos ativos e passivos
2019
2018
26
DA #OMPANHIA NA COMPOSI¼»O ACION¶RIA DO &LEURY 3! %NCERROU O ANO SIVEVIADISTRIBUI¼»ODE$IVIDENDOS)NTERCALARES EMDUASOPORTUNIDADES /UTROSATIVOS
85
 #ONTAGR¶lCAA
50

252
4OTALDARECEITAlNANCEIRA
DECOMUMAPARTICIPA¼»OACION¶RIAEM&LEURY3!DE VERSUS DURANTEOANODE !PARTIRDE PASSARAMAADMINISTRAR Impostos a recuperar

 0ROVIS»OPARACONTING¾NCIAREmEXADACOLIGADA
UMAPARTICIPA¼»ODE  AOlNALDE ORESIDUALDEPARTICIPA¼»O ACOMPANHIA OSSENHORES%DUARDO3ERBARO4OSTESE%DENO4EODORO4OSTES Impostos a recolher

 &LEURY3!B

860 $ESPESAlNANCEIRA


DE REFERE SEASA¼ÊESDA&ADHAUTRANSFERIDASEMJUNHO#OMA A administração de Integritas Participações S.A. agradece aos acionistas /UTROSPASSIVOS

 #ONTASAPAGARAANTIGOSACIONISTASC

-  $ESPESASBANC¶RIASE)/&
TRANSFER¾NCIADASA¼ÊESDO&LEURY3!PARAA&ADHAUEMJUNHO FOI PELACONlAN¼AEAPOIORECEBIDO3»O0AULO #ORDIALMENTE  Imposto de renda e contribuição social pagos

*UROSECORRE¼»OMONET¶RIANOPAGAMENTODAS

 Outras contas a pagar

56

ENVIADOOMONTANTEDE2MILREFERENTEADIVIDENDOSEJUROSCAPITAL Eduardo Serbaro Tostes - Diretor; Edeno Teodoro Tostes - Diretor.
Caixa líquido aplicado das atividades
5.528
   EX ACIONISTASE#ONTA'R¶lCA


operacionais
(3.647) (8.296) Curto prazo
4.455
106 4OTALDADESPESAlNANCEIRA
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro (Em MR$)


Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Longo prazo

860 $ESPESASlNANCEIRAS LÁQUIDAS
Nota
2019
2018 Aquisição de Imobilizado
Ativo
Nota
2019
2018 Passivo e Patrimônio Líquido
 A %MFOIAPROVADOUMMECANISMOQUE PORMEIODAREDU¼»O 12. Despesa de IR e contribuição social: O IR e a contribuição social
Ativo Circulante
17.383 6.986 Passivo Circulante
4.765 5.085 *UROSSOBRECAPITALPRÆPRIOEDIVIDENDOS
de capital da Core e seguida por redução de capital da Companhia, os sobre o lucro líquido corrente no resultado é reconciliado como segue:
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
5 
712 $IVIDENDOSAPAGAR
8f

 recebidos de coligada

 ACIONISTASOBRIGARAM SEACONTRIBUIRPARAUMACONTADENOMINA2019
2018
Juros sobre capital próprio a receber
6b

4.048 Impostos a recolher
14
444 Caixa líquido proveniente nas atividades
DA#ONTA#AU¼»ODA#ONTA 'R¶lCANAPROPOR¼»ODASSUASREDU¼ÊESDE Lucro do exercício antes do IR e da contribuição social
- 
Impostos a recuperar

2.141 Impostos de renda e contribuição social a recolher
 de investimento
31.789 36.044 PARTICIPA¼»OACION¶RIA%STACONTADESTINA SEAGARANTIRALIQUIDA¼»ODE !LÁQUOTAVIGENTE 


Outros créditos
85 Outras contas a pagar
7
4.455
106 Fluxo de Caixa das Atividades de
EVENTUAISPASSIVOSCONTINGENTES QUESEJAMOBJETODEOBRIGA¼»ODEDE- Imposto de renda e contribuição social de acordo
)NVESTIMENTOS
6a
4.481 208.181 Passivo Não Circulante
1.073
860 Financiamento
SEMBOLSOPELA#OMPANHIA PELOPRAZODEANOSACONTARDE  COMAALÁQUOTAVIGENTE
- 
Imobilizado
 Outras contas a pagar
  !SSIM APARTIRDEA#OMPANHIAREEMBOLSAR¶ESTESACIONIS7

860  $IVIDENDOSPAGOS
 
Total do ativo não circulante
4.481 208.184
TAS QUE CONTRIBUÁRAM COM ESTA h#ONTA CAU¼»O DA #ONTA 'R¶lCAv %M %XCLUS»ODEEQUIVAL¾NCIAPATRIMONIAL
16.026 209.226 Caixa líquido aplicado das atividades
Total do Ativo
21.864 215.170 Patrimônio Líquido
Juros
sobre
capital
próprio
recebidos
e
a
receber



DElNANCIAMENTO
(13.904)
(29.760)
FORAMDEVOLVIDOSTODOSOSVALORESAOSÆCIOSB
0ELOACORDO
Capital social
8a
500 

DE ACIONISTAS DA COLIGADA &LEURY 3!  A #OMPANHIA SE RESPONSABILIZA  !PURA¼»OEMTRIMESTRESDEPREJUÁZOlSCALB
Demonstrações do resultado em 31 de dezembro (Em MR$) 2ESERVADECAPITAL
8c
  Aumento (redução) de caixa e equiva14.238 (2.012) EMINDENIZARA"RADSEG0ARTICIPA¼ÊES,TDAPORPARTEDASCONTING¾NCIAS  #OMPENSA¼»ODEPREJUÁZOSlSCAISEMTRIMESTRES
  lentes de caixa
Nota
2019
2018 2ESERVASDELUCROS


DACOLIGADAEXISTENTEAT½/SALDO½ATUALIZADONAS$&SDA  COMLUCROREALA 
21.864 215.170 Caixa e equivalentes de caixa
%QUIVAL¾NCIAPATRIMONIAL
6a
  Total do Passivo e Patrimônio líquido
No início do exercício
712
2.724 #OMPANHIA AOMENOSANUALMENTE TOMANDOPORBASEAPROVIS»OPARA Débito ao resultado do exercício
 
$ESPESASGERAISEADMINISTRATIVAS
   Demonstração do resultado abrangente em 31 de dezembro (Em MR$)  .OlMDOEXERCÁCIO

712 CONTING¾NCIASDACOLIGADAC !PÆSASAÁDADETODOSOSACIONISTASDA A $URANTEOEXERCÁCIODEA#OMPANHIAAPUROUPREJUÁZOlSCALNO
Outras despesas operacionais
10 
2019
2018 Aumento (redução) de caixa e equivaCompanhia em consequência do encerramento da participação no Fleu- PRIMEIRO SEGUNDOEQUARTOTRIMESTREB $EACORDOCOMALEGISLA¼»OlSCAL
(Prejuízo) lucro operacional antes
14.238 (2.012) RY3! RESTOUAPARTICIPA¼»ODE QUEEQUIVALEASA¼ÊESDO&LEURY VIGENTE PREJUÁZOSlSCAISEBASENEGATIVADECONTRIBUI¼»OSOCIALN»OEST»O
(6.728) 32.644 lentes de caixa
 DORESULTADOlNANCEIRO
(6.962) 34.721 (Prejuizo) lucro líquido do exercício
3!DEDIREITODAACIONISTA&!$(!5,,#QUESEMANTEVEEMPODERDA
2ECEITASlNANCEIRAS
11

252 Outros resultados abrangentes
UMPASSIVONAS$&SQUANDODELIBERADOCOMBASEEMBALAN¼OSINTERMEDI- #OMPANHIA4ODOSOSACIONISTASPUDEREMRECEBERPROPORCIONALMENTE¹S SUJEITOSAPRAZODEPRESCRI¼»O MASASUAUTILIZA¼»OEST¶,TDAADOS
LUCROSTRIBUT¶VEISFUTUROS.OEXERCÁCIOA#OMPANHIAAPUROULUCRO
$ESPESASlNANCEIRAS
11

 )TENSQUESER»ORECLASSIlCADOSPARAORESULTADO
¶RIOSOUAOlNALDOEXERCÁCIO COMBASENODIVIDENDOMÁNIMOESTABELECIDO
do exercício em períodos subsequentes
- NOESTATUTOSOCIALDA#OMPANHIA1UALQUERVALORACIMADOMÁNIMOOBRIGA- SUASRESPECTIVASPARTICIPA¼ÊESNOCAPITALSOCIALDO&LEURY3! EXCETOA REALNOTERCEIROTRIMESTRECOMPENSANDOPREJUÁZOSlSCAISDEPERÁODOSAN(Prejuízo) lucro antes do IR e da
&!$(!5,,# TENDOEMVISTAOSPROCEDIMENTOSNECESS¶RIOSSOBOPONTO
contribuição social
(6.430) 34.483 )TENSQUEN»OSER»ORECLASSIlCADOSPARAORESUL
TÆRIOSOMENTE½PROVISIONADONADATAEMQUES»OAPROVADOSPELA!'/4. DEVISTACAMBIALEREGISTRODEINVESTIMENTOESTRANGEIROQUEAINDAN»OFO- teriores. 13. Partes relacionadas: Remuneração do pessoal-chave da
administração: /PESSOAL CHAVEDAADMINISTRA¼»ODA#OMPANHIAINCLUI 
- 'EST»ODERISCOlNANCEIRO&ATORESDERISCOlNANCEIRO!SATIVIDAImposto de renda e contribuição social corrente 12
  tado do exercício em períodos subsequentes
RAMREALIZADOS$ADAAIMPOSSIBILIDADEDAEFETIVAENTREGADETAISA¼ÊES

(Prejuízo) / lucro líquido do exercício
(6.728) 32.644 Resultado abrangente total do exercício
AL½MDOPRESIDENTE UMDIRETORADMINISTRATIVO lNANCEIRO!REMUNERA¼»O
(6.728) 32.644 DESDA#OMPANHIAAEXPÊEMARISCOSDELIQUIDEZ!AN¶LISEDEGEST»ODE
REMANESCEU NOPASSIVODA#OMPANHIA AOBRIGA¼»ODEPAGAMENTODA
RISCODA#OMPANHIASECONCENTRANAIMPREVISIBILIDADEDOSMERCADOSl- REDU¼»ODECAPITAL NOVALORDE2 POROUTROLADO TENDOEMVISTAQUE PAGAPORSERVI¼OSPRESTADOSPORESSAADMINISTRA¼»O REFERENTEASAL¶RIOSE
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro (Em MR$)
NANCEIROSEBUSCAMINIMIZARPOTENCIAISEFEITOSADVERSOSNODESEMPENHO A#OMPANHIADEVER¶ENTREGAR QUANDOPOSSÁVELESTEMONTANTE¹&!$(!5 ENCARGOSCORRESPONDEA2NOEXERCÁCIOlNDOEM2
Reservas de lucros
lNANCEIRODA#OMPANHIA!#OMPANHIAN»OUSAINSTRUMENTOSlNANCEIROS ,,TAISA¼ÊESPASSARAMASERCLASSIlCADASCOMOINVESTIMENTOSAVALOR EM 14. Eventos subsequentes: Coronavírus - COVID-19:
Reservas Reserva de
DERIVATIVOSPARAPROTEGERCERTASEXPOSI¼ÊESARISCOa. Risco de liquidez: A JUSTO SEMAAPLICA¼»ODOM½TODODEEQUIVAL¾NCIAPATRIMONIALProcessos %M A/-3ANUNCIOUQUEO#/6)$ h#ORONAVÁRUSv ½UMA
Reserva
para integralidade
Lucros
PREVIS»ODEmUXODECAIXA½REALIZADAEAGREGADAPELODEPARTAMENTODE CLASSIlCADOSCOMORISCODEPERDAPOSSÁVELA Companhia possui ações EMERG¾NCIADESAËDEGLOBAL/SURTODESENCADEOUDECISÊESSIGNIlCATIVAS
Capital
de Reserva retenção do patrimônio Reserva AcumuNota social Capital legal de lucros
líquido 2EmEXA lados
Total &INAN¼AS%SSEDEPARTAMENTOMONITORAASPREVISÊESCONTÁNUASDASEXI- DENATUREZATRIBUT¶RIAQUEN»OEST»OPROVISIONADAS POISENVOLVEMRISCO DEGOVERNOSEENTIDADESDOSETORPRIVADO QUESOMADASAOIMPACTOPOTENSaldos em 1°/01/2017
89.222 63.981 17.845 26.961
2.792 8.256
- 209.057 gências de liquidez da Companhia para assegurar que ele tenha caixa DEPERDACLASSIlCADOPELA!DMINISTRA¼»OEPORSEUSASSESSORESLEGAIS cial do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômi2ESERVAREmEXADEOP¼»ODECOMPRADEA¼ÊES
- 
 SUlCIENTEPARAATENDER¹SNECESSIDADESOPERACIONAIS/EXCESSODECAIXA  COMOPOSSÁVEL%M OMONTANTECONSOLIDADOERADEAPROXIMA- COS AOSQUAISPODEMGERARIMPACTOSRELEVANTESNOSVALORESRECONHECIDOS
Lucro liquido do exercício
-   AL½MDOSALDOEXIGIDOPARAADMINISTRA¼»ODOCAPITALCIRCULANTE ½INVESTI- DAMENTE22EM TRATANDO SEDEPROCESSOS NAS$&S!!DMINISTRA¼»OAVALIOUQUE CONSIDERANDOQUEASOPERA¼ÊESDA
$IVIDENDOSDISTRIBUIDOS
- 
-  DOEMCONTAS CORRENTESCOMINCID¾NCIADEJUROS DEPÆSITOSAPRAZO DEPÆ- ADMINISTRATIVOSFEDERAISQUEDISCUTEMAN»OHOMOLOGA¼»ODE$ECLARA¼ÊES Companhia serão mantidas pelos rendimentos auferidos com a aplicação
SITOSDECURTOPRAZOETÁTULOSEVALORESMOBILI¶RIOS ESCOLHENDOINSTRUMEN- DE#OMPENSA¼»Oh$#/-0v TRANSMITIDASPELA#OMPANHIAREFERENTESAO lNANCEIRADOSRECURSOSEXISTENTESEMCAIXA SEMATIVIDADESDEINVESTIDestinação do lucro:
$IVIDENDOSMÁNIMOSOBRIGATÆRIOSDISTRIBUÁDOS
-   TOS COM VENCIMENTOS APROPRIADOS OU LIQUIDEZ SUlCIENTE PARA FORNECER   ETRIMESTRESDE/SPROCESSOSATUALMENTEAGUARDAMA MENTOS OIMPACTODOSURTON»OAFETAR¶ASOPERA¼ÊESEPOSI¼»OPATRIMO$IVIDENDOSMÁNIMOSOBRIGATÆRIOSADISTRIBUIR
-   MARGEMSUlCIENTECONFORMEDETERMINADOPELASPREVISÊESACIMAMENCIO- DISTRIBUI¼»OEJULGAMENTODO2ECURSO6OLUNT¶RIOPELO#ONSELHO!DMINIS- NIALElNANCEIRADA#OMPANHIA
Retenção de lucros
24.482
- 
- nadas. b. Risco de crédito: É o risco de a contraparte de um negócio não TRATIVODE2ECURSOS&ISCAISh#!2&v 8. Patrimônio líquido: a. Capital
Marcio Pinheiro Mendes - Presidente
Saldos em 31/12/2018
89.222 63.981 17.845 25.501
2.792 9.885
- 209.226 CUMPRIRUMAOBRIGA¼»OPREVISTAEMUMINSTRUMENTOlNANCEIRO OQUE social: %M OCAPITALSOCIALSUBSCRITOEINTEGRALIZADOERADE
%DUARDO3ERBARO4OSTES #ONTADOR #2#30/ 
Redução do Capital
8a 
-  LEVARIAAOPREJUÁZOlNANCEIROA#OMPANHIA QUESURGEMPRINCIPALMENTE R$500. representado por 54.426.772 A¼ÊESORDIN¶RIAS NOMINATIVASESEM
Resgate e cancelamento de ações preferenciais 8c
- 

-  DORECEBÁVELREPRESENTADOPORCAIXAEEQUIVALENTESDECAIXA4.2. Ges- VALORNOMINAL2EM REPRESENTADODAMESMAFORMA %M
Relatório dos auditores independentes
2ESERVA REmEXA DE OP¼»O DE COMPRA DE A¼ÊES A
142
142 tão de capital:/SOBJETIVOSDA#OMPANHIAAOADMINISTRARSEUCAPITAL !'%DE FOIAPROVADOOAUMENTODOCAPITALDA#OMPANHIADE
SOBREASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
2EmEXODOAUMENTODECAPITALDACOLIGADA
8a 64.878  

 
1 S»OOSDESALVAGUARDARACAPACIDADEDECONTINUIDADE PARAOFERECER 2PARA2 EQUIVALENTEAA¼ÊESORDIN¶RIAS  Aos Administradores e Acionistas da Integritas Participações S.A.
0REJUIZOLIQUIDODOEXERCÁCIO

-  retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além NOMINATIVASESEMVALORNOMINAL NESTEAUMENTOFORAMCAPITALIZADOSOS São Paulo – SP. Opinião: %XAMINAMOSAS$&SDA)NTEGRITAS0ARTICIde manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Para SEGUINTESVALORES2DASRESERVASDECAPITAL2DERESERVAS
Destinação do lucro:
$IVIDENDOSMÁNIMOSOBRIGATÆRIOSDISTRIBUÁDOSF

-  MANTEROUAJUSTARAESTRUTURADOCAPITAL A#OMPANHIAPODEREVERA DEINTEGRALIDADEDOCAPITAL2DERESERVAREmEXA2DERESER- PA¼ÊES3!h#OMPANHIAv QUECOMPREENDEMOBALAN¼OPATRIMONIALEM
Retenção de lucros
8e

500
- POLÁTICADEPAGAMENTODEDIVIDENDOS DEVOLVERCAPITALAOSACIONISTAS VASDELUCROSE2DERESERVADECAPITAL%M OCAPITAL EASRESPECTIVASDEMONSTRA¼ÊESDORESULTADO DORESULTADO
Saldos em 31/12/2019
500 6.990
100
7.405
500
531
- 16.026 OU AINDA EMITIRNOVASA¼ÊESOUVENDERATIVOSPARAREDUZIR POREXEM- social de R$154.100 foi reduzido para R$500, sem cancelamento de ações ABRANGENTE  DAS MUTA¼ÊES DO PATRIMÇNIO LÁQUIDO E DOS mUXOS DE CAIXA
PLO ONÁVELDEENDIVIDAMENTO
REPRESENTATIVASDOCAPITALSOCIALDA#OMPANHIA QUEPERMANECEDIVIDIDO PARAOEXERCÁCIOlNDONAQUELADATA BEMCOMOASCORRESPONDENTESNO.OTASEXPLICATIVASDA!DMINISTRA¼»O¹SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS CLASSIlCADOSCOMOMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADOOUAO6*2 6ALOR 5. Caixa e equivalentes de caixa:
2019 2018 EMA¼ÊESORDIN¶RIAS NOMINATIVASESEMVALORNOMINAL%M TAS EXPLICATIVAS  COMPREENDENDO AS POLÁTICAS CONT¶BEIS SIGNIlCATIVAS
1. Informações gerais: A Companhia é uma sociedade por ações, com JUSTOPORMEIODORESULTADO5MPASSIVOlNANCEIRO½CLASSIlCADOCOMO $EPÆSITOSBANC¶RIOSDECURTOPRAZO

712  EMVIRTUDEDADELIBERA¼»OACIMA OCAPITALSOCIAL NOVALOR EOUTRASINFORMA¼ÊESELUCIDATIVAS%MNOSSAOPINI»O AS$&SACIMAREautorização para aumento de capital independentemente de reforma esta- MENSURADOAOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADOCASOFORCLASSIlCADOCOMO  !SAPLICA¼ÊESlNANCEIRASDECURTOPRAZOEM#$"INDEXADASAO#$)S»O DE2DIVIDIDOEMA¼ÊES PASSOUASERREPRESENTADOPOR FERIDAS APRESENTAM ADEQUADAMENTE  EM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES 
TUT¶RIA ETEMPOROBJETIVOAPARTICIPA¼»OEMOUTRASSOCIEDADESCOMERCIAIS MANTIDOPARANEGOCIA¼»O0ASSIVOSlNANCEIROSMENSURADOSAO6*2 6ALOR DEALTALIQUIDEZEPRONTAMENTECONVERSÁVEISEMUMMONTANTECONHECIDO A¼ÊESORDIN¶RIASNOMINATIVASESEMVALORNOMINAL E A POSI¼»O PATRIMONIAL E lNANCEIRA DA )NTEGRITAS 0ARTICIPA¼ÊES 3! EM
OUCIVIS NAQUALIDADEDESÆCIA ACIONISTAOUCOTISTA!#OMPANHIA½UMA JUSTOPORMEIODORESULTADOS»OMENSURADOSAOVALORJUSTOEORESULTADO DECAIXAEEST»OSUJEITASAUMINSIGNIlCANTERISCODEMUDAN¼ADEVALORE
 ODESEMPENHODESUASOPERA¼ÊESEOSSEUSmUXOSDECAIXA
S.A. de capital fechado com sede em SP. A manutenção e continuidade das LÁQUIDO INCLUINDOJUROS ½RECONHECIDONORESULTADO/UTROSPASSIVOSlNAN- S»OFEITASEMINVESTIMENTOSDEBAIXORISCO!SAPLICA¼ÊESlNANCEIRASEM A¼ÊESPREFERENCIAISRESGAT¶VEISb. Reserva de integralidade do patrioperações da Companhia estão asseguradas por meio dos rendimentos ceiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizan- EFORAMREMUNERADASAUMATAXAM½DIAQUEVARIAENTRE mônio líquido: %M!'%DE FOIAPROVADAACRIA¼»ODEUMA PARAOEXERCÁCIOlNDONAQUELADATA DEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEIS
AUFERIDOSCOMAAPLICA¼»OlNANCEIRADOSRECURSOSEXISTENTESEMCAIXA2. DOOM½TODODEJUROSEFETIVOS!SDESPESASDEJUROSS»ORECONHECIDASNO EDO#$)ACRESCIDASATAXA3ELIC/RENDIMENTODOSDEPÆSITOS RESERVAESTATUT¶RIADENOMINADAh2ESERVADEINTEGRALIDADEDOPATRIMÇNIO ADOTADASNO"RASILBase para opinião: Nossa auditoria foi conduzida
Base de preparação: 2.1. Declaração de conformidade: As DFs foram resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é re- BANC¶RIOSDECURTOPRAZOEMRECEITAlNANCEIRACORRESPONDEUA2 LÁQUIDOv NOVALORDE2%SSARESERVATEMPORlNALIDADEASSEGURAR de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
PREPARADASCONFORMEASPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASIL!EMISS»O conhecido no resultado. III  )NSTRUMENTOS lNANCEIROS DERIVATIVOS A NOEXERCÁCIOlNDOEM2EM 6. Investi- recursos para atender futuras necessidades de caixa da Companhia. Con- responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
forme
deliberação
tomada
na
Reunião
do
Conselho
de
Administração
de
SE¼»OASEGUIRINTITULADAh2ESPONSABILIDADESDOAUDITORPELAAUDITORIA
das DFs foi autorizada pelos Diretores da Companhia em 07/04/2020. 2.2. #OMPANHIAN»OPOSSUÁAEMENENHUMAOPERA¼»OCOM mentos: a. Movimentação dos investimentos: /SALDOEMINVESTIMENTO
Base de mensuração: As DFs foram preparadas com base no custo histó- INSTRUMENTOSlNANCEIROSDERIVATIVOS INCLUINDOOPERA¼ÊESDEHEDGE. 3.3. encontra-se encerrado conforme ata de cancelamento de ações realizada  FOIAPROVADAAUTILIZA¼»ODE2DARESERVADEINTEGRA- DAS$&Sv3OMOSINDEPENDENTESEMRELA¼»O¹#OMPANHIA DEACORDOCOM
RICO COMEXCE¼»ODOSINSTRUMENTOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOSMENSURA- !TIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOSa. Caixa e equivalentes de caixa: EMEREGISTRADAEM NESTEATO ASA¼ÊESFORAM LIDADEDOPATRIMÇNIOLÁQUIDOPARADISTRIBUI¼»ODEDIVIDENDOSINTERMEDI¶- OSPRINCÁPIOS½TICOSRELEVANTESPREVISTOSNO#ÆDIGODE£TICA0ROlSSIONAL
DOSPELOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADO2.3. Moeda funcional e moeda #AIXAEEQUIVALENTESDECAIXAINCLUEMOCAIXA OSDEPÆSITOSBANC¶RIOSE DEVOLVIDASPARAOSSÆCIOSPESSOASFÁSICAS EXCETOA&!$(!5,,# TENDOEM RIOS RESTANDOOSALDOEMDE2 EMOSALDO DO#ONTADORENASNORMASPROlSSIONAISEMITIDASPELO#ONSELHO&EDERAL
de apresentação: Os itens incluídos nas DFs da Companhia são mensu- OUTROSINVESTIMENTOSDECURTOPRAZODEALTALIQUIDEZEBAIXORISCODEVARIA- VISTAOSPROCEDIMENTOSNECESS¶RIOSSOBOPONTODEVISTACAMBIALEREGISTRO PERMANECEU INALTERADO #OM O AUMENTO DE CAPITAL EM  FOI de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas
CAPITALIZADOOMONTANTEDE2E
EM
COMAPROVA¼»ODO
rados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Com- ¼»ONOVALORJUSTO/CAIXAEEQUIVALENTESDECAIXAS»OCLASSIlCADOSCOMO DEINVESTIMENTOESTRANGEIROQUEAINDAN»OFORAMREALIZADOS$ESSAFORMA 
DOLUCROLÁQUIDOAPURADONOEXERCÁCIOSOCIALENCERRADOEM FOI DEACORDOCOMESSASNORMAS!CREDITAMOSQUEAEVID¾NCIADEAUDITORIA
PANHIAATUAhAMOEDAFUNCIONALv !S$&SEST»OAPRESENTADASEMREAIS INSTRUMENTOSlNANCEIROS ESEUSRENDIMENTOSS»OREGISTRADOSNORESULTADO AMOVIMENTA¼»ODOSINVESTIMENTOSEST¶DEMONSTRADAASEGUIR
DESTINADOPARAESTACONTAOMESMOVALORDOCAPITALSOCIAL OUSEJA2 OBTIDA½SUlCIENTEEAPROPRIADAPARAFUNDAMENTARNOSSAOPINI»OResque é a moeda funcional da Companhia. 2.4. Uso de estimativas e julga- do exercício. b. Valor justo por meio do resultado: /SATIVOSlNANCEIROS
2019
2018 f. Reserva de capital: #ONFORME DELIBERA¼»O TOMADA NA !'% DE ponsabilidades da administração pelas DFs: A administração é
mentos: !PREPARA¼»ODE$&SREQUEROUSODECERTASESTIMATIVASCONT¶BEIS MENSURADOSAOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADOS»OATIVOSlNANCEIROS %MDEJANEIRO
208.181   FOIAPROVADAACONSTITUI¼»ODARESERVADECAPITALPELACON- RESPONS¶VELPELAELABORA¼»OEADEQUADAAPRESENTA¼»ODAS$&SDEACORDO
CRÁTICASETAMB½MOEXERCÁCIODEJULGAMENTOPORPARTEDAADMINISTRA¼»ODA MANTIDOSPARANEGOCIA¼»OATIVAEFREQUENTEOUATIVOSDESIGNADOSPELA %QUIVAL¾NCIAPATRIMONIALI
  VERS»O EM A¼ÊES ORDIN¶RIAS DE DEB¾NTURES DE PROPRIEDADE DA "RADSEG COMASPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASILEPELOSCONTROLESINTERNOS
#OMPANHIANOPROCESSODEAPLICA¼»ODASPOLÁTICASCONT¶BEIS3. Resumo entidade, no reconhecimento inicial. Os ganhos ou as perdas decorrentes 2ESERVAREmEXADEOP¼»ODECOMPRADEA¼ÊESII
 0ARTICIPA¼ÊES3!%M!'%DEFOIAPROVADOORESGATEECAN- QUEELADETERMINOUCOMONECESS¶RIOSPARAPERMITIRAELABORA¼»ODE$&S
das principais políticas contábeis: !SPOLÁTICASCONT¶BEISDESCRITASEM DEVARIA¼ÊESNOVALORJUSTODESSESINSTRUMENTOSlNANCEIROSS»OAPRESEN- 2EVERS»ORESERVAREmEXAENCERRAMENTOPARTICIPA¼»O
CELAMENTODATOTALIDADEDEA¼ÊESPREFERENCIASDETIDASPELA LIVRESDEDISTOR¼»ORELEVANTE INDEPENDENTEMENTESECAUSADAPORFRAUDE
detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os TADOSNADEMONSTRA¼»ODORESULTADOEMhRESULTADOlNANCEIROvNOPERÁODO  EM&LEURY3!

- ACIONISTA#ORE NOVALORDE2ACONTADERESERVADECAPITALESEM OUERRO.AELABORA¼»ODAS$&S AADMINISTRA¼»O½RESPONS¶VELPELAAVAEXERCÁCIOSAPRESENTADOSNESSAS$&S SALVOINDICADOAOCONTR¶RIONOTA  em que ocorrem. I 2EDU¼»OAOVALORRECUPER¶VELDEATIVOSlNANCEIROS 2EDU¼»ODE#APITAL3OCIALIII

- REDU¼»ODOCAPITALSOCIALINTEGRALIZADO RESTANDOOSALDODE2 LIA¼»ODACAPACIDADEDEA#OMPANHIACONTINUAROPERANDO DIVULGANDO 
3.1. Mudanças nas principais políticas contábeis: CPC 06 (R2) - Opera- !TIVOSlNANCEIROS EXCETOAQUELESDESIGNADOSPELOVALORJUSTOPORMEIODO 0ERDADE)NVESTIMENTOSIV

- %M   DESTIN¶ SE O MONTANTE DE 2 PARA O AUMENTO QUANDO APLIC¶VEL  OS ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA CONTINUIDADE
ções de Arrendamento Mercantil: /#0#2 INTRODUZUMMODELO RESULTADO S»OAVALIADOSPORINDICADORESDEREDU¼»OAOVALORRECUPER¶VEL Resgate e Cancelamento da totalidade de 100.000
DE CAPITAL SOCIAL %M   COM O RESGATE E CONSEQUENTEMENTE OPERACIONALEOUSODESSABASECONT¶BILNAELABORA¼»ODAS$&S AN»O
único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para NOlNALDECADAEXERCÁCIODERELATÆRIO!SPERDASPORREDU¼»OAOVALORRECU-  A¼ÊESV

- cancelamento da totalidade de 100.000 ações preferenciais detidas pelos ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas
ARRENDAT¶RIOS5MARRENDAT¶RIORECONHECEUMATIVODEDIREITODEUSOQUE PER¶VELS»ORECONHECIDASSE EAPENASSE HOUVEREVID¾NCIAOBJETIVADA *UROSSOBRECAPITALPRÆPRIOARECEBERVI
  !CIONISTAS OPAGAMENTOPELORESGATE NOVALORDE2FOIEFETUADO OPERA¼ÊES OUN»OTENHANENHUMAALTERNATIVAREALISTAPARAEVITAROENREPRESENTAOSEUDIREITODEUTILIZAROATIVOARRENDADOEUMPASSIVODEAR- REDU¼»OAOVALORRECUPER¶VELDOATIVOlNANCEIROCOMORESULTADODEUMOU $IVIDENDOSRECEBIDOSVII
  MEDIANTEAENTREGADEA¼ÊESORDIN¶RIASDEEMISS»ODE&LEURY
rendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do MAISEVENTOSQUETENHAMOCORRIDOAPÆSSEURECONHECIMENTOINICIAL COM %MDEDEZEMBRO
4.481 208.181 3! CAPITALIZADASDESTACONTA OSALDOEM½DE2d. cerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela
auditoria das DFs: .OSSOSOBJETIVOSS»OOBTERSEGURAN¼ARAZO¶VELDE
ARRENDAMENTO)SEN¼ÊESEST»ODISPONÁVEISPARAARRENDAMENTOSDECURTO IMPACTONOSmUXOSDECAIXAFUTUROSESTIMADOSDESSEATIVODESCONTADOS¹ I 2ESULTADODEEQUIVAL¾NCIAPATRIMONIALAPURADAAT½OTRIMESTREDE
PRAZOEITENSDEBAIXOVALOR!CONTABILIDADEDOARRENDADORPERMANECE TAXADEJUROSEMVIGORORIGINALDOSATIVOSlNANCEIROS/VALORCONT¶BILDO  APÆSESTETRIMESTRE EMVIRTUDEDAPERDADEINmUENCIASIGNIlCATIVA Reserva legal: !RESERVALEGAL½CONSTITUÁDAANUALMENTECOMODESTINA¼»O QUEAS$&S TOMADASEMCONJUNTO EST»OLIVRESDEDISTOR¼»ORELEVANTE 
SEMELHANTE¹NORMAATUAL ISTO½ OSARRENDADORESCONTINUAMACLASSIlCAR ATIVOlNANCEIRO½REDUZIDODIRETAMENTEPELAPERDAPORREDU¼»OAOVALOR EENCERRAMENTODAPARTICIPA¼»ODIRETADA#OMPANHIAEM&LEURY3! ESTE DEDOLUCROLÁQUIDODOEXERCÁCIOEN»OPODER¶EXCEDERADOCAPITAL independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
OSARRENDAMENTOSEMlNANCEIROSOUOPERACIONAIS!#OMPANHIAANALISOU RECUPER¶VELPARATODOSOSATIVOSlNANCEIROS COMEXCE¼»ODASCONTASA INVESTIMENTOPASSOUASERMENSURADOAVALORJUSTOII 2ESERVAREmEXADE SOCIAL!RESERVALEGALTEMPORlMASSEGURARAINTEGRIDADEDOCAPITALSO- AUDITORIACONTENDONOSSAOPINI»O3EGURAN¼ARAZO¶VEL½UMALTONÁVELDE
OS IMPACTOS DA ADO¼»O DO #0#  2   /PERA¼ÊES DE !RRENDAMENTO RECEBER EMQUEOVALORCONT¶BIL½REDUZIDOPELOUSODEUMARUBRICAQUE OP¼»ODECOMPRADEA¼ÊESOUTORGADASPELACOLIGADA&LEURY3!AOSSEUS CIALESOMENTEPODER¶SERUTILIZADAPARACOMPENSARPREJUÁZOOUAUMENTAR segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
OCAPITAL%MFOICONSTITUÁDAUMCOMPLEMENTODERESERVADE
Mercantil e constatou que não apresentaram efeitos nas DFs, pois os ar- REGISTRAASESTIMATIVASDEPERDAS2ECUPERA¼ÊESSUBSEQUENTESDEVALORES EXECUTIVOSIII %MOCAPITALSOCIALDE2FOIREDUZIDO
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecrendamentos contratados pela Companhia são arrendamentos de curto ANTERIORMENTEBAIXADOSS»OCREDITADAS¹ESTARUBRICA-UDAN¼ASNOVALOR PARA2 SEMCANCELAMENTODEA¼ÊESREPRESENTATIVASDOCAPITALSOCIAL 2 ATINGINDOOPERCENTUALDEDOCAPITALSOCIAL$ESTAFORMA  TAMASEVENTUAISDISTOR¼ÊESRELEVANTESEXISTENTES!SDISTOR¼ÊESPODEM
PRAZOINFERIORESAMESES EITENSDEBAIXOVALOR!DICIONALMENTE O CONT¶BILDESTAESTIMATIVAS»ORECONHECIDASNORESULTADO3.4. Investimen- DA#OMPANHIA QUEPERMANECEDIVIDIDOEMA¼ÊESORDIN¶RIAS  EMEN»OFOIDESTINADOPARTEDOLUCRODOEXERCÁCIOPARA SERDECORRENTESDEFRAUDEOUERROES»OCONSIDERADASRELEVANTESQUANDO 
RESERVALEGAL%M DESTINOU SEOMONTANTEDE2PARA
CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÆVEL ONDE A #OMPANHIA ESTAVA INSTALADA FOI tos em coligada: As coligadas são aquelas entidades nas quais a CompaDESCONTINUADOEM)NSTRUMENTOSlNANCEIROS(i) Reco- NHIA DIRETAOUINDIRETAMENTE TENHAINmU¾NCIASIGNIlCATIVASOBREASPOLÁ- NOMINATIVAS E SEM VALOR NOMINAL  ENTRETANDO PARTE DESSA REDU¼»O NO OAUMENTODECAPITALSOCIAL RESTANDOEMOSALDODE2 INDIVIDUALMENTEOUEMCONJUNTO POSSAMINmUENCIAR DENTRODEUMAPERSnhecimento e mensuração inicial: A Companhia reconhece os recebí- TICASlNANCEIRASEOPERACIONAIS MASN»OCONTROLAOUCONTROLAEMCONJUN- MONTANTEDE2AINDAENCONTRA SENOCAPITALDA#OMPANHIAPOIS e. Reserva de retenção de lucros: O saldo remanescente de lucros PECTIVARAZO¶VEL ASDECISÊESECONÇMICASDOSUSU¶RIOSTOMADASCOMBASE
veis e depósitos INICIALMENTENADATAEMQUEFORAMORIGINADOS4ODOSOS TOAENTIDADE/SINVESTIMENTOSEMCOLIGADASS»OCONTABILIZADOSPORMEIO REFERE SE¹A¼ÊESASEREMDEVOLVIDASNODECORRERDOEXERCÁCIODE ACUMULADOSEM½DE22EM APÆSA nas referidas DFs. Como parte da auditoria realizada de acordo com as
OUTROSATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSS»ORECONHECIDOSINICIALMENTEQUANDO DOM½TODODEEQUIVAL¾NCIAPATRIMONIAL4AISINVESTIMENTOSS»ORECONHECI- A ACIONISTA &!$(!5 ,,# IV  0ERDAS EM INVESTIMENTOS APURADAS NOS TRANSFER¾NCIADOSPREJUÁZOLÁQUIDOAPURADONOEXERCICOEDIVIDENDOSINTER- NORMASBRASILEIRASEINTERNACIONAISDEAUDITORIA EXERCEMOSJULGAMENTO
a Companhia se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. dos inicialmente pelo custo, o qual inclui os gastos com a transação. Após TRIMESTRESCONFORMEPARTIPA¼»ODOPATRIOMONIOLIQUIDODO&LEURY3!V  CALARESDISTRIBUÁDOSFOITRANSFERIDOPARAARESERVADERETEN¼»ODELUCROS PROlSSIONAL E MANTEMOS CETICISMO PROlSSIONAL AO LONGO DA AUDITORIA
5MATIVOlNANCEIROAMENOSQUESEJAUMCONTASARECEBERDECLIENTES o reconhecimento inicial, as DFs consolidadas incluem a participação da %M  COM O RESGATE E CONSEQUENTEMENTE CANCELAMENTO DA f. Dividendos Propostos: !PROPOSTADEDIVIDENDOSCONSIGNADANAS$&S !L½MDISSO )DENTIlCAMOSEAVALIAMOSOSRISCOSDEDISTOR¼»ORELEVANTE
SEMUMCOMPONENTEDElNANCIAMENTOSIGNIlCATIVO OUPASSIVOlNANCEIRO #OMPANHIANOLUCROOUPREJUÁZODOEXERCÁCIO EOUTROSRESULTADOSABRANGEN- totalidade de 100.000 ações preferenciais detidas pelos acionistas da DA#OMPANHIA SUJEITA¹APROVA¼»ODOSACIONISTASNA!SSEMBLEIA'ERAL  NAS$&S INDEPENDENTEMENTESECAUSADAPORFRAUDEOUERRO PLANEJAMOS
½INICIALMENTEMENSURADOAOVALORJUSTO ACRESCIDO PARAUMITEMN»O TESDAINVESTIDAAT½ADATAEMQUEH¶INmU¾NCIA.AAVALIA¼»ODA#OMPA- #OMPANHIA OPAGAMENTOPELORESGATE NOVALORDE2FOIEFETUADO calculada nos termos da referida lei, em especial no que tange ao disposto e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
MENSURADOAO6*2 6ALORJUSTOPORMEIODORESULTADO OSCUSTOSDETRAN- NHIA CONFORMEDETERMINA¼»ODO#0#2 APESARDEPOSSUIRMENOSDE MEDIANTEAENTREGADEA¼ÊESORDIN¶RIASDEEMISS»ODE&LEURY NOSARTIGOSEDA,EIDAS3OCIEDADESPOR!¼ÊES AEMPRESAAPUROU COMOOBTEMOSEVID¾NCIADEAUDITORIAAPROPRIADAESUlCIENTEPARAFUNSA¼»OQUES»ODIRETAMENTEATRIBUÁVEIS¹SUAAQUISI¼»OOUEMISS»O5M DEPARTICIPA¼»OEDEPODERDEVOTONA&LEURY3! POSSUIINmU¾NCIA 3! CAPITALIZADASDESTACONTA OSALDOEM½DE2VI  PREJUÁZOCONT¶BIL N»OHAVENDOCALCULODEDIVIDENDOSMÁNIMOSOBRIGATÆ- DAMENTARNOSSAOPINI»O/RISCODEN»ODETEC¼»ODEDISTOR¼»ORELEVANTE
CONTASARECEBERDECLIENTESSEMUMCOMPONENTESIGNIlCATIVODElNANCIA- SIGNIlCATIVA NA ADMINISTRA¼»O DA COLIGADA  UMA VEZ QUE POR FOR¼A DE 2ECEBIMENTODE2DEJUROSSOBRECAPITALPRÆPRIODE&LEURY3!CON- RIOSNOEXERCÁCIO!OSACIONISTAS½ASSEGURADAADISTRIBUI¼»ODEDO RESULTANTEDEFRAUDE½MAIORDOQUEOPROVENIENTEDEERRO J¶QUEAFRAUDE
mento é mensurado inicialmente ao preço da operação. II #LASSIlCA¼»O ACORDODEACIONISTAVIGENTE A#OMPANHIATAMB½MPOSSUIREPRESENTA¼»O FORMEBASEACION¶RIAEM RECEBIDOSEME2 LUCROLÁQUIDOAJUSTADONOSTERMOSDALEGISLA¼»OSOCIET¶RIANAFORMADE PODEENVOLVEROATODEBURLAROSCONTROLESINTERNOS CONLUIO FALSIlCA¼»O 
e mensuração subsequente: .ORECONHECIMENTOINICIAL UMATIVOlNAN- no conselho de administração da coligada. Adicionalmente, conforme de- ARECEBERREFERENTEAPARCELADEJUROSSOBRECAPITALPROPRIODEDIREITODA DIVIDENDOSMÁNIMOSOBRIGATÆRIOS/ESTATUTOSOCIALFACULTA¹#OMPANHIA omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento
CEIRO½CLASSIlCADOCOMOMENSURADOAOCUSTOAMORTIZADOAO6*/2!  TERMINA¼»ODO#0#2 A#OMPANHIAAVALIOUOSREQUISITOSNECESS¶- &!$(!5NOTRIMESTREDENO&LEURY3!VII 2ECEBIMENTODEDIVI- LEVANTARBALAN¼OSSEMESTRAISEINTERMEDI¶RIOSE COMBASENELES DISTRI- D
6ALORJUSTOPORMEIODEOUTROSRESULTADOSABRANGENTES INSTRUMENTODE RIOSPARAADETERMINA¼»ODECONTROLEDAINVESTIDAECONCLUIU SEQUEN»O DENDOSDO&LEURY3! REFERENTEAOTRIMESTREDEb. Movimentação BUIRDIVIDENDOSINTERMEDI¶RIOS/C¶LCULODOSDIVIDENDOSPROPOSTOSPARA
DÁVIDAAO6*/2! 6ALORJUSTOPORMEIODEOUTROSRESULTADOSABRANGENTES POSSUICONTROLEOUCONTROLEEMCONJUNTOSOBREESSAINVESTIDA%M!'%RE- dos dividendos e juros sobre capital próprio a receber: Abaixo demons- OSEXERCÁCIOSlNDOSEMEDEEST¶DEMONSTRADOASEGUIR
2019
2018
INSTRUMENTOPATRIMONIALOUAO6*2 6ALORJUSTOPORMEIODORESULTADO ALIZADAEM CUJOREGISTROOCORREUEM A#OMPA- TRAMOSAMOVIMENTA¼»ODOSDIVIDENDOSEJUROSSOBRECAPITALPRÆPRIOA
Lucro líquido do exercício
- 
.OEXERCÁCIODEA#OMPANHIAN»OPOSSUÁANENHUMINSTRUMENTOl- NHIAREDUZIUSUAPARTICIPA¼»ONO&LEURY3!DE PARA POR½M RECEBERENTREE
25
25
4.187 0ERCENTUALDEDIVIDENDOS 
NANCEIROCLASSIlCADOCOMO6*/2! 6ALORJUSTOPORMEIODEOUTROSRESULTA- MANTENDOSUAINmUENCIASIGNIlCATIVAPORAINDAMANTERREPRESENTA¼»ONO Saldo em 31/12/2017
$IVIDENDOSMÁNIMOSOBRIGATÆRIOS
8.162
DOSABRANGENTES INSTRUMENTODEDÁVIDAOU6*/2! 6ALORJUSTOPORMEIO #ONSELHODE!DMINISTRA¼»ODACOLIGADA%M#OMPANHIAEN- $ISTRIBUI¼»OPELACOLIGADADEDIVIDENDOSEJUROSSOBRECAPITAL


%M

E

AS
DISTRIBUI¼ÊES
DE
DIVIDENDOS
OCORRERAM
próprio
em
2018

DEOUTROSRESULTADOSABRANGENTES INSTRUMENTOPATRIMONIAL/SATIVOSl- CERROUSUAPARTICIPA¼»ONO&LEURY3! COMASAÁDADETODOSOSACIONISTAS
DA SEGUINTE FORMA s %M !'% REALIZADA EM   FOI APROVADA
NANCEIROSN»OS»ORECLASSIlCADOSSUBSEQUENTEMENTEAORECONHECIMENTO DA#OMPANHIARESTANTOAPENASOPERCENTUALDE QUEEQUIVALEM¹S 2ECEBIMENTOEMCAIXADEDIVIDENDOSEJUROSSOBRECAPITAL
 A DISTRIBUI¼»O DE DIVIDENDOS INTERCALARES REFERENTE AO LUCRO APURADO
inicial, a não ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a A¼ÊESDEDIREITODAACIONISTA&!$(!5,,# QUESEMANT½MEMPODERDA próprio em 2018
4.048 EM   NO MONTANTE DE 2 s %M !'% REALIZADA EM
GEST»ODEATIVOSlNANCEIROS ENESTECASOTODOSOSATIVOSlNANCEIROSAFE- Companhia para futuro repasse, até que se concluam os tramites legais Saldo em 31/12/2018
 FOIAPROVADAADISTRIBUI¼»ODEDIVIDENDOSINTERCALARESREFETADOS S»O RECLASSIlCADOS NO PRIMEIRO DIA DO PERÁODO DE APRESENTA¼»O DETRANSI¼»ODAEMPRESAAOEXTERIOR!T½OENCERRAMENTODOTRIMESTREDE $ISTRIBUI¼»OPELACOLIGADADEDIVIDENDOSEJUROSSOBRECAPITAL
POSTERIOR¹MUDAN¼ANOMODELODENEGÆCIOS5MATIVOlNANCEIRO½MENSU-  A#OMPANHIAAPUROUSUAPARTICIPA¼»ONO&LEURY3!PELOM½TODODE  PRÆPRIOEM
27.844 RENTEAOLUCROAPURADOEM NOMONTANTEDE2s%M
!'%REALIZADAEM FOIAPROVADAADISTRIBUI¼»ODEDIVIDENDOS
rado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não EQUIVAL¾NCIA PATRIMONIAL 0OSTERIORMENTE  DADO O ENCERRAMENTE DE SUA 2ECEBIMENTOEMCAIXADEDIVIDENDOSEJUROSSOBRECAPITAL
FORDESIGNADOCOMOMENSURADOAO6*2 6ALORJUSTOPORMEIODORESULTADO PARTICIPA¼»ONO&LEURY3! OS DEPARTICIPA¼»OREMANESCENTESS»O  PRÆPRIOEM
 INTERCALARESREFERENTEAOLUCROAPURADOEM NOMONTANTEDE
2s%M!'%REALIZADAEM
FOIAPROVADAADISTRIBUI¼»O
s½MANTIDODENTRODEUMMODELODENEGÆCIOSCUJOOBJETIVOSEJAMANTER TRATADOSCOMOINVESTIMENTOSAVALIADOSAVALORJUSTONAS$&SDA#OMPA- Saldo em 31/12/2019
103
ATIVOSlNANCEIROSPARARECEBERmUXOSDECAIXACONTRATUAISsESEUSTERMOS NHIAESOMADOSAOSDIVIDENDOSAPURADOSNOEXERCÁCIO SER»OTRANSFERIDOS c. Participação societária nos investimentos: Participação nas ações DEDIVIDENDOSINTERCALARES DEACORDOCOMADISPONIBILIDADEDECAIXADA
EMPRESA NOMONTANTEDE2s%M!'% REALIZADAEM 
CONTRATUAISGERAM EMDATASESPECÁlCAS mUXOSDECAIXAQUES»ORELATIVOS ¹&!$(!5,,#AT½OENCERRAMENTODOEXERCÁCIODE MEDIANTEACONpreferenciais (%) FOIAPROVADAADISTRIBUI¼»ODEDIVIDENDOSINTERCALATESREFERENTEAOLUCRO
SOMENTEAOPAGAMENTODEPRINCIPALEJUROSSOBREOVALORPRINCIPALEM clusão de sua transferência para o exterior. 3.5. Imposto de renda e
RelacioAPURADOEM
NOMONTANTEDE2
6ALORDEDIVIDENABERTO4ODOSOSATIVOSlNANCEIROSN»OCLASSIlCADOSCOMOMENSURADOSAO contribuição social: Os tributos sobre o lucro compreendem o IR e contriPaís Negócio
namento
2019
2018 DOS¹REPASSARPARA&!$(!5,,#EMCONJUNTOCOMOSALDOREMANESCENTE
CUSTOAMORTIZADOCONFORMEDESCRITOACIMA S»OCLASSIlCADOSCOMOAO6*2 BUI¼»OSOCIALSOBREOLUCROLÁQUIDOCORRENTES!SPROVISÊESPARA)2ECONTRI- Nome
DESUAPARTICIPA¼»ONOCAPITALSOCIALDO&LEURY3!CONFORMEMENCIONADO
6ALORJUSTOPORMEIODORESULTADO!TIVOSlNANCEIROSREGISTRADOSPELO BUI¼»OSOCIALCORRENTEEST»OBASEADASNOLUCROTRIBUT¶VELDOEXERCÁCIO/
Prestação de
VALORJUSTOPORMEIODORESULTADO6*2 %SSESATIVOSS»OMENSURADOSSUB- LUCROTRIBUT¶VELDIFEREDOLUCROAPRESENTADONADEMONSTRA¼»ODORESULTADO  &LEURY3! "RASIL SERVI¼OSM½DICOS Coligada

  na nota nº 7.
9.
Despesas
gerais
e
administrativas:
2019
2018
SEQUENTEMENTEAOVALORJUSTO/RESULTADOLÁQUIDO INCLUINDOJUROS½RECO- PORQUEADICIONA SEASDESPESASINDEDUTÁVEISEEXCLUIASRECEITASN»OTRI- %M A#OMPANHIAREDUZIUSUAPARTICIPA¼»OEM&LEURY3!


nhecido no resultado. #USTOAMORTIZADO%SSESATIVOSS»OSUBSEQUENTE- BUT¶VEIS AL½MDEEXCLUIRITENSN»OTRIBUT¶VEISOUN»ODEDUTÁVEISDEFORMA DE   PARA   POR½M MANTENDO SUA INmUENCIA SIGNIlCATIVA NO Despesa com pessoal


MENTEMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADOUTILIZANDOOM½TODODEJUROSEFE- PERMANENTE%MEA#OMPANHIAOPTOUPELATRIBUTA¼»O #ONSELHODE!DMINISTRA¼»ODACOLIGADA%M#OMPANHIAEN- $ESPESASCOMSERVI¼OSDETERCEIROS


TIVOS/CUSTOAMORTIZADO½REDUZIDOPORPERDASPORIMPAIRMENT!RECEITA do lucro real trimestral. 3.6. Capital social:!SA¼ÊESORDIN¶RIASS»OCLAS- CERROUSUAPARTICIPA¼»OEM&LEURY3! RESTANTOOPERCENTUALDE QUE $ESPESASTRIBUT¶RIAS
2EVERS»ODEPROVIS»ODECONTING¾NCIASREmEXA


DEJUROS GANHOSEPERDASCAMBIAISQUANDOHOUVER EOIMPAIRMENTS»O SIlCADASNOPATRIMÇNIOLÁQUIDO/SCUSTOSINCREMENTAISDIRETAMENTEATRI- EQUIVALEM¹SA¼ÊESDO&LEURY3!DEDIREITODAACIONISTA&!$(!5,,# QUE


reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimen- BUÁVEIS¹EMISS»ODENOVASA¼ÊESOUOP¼ÊESS»ODEMONSTRADOSNOPATRI- SEMANTEVEEMPODERDA#OMPANHIAPARAFUTUROREPASSE AT½QUESECON- Outras despesas


TO½RECONHECIDONORESULTADO/SRECEBÁVEISABRANGEMOCAIXAEEQUIVALEN- MÇNIOLÁQUIDOCOMOUMADEDU¼»ODOVALORCAPTADO LÁQUIDOSDEIMPOSTOS cluam os tramites legais de transição da empresa ao exterior. d. Resumo
tes de caixa e outros créditos. 0ASSIVOSlNANCEIROS #LASSIlCA¼»O -ENSU 3.7. Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio: A distribui- DASINFORMA¼ÊESlNANCEIRASO quadro abaixo apresenta um resumo das 10. Outras despesas operacionais:
2019
2018
RA¼»O SUBSEQUENTE E GANHOS E PERDAS /S PASSIVOS lNANCEIROS FORAM ¼»ODEDIVIDENDOSPARAOSACIONISTASDA#OMPANHIA½RECONHECIDACOMO INFORMA¼ÊESlNANCEIRASAUDITADASEPUBLICADASDACOLIGADA&LEURY3! 0ERDADEINVESTIMENTOSEMCOLIGADAS

-

Ligue:
3258-1822
3258-0273
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Gaia Securitizadora S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª Série da 14ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de
Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão, a reuniremse em Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar, em segunda convocação, no dia 30 de julho de 2020, às
16h30min na sede da Emissora, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Min. Jesuíno Cardoso,
nº 633, 8º andar, CEP 04544-051 para deliberar sobre a aprovação das demonstrações contábeis do patrimônio separado
que foram emitidas sem ressalvas, nos termos da Instrução CVM nº 600 de 1º de agosto de 2018. Importante ressaltar que,
caso não seja possível obter o quórum necessário para deliberação em 1ª e 2ª convocação, a aprovação das demonstrações
ﬁnanceiras será de forma automática. Conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, a assembleia será
realizada exclusivamente de forma digital, por vídeo conferência online, na plataforma https://meet.google.com, sendo
certo que o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico aos Titulares de CRA àqueles que enviarem
solicitação para juridico@grupogaia.com.br e ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com até 2 (dois) dias de
antecedência à data marcada para a realização da assembleia, juntamente com cópias dos documentos de identiﬁcação
e, conforme o caso, comprovação de poderes para representar Titular(es) de CRA devidamente assinados e com ﬁrma
reconhecida ou com certiﬁcação digital de assinaturas. São Paulo, 22 de julho de 2020. Gaia Securitizadora S.A.

Gaia Securitizadora S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries da 13ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de
Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão, a reuniremse em Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar, em segunda convocação, no dia 31 de julho de 2020, às
11h00min para deliberar sobre a aprovação das demonstrações contábeis do patrimônio separado da Emissão que
foram emitidas sem ressalvas, nos termos da Instrução CVM nº 600 de 1º de agosto de 2018. Conforme Instrução CVM nº
625, de 14 de maio de 2020, a assembleia será realizada exclusivamente de forma digital, por vídeo conferência online, na
plataforma https://meet.google.com, sendo certo que o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico
aos Titulares de CRA àqueles que enviarem solicitação para juridico@grupogaia.com.br e agenteﬁduciario@
vortx.com.br, com até 2 (dois) dias de antecedência à data marcada para a realização da assembleia, juntamente com
cópias dos documentos de identiﬁcação e, conforme o caso, comprovação de poderes para representar Titular(es) de CRA
devidamente assinados e com ﬁrma reconhecida ou com certiﬁcação digital de assinaturas. Importante ressaltar que, caso
não seja possível obter o quórum necessário para deliberação em 1ª e 2ª convocação, a aprovação das demonstrações
ﬁnanceiras dar-se-á de forma automática. São Paulo, 22 de julho de 2020. Gaia Securitizadora S.A.

Gaia Securitizadora S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 16ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de Securitização
da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão, a reunirem-se em Assembleia
Geral de Titulares dos CRA, a se realizar, em segunda convocação, no dia 31 de julho de 2020, às 11h30min para deliberar
sobre a aprovação das demonstrações contábeis do patrimônio separado da Emissão que foram emitidas sem ressalvas, nos
termos da Instrução CVM nº 600 de 1º de agosto de 2018. Conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, a
assembleia será realizada exclusivamente de forma digital, por vídeo conferência online, na plataforma https://meet.google.
com, sendo certo que o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico aos Titulares de CRA àqueles que
enviarem solicitação para juridico@grupogaia.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br, com até 2 (dois) dias
de antecedência à data marcada para a realização da assembleia, juntamente com cópias dos documentos de
identiﬁcação e, conforme o caso, comprovação de poderes para representar Titular(es) de CRA devidamente assinados e
com ﬁrma reconhecida ou com certiﬁcação digital de assinaturas. Importante ressaltar que, caso não seja possível obter
o quórum necessário para deliberação em 1ª e 2ª convocação, a aprovação das demonstrações ﬁnanceiras dar-se-á de
forma automática. São Paulo, 22 de julho de 2020. Gaia Securitizadora S.A.

Gaia Securitizadora S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 10ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de
Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio
da Emissão, celebrado em 19 de setembro de 2018 (“Termo de Securitização”), convoca os Srs. Titulares dos
Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a
se realizar, em segunda convocação, no dia 31 de julho de 2020, às 14h30min, de forma exclusivamente
digital, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações contábeis do patrimônio separado da Emissão que
foram emitidas sem ressalvas, nos termos do artigo 22, item “I” da Instrução CVM nº 600 de 1º de agosto de 2018
(“IN CVM 600”). Conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), a assembleia será
realizada exclusivamente de forma digital, por vídeo conferência online, inclusive para ﬁns de voto, na plataforma
https://meet.google.com, sendo certo que o link de acesso à reunião será disponibilizado pela Emissora, por correio
eletrônico, aos Titulares de CRA que enviarem solicitação para juridico@grupogaia.com.br e assembleias@
pentagonotrustee.com.br, de preferência com até 2 (dois) dias de antecedência à data marcada para a
realização da assembleia, juntamente com cópias dos documentos de identiﬁcação e, conforme o caso, comprovação
de poderes para representar Titular(es) de CRA devidamente assinados e com ﬁrma reconhecida ou com certiﬁcação
digital de assinaturas. Importante ressaltar que, caso não seja possível obter o quórum necessário para deliberação
em 1ª e 2ª convocação, a aprovação das demonstrações ﬁnanceiras dar-se-á de forma automática, nos termos do
artigo 26, § 3º da IN CVM 600. São Paulo, 22 de julho de 2020. Gaia Securitizadora S.A.

Gaia Securitizadora S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do
Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 12ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de
Securitização de Créditos do Agronegócio Diversiﬁcados da Emissão, celebrado em 11 de junho de 2019 (“Termo de
Securitização”), convoca os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão a reunirem-se em
Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar, em segunda convocação, no dia 31 de julho de 2020, às
15h00min, de forma exclusivamente digital, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações contábeis
do patrimônio separado da Emissão que foram emitidas sem ressalvas, nos termos do artigo 22, item “I” da Instrução
CVM nº 600 de 1º de agosto de 2018 (“IN CVM 600”). Conforme Instrução CVM nº 625 de 14 de maio de 2020 (“IN
CVM 625”), a assembleia será realizada exclusivamente de forma digital, por vídeo conferência online, inclusive para
ﬁns de voto, na plataforma https://meet.google.com, sendo certo que o link de acesso à reunião será disponibilizado
pela Emissora por correio eletrônico aos Titulares de CRA que enviarem solicitação para juridico@grupogaia.
com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, de preferência com até 2 (dois) dias de antecedência à
data marcada para a realização da assembleia, juntamente com cópias dos documentos de identiﬁcação e, conforme
o caso, comprovação de poderes para representar Titular(es) de CRA devidamente assinados e com ﬁrma reconhecida
ou com certiﬁcação digital de assinaturas. Importante ressaltar que, caso não seja possível obter o quórum necessário
para deliberação em 1ª e 2ª convocação, a aprovação das demonstrações ﬁnanceiras dar-se-á de forma automática,
nos termos do artigo 26, § 3º da IN CVM 600. São Paulo, 22 de julho de 2020. Gaia Securitizadora S.A.

Gaia Securitizadora S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª Série da 15ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Gaia Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de
Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da
Emissão, celebrado em 7 de agosto de 2019 (“Termo de Securitização”), conforme aditado, convoca os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos
CRA, a se realizar, em segunda convocação, no dia 31 de julho de 2020, às 15h30min, de forma exclusivamente digital, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações contábeis do patrimônio separado da Emissão que foram emitidas sem ressalvas, nos termos do artigo 22, item “I” da Instrução CVM nº 600 de 1º de agosto
de 2018 (“IN CVM 600”). Conforme Instrução CVM nº 625 de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), a assembleia
será realizada exclusivamente de forma digital, por vídeo conferência online, inclusive para ﬁns de voto, na plataforma https://meet.google.com, sendo certo que o link de acesso à reunião será disponibilizado pela Emissora por
correio eletrônico aos Titulares de CRA que enviarem solicitação para juridico@grupogaia.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br, de preferência com até 2 (dois) dias de antecedência à data marcada para
a realização da assembleia, juntamente com cópias dos documentos de identiﬁcação e, conforme o caso, comprovação de poderes para representar Titular(es) de CRA devidamente assinados e com ﬁrma reconhecida ou com certiﬁcação digital de assinaturas. Importante ressaltar que, caso não seja possível obter o quórum necessário para deliberação em 1ª e 2ª convocação, a aprovação das demonstrações ﬁnanceiras dar-se-á de forma automática, nos termos do artigo 26, § 3º da IN CVM 600. São Paulo, 22 de julho de 2020. Gaia Securitizadora S.A.

Jornal O DIA SP
Gaia Agro Securitizadora S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do
Agronegócio da 1ª Série da 14ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de
Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão, a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar, em segunda convocação, no dia 30 de julho de 2020,
às 10h30min para deliberar sobre a aprovação das demonstrações contábeis do patrimônio separado da Emissão que
foram emitidas sem ressalvas, nos termos da Instrução CVM nº 600 de 1º de agosto de 2018. Conforme Instrução CVM
nº 625, de 14 de maio de 2020, a assembleia será realizada exclusivamente de forma digital, por vídeo conferência online, na plataforma https://meet.google.com, sendo certo que o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio
eletrônico aos Titulares de CRA àqueles que enviarem solicitação para juridico@grupogaia.com.br e ﬁduciario@
planner.com.br, com até 2 (dois) dias de antecedência à data marcada para a realização da assembleia, juntamente
com cópias dos documentos de identiﬁcação e, conforme o caso, comprovação de poderes para representar Titular(es) de
CRA devidamente assinados e com ﬁrma reconhecida ou com certiﬁcação digital de assinaturas. Importante ressaltar
que, caso não seja possível obter o quórum necessário para deliberação em 1ª e 2ª convocação, a aprovação das demonstrações ﬁnanceiras dar-se-á de forma automática. São Paulo, 22 de julho de 2020. Gaia Agro Securitizadora S.A.

Gaia Agro Securitizadora S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do
Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 25ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de
Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão, a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar, em segunda convocação, no dia 30 de julho de 2020,
às 11h00min para deliberar sobre a aprovação das demonstrações contábeis do patrimônio separado da Emissão que
foram emitidas sem ressalvas, nos termos da Instrução CVM nº 600 de 1º de agosto de 2018. Conforme Instrução CVM
nº 625, de 14 de maio de 2020, a assembleia será realizada exclusivamente de forma digital, por vídeo conferência online, na plataforma https://meet.google.com, sendo certo que o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio
eletrônico aos Titulares de CRA àqueles que enviarem solicitação para juridico@grupogaia.com.br e ﬁduciario@
planner.com.br, com até 2 (dois) dias de antecedência à data marcada para a realização da assembleia, juntamente
com cópias dos documentos de identiﬁcação e, conforme o caso, comprovação de poderes para representar Titular(es) de
CRA devidamente assinados e com ﬁrma reconhecida ou com certiﬁcação digital de assinaturas. Importante ressaltar
que, caso não seja possível obter o quórum necessário para deliberação em 1ª e 2ª convocação, a aprovação das demonstrações ﬁnanceiras dar-se-á de forma automática. São Paulo, 22 de julho de 2020. Gaia Agro Securitizadora S.A.

Gaia Agro Securitizadora S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93 - NIRE: 35.300.418.514
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do
Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 10ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de
Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão, a reuniremse em Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar, em segunda convocação, no dia 30 de julho de 2020, às
13h30min na sede da Emissora, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Min. Jesuíno Cardoso,
nº 633, 8º andar, CEP 04544-051 para deliberar sobre a aprovação das demonstrações contábeis do patrimônio separado
da Emissão que foram emitidas sem ressalvas, nos termos da Instrução CVM nº 600 de 1º de agosto de 2018. Importante
ressaltar que, caso não seja possível obter o quórum necessário para deliberação em 1ª e 2ª convocação, a aprovação das
demonstrações ﬁnanceiras será de forma automática. Conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, a assembleia
será realizada exclusivamente de forma digital, por vídeo conferência online, na plataforma https://meet.google.com, sendo
certo que o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico aos Titulares de CRA àqueles que enviarem
solicitação para juridico@grupogaia.com.br e ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com até 2 (dois) dias de
antecedência à data marcada para a realização da assembleia, juntamente com cópias dos documentos de identiﬁcação
e, conforme o caso, comprovação de poderes para representar Titular(es) de CRA devidamente assinados e com ﬁrma
reconhecida ou com certiﬁcação digital de assinaturas. São Paulo, 22 de julho de 2020. Gaia Agro Securitizadora S.A.

Gaia Agro Securitizadora S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93 - NIRE: 35.300.418.514
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª Série da 13ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de
Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão, a reunirem-se
em Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar, em segunda convocação, no dia 30 de julho de 2020, às
14h00min na sede da Emissora, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Min. Jesuíno Cardoso, nº
633, 8º andar, CEP 04544-051 para deliberar sobre a aprovação das demonstrações contábeis do patrimônio separado da
Emissão que foram emitidas sem ressalvas, nos termos da Instrução CVM nº 600 de 1º de agosto de 2018. Importante
ressaltar que, caso não seja possível obter o quórum necessário para deliberação em 1ª e 2ª convocação, a aprovação das
demonstrações ﬁnanceiras será de forma automática. Conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, a assembleia
será realizada exclusivamente de forma digital, por vídeo conferência online, na plataforma https://meet.google.com, sendo
certo que o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico aos Titulares de CRA àqueles que enviarem
solicitação para juridico@grupogaia.com.br e ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com até 2 (dois) dias de
antecedência à data marcada para a realização da assembleia, juntamente com cópias dos documentos de identiﬁcação e,
conforme o caso, comprovação de poderes para representar Titular(es) de CRA devidamente assinados e com ﬁrma
reconhecida ou com certiﬁcação digital de assinaturas. São Paulo, 22 de julho de 2020. Gaia Agro Securitizadora S.A.

Gaia Agro Securitizadora S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93 - NIRE: 35.300.418.514
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª Série da 18ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de
Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão, a reuniremse em Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar, em segunda convocação, no dia 30 de julho de 2020, às
14h30min na sede da Emissora, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Min. Jesuíno Cardoso,
nº 633, 8º andar, CEP 04544-051 para deliberar sobre a aprovação das demonstrações contábeis do patrimônio separado
da Emissão que foram emitidas sem ressalvas, nos termos da Instrução CVM nº 600 de 1º de agosto de 2018. Importante
ressaltar que, caso não seja possível obter o quórum necessário para deliberação em 1ª e 2ª convocação, a aprovação
das demonstrações ﬁnanceiras será de forma automática. Conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, a
assembleia será realizada exclusivamente de forma digital, por vídeo conferência online, na plataforma https://meet.google.
com, sendo certo que o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico aos Titulares de CRA àqueles que
enviarem solicitação para juridico@grupogaia.com.br e ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com até 2 (dois) dias
de antecedência à data marcada para a realização da assembleia, juntamente com cópias dos documentos de identiﬁcação
e, conforme o caso, comprovação de poderes para representar Titular(es) de CRA devidamente assinados e com ﬁrma
reconhecida ou com certiﬁcação digital de assinaturas. São Paulo, 22 de julho de 2020. Gaia Agro Securitizadora S.A.
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Gaia Agro Securitizadora S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93 - NIRE: 35.300.418.514
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 26ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de
Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão, a reunirem-se
em Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar, em segunda convocação, no dia 30 de julho de 2020, às
16h00min na sede da Emissora, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Min. Jesuíno Cardoso, nº
633, 8º andar, CEP 04544-051 para deliberar sobre a aprovação das demonstrações contábeis do patrimônio separado da
Emissão que foram emitidas sem ressalvas, nos termos da Instrução CVM nº 600 de 1º de agosto de 2018. Importante
ressaltar que, caso não seja possível obter o quórum necessário para deliberação em 1ª e 2ª convocação, a aprovação das
demonstrações ﬁnanceiras será de forma automática. Conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, a assembleia
será realizada exclusivamente de forma digital, por vídeo conferência online, na plataforma https://meet.google.com, sendo
certo que o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico aos Titulares de CRA àqueles que enviarem
solicitação para juridico@grupogaia.com.br e ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com até 2 (dois) dias de
antecedência à data marcada para a realização da assembleia, juntamente com cópias dos documentos de identiﬁcação e,
conforme o caso, comprovação de poderes para representar Titular(es) de CRA devidamente assinados e com ﬁrma
reconhecida ou com certiﬁcação digital de assinaturas. São Paulo, 22 de julho de 2020. Gaia Agro Securitizadora S.A.

Gaia Agro Securitizadora S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª Série da 20ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de
Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão, a reuniremse em Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar, em segunda convocação, no dia 31 de julho de 2020, às
10h30min para deliberar sobre a aprovação das demonstrações contábeis do patrimônio separado da Emissão que
foram emitidas sem ressalvas, nos termos da Instrução CVM nº 600 de 1º de agosto de 2018. Conforme Instrução CVM nº
625, de 14 de maio de 2020, a assembleia será realizada exclusivamente de forma digital, por vídeo conferência online, na
plataforma https://meet.google.com, sendo certo que o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico
aos Titulares de CRA àqueles que enviarem solicitação para juridico@grupogaia.com.br e agenteﬁduciario@
vortx.com.br, com até 2 (dois) dias de antecedência à data marcada para a realização da assembleia, juntamente com
cópias dos documentos de identiﬁcação e, conforme o caso, comprovação de poderes para representar Titular(es) de CRA
devidamente assinados e com ﬁrma reconhecida ou com certiﬁcação digital de assinaturas. Importante ressaltar que, caso
não seja possível obter o quórum necessário para deliberação em 1ª e 2ª convocação, a aprovação das demonstrações
ﬁnanceiras dar-se-á de forma automática. São Paulo, 22 de julho de 2020. Gaia Agro Securitizadora S.A.

Gaia Agro Securitizadora S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª Série da 8ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Gaia Agro Securitizadora S.A., pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de Securitização
da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão (“Titulares”), a
reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar, em segunda convocação, no dia 31 de julho de
2020, às 13h30min para deliberar sobre a aprovação das demonstrações contábeis do patrimônio separado da
Emissão que foram emitidas sem ressalvas, nos termos da Instrução CVM nº 600/2018. Conforme Instrução CVM nº
625/2020, a assembleia será realizada exclusivamente de forma digital, por vídeo conferência online, na plataforma
https://meet.google.com, sendo certo que o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico aos
Titulares que enviarem solicitação para juridico@grupogaia.com.br e ﬁduciario@slw.com.br, com até 2 (dois)
dias de antecedência à data marcada para a realização da assembleia, juntamente com cópias dos documentos de
identiﬁcação e, conforme o caso, comprovação de poderes para representar os Titulares, devidamente assinados e com
ﬁrma reconhecida ou com certiﬁcação digital de assinaturas. Importante ressaltar que, caso não seja possível obter o
quórum necessário para deliberação em 1ª e 2ª convocação, a aprovação das demonstrações ﬁnanceiras dar-se-á de
forma automática. São Paulo, 22 de julho de 2020. Gaia Agro Securitizadora S.A.

Gaia Agro Securitizadora S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª Série da 5ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Gaia Agro Securitizadora S.A., pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de Securitização
da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão (“Titulares”), a
reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar, em segunda convocação, no dia 31 de julho de
2020, às 14h00min para deliberar sobre a aprovação das demonstrações contábeis do patrimônio separado da
Emissão que foram emitidas sem ressalvas, nos termos da Instrução CVM nº 600/2018. Conforme Instrução CVM nº
625/2020, a assembleia será realizada exclusivamente de forma digital, por vídeo conferência online, na plataforma
https://meet.google.com, sendo certo que o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico aos
Titulares que enviarem solicitação para juridico@grupogaia.com.br e ﬁduciario@slw.com.br, com até 2 (dois)
dias de antecedência à data marcada para a realização da assembleia, juntamente com cópias dos documentos de
identiﬁcação e, conforme o caso, comprovação de poderes para representar os Titulares, devidamente assinados e com
ﬁrma reconhecida ou com certiﬁcação digital de assinaturas. Importante ressaltar que, caso não seja possível obter o
quórum necessário para deliberação em 1ª e 2ª convocação, a aprovação das demonstrações ﬁnanceiras dar-se-á de
forma automática. São Paulo, 22 de julho de 2020. Gaia Agro Securitizadora S.A.

Gaia Agro Securitizadora S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93 - NIRE: 35.300.418.514
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª Série da 19ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de
Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão, a reunirem-se
em Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar, em segunda convocação, no dia 30 de julho de 2020, às
15h00min na sede da Emissora, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Min. Jesuíno Cardoso, nº
633, 8º andar, CEP 04544-051 para deliberar sobre a aprovação das demonstrações contábeis do patrimônio separado da
Emissão que foram emitidas sem ressalvas, nos termos da Instrução CVM nº 600 de 1º de agosto de 2018. Importante
ressaltar que, caso não seja possível obter o quórum necessário para deliberação em 1ª e 2ª convocação, a aprovação das
demonstrações ﬁnanceiras será de forma automática. Conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, a assembleia
será realizada exclusivamente de forma digital, por vídeo conferência online, na plataforma https://meet.google.com, sendo
certo que o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico aos Titulares de CRA àqueles que enviarem
solicitação para juridico@grupogaia.com.br e ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com até 2 (dois) dias de
antecedência à data marcada para a realização da assembleia, juntamente com cópias dos documentos de identiﬁcação e,
conforme o caso, comprovação de poderes para representar Titular(es) de CRA devidamente assinados e com ﬁrma
reconhecida ou com certiﬁcação digital de assinaturas. São Paulo, 22 de julho de 2020. Gaia Agro Securitizadora S.A.
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SEXTA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2020
Gaia Agro Securitizadora S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93 - NIRE: 35.300.418.514
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 22ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Emissão”)
A Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Emissora”), pelo presente edital de convocação, observando o disposto no Termo de
Securitização da Emissão, convoca os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis do Agronegócio da Emissão, a reunirem-se
em Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar, em segunda convocação, no dia 30 de julho de 2020, às
15h30min na sede da Emissora, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Min. Jesuíno Cardoso, nº
633, 8º andar, CEP 04544-051 para deliberar sobre a aprovação das demonstrações contábeis do patrimônio separado da
Emissão que foram emitidas sem ressalvas, nos termos da Instrução CVM nº 600 de 1º de agosto de 2018. Importante
ressaltar que, caso não seja possível obter o quórum necessário para deliberação em 1ª e 2ª convocação, a aprovação das
demonstrações ﬁnanceiras será de forma automática. Conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, a assembleia
será realizada exclusivamente de forma digital, por vídeo conferência online, na plataforma https://meet.google.com, sendo
certo que o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico aos Titulares de CRA àqueles que enviarem
solicitação para juridico@grupogaia.com.br e ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com até 2 (dois) dias de
antecedência à data marcada para a realização da assembleia, juntamente com cópias dos documentos de identiﬁcação e,
conforme o caso, comprovação de poderes para representar Titular(es) de CRA devidamente assinados e com ﬁrma
reconhecida ou com certiﬁcação digital de assinaturas. São Paulo, 22 de julho de 2020. Gaia Agro Securitizadora S.A.
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Edital de 1º e 2º Leilão Eletrônico de Bem(ns) Imóvel(eis) e para
Intimação do(s) executado(s) Silvia Reina Aljadeff de Kuffer;, Prefeitura
do Municipio de São Paulo, representado por Marco Aurélio Nadai Silvino;
de Elisangela Gonçalves Nonato; de Eliana Moreira Lopes; de Mario
Lourenço dos Santos; de Fernando da Silva (CPF 306.967.598-02),
Condomínio Edifício Prince Of Salzburg, na pessoa de seu representante legal, Prefeitura do
Município de São Paulo/SP, além de eventuais ocupantes desconhecidos, e, por fim, do(s)
exequente(s) Condomínio Edifício Prince Of Salzburg, expedido nos autos da Execução de
Título Extrajudicial promovida por Condomínio Edifício Prince Of Salzburg , processo nº
1103353-40.2017.8.26.0100. O(a) Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, MM Juiz(a) de Direito da 24ª
Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, na forma da lei e etc., Faz Saber que por
meio do sistema gestor de leilões eletrônicos Casa Reis Leilões levará às hastas públicas o(s)
bem(ns) ao final descrito(s). Os leilões judiciais estão hospedados em
www.casareisleiloesonline.com.br. O 1º. (Primeiro) Leilão terá início dia 27 (vinte e sete) de Julho de 2020,
12:00:00 horas etérmino dia 29 (vinte e nove) de Julho de 2020, 12:00:00 horas, oportunidade em que
o Bem Imóvel será entregue a quem mais der acima do valor da avaliação atualizada. O 2º (Segundo)
Leilão, caso não haja licitantes em primeira apregoação, terá início dia 29 (vinte e nove) de
Julho de 2020, 12:01:00 horas e término dia 19 (dezenove) de Agosto de 2020, 12:00:00
horas, ocasião em que o Bem Imóvel será entregue a quem mais der, rejeitados lances inferiores
ao equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação atualizada do respectivo lote,
afastado com isto o preço vil (art. 885 e parágrafo único do art. 891 do CPC/2015). O Bem
Imóvel será ofertado para arrematação em lote único (art. 893 do CPC/2015), no estado de
conservação em que se encontra, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas são
meramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes do registro imobiliário, não sendo
cabível qualquer pleito com relação ao cancelamento da arrematação, abatimento de preço ou
complemento de área, por eventual divergência entre o que constar da descrição do imóvel e a
realidade existente. O Pagamento do Preço da Arrematação será realizado à vista ou parcelado em
até 30 (trinta) vezes, com pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) à vista, cf. art. 892 do
CPC/2015, por meio de depósito judicial e sob pena de desfazimento da arrematação. As
propostas para pagamento parcelado devem ser encaminhadas ao leiloeiro oficial e respeitar os
termos e parâmetros do art. 895 do CPC/2015. A Comissão Devida à Casa Reis Leilões Online
será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação e correrá por conta do arrematante, cf.
parágrafo único do art. 884 do CPC/2015, e será paga no ato da arrematação, sob pena de
desfazimento, por meio de depósito endereçado para conta corrente em instituição bancária a ser
indicada pelo sistema gestor na ocasião a aquisição judicial. Bem Ofertado : 01 (um)
Apartamento Tipo nº 94, localizado no 9º pavimento do Edificio Prince Of Salzburg, situado à
Avenida Cotovia nº 180, em Indianópolis - 24º Subdistrito. Um apartamento com área privativa
com respectivo armário individual, em lugar indeterminado, nos subsolos de 98,94m², área
comum de 38,60m², área total de 137,54m², fração ideal no terreno de 0,891169%; 01 (uma) Vaga
indeterminada (nº 71, tão somente para de disponibilidade e identificação), da garagem localizada
nos 1º e 2º subsolos do Edifício Prince Of Salzburg, situado à Avenida Cotovia nº 180, em
Indianópolis - 24º Subdistrito. Uma vaga de uso indeterminado, com utilização de
manobrista/Garagista, com a área total de 19,52m², fração ideal no terreno de 0,124486%; 01
(uma) Vaga indeterminada (nº 72, tão somente para efeito de disponibilidade e identificação), da
garagem localizada nos 1º e 2º subsolos do Edifício Prince Of Salzburg, situado à Avenida
Cotovia nº 180, em Indianópolis - 24º Subdistrito. Uma vaga de uso indeterminado, com
utilização de manobrista/garagista, com a área total de 19,52m², fração ideal no terreno de
0,124486%.. Matrícula nº 123.052; 123.171; e 123.172, respectivamente do 14º CRI/SP. Inscrição
Municipal nº: 041.152.0131-2; 041.152.0250-5; e 041.152.0251-3, respectivamente A Matrícula
do Imóvel indica - o imóvel foi havido por Silvia Reina Aljadeff de Kuffer (CPF
010.648.348-09), enquanto separada (R. 05); - indisponibilidade decretada nos autos da Ação
Trabalhista nº 1001266-16.2016.5.02.0502, da 1ª Vara do Trabalho de Taboão da Serra/SP e
em favor de Elisangela Gonçalves Nonato (Av. 06); - penhora executada (Av. 07); indisponibilidade decretada nos autos da Ação Trabalhista nº 1001035-86.2016.5.02.0502, da 1ª
Vara do Trabalho de Taboão da Serra/SP e em favor de Eliana Moreira Lopes (Av. 08). Posse.
A executada exerce a posse do bem. Débitos Tributários.Conforme pesquisa realizada aos 04 de junho de
2020 sobre os imóveis pesam débitos de IPTU nas seguintes proporções: Inscrição 041.152.0131-2
(Apartamento nº 94): R$ 10.438,99 referentes ao exercício de 2017/2019; e R$ 2.568,00 de 2020. Inscrição
041.152.0250-5 (Vaga 71): R$1.298,57 referentes ao exercício de 2017/2019; e R$ 323,70 de
2020. Inscrição 041.152.0251-3 (Vaga 72): R$1.298,57 referentes ao exercício de 2017/2019; e
R$ 323,70 de 2020. Débitos de Condomínio. O condomínio exequente informou que o crédito
executado atingia R$ 64.959,59 para maio/2020, não há informações acerca de outros débitos de
condomínio a pesar sobre este imóvel constrito. Avaliação Original: R$ 881.760,33 em set/2019
Avaliação Atualizada: R$ 897.776,37 em jun/2020 Crédito Executado. Trata-se de Execução de Título
Extrajudicial fulcrada em boletos de cobrança de cotas condominiais referentes à unidade 94 e vagas
indeterminadas de garagem, sob os números 71 e 72, do condomínio exequente (fls. 1/6). O condomínio
exequente informou que o crédito executado atingia R$73.002,54 para 03 de fevereiro de 2020 (fls. 693/696).
Dispositivos legais. Além de cada um dos dispositivos legais acima citados, serão aplicados na alienação em
voga o parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional, para fins de sub-rogação dos
débitos tributários de caráter propter rem sobre o produto da arrematação, se o caso; os artigos
1499 a 1501 do Código Civil, para fins de levantamento da hipoteca, se o caso; além de quaisquer
outras normas e dispositivos legais cujo MM Juízo expropriatório entenda pertinentes e cabíveis.
Da Remição da Execução. Se após a publicação do edital de leilões o devedor remir a execução
na forma do artigo 826 do CPC/2015, deverá este pagador efetuar, inclusive, a quitação em favor
do sistema gestor do equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda),
em remuneração aos serviços de organização e divulgação das hastas públicas até então
executados, conforme já decidido pelo E. STJ em caso análogo (Resp 185656-DF, 3ª. T, Rel. Min.
Ari Pargendler, DJU 22/10/2001, p. 00317). Do Acordo. Por analogia, sendo entabulado acordo
entre as partes após a publicação do edital de leilões, o pagador deverá arcar com a quitação em
favor do sistema gestor do equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida
exequenda), em remuneração aos serviços até então executados. Recursos. Dos autos não se
verifica recurso pendente de julgamento. Das Penhoras no Rosto dos Autos. Há penhora no
rosto dos autos oriunda da Execução de Título Extrajudicial nº 1037575-26.2017.8.26.0100, em
favor de Mario Lourenço dos Santos (fls. 220/221). Há Penhora no Rosto dos Autos oriunda da
Reclamação Trabalhista nº 1001010-76.2016.5.02.0501 da 1ª Vara do Trabalho de Taboão da
Serra/TRT 2ª Região e promovida por Fernando da Silva (CPF 306.967.598-02) (ofício recebido
às fls. 603), às fls. 550/552 o credor informou que o débito trabalhista perfazia a quantia de
R$52.658,66 para janeiro/2020. Há Penhora no Rosto dos Autos oriunda da Reclamação
Trabalhista nº 1001035-86.2016.5.02.0502 da 2ª Vara do Trabalho de Taboão da Serra/TRT
2ª Região e promovida por Eliana Moreira Lopes (CPF 261.787.958-58) (ofício recebido às
fls.547/549 e reiterado às fls 677/689), às fls. 550/552 a credora informou que o débito trabalhista
perfazia a quantia de R$16.554,04 para janeiro/2020. Há Penhora no Rosto dos Autos oriunda da
Execução de Título Extrajudicial nº 103375-98.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 9º Vara
Cível do Foro Central Cível/SP em que se persegue o crédito condominial relativo à unidade 93
também de propriedade da Executada Silvia Reina Aljadeff de Kuffer (fls. 697), às fls. 693/696 o
condomínio informou que o valor perseguido naqueles autos perfazia a quantia de R$52.658,66
para janeiro/2020. Informações Finais. Correrão por conta do arrematante todas as providências e
despesas necessárias para a transmissão da propriedade dos imóveis, inclusive o pagamento de
ITBI Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, laudêmio, aforamento, tarifas, emolumentos,
registros e averbações cartorárias, extração de certidões e demais documentos; bem como as
despesas necessárias para a desocupação dos imóveis e a efetiva imissão na posse. Intimações.
Pelo presente edital ficam intimados das designações e dos termos supra, na hipótese de não
localizados para intimações pessoais, Silvia Reina Aljadeff de Kuffer;, Prefeitura do Municipio de
São Paulo, representado por Marco Aurélio Nadai Silvino; de Elisangela Gonçalves Nonato; de
Eliana Moreira Lopes; de Mario Lourenço dos Santos; de Fernando da Silva (CPF
306.967.598-02), Condomínio Edifício Prince Of Salzburg, na pessoa de seu representante legal,
a Prefeitura do Município de São Paulo/SP, além de eventuais ocup antes desconhecidos, e, por
fim, o(s) exequente(s) Condomínio Edifício Prince Of Salzburg. Dúvidas e esclarecimentos:
Pessoalmente no Ofício onde tramita o processo, ou com a empresa gestora do leilão eletrônico.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado
nesta
cidade
de
São
Paulo,
aos
20
de
junho
de
2020.

