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Dívida pública sobe em fevereiro
e atinge R$ 5,19 trilhões
O aumento das emissões de
títulos públicos fez a Dívida
Pública Federal continuar a
subir em fevereiro. No mês
passado, o indicador encerrou
em R$ 5,198 trilhões, com alta
de 2,75% em relação a janeiro. A informação foi divulgada
na quarta-feira (24) pelo Tesouro Nacional.
A dívida pública mobiliária
(em títulos) federal interna subiu 2,68% passando para R$
4,951 trilhões. No mês passado,
o governo emitiu R$ 104,87 bilhões a mais do que resgatou.
Além disso, houve a incorporação de R$ 24,3 bilhões em juros, quando o governo reconhe-

Dólar fecha em R$ 5,64 e tem maior
alta para um dia em seis meses
Página 3

Marcelo Queiroga diz que meta do
governo é vacinar 1 milhão por dia
Página 12

Covid-19 faz
papa cortar
salários de
cardeais e
clérigos
O papa Francisco determinou que os cardeais tenham um corte de 10% em
seus salários e reduziu o salário de outros clérigos que
trabalham no Vaticano para
salvar o emprego dos funcionários, uma vez que a pandemia do coronavírus tem
afetado a renda da Santa Sé.
O Vaticano disse na quartafeira (24) que Francisco emitiu um decreto incluindo cortes proporcionais a partir de 1º
de abril. Um porta-voz afirmou
que os funcionários de nível
inferior não seriam afetados
pelos cortes. Francisco sempre
insistiu que não deseja demitir
pessoas.
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Previsão do Tempo
Quinta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,61
Venda:
5,61
Turismo
Compra: 5,47
Venda:
5,75

EURO
Compra: 6,63
Venda:
6,63

31º C
20º C

Noite

Petrobras reduz preço
de gasolina e diesel
nas refinarias
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Mulheres na casa dos 40 e
50 anos parecem correr mais
risco de problemas de longo
prazo depois de terem alta da
covid-19. Muitas sofrem durante meses de sintomas persistentes, como fadiga, falta de
ar e confusão mental, revelaram dois estudos britânicos
divulgados na quarta-feira
(24), em Londres.
Uma pesquisa descobriu
que, cinco meses depois de
deixarem o hospital, pacientes
da covid-19, que também eram
de meia idade, brancas, mulheres e tinham outros problemas
de saúde, como diabetes, doença pulmonar ou cardíaca, tendiam mais a relatar sintomas de
covid-19 longa.
Página 3

Governo e Congresso
Nacional criam comitê de
combate à covid-19

O presidente Jair Bolsonaro
anunciou na quarta-feira (24) a
criação de um comitê de coordenação nacional para o combate à pandemia de covid-19. O
grupo terá reuniões semanais e

será formado pelo chefe do
Executivo e os presidentes do
Senado, Rodrigo Pacheco, e da
Câmara, Arthur Lira, e outros
membros.
A medida foi decidida em

reunião na manhã da quarta-feira, no Palácio da Alvorada, onde
Bolsonaro recebeu, além dos
presidentes do Parlamento, o líder do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux. Página 12

SP fará vacinação de 530 mil
profissionais da Educação e
forças de Segurança Pública
O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (24)
a vacinação de 530 mil profissionais da Educação e de forças da Segurança Pública contra a COVID-19. A imunização
de trabalhadores das duas categorias começa na primeira
quinzena de abril.
“São Paulo é o estado que

mais vacina no Brasil, com velocidade, eficiência e um programa estadual bem elaborado
na logística e ação coordenada com as prefeituras”, afirmou o Governador. “É isso que
está permitindo uma vacina
efetivas, eficiente, sem perdas
e com velocidade”, acrescentou.
Página 2

Volkswagen e Mercedes-Benz
paralisam fábricas
no Brasil
Página 12

Esporte

Itambé/Minas e Sesi Vôlei Bauru
duelam pelo playoff nesta sexta-feira
Itambé/Minas (MG), líder
na fase classificatória, e Sesi
Vôlei Bauru (SP), quarto colocado, disputarão, nesta sexta-feira (26), a primeira partida do playoff melhor de três
das semifinais da Superliga
Banco Do Brasil 20/21 feminina de vôlei. O jogo entre o
time mineiro e a equipe paulista acontecerá às 21h30, no
Centro De Desenvolvimento
de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ). O SporTV 2 transmitirá ao vivo.
As equipes se enfrentaram
três vezes nesta temporada,
duas na Superliga Banco Do
Brasil (turno e returno) e
uma na semifinal da Copa
Brasil. O time mineiro levou a melhor nas três ocasiões por 3 sets a 1.

A semifinal também terá um
duelo entre duas levantadoras que
comandaram a seleção brasileira nas últimas temporadas. No
Itambé/Minas, Macris, e, pelo
Sesi Vôlei Bauru, a campeã
olímpica Dani Lins.
A levantadora Macris, um dos
destaques do Itambé/Minas na
competição, comentou sobre a
preparação das mineiras e mostrou confiança para o confronto.
“Serão jogos duríssimos. Os
jogos anteriores contra o Sesi
Vôlei Bauru já foram bem difíceis. Estamos no momento decisivo e as equipes vão estar muito atentas e estudando muito os
adversários. Estamos nos preparando muito para esse confronto, buscando dar o nosso melhor,
diminuir os erros e entrar em
quadra com confiança e lucidez.

Foto/ Wiliam Lucas

Mulheres que
sobrevivem à
Covid têm
mais risco de
doenças
persistentes

ce gradualmente os juros que
incidem sobre a dívida.
A dívida pública externa
passou de R$ 237,88 bilhões
em janeiro para R$ 247,93 bilhões em fevereiro. Os principais responsáveis foram a alta
de 0,99% do dólar em fevereiro e a contratação de R$ 7,24
bilhões em empréstimos de organismos internacionais pelo governo brasileiro. Nos últimos meses,
o Tesouro tem emitido mais títulos públicos para recompor o colchão da dívida pública (reserva financeira usada em momentos de
turbulência), que foi parcialmente
consumido no início da pandemia
do novo coronavírus. Página 3

Macris é um dos destaques do
Será importante também ter paciência e jogar como grupo. Espero que a força da nossa equipe
nos ajude a superar todas as dificuldades que aparecerem nesses

Itambé/Minas
jogos”, disse Macris.
No Sesi Vôlei Bauru, a levantadora Dani Lins destacou o bom
momento do grupo bauruense para
o duelo contra o Itambé/Minas.

“Vai ser uma semifinal muito difícil assim como foram as
quartas de final contra o Sesc
RJ Flamengo. Todos os times
querem ganhar e chegar na final. Acredito que será um jogo
muito bom. Estamos vindo de
uma boa vitória contra o time
do Rio e isso motivou muito
nosso grupo. Sabemos que o
Itambé/Minas é uma grande
equipe, a última campeã, com
grandes jogadoras e será muito difícil. Vamos lutar muito
para chegar nessa final”, garantiu Dani Lins.
Também nesta sexta-feira
(26), às 19h, Osasco São Cristóvão Saúde (SP) e Dentil/
Praia Clube (MG) abrirão as
semifinais, em Saquarema
(RJ), com transmissão ao vivo
do SporTV 2.

Miguel Costa disputa penúltima etapa
do WSK Super Master em Sarno
Após uma etapa de destaque em La Conca, o jovem
Miguel Costa enfrentará mais
um desafio na temporada com
a terceira etapa do WSK Super Master Series em Sarno
neste final de semana. Integrante da Sauber Karting
Team, o piloto de 12 anos de
idade foi o segundo colocado
na Pré-Final na etapa passada,
terminou a Final no top-5 e
agora buscará um pódio na categoria OK Júnior na Itália.
“Tivemos um resultado

bom em La Conca, o kart estava
bem rápido e fomos melhorando
ao longo da etapa. Vamos manter o
trabalho intenso agora em Sarno
para continuar evoluindo na pista.
O importante é seguir melhorando
como piloto e os resultados com
certeza virão cada vez mais”, diz
Miguel, que tem 12 anos e acelera contra competidores de até
14 anos na categoria OK Júnior.
A estreia de Miguel na nova
categoria aconteceu quando ele
tinha apenas 11 anos nesta temporada após um ano de estreante

também na X30 Júnior em 2020,
onde conquistou diversos top-5
e top-10, além de terminar o
Campeonato Italiano de Kart na
sétima posição.
Na etapa de abertura do Super Master Series em Adria, o
piloto brasileiro também foi destaque com um total de 56 ultrapassagens. Com apenas sua quarta etapa do jovem piloto na nova
categoria, Miguel acredita no
potencial em conjunto com a
Sauber Karting Team para o restante da temporada.

“Estamos em constante evolução e estou muito empolgado
com o que está por vir. Acredito
que estou em lugar incrível para
conquistar vitórias e pódios e
confio muito no que podemos
alcançar aqui na Sauber Karting
Team. Vamos em busca de um
bom resultado aqui em Sarno”,
diz Miguel, que usa o chassi da
Kart Republic no kart de número #321 e tem apoio de Baked
Potato e Participa.
As atividades de pista do
WSK Super Master Series em

Sarno começam nesta quartafeira (24) no Circuito Internacional de Nápoles com os treinos livres, enquanto as baterias classificatórias serão disputadas a partir da sexta-feira
(26). As Pré-Finais da OK Júnior serão disputadas no domingo (28) a partir das 8h40
(horários de Brasília) e a Final
acontecerá no mesmo dia às
11h50. Confira ao vivo no
Live Timing do WSK: http://
w w w. w s k a r t i n g . i t /
livetiming.asp?s=
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Em mais de 14 mil ações, SP fecha
mais de 700 festas e comércios irregulares
O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (24)
que, desde o dia 26 de fevereiro, o Governo de São Paulo já
fechou 716 festas clandestinas
e comércios funcionando de
forma irregular, em 14.495 fiscalizações. A força-tarefa é
composta por agentes de órgãos
do Governo do Estado para reforçar o trabalho de fiscalização dos municípios e o cumprimento das regras previstas no
Plano São Paulo. O objetivo é

coibir festas clandestinas e
aglomerações em estabelecimentos comerciais irregulares.
“Ontem tivemos a reunião
geral deste grupo denominado
força-tarefa e verificamos que
em muitas destas festas, além de
provocarem aglomerações, e
com isso estimularem a infecção
e lamentavelmente também a propensão ao óbito, também há bebidas falsas, tráfico de entorpecentes e prostituição infantil.
Portanto, essa força-tarefa está

www.cesarneto.com
M Í D IA S
A coluna de política do jornalista Cesar Neto vem sendo
publicada na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993. Via Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi se tornando uma referência das liberdades possíveis. No Twitter, @CesarNetoReal ... Email cesar@cesarneto.com
.
CÂMARA (SÃO PAULO)
Carlos Bezerra voltou a ser vereador e a esposa - ex-vereadora Patrícia - assumiu na ALESP, onde ele era deputado. A vaga se
abriu porque o deputado Macris assumiu a Casa Civil do Doria
governador de São Paulo. Ela foi Secretária (Social) do Doria
prefeito de São Paulo
.
PREFEITURA (SÃO PAULO)
Bruno Covas (PSDB) vai completar 41 anos de idade no próximo dia 7 de abri 2021. Primeiro foi vítima de um câncer e até
hoje é obrigado a se tratar por conta de novos focos. Depois pegou Covid 19, tendo se recuperado. Há quem diga que é um milagre ele estar muito vivo
.
ASSEMBLEIA (SÃO PAULO)
De novo a professora de Direito e deputada Janaína (PSL)
deu sua aula de como Carmem Lúcia pode ter se enrolado pra
sempre com a justificativa de ter mudado de opinião sobre Moro
não ter sido imparcial no caso Lula. Mudança de voto sem fato
novo, gera insegurança jurídica
.
GOVERNO (SÃO PAULO)
Além de anunciar que as Polícias Militar e Civil, além dos
professores e funcionários de escolas passam a ser prioridade da
vacinação em massa no Estado, João Doria (PSDB liberal de centro) não deixou de dizer que não foi à Brasília porque não tá no
mundo pra bajular Bolsonaro
.
CONGRESSO (BRASIL)
Embora fechados com o Presidente Bolsonaro e com o presidente do Supremo Luiz Fux, na condução de um Comitê com
os Chefes dos 3 Poderes, os presidentes do Senado Rodrigo Pacheco e da Câmara dos Deputados Arthur Lira não vão dar mole
pra governadores contrários
.
PRESIDÊNCIA (BRASIL)
Pacto por um Comitê com os Chefes dos 3 Poderes da República por uma vacinação em massa pode ser o caminho pro Brasil
sair da situação de país que mais sofre. A Perguntinha da hora é :
se era pra fazer isso, inclusive com governadores, por que não
rolou ainda em 2020 ???
.
PARTIDOS (BRASIL)
Perdedor da maioria das eleições em 2018 e 2020, o PT do
ex-Presidente Lula tá tentando criar uma só frente com o PSDB
do ex-Presidente FHC. O PDT, do Presidenciável Ciro Gomes,
segue pregando derrotar o Lulismo, enquanto o PSOL do Boulos
não quer mais ser só coadjuvante
.
JUSTIÇAS (BRASIL)
O ministro Nunes Marques, que entrou no Supremo na cota
do Presidente Bolsonaro, deu uma resposta lacradora ao Gilmar
Mendes, que o chamou de covarde por votar a favor do Moro
contra o Lula. Disse que “pouco mais de um quarto de Século
mostrarão ao Brasil quem ele é” ...
.
H I ST Ó R IAS
Embora sejam contextos bem diferentes, vale lembrar que em
1992 o Presidente Collor formou um ‘Ministério de notáveis’
pra tentar manter seu governo num pacto com o Congresso e o
Supremo. O ‘vírus mortal’ era Pedro, seu irmão, que foi o delator
que provocou o Impeachment

cesar@cesarneto.com
Jornal

O DIA

Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$ 3,50
Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

tabelecimentos comerciais.
Destes, 298 foram autuados
por desrespeito à regra de restrição de circulação, uso obrigatório de máscaras e distanciamento social.
Comitê de Blitze
Criado em 12 de março, o
Comitê de Blitze envolve também a atuação da Guarda Civil
Metropolitana e da Covisa (Coordenadoria da Vigilância Sanitária) pela Prefeitura de São

Paulo. O Governo do Estado integra o grupo com profissionais
da Vigilância Sanitária, ProconSP e das Polícias Civil e Militar. As ações ocorrem em diversos pontos da capital para evitar possíveis ações irregulares.
O reforço da fiscalização tem
como objetivo evitar a propagação do coronavírus.
Equipes da Vigilância Municipal, compostas por agentes da
Covisa, em conjunto com viaturas da Guarda Civil Metropo-

litana, participaram na vistoria
de 1.395 estabelecimentos, dos
quais 431 foram fechados e 15
lacrados.
O cidadão pode denunciar
festas clandestinas e funcionamento irregular de serviços
não-essenciais pelo telefone
0800-771-3541 e também pelo
site
do
Procon-SP
(www.procon.sp.gov.br) ou pelo
e-mail do Centro de Vigilância
S a n i t á r i a
(secretarias@cvs.saude.sp.gov.br).

Butantan entrega mais 2,2 milhões
de doses de vacina CoronaVac
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de parabéns por aquilo que vem
realizando”, afirmou Doria.
Neste período, a Polícia
Militar atuou de forma preventiva em diversos pontos da capital, com orientações para dispersão de aglomerações. Foram
abordadas mais de 300 mil pessoas, sendo 444 delas detidas.
A Vigilância Sanitária Estadual inspecionou 7.216 estabelecimentos comerciais, dos
quais 263 foram autuados. O
Procon-SP vistoriou 4.176 es-
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Mais 2,2 milhões de doses
da vacina CoronaVac fabricadas
pelo Instituto Butantan contra
o novo coronavírus foram liberadas na quarta-feira (24),
para uso em todo o país. Desde o começo do mês de março foram entregues 14,3 milhões de doses, quantitativo
maior do que o disponibilizado em janeiro e fevereiro juntos, o que representa a produção de quase 25 mil vacinas por
hora, informou o órgão.
Segundo o governador de
São Paulo, João Doria, o volume de vacinas distribuído é quatro vezes maior do que a Espanha aplicou e o dobro das doses

da Alemanha. “Hoje o Butantan
é um orgulho para o Brasil, um
orgulho para os brasileiros que
já tiveram a oportunidade de receberem as suas vacinas”, destacou Doria.
Com o novo carregamento,
o total de imunizantes oferecidos por São Paulo ao Programa
Nacional de Imunizações chega
a 27,8 milhões de doses desde
o início das entregas, em 17 de
janeiro. Até o fim de abril, o total de vacinas garantidas pelo
Butantan ao país somará 46 milhões de doses.
O Butantan deve entregar
outras 54 milhões de doses para
vacinação dos brasileiros até o

dia 30 de agosto, totalizando 100
milhões de unidades. Atualmente, 85% das vacinas disponíveis
no país contra a covid-19 são
fabricadas pelo Butantan.
A produção da vacina segue
em ritmo constante e acelerado.
No último dia 4, uma remessa de
8,2 mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), correspondente a cerca de 14 milhões de
doses, desembarcou em São
Paulo para produção local.
Outros 11 mil litros de insumos enviados pela biofarmacêutica Sinovac, parceira internacional no desenvolvimento do
imunizante mais usado no Brasil contra a covid-19, chegaram

ao país em fevereiro.
Até o fim de março, o Butantan aguarda nova carga de IFA
correspondente a cerca de 6 milhões de doses, o que permitirá
o cumprimento integral do acordo inicial de 46 milhões de doses contratadas pelo Ministério
da Saúde.
De acordo com o Instituto
Butantan, o órgão formou uma
força-tarefa para acelerar a produção de doses da vacina para
todo o país. Uma das medidas foi
dobrar o quadro de funcionários
na linha de envase para atender à
demanda urgente por imunizantes contra o novo coronavírus.
(Agência Brasil)

Acervo Artístico-Cultural de SP inaugura
exposição virtual “Mulheres Modernas”
O Governo do Estado de São
Paulo promove no mês em que
é comemorado o Dia Internacional da Mulher (8 de março) a
exposição virtual “Mulheres
Modernas”, disponibilizando de
forma gratuita acesso à coleção
que integra o Acervo ArtísticoCultural dos Palácios dos Bandeirantes e Boa Vista.
A mostra reúne 30 obras,
entre pinturas, gravuras, desenhos, fotografias e esculturas,
feitas por artistas que integraram
o Movimento Modernista, corrente cultural que influenciou as
artes de maneira geral, em especial a literatura e as artes plásticas, entre o fim do século 19 e a
primeira metade do século 20.

“Mulheres Modernas”, exposição apresentada no Palácio
dos Bandeirantes, compartilhada no portal do Acervo ArtísticoCultural dos Palácios, traz diferentes histórias e formas de pensamento que geraram obras inusitadas e reveladoras de novos papeis da mulher na sociedade, em
um período de profundas transformações artísticas e culturais na
primeira metade do século 20.
“Em destaque, pinturas de
Anita Malfatti e Tarsila do Amaral retratam mulheres da época,
assim como os artistas do período, Ismael Nery, Victor Brecheret, Flávio de Carvalho que
também retrataram poetisas, figuras marcantes da sociedade,

como a primeira galerista de arte
de São Paulo e a pioneira fotógrafa no Brasil, nos anos de
1950, retratada pelo fotógrafo
Valdir Cruz”, explica Ana Cristina Carvalho, curadora do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de
São Paulo.
A mostra que faz parte do
projeto “Exposições Virtuais”
do Acervo fica em cartaz até
maio. Devido à pandemia do
novo coronavírus, o Governo do
Estado de São Paulo optou por
disponibilizar o acesso virtual
para incentivar a propagação da
arte pela internet das coleções
de arte dos palácios dos Bandeirantes e Boa Vista.

Outra exposição que pode
ser conferida é “A Amazônia de
José Cláudio da Silva: a bordo
do Garbe, com Paulo Vanzolini”,
que traz um mapa interativo com
o roteiro da expedição científica à Amazônia retratada pelo pintor José Cláudio da Silva entre
o final de outubro e meados de
dezembro de 1975.
A exposição é uma viagem
pelos locais visitados por José
Cláudio em uma expedição pelos rios Amazonas, Madeira e
alguns afluentes organizada por
Paulo Vanzolini, compositor e
zoólogo, que na ocasião coletou
amostras para a coleção do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo.

SP fará vacinação de 530 mil profissionais
da Educação e forças de Segurança Pública
O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (24) a
vacinação de 530 mil profissionais da Educação e de forças da
Segurança Pública contra a COVID-19. A imunização de trabalhadores das duas categorias começa na primeira quinzena de abril.
“São Paulo é o estado que
mais vacina no Brasil, com velocidade, eficiência e um programa estadual bem elaborado na
logística e ação coordenada com
as prefeituras”, afirmou o Governador. “É isso que está permitindo uma vacina efetivas, eficiente, sem perdas e com velocidade”, acrescentou.

A partir de 5 de abril, 180 mil
policiais civis, militares e técnicos-científicos, agentes penitenciários, bombeiros e guardas civis metropolitanos começam a ser vacinados. A meta
é vacinar todos os integrantes
de forças de segurança que estão na ativa.
“Desde o início da pandemia, nós potencializamos a atividade policial e nos submetemos à elevadíssima exposição”,
afirmou o Secretário de Segurança Pública, General João
Camilo Pires de Campos. “A
vacina aos policiais, guardas
civis e agentes penitenciários

chega como uma benção.”
Já no dia 12, 350 mil professores e demais funcionários de
escolas estaduais, municipais e
particulares com idade a partir
de 47 anos também serão incluídos na campanha. Para profissionais da rede privada, haverá
apresentação obrigatória dos
dois últimos contracheques para
evitar fraudes na vacinação.
“São doses de esperança,
para que as escolas não fechem
mais e nossos estudantes possam recuperar e seguir o percurso de aprendizagem”, declarou o
Secretário da Educação Rossieli Soares.

O público-alvo representa
cerca de 40% de todos os profissionais da educação básica em
São Paulo. Inicialmente, o Governo do Estado está priorizando profissionais com idade em
que a incidência de casos moderados e graves da COVID-19 é
mais alta.
Cadastro
A data para o início do cadastro para os profissionais da Educação e das forças de Segurança
Pública será divulgada nos próximos dias. Os formulários estarão disponíveis no site Vacina
Já (www.vacinaja.sp.gov.br).

Governo de SP antecipa vacinação de idosos
entre 69 e 71 anos para esta sexta (26)
O Governador João Doria
anunciou na quarta-feira (24) a
antecipação, para esta sexta-feira (26), do início da vacinação
contra COVID-19 para idosos
com idade entre 69 e 71 anos.
Dados do Plano Estadual de Imunização (PEI) indicam um total
de novas 910 mil pessoas aptas
a receberem a primeira dose no
Estado de São Paulo.
“O Governo do Estado de SP
antecipou a vacinação das pessoas idosas de 69, 70 e 71 anos
para esta sexta-feira, dia 26 de
março. A otimização da entrega
das vacinas do Butantan e a logística da Secretaria da Saúde
estão permitindo a antecipação
para o atendimento desta faixa

etária. Protejam seus pais, protejam seus avós com a vacina”,
disse Doria.
A campanha ocorre com uma
grande operação logística montada para a distribuição das vacinas disponíveis no país, com envio de remessas semanais pela
Secretaria de Estado da Saúde
para todas as regiões do Estado.
Vacinas do Butantan
Nesta quarta-feira (24), o
Instituto Butantan liberou mais
2,2 milhões de doses de vacina,
totalizando a distribuição de
27,8 milhões de doses da vacina
contra o coronavírus, desde 17
de janeiro, ao PNI (Programa
Nacional de Imunizações) do

Ministério da Saúde.
Somente em março, o Butantan entregou 14,3 milhões de
doses, quantitativo maior do que
o disponibilizado em janeiro e
fevereiro juntos. O número representa quase 25 mil vacinas
por hora. Até o final de abril, o
número de vacinas garantidas
por São Paulo ao país somará 46
milhões. O Butantan ainda trabalha para entregar outras 54 milhões de doses para vacinação
dos brasileiros até 30 de agosto, totalizando 100 milhões de
unidades.
Pré-cadastro no “Vacina Já”
O pré-cadastro no site “Vacina Já” (vacinaja.sp.gov.br) eco-

nomiza 9 0 % n o t e m p o d e
atendimento para imunização: leva cerca de 1 a 3 minutos para quem preencheu o
formulário. Presencialmente,
em média, a coleta de informações leva cerca de 10 minutos. A ferramenta ajuda a
agilizar o atendimento e a evitar aglomerações.
Não é um agendamento e o
uso não é obrigatório para receber a vacina, mas utilizá-la contribui para melhorar a dinâmica
dos serviços e a rotina do próprio cidadão. O pré-cadastro
pode ser feito por familiares de
idosos ou de qualquer pessoa
que participe dos públicos previstos na campanha.

Lembre sempre de lavar as mãos

Jornal O DIA SP
QUINTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2021

Economia

PÁGINA 3

Dívida pública sobe em fevereiro
e atinge R$ 5,19 trilhões
O aumento das emissões de
títulos públicos fez a Dívida Pública Federal continuar a subir em
fevereiro. No mês passado, o indicador encerrou em R$ 5,198
trilhões, com alta de 2,75% em
relação a janeiro. A informação
foi divulgada na quarta-feira (24)
pelo Tesouro Nacional.
A dívida pública mobiliária
(em títulos) federal interna subiu 2,68% passando para R$
4,951 trilhões. No mês passado,
o governo emitiu R$ 104,87 bilhões a mais do que resgatou.
Além disso, houve a incorporação de R$ 24,3 bilhões em juros, quando o governo reconhece gradualmente os juros que

incidem sobre a dívida.
A dívida pública externa passou de R$ 237,88 bilhões em
janeiro para R$ 247,93 bilhões
em fevereiro. Os principais responsáveis foram a alta de 0,99%
do dólar em fevereiro e a contratação de R$ 7,24 bilhões em empréstimos de organismos internacionais pelo governo brasileiro.
Nos últimos meses, o Tesouro tem emitido mais títulos públicos para recompor o colchão
da dívida pública (reserva financeira usada em momentos de turbulência), que foi parcialmente
consumido no início da pandemia do novo coronavírus. Essa
reserva subiu de R$ 805,7 bi-

INSS deixa de considerar
benefícios para cálculo de
renda per capita
Portaria publicada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Diário Oficial da
União de quarta-feira (24) retira do cálculo que define o valor
da renda per capita (por habitante) familiar benefícios concedidos a idosos e a pessoas com
deficiência.
Segundo a medida, os benefícios previdenciários de até um
salário mínimo (R$ 1.100) ou os
de prestação continuada concedidos a idosos com idade acima

dos 65 anos ou a pessoas com
deficiência não deverão mais
compor o cálculo que define
qual é o valor da renda per capita de uma família.
A renda per capita familiar é
utilizada como referência para a
inclusão ou não de uma pessoa
em programas sociais do governo federal, como é o caso do
auxílio emergencial, do Bolsa
Família e de programas sociais
- entre eles, os voltados à habitação. (Agencia Brasil)

lhões em janeiro para R$ 933,2
bilhões em fevereiro e atualmente cobre 6,7 meses de vencimento. Em março, abril e
maio, vencerão R$ 581,2 bilhões em títulos federais.
Nos primeiros meses da pandemia de covid-19, o governo
queimou parte desse colchão
para compensar a instabilidade
no mercado financeiro. Em
agosto do ano passado, o Banco
Central teve de repassar ao Tesouro R$ 325 bilhões para ajudar a recompor essa reserva. O
restante está sendo feito com o
aumento das emissões.
Em fevereiro, o Tesouro
emitiu R$ 177,97 bilhões, aci-

ma de R$ 150 bilhões pelo sexto mês consecutivo. Os resgates
somaram R$ 66,46 bilhões, impulsionados principalmente pela
troca de R$ 46,37 bilhões em
títulos indexados à Selic (juros
básicos da economia).
Por meio da dívida pública,
o governo pega dinheiro emprestado dos investidores para honrar compromissos financeiros.
Em troca, compromete-se a devolver os recursos depois de alguns anos, com alguma correção, que pode seguir a taxa Selic (juros básicos da economia),
a inflação, o dólar ou ser prefixada (definida com antecedência). (Agencia Brasil)

Petrobras reduz preço
de gasolina e diesel
nas refinarias
A Petrobras anunciou na
quarta-feira (24) uma redução
de R$ 0,11 nos preços do litro
da gasolina e do óleo diesel em
suas refinarias. A partir desta
quinta-feira (25), o preço médio
do litro da gasolina passará a custar R$ 2,59, uma queda de 4%.
Já o litro do diesel teve uma
redução de 3,8% e passará a custar, a partir de amanhã, R$ 2,75,
segundo informações divulgadas

pela empresa.
A nota da Petrobras reforça
que a companhia baseia os preços dos combustíveis em variações no mercado internacional
e na taxa de câmbio. O preço
para o consumidor final, no entanto, ainda sofre o acréscimo de
impostos, da mistura obrigatória de etanol e das margens das
distribuidoras e postos de combustíveis. (Agencia Brasil)

Confiança do comércio cai
18,5 pontos em todo o país
O Índice de Confiança do
Comércio, calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV),
em todo o país, caiu 18,5 pontos de fevereiro para março.
Com isso, o indicador chegou
a 72,5 pontos, em uma escala
de zero a 200, o menor patamar desde maio do ano passa-

do (67,4 pontos).
A confiança dos empresários recuou nos seis segmentos
do comércio.
O Índice da Situação Atual,
que mede a confiança do empresariado no presente, caiu
10,6 pontos e chegou a 75,9
pontos.

Já o Índice de Expectativas,
que apura a confiança no futuro, teve uma queda ainda maior,
de 25,7 pontos, e foi para 70,2.
“O recrudescimento recente da pandemia de covid-19,
associado à lentidão do programa de imunização e à adoção
de medidas de restrição à cir-

culação, ajuda a explicar o cenário negativo na visão do setor. Os próximos meses serão
desafiadores e o retorno a uma
rota de recuperação dependerá da melhora efetiva dos números da pandemia”, disse o
pesquisador da FGV Rodolpho
Tobler. (Agencia Brasil)

Covid-19: cidade do Rio terá
auxílio para 900 mil pessoas
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou na
quarta-feira (24) o Auxílio Carioca, conjunto de medidas de
alívio social para minimizar os
efeitos da pandemia de covid19. Serão destinados R$ 100
milhões para cerca de 900 mil
pessoas (14% da população carioca) mais vulneráveis, sendo
R$ 70 milhões dos cofres da
prefeitura e R$ 30 milhões da
Câmara de Vereadores.
“Buscamos um conjunto de

ações para minimizar o impacto
das medidas restritivas de interrupção de determinadas atividades econômicas. Buscamos focar nas pessoas mais pobres, naquelas que não têm a rede de proteção necessária para passar esse
período difícil de dez dias”, disse Paes, em alusão ao período
que vai de 26 de março a 4 de
abril em que foi adotada uma
série de medidas emergenciais
de isolamento social para o enfrentamento da pandemia na ca-

pital fluminense.
As cerca de 50 mil famílias que estão inscritas no programa de transferência de renda da prefeitura chamado Família Carioca vão receber R$
12 milhões, uma média de R$
240 por família, até a próxima
quarta-feira (31).
O Cartão Alimentação vai
contemplar 643 mil alunos da
rede municipal de ensino no
valor de R$ 108,50 por estudante, com um valor total de R$

70 milhões.
Também serão destinados
R$ 200 para 23 mil famílias
mais pobres inscritas no Cadastro Único do governo federal.
Segundo a prefeitura, são famílias que não recebem nem o Família Carioca nem o Bolsa Família do governo federal.
A quarta vertente do Auxílio
Carioca será destinada a 13 mil
vendedores ambulantes cadastrados na prefeitura que receberão
R$ 500. (Agencia Brasil)

Banco Central apresenta projetos
de inovação financeira
Arredondar valores de compras para aplicar o excedente no
mercado financeiro, desenvolver títulos de preservação de florestas, oferecer microcrédito a
agricultores familiares pela internet. Esses são algumas novidades a serem apresentadas ao
longo desta semana pelo Laboratório de Inovações Tecnológicas (LIFT), coordenado pelo
Banco Central (BC) e pela Federação Nacional das Associações dos Servidores do Banco
Central (Fenasbac).
As inovações estão sendo
apresentadas no LIFT Day, que
começou na terça-feira (23) e vai
até sexta-feira (26). Com o objetivo de divulgar ações que podem
facilitar a vida de poupadores e de
consumidores e estimular a competição no mercado financeiro, o
evento está sendo realizado online neste ano e pode ser acompanhado ao vivo no canal do Banco
Central no Youtube.
A programação pode ser conferida neste endereço. Além das
iniciativas da indústria financeira, estão sendo apresentados os
resultados do LIFT Learning, projeto piloto realizado em parceria
com a Universidade de Brasília
(UnB), que aproxima universitários, agências de fomento e empresas do setor financeiro.
Confira os projetos de inovação que serão apresentados no
LIFT Day 2021:

Poupix – visa inserir novas
pessoas no mercado de investimento por meio do arredondamento de valores de compra para
aplicar o valor do arredondamento.
Ativo Digital Florestal – propõe desenhar, implementar e
demonstrar a execução da geração de títulos florestais (de preservação ou de áreas cultivadas)
verificáveis e automatizados por
dados que permitam a criação de
um novo mercado e serviços
ambientais.
BankHUB – regtech que pretende fornecer uma plataforma
de iniciação para bancos e fintechs que desejam ingressar no
sistema financeiro brasileiro.
Billapp – plataforma financeira para gerenciamento e pagamento de diversas contas.
Bipp – marketplace integrado a um sistema de pagamentos
em que produtores agrícolas,
sob o monitoramento de certificadoras orgânicas, podem
apresentar seus produtos, negociar com compradores da indústria de beneficiamento e liquidar a operação por meio de conta digital.
Caishen – plataforma financeira para auxiliar a gestão do micro e pequeno empreendedores e
focada nos pilares da educação financeira e competitividade.
Croopi – plataforma de cooperação em massa, que permi-

te que pessoas possam construir
patrimônio apoiando empresas e
negócios sustentáveis.
Culte – plataforma para oferecer microcrédito ao pequeno
produtor da agricultura familiar
que ainda não tem acesso ao sistema bancário.
Farm ID – ferramenta que
utiliza inteligência artificial para
análise de informações voltada
para o agronegócio.
Fincatech – plataforma de
centralização de informações e
avaliações sobre fintechs.
Inco – marketplace para originação de financiamentos de
projetos imobiliários, fomenta a
competição entre as instituições
e a redução do spread bancário.
Julius – ferramenta que une
educação financeira a uma ferramenta prática de controle financeiro.
Kalea – marketplace para
operações de crédito, em que o
destaque é dado para quem busca financiamento.
LIV Pagamento – solução
tecnológica que dispensa conexão direta à internet, demanda
apenas recursos que já estão disponíveis em celulares mais simples e, por ser baseada em QR
code, é integrável ao Pix.
Modelo de Sucesso Compartilhado – opção de financiamento para estudantes que podem se capacitar para a vida digital e só pagar a dívida após ob-

ter um emprego que ofereça salário acima de um determinado
valor pré-acordo.
Pluggy – plataforma para
Open Banking no Brasil que oferece a infraestrutura para a conexão privada de fontes de dados entre usuários e instituições
financeiras.
Preks – solução que provê
infraestrutura tecnológica necessária às negociações secundárias de precatórios, tornandoas mais transparentes, ágeis e
inclusivas.
Pulsar – propõe uma plataforma para a oferta de créditos
específicos para serviços de saúde.
REConID – plataforma para
registro de consentimento, identidade e gestão de um ecossistema de identidade digital descentralizada.
TapOnPhone – solução para
dar aos vendedores e às instituições do sistema de pagamento
uma alternativa de ponto de venda (POS) baseada em um aplicativo para celular sem a necessidade de nenhum outro equipamento.
X4Fare – oferece um arranjo de pagamento para serviços
de mobilidade urbana, conectando contas transacionais para efetuar o pagamento da passagem
com suporte para ambientes de
difícil estabilidade de telecomunicações. (Agencia Brasil)

Mulheres que sobrevivem à
Covid têm mais risco de
doenças persistentes
Mulheres na casa dos 40 e 50 anos parecem correr mais risco de problemas de longo prazo depois de terem alta da covid19. Muitas sofrem durante meses de sintomas persistentes, como
fadiga, falta de ar e confusão mental, revelaram dois estudos britânicos divulgados na quarta-feira (24), em Londres.
Uma pesquisa descobriu que, cinco meses depois de deixarem o hospital, pacientes da covid-19, que também eram de meia
idade, brancas, mulheres e tinham outros problemas de saúde,
como diabetes, doença pulmonar ou cardíaca, tendiam mais a
relatar sintomas de covid-19 longa.
“Nosso estudo mostra que aqueles que tiveram os sintomas
prolongados mais grave a tendem a ser mulheres brancas de idades aproximadas de 40 a 60 anos, que têm ao menos dois problemas de saúde de longo prazo”, disse Chris Brightling, professor
de medicina respiratória da Universidade de Leicester que coliderou o estudo conhecido como Phosp-Covid.
Uma segunda pesquisa, conduzida pelo Consórcio Internacional de Infecções Respiratórias Agudas e Emergentes (Isaric),
concluiu que mulheres de menos de 50 anos têm mais probabilidade de sofrer problemas de saúde de longo prazo piores do que
homens mais velhos, mesmo que não tenham problemas de saúde subjacentes.
“Está se tornando cada vez mais claro que a covid-19 tem consequências profundas para aqueles que sobrevivem à doença”, disse Tom Drake, bolsista de pesquisa clínica da Universidade de
Edimburgo, na Escócia, que coliderou o estudo do Isaric.
“Descobrimos que mulheres mais jovens têm mais probabilidade de sofrer problemas de longo prazo piores”, acrescentou
O estudo do Isaric, que cobriu 327 pacientes, descobriu que
mulheres de menos de 50 anos têm o dobro da probabilidade de
relatar fadiga, sete vezes mais probabilidade de ter falta de ar e
também mais chances de ter problemas relacionados à memória,
mobilidade e comunicação.
O estudo Phosp analisou 1.077 pacientes masculinos e femininos que tiveram alta de hospitais do Reino Unido entre março e novembro de 2020 depois de terem a covid-19.
A maioria dos pacientes relatou diversos sintomas persistentes depois de cinco meses, sendo os mais comuns a dor nos músculos e nas juntas, fadiga, fraqueza, falta de ar e confusão mental.
Mais de um quarto deles teve o que os médicos disseram ser
“sintomas clinicamente relevantes de ansiedade e depressão”
depois de cinco meses, e 12% tiveram sintomas de transtorno
de estresse pós-traumático. (Agencia Brasil)

Covid-19 faz papa cortar
salários de cardeais e clérigos
O papa Francisco determinou que os cardeais tenham um corte
de 10% em seus salários e reduziu o salário de outros clérigos que
trabalham no Vaticano para salvar o emprego dos funcionários, uma
vez que a pandemia do coronavírus tem afetado a renda da Santa Sé.
O Vaticano disse na quarta-feira (24) que Francisco emitiu um decreto incluindo cortes proporcionais a partir de 1º de abril. Um portavoz afirmou que os funcionários de nível inferior não seriam afetados
pelos cortes. Francisco sempre insistiu que não deseja demitir pessoas.
Acredita-se que os cardeais que trabalham no Vaticano e lá
vivem, ou em Roma, recebem salários de cerca de 4 mil a 5 mil
euros por mês, e muitos deles moram em grandes apartamentos
com aluguéis bem abaixo dos valores de mercado.
Outros chefes do departamento, principalmente clérigos, verão seus salários reduzirem entre 3% e 8%. Os aumentos salariais
programados serão suspensos até março de 2023. As condições
também se aplicarão a funcionários de alto escalão de outras basílicas papais, além da Basílica de São Pedro, no Vaticano.
A Santa Sé, órgão administrativo central da Igreja Católica
em todo o mundo, pode ter que usar 40 milhões de euros em
reservas pelo segundo ano consecutivo, enquanto a pandemia da
covid-19 queima suas finanças, disse o principal funcionário
econômico do Vaticano no início deste mês.
O órgão espera um déficit de cerca de 50 milhões de euros
neste ano. A pandemia forçou os museus do Vaticano, tradicionais fontes de renda, a fecharem durante grande parte dos últimos 15 meses. (Agencia Brasil)

Dólar fecha em R$ 5,64
e tem maior alta para um dia
em seis meses
Uma onda de más notícias
do exterior e as tensões econômicas internas fizeram o
dólar ter a maior alta diária em
seis meses e voltar a aproximar-se de R$ 5,65. A bolsa de
valores caiu pelo terceiro dia
seguido e encerrou no menor
nível em 15 dias.
O dólar comercial fechou a
quarta-feira (24) vendido a R$
5,64, com forte alta de R$ 0,124
(+2,25%). A cotação operou
próxima da estabilidade até o
início da tarde, quando passou a
disparar e fechou na máxima do
dia. Essa foi a maior alta diária
desde 18 de setembro, quando a
divisa tinha subido 2,79%.
Na bolsa de valores, o dia
também foi marcado pela turbulência. O índice Ibovespa, da B3,
subiu durante quase toda a sessão, mas inverteu a tendência na
hora final de negociação e passou a cair. O indicador fechou o
dia aos 112.064 pontos, com
recuo de 1,06%. O índice está
no nível mais baixo desde o último dia 9.

No exterior, os indicadores
foram afetados pelo anúncio, por
parte da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, de
que o país não tem condições de
pagar a próxima parcela da ajuda
recebida pelo Fundo Monetário
Internacional (FMI). Isso contagiou os mercados em toda a
América Latina. Paralelamente,
as bolsas norte-americanas pioraram perto do fim das negociações, contribuindo para ampliar
a volatilidade.
No Brasil, a pressão de governadores para ampliar o auxílio emergencial também se refletiu no mercado financeiro.
No meio da tarde, um grupo de
16 governadores divulgou uma
carta em que pedem a ampliação
para R$ 600 do valor das próximas parcelas a serem pagas a
partir de abril, com os mesmos
critérios de 2020. Para investidores, a noticia representa a
ameaça de aumento do gasto público sem fonte correspondente de compensação. (Agencia
Brasil)

ÁQUILLA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF 09.439.783/0001-89 - NIRE 35.300.353.285
Fato Relevante - Cancelamento Voluntário do Registro de Emissor de Valores Mobiliários na Categoria B
Aquilla Securitizadora S.A. (“Companhia”), em cumprimento a Instrução CVM n° 358/02, comunica aos
seus acionistas e ao mercado em geral que, com base no Ofício nº 60/2021/CVM/SEP/GEA-1, a Superintendência de Relações com Empresas - SEP da Comissão de Valores Mobiliários-CVM, deferiu a solicitação
de cancelamento voluntário do registro de emissor de valores mobiliários na Categoria - B, desta Companhia. São Paulo, 24 de março de 2021. João Orives Pichinin - Diretor de Relação com Investidores.
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Baumgart Participações S.A.
CNPJ nº 07.019.752/0001-43
Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Balanço patrimonial
Controladora
Consolidado
Demonstração dos
Balanço patrimonial
Controladora
Consolidado
Nota 2019 2018
2019
2018 Passivo e patrimônio
Ativo
Controladora
Consolidado
fluxos de caixa
143.260 40.279 393.828 339.721 líquido
Circulante
2019 2018
2019 2018
Nota 2019 2018
2019
2018
Caixa e equivalentes
Circulante
3.824 3.179 258.645 192.336 Fluxos de caixa das atividades
6 135.591 37.273 231.219 169.162
de caixa
Fornecedores
17
–
– 118.037 72.789 operacionais
Contas a receber
7
–
– 86.232 95.146
Lucro líquido do exercício
138.662 32.842 173.351 63.567
–
– 17.702 12.244
Adiantamento a fornecedores
9
38
6.817
8.999 Salários e encargos a pagar 18
Ajustes para conciliação do resultado
–
– 14.010
9.779
IR e CS a recuperar
8
141
– 10.695 17.237 Empréstimos e financiamentos 19
Depreciação - ativo imobilizado
1.884 1.974 13.246 13.678
20
–
–
908
–
Tributos a recuperar
9
–
– 25.783 20.500 Arrendamento mercantil
Depreciação - direito de uso
–
– 1.239
–
21 1.644
984 39.048 35.100
Estoques
10
–
– 30.378 23.651 IR e CS
Depreciação - propriedade para
22
54
55 15.369 18.808 investimentos
Dividendos a receber
4.550
–
–
– Impostos e contribuições
–
– 8.636 6.311
–
–
1.648
– Amortização - Intangível
2.704
5.026 Dividendos a pagar
Outros ativos
11 2.969 2.968
–
– 1.092 1.942
23 2.126 2.140 14.159 13.674 Provisão para perdas em ativos
693.928 739.107 979.909 928.871 Outros passivos
Não circulante
24
–
– 37.764 29.942 financeiros - contas a receber
Realizável a longo prazo
–
– 189.723 166.882 Receita diferida
–
– (3.715) 22.249
Depósitos judiciais
25
–
–
3.537
2.298 Não circulante
19.989 20.600 153.773 156.393 Provisão para remediação do solo
–
–
– 7.502
Tributos a recuperar
9
–
– 13.900
– Empréstimos e financiamentos 19
–
– 21.850 31.075 Provisão para perda nos estoques
–
–
(316) 7.068
IR e CS a recuperar
8
–
–
8.057
– Arrendamento mercantil
20.b
–
–
2.693
– Provisão para contingências
–
– 4.048 4.589
–
– 164.229 164.584 Impostos e contribuições
IR e CS diferidos
12
22
–
–
639
767 IR e CS diferidos
(612) (613)
355 (37.387)
Investimentos
13 599.318 642.529
–
– Provisão para contingências 25
–
– 36.941 32.893 Resultado de equivalência
Outros investimentos
–
–
753
– IR e CS diferidos
12 19.989 20.600
–
– patrimonial
(134.536) (29.172)
–
–
Propriedade para
Outros passivos
23
–
– 91.650 91.658 Baixas líquidas propriedades
14
–
– 500.249 479.378 Patrimônio líquido
investimentos
27 813.375 755.607 961.319 919.863 para investimento
–
–
614
–
Direito de uso
20.a
–
–
3.381
–
98
178 3.710 30.028
Capital social
420.000 420.000 420.000 420.000 Baixas líquidas do ativo imobilizado
Imobilizado
15 94.610 96.575 284.327 280.172
3
–
256
526
Reserva de incentivo fiscal
3.961 2.003
3.961
2.003 Baixas líquidas do ativo intangível
–
3
1.476
2.439
Intangível
16
–
398
–
29.788 22.855 29.788 22.855 Arrendamento mercantil - juros apropriados–
837.188 779.386 1.373.737 1.268.592 Reserva legal
Total do ativo
Reserva de lucros
311.357 261.299 311.357 261.299 Empréstimos e Financiamentos Demonstração dos resultados
Controladora Consolidado Ajuste de avaliação patrimonial 48.269 49.450 48.269 49.450 juros apropriados
–
– 2.881 3.654
2019
2018 2019 2018
abrangentes
–
–
–
10
813.375 755.607 813.375 755.607 Baixa líquida de investimentos
138.662 32.842 173.351 63.567 Participação dos não controladores
Lucro do exercício
–
– 7.822 (4.560)
–
– 147.944 164.256 Receita diferida
Total do resultado abrangente
5.499 5.209 213.617 119.177
Total do passivo e do
138.662 32.842 173.351 63.567 patrimônio líquido
do exercício
(113) 17.997 (11.215) (49.736)
837.188 779.386 1.373.737 1.268.592 Redução (aumento) em ativos
Contas a receber
–
– 12.629 (35.417)
Demonstração dos resultados
Controladora
Consolidado Demonstração dos resultados
Controladora
Consolidado
Tributos a recuperar
–
– (19.183) (4.491)
Nota 2019 2018
2019
2018
Nota 2019 2018
2019
2018
IR e CS a recuperar
(141)
– (1.515) (2.988)
Receita operacional líquida
28 6.133 5.445 713.008 610.736 Receitas financeiras
1.858 2.502 40.591 26.221
Adiantamento a fornecedores
29
1 2.182 (996)
(128) (117) (28.521) (19.022)
Custos com vendas de
Despesas financeiras
Estoques
–
– (6.411) (10.201)
7.199
Despesas financeiras, líquidas 32 1.730 2.385 12.070
mercadorias, locações e
Depósitos judiciais
–
– (1.239) (1.332)
29
–
– (264.066) (219.519) Lucro antes do IR e da CS
140.721 34.694 245.764 91.739
outros serviços
(1) 17.996 2.322 5.689
6.133 5.445 448.942 391.217 IR e CS correntes
Lucro operacional bruto
33 (2.671) (2.465) (72.058) (65.559) Outros ativos
645 (2.352) 49.067 42.980
Despesas gerais e
612 613
(355) 37.387 Aumento (redução) em passivos
IR e CS diferidos
33
Fornecedores
–
(2) 45.248 30.104
30 (1.872) (2.131) (173.167) (165.869) Lucro líquido
administrativas
–
– 5.458
88
138.662 32.842 173.351 63.567 Salários e encargos a pagar
Despesas de vendas
30
–
– (83.340) (59.445) do exercício
IR e CS
660 (461) 3.948 11.051
Reversão (provisão) de perda
Atribuível aos
Impostos e contribuições
(1) (379) (3.567) (1.017)
estimada com ativos
acionistas:
(14) (1.510)
478 4.982
–
–
3.715 (22.249) Controladores
financeiros - contas a receber 7
–
– 138.662 32.842 Outros passivos
–
– 34.689 30.725 Juros pagos sobre empréstimos
Outras receitas (despesas)
31
194 (177) 18.883 (36.064) Não controladores
e financiamentos
–
– (2.498) (2.228)
Resultado de equivalência
Lucro líquido do exercício
13 134.536 29.172 18.661 (23.050) após controladores
–
– 173.351 63.567 Caixa líquido gerado nas
patrimonial
6.031 20.854 251.469 112.421
–
– 2.970.000 2.970.000 atividades operacionais
Resultado antes das receitas e
Lote de mil ações
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Lucro líquido por ação
despesas financeiros e dos
Dividendos
recebidos
e
a
receber
173.289
638
–
–
138.991 32.309 233.694 84.540 do capital social
–
– 0,0584 0,0214
impostos
(90)
–
(753)
–
Demonstração das mutações
Reserva de
Ajuste de Lucros
Participação Patrimônio Outros Investimentos
– (30.121) (23.643)
dos não
líquido Propriedade para investimento - Adições –
Capital incentivo Reserva Reserva avaliação Acumuno patrimônio líquido
(17) (13.532) (21.111) (26.510)
fiscal legal de lucros patrimonial lados Total Controladores
total Imobilizado - Adições
social
–
–
(385) (466)
420.000
314 21.213 247.625
50.631
– 739.783
150.992 890.775 Intangível - Adições
Saldos em 1º de janeiro de 2018
Ajuste de avaliação patrimonial - realização
–
–
–
–
(1.181) 1.181
–
–
– Caixa líquido gerado (aplicado)
Incentivo fiscal ICMS
–
1.689
–
–
– (1.689)
–
–
– nas atividades de investimento 173.182 (12.894) (52.370) (50.619)
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
– 32.842 32.842
30.725
63.567 Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Dividendos
e
juros
sobre
capital
Constituição de reserva legal
–
– 1.642
–
– (1.642)
–
–
–
(80.895) (17.072) (79.247) (24.977)
Dividendos mínimos obrigatórios
–
–
–
–
– (1.535) (1.535)
–
(1.535) próprio pagos e a pagar
– 5.390
–
Dividendos adicionais pagos
–
–
– (15.482)
–
– (15.482)
– (15.482) Empréstimos e Financiamentos - captações –
Transferência entre reservas
–
–
– 29.157
– (29.157)
–
–
– Empréstimos e Financiamentos
- principal pago
–
– (10.767) (9.526)
Participação não controladores nos dividendos
–
– (1.417)
–
–
–
–
–
–
–
–
(17.461) (17.461) Arrendamento mercantil - pagamentos
adicionais de controlada proposto e pago
–
– (51.001) (17.461)
420.000
2.003 22.855 261.300
49.450
– 755.608
164.256 919.864 Participação de não controladores
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Ajuste de avaliação patrimonial - realização
–
–
–
–
(1.181) 1.181
–
–
– Caixa líquido gerado (aplicado)
Incentivo fiscal ICMS
–
1.958
–
–
– (1.958)
–
–
– nas atividades de financiamento (80.895) (17.072) (137.042) (51.964)
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
– 138.662 138.662
34.689 173.351 Aumento (redução) de caixa
98.318 (9.112) 62.057 9.838
Constituição de reserva legal
–
– 6.933
–
– (6.933)
–
–
– e equivalentes
Dividendos obrigatórios
–
–
–
–
– (6.548) (6.548)
–
(6.548) Saldo inicial de caixa e equivalentes
37.273 46.385 169.162 159.324
Dividendos adicionais pagos
–
–
– (74.347)
–
– (74.347)
– (74.347) de caixa
Transferência entre reservas
–
–
– 124.404
– (124.404)
–
–
– Saldo final de caixa e equivalentes
de caixa
135.591 37.273 231.219 169.162
Participação não controladores nos dividendos
–
–
–
–
–
–
–
(51.001) (51.001) Aumento (redução) de caixa
adicionais de controlada proposto
Saldos em 31 de dezembro de 2019
420.000
3.961 29.788 311.357
48.269
– 813.375
147.944 961.319 e equivalentes
98.318 (9.112) 62.057 9.838
As Notas Explicativas encontram-se à Disposição na sede da Companhia
Marcos Baumgart Stroczynski - Diretor

Luiz Claudio Maia Vieira - Diretor Executivo Financeiro
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Otto Baumgart Indústria e Comércio S.A.
CNPJ nº 60.642.774/0001-48
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Balanços patrimoniais
Controladora Consolidado Demonstrações de resultados
Controladora
Consolidado Demonstrações dos fluxos de caixa Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018
Ativo
2019 2018 2019 2018
Nota
2019
2018
2019
2018
144.134 117.400 163.401 131.473
Circulante
Receita operacional líquida 25 320.773 248.019 380.936 294.833 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
6 33.481 5.041 42.188 6.023
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 11.851 (37.859) 11.851 (37.859)
Contas a receber
7 49.105 53.404 48.158 54.947 Custos com vendas
Ajustes para reconciliação do resultado
26 (203.450) (162.169) (241.333) (192.711) Depreciação - ativo imobilizado
Adiantamento a fornecedores
4.490 6.783 4.577 6.894 de mercadorias
5.796 4.900 6.721 5.366
Tributos a recuperar
8 23.203 18.429 25.608 20.473 Lucro bruto
117.323 85.850 139.603 102.122 Depreciação - direito de uso
5.005
– 5.188
–
IR e CS a recuperar
9 6.331 10.983 10.076 16.760
Amortização - Intangível
934 1.777
934 1.777
Estoques
10 22.861 16.925 28.077 21.965 Despesas gerais
27 (52.303) (52.284) (60.387) (68.786) Provisão para perdas em ativos
Outros ativos
11 4.663 5.835 4.717 4.411 e administrativas
financeiros - contas a receber
1.033 (1.315) 1.711 (1.536)
282.156 220.177 286.039 221.874 Despesas de vendas
Não circulante
27 (62.540) (46.012) (72.152) (57.222) Provisão para remediação do solo
– 7.502
– 7.502
Realizável a longo prazo
92.968 79.730 98.018 81.332 (Provisão) reversão para
Provisão para perda nos estoques
(81) 6.246 (316) 7.068
Depósitos judiciais
22
856
448 1.889
924 perdas em ativos financeiProvisão para contingências
(3.158) 4.342 (3.473) 3.762
Tributos a recuperar
8 13.047
– 13.901
–
6.182 (15.621) 6.238 (20.387)
ros - contas a receber
7 (1.033) 1.315 (1.711) 1.536 IR e CS diferidos
IR e CS a recuperar
9 5.965
– 8.057
–
Resultado de equivalência patrimonial (2.845) 5.460
–
–
Outras
receitas
(despesas)
28
16.637
(34.279)
15.909
(33.368)
IR e CS diferidos
13 73.100 79.282 74.171 80.408
Baixas líquidas do ativo imobilizado 2.676 25.533 3.753 25.585
Investimentos
14 23.175 20.330
–
– Resultado de equivalência
Baixas líquidas do ativo intangível
253
526
253
526
Outros investimentos
750
–
750
– patrimonial
–
– Arrendamento mercantil 14 2.845 (5.460)
Direito de uso de ativos
20.a 41.151
– 41.382
–
juros apropriados
4.990
– 5.007
–
Imobilizado
15 122.928 117.865 144.705 138.290 Resultado antes das receita
Empréstimos e financiamentos Intangível
16 1.184 2.252 1.184 2.252 e despesas financeiras
2.311 3.002 2.311 3.002
20.929 (50.870) 21.262 (55.718) juros apropriados
Total do ativo
426.290 337.577 449.440 353.347 e impostos
34.947 4.493 40.178 (5.194)
Passivo e patrimônio
Receitas financeiras
7.404 1.447 7.640 1.690
Redução (aumento) em ativos
(18.664) (11.463) (20.079) (4.824)
130.455 82.351 145.006 89.524 Despesas financeiras
líquido/Circulante
(10.300) (4.057) (10.542) (4.218) Contas a receber
3.266 (1.431) 5.078 6.850
Fornecedores
17 89.505 51.815 100.397 55.596
IR e CS a recuperar
(1.313) (2.268) (1.373) (2.997)
Salários e encargos a pagar
18 9.360 5.143 10.682 6.403 Receitas (despesas)
2.293 (1.033) 2.317 (693)
29 (2.896) (2.610) (2.902) (2.528) Adiantamento a fornecedores
Empréstimos e financiamentos
19 12.205 7.968 12.205 7.968 financeiras líquidas
Tributos a recuperar
(17.821) (4.810) (19.036) (4.488)
Arrendamento mercantil
20.b 3.198
– 3.367
– Lucro (prejuízo) antes do
(5.855) (7.097) (5.796) (9.872)
Impostos e contribuições
21 3.903 7.897 4.687 9.114 IR e da CS
18.033 (53.480) 18.360 (58.246) Estoques
Depósitos judiciais
(408) (448) (965) (924)
IR e CS
878
642 1.210
642
30
–
–
(271)
– Outros ativos
1.174 5.624 (304) 7.300
Dividendos a pagar
563
–
563
– IR e CS correntes
13 (6.182) 15.621 (6.238) 20.387 Aumento (redução) em passivos
38.274 13.013 45.731 12.285
Outros passivos
23 10.843 8.886 11.895 9.801 IR e CS diferidos
66.344 37.025 74.943 45.622 Lucro (prejuízo) líquido
Não circulante
Fornecedores
37.690 23.953 44.801 23.948
Empréstimos e financiamentos
19 14.922 22.364 14.922 22.364 do exercício
4.217
670 4.279
293
11.851 (37.859) 11.851 (37.859) Salários e encargos a pagar
Arrendamento mercantil
20.b 39.869
– 39.938
–
Impostos e contribuições
(3.994) (1.564) (4.427) (1.571)
24.243 24.243 24.243 24.243
Provisão para contingências
22 4.001 7.159 12.283 15.756 Lote de mil ações
IR e CS
236
642
568
550
Outros passivos
23 7.552 7.502 7.800 7.502 Lucro (prejuízo) líquido
Outros passivos
2.007 (8.972) 2.392 (9.219)
Patrimônio líquido
24 229.491 218.201 229.491 218.201 por ação do capital social
0,49 (1,56)
0,49 (1,56) Juros pagos sobre empréstimos
Capital social
150.000 150.000 150.000 150.000
e financiamentos
(1.882) (1.716) (1.882) (1.716)
Controladora Consolidado Caixa líquido gerado
Reserva de incentivos fiscais
3.961 2.003 3.961 2.003
Demonstrações do Resultados
Reserva legal
11.814 11.217 11.814 11.217
2019 2018 2019 2018 nas atividades operacionais
Abrangentes
54.557 6.043 65.830 2.267
Ajuste de avaliação patrimonial
9.451 9.451 9.451 9.451
Fluxo de caixa das atividades
Lucro
(prejuízo)
líquido
do
exercício
11.851
(37.859)
11.851
(37.859)
54.265 45.530 54.265 45.530
Reserva de lucros
de investimentos
Total do passivo
Total do resultado abrangente
Outros investimentos
(750)
– (750)
–
426.290 337.577 449.440 353.347 do exercício
e do patrimônio líquido
11.851 (37.859) 11.851 (37.859) Aquisição de intangível
(119) (291) (119) (291)
Aquisição de imobilizado
(13.535) (3.116) (16.889) (4.796)
Demonstrações das mutações
Capital Reserva
Reserva de Reserva
Ajuste de
Lucros Patrimônio Caixa líquido aplicado
no patrimônio líquido
social legal incentivos fiscais de lucros avaliação patrimonial acumulados líquido total nas atividades de investimentos (14.404) (3.407) (17.758) (5.087)
150.000 11.221
314 85.076
9.451
–
256.062 Fluxo de caixa das atividades
Saldos em 1º/01/2018
Prejuízo líquido do exercício
–
–
–
–
–
(37.859)
(37.859) de financiamentos
– (2.975)
– (2.975)
Incentivo fiscal ICMS Desenvolve
–
–
1.689
–
–
(1.689)
– Juros sobre capital próprio a pagar
Empréstimos e financiamentos –
–
– (39.548)
–
39.548
– captações
Compensação do prejuízo com reservas de lucros
5.390
– 5.390
–
150.000 11.221
2.003 45.528
9.451
–
218.203 Empréstimos e financiamentos Saldos em 31/12/2018
(9.024) (7.829) (9.024) (7.829)
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
11.851
11.851 principal pago
– (8.273)
–
Constituição de reserva legal
–
593
–
–
–
(593)
– Arrendamento mercantil - pagamentos (8.079)
Caixa líquido gerado nas
Dividendos obrigatórios
–
–
–
–
–
(563)
(563)
(11.713) (10.804) (11.907) (10.804)
atividades de financiamentos
Incentivo fiscal ICMS Desenvolve
–
–
1.958
–
–
(1.958)
– Aumento (redução) de caixa
e
equivalentes
de
caixa
28.440
(8.168)
36.165
(13.624)
–
–
–
8.737
–
(8.737)
–
Constituição de reserva de lucros
150.000 11.814
3.961 54.265
9.451
–
229.491 Caixa e equivalentes de caixa
Saldos em 31/12/2019
no início do exercício
5.041 13.209 6.023 19.647
As Notas Explicativas encontram-se à Disposição na sede da Companhia
Caixa e equivalentes de caixa
33.481 5.041 42.188 6.023
no final do exercício
Diretor-presidente
Gerente Executivo Financeiro
Aumento (redução) de caixa
Marcos Campos Bicudo
Rogério Ribeiro Soares
e equivalentes de caixa
28.440 (8.168) 36.165 (13.624)
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(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ;  ,SLUDQJD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  &DUHQ &ULVWLQD )HUQDQGHV 'H 2OLYHLUD
QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R &+,:21<22&RUHDQR&3)H+<81622..2&RUHDQR
&3)  TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH ,QFLGHQWH GH 'HVFRQVLGHUDomR GH 3HUVRQDOLGDGH -XUtGLFD
SRU SDUWH GH (QJHOHWULFD ,QGXVWULD &RPHUFLR H 6HUYL DOHJDQGR HP VtQWHVH $ UHTXHUHQWH p FUHGRUD GD HPSUHVD
1HRSRV 7HFQRORJLD /WGD GR YDORU GH 5  DWXDOL]DGR HP MXOKR GH   H QmR WHQGR D H[HFXWDGD KRQUDGR
RSDJDPHQWRGRGpELWRUHTXHUDFRQVWULomRGHEHQVSDUWLFXODUHVGRVVyFLRVGDH[HFXWDGDRVTXDLVXWLOL]DUDPDILJXUD
GD SHVVRD MXUtGLFD GD H[HFXWDGD SDUD ORFXSOHWDUHP LOLFLWDPHQWH GHYHQGR HVWHV DUFDUHP FRP R SDJDPHQWR GR FUpGLWR
H[HTXHQGR  (QFRQWUDQGRVH RV UpXV HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D &,7$d2 SRU (',7$/ QRV
WHUPRV GR DUWLJR  GR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO RV VyFLRV RX D SHVVRD MXUtGLFD ILFDP FLWDGRV DV  SDUD PDQLIHVWDU
VHHUHTXHUHUDVSURYDVFDEtYHLVQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWH
HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR RV UpX VHUmR FRQVLGHUDGRV UHYHLV 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO
SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV 
GHIHYHUHLURGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &DLR0RVFDULHOOR5RGULJXHVQDIRUPDGD/HL
HWF )$= 6$%(5 D R  $1*(/$ 0$548(6 '$ 6,/9$ 5* ; &3)  H ('621 '26 6$1726
%UDVLOHLUR 5*  &3)  PmH 0DULD $QJHOD GRV 6DQWRV TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH
3URFHGLPHQWR &RPXP &tYHO SRU SDUWH GH 0DULD $SDUHFLGD (VSLQD DOHJDQGR HP VtQWHVH REMHWLYDQGR TXH RV UHTXHULGRV
HIHWLYHP D WUDQVIHUrQFLD GR YHtFXOR )LDW3DOLR DQR  SODFD &2)  5HQDYDP  WUDQVIHUrQFLD GDV
PXOWDVHVHXVUHVSHFWLYRVSRQWRVSDUDD&1+GRVUHTXHULGRVRXDTXHPHOHVLQGLFDUHPHWUDQVIHUrQFLDGDGtYLGDGHVWH
DGYLQGDSDUDRVHXQRPHQRSUD]RHVWLSXODGRSRUHVVHMXt]RVRESHQDGHPXOWDFRPDH[SHGLomRGHRItFLRVj6HFUHWDULD
GD)D]HQGD(VWDGXDOHDR'HWUDQGH6mR3DXORSDUDTXHVHDEVWHQKDPGHLQIRUPDUTXDOTXHUGpELWRHPQRPHGDDXWRUD
UHIHUHQWH DR YHtFXOR PHQFLRQDGR DOpP GD FRQGHQDomR DR SDJDPHQWR GDV GHPDLV FRPLQDo}HV OHJDLV (QFRQWUDQGRVH R
UpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWD
H SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR
FRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRU
H[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
(',7$/ '( ,17,0$d2 &8035,0(172 '( 6(17(1d$ 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH
$VVXQWR &XPSULPHQWR GH VHQWHQoD  3UHVWDomR GH 6HUYLoRV ([HTXHQWH )50 6HUYLoRV (LUHOL ([HFXWDGR 0DULD
&KULVWLQD 0DULDQR *XLPDUmHV (',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1 
 2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ;,  3LQKHLURV (VWDGR GH 6mR
3DXOR'U D (GXDUGR7RELDVGH$JXLDU0RHOOHUQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 0$5,$&+5,67,1$0$5,$12
*8,0$5(6 %UDVLOHLUD &DVDGD 5*  &3)  TXH SRU HVWH -Xt]R WUDPLWD GH XPD DomR
GH&XPSULPHQWRGHVHQWHQoDPRYLGDSRU)506HUYLoRV(LUHOL(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGR
QRV WHUPRV GR DUWLJR   ,9 GR &3& IRL GHWHUPLQDGD D VXD ,17,0$d2 SRU (',7$/ SDUD TXH QR SUD]R GH
 GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJXH D TXDQWLD GH 5  GHYLGDPHQWH
DWXDOL]DGD DFUHVFLGR GH UHFROKLPHQWR HP JXLD SUySULD GDV FXVWDV ILQDLV DR (VWDGR  GR YDORU GD H[HFXomR
REVHUYDQGRVHRPtQLPRGH8)(63V VRESHQDGHPXOWDGHVREUHRYDORUGRGpELWRHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRV
GH  DUWLJR  H SDUiJUDIRV GR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO  )LFD FLHQWH DLQGD TXH QRV WHUPRV GR DUWLJR  GR
&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH
GLDV ~WHLV SDUD TXH R H[HFXWDGR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV
VXD LPSXJQDomR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H
SDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDUoRGHH

QUINTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2021

COMUNICADO DE EXTRAVIO

PLAJO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS

Declaramos para os devidos fins que foi extraviado o B/L (conhecimento de embarque) nº.
091130132121, de emissão de Evergreen Line,
emitido em 28/02/2021, que acoberta importação
da Malásia para nossa empresa. Tekla Industrial
Têxtil Ltda - CNPJ nº 07.669.515/0001-28.

CNPJ nº 61.160.180/0001-63
Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os Srs. Acionistas a se reunirem no dia 30/04/2021 às 16h na sua sede social, na Rua
Capitão José Gallo, 2.040 - Bairro Aliança - Ribeirão Pires/SP, afim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: a) Elevação do aumento do capital; b) Outros assuntos. Ribeirão Pires, 24/03/2021.
Vicente Baptista Bijarra - Diretor Presidente.

Center Norte S.A. Construção, Empreendimentos, Administração e Participação
CNPJ nº 45.246.402/0001-09
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Balanços Patrimoniais
2019
2018
Demonstração dos Fluxos de Caixa
2019 2018
Demonstração dos Resultados
Nota
2019
2018
Ativo/Circulante
95.672 150.090 Receita operacional líquida
304.754 291.538 Atividades operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
47.191 97.897
118.636 105.080
Lucro líquido do exercício
(24.645) (31.123) Depreciação
Contas a receber
41.917 44.483 Custos de locação e de outros serviços
12.658 11.977
280.109 260.415 Amortização
Adiantamento a fornecedores
2.121 1.862 Lucro operacional bruto
108
122
Tributos a recuperar
175
27 Despesas gerais e administrativas
(2.042) (1.747)
(108.303) (92.953) Equivalência patrimonial
Estoques
2.301 1.686 Despesas de vendas
(11.188) (2.223) Provisão para perda estimada de créditos
Outros ativos
1.967 4.135
em ativos financeiros - contas a receber
(5.425) 23.784
647.451 625.615 Provisão para perdas em ativos
Não circulante
IR e CS diferidos
(5.271) (16.387)
financeiros - contas a receber
5.425 (23.784) Baixa líquida de investimentos
111.619 106.075
Realizável a longo prazo
–
10
2.395 (1.968) Baixa/ajuste líquido do ativo imobilizado
Depósitos judiciais
1.572 1.299 Outras receitas (despesas)
752 3.683
IR e CS diferidos
110.047 104.776 Resultado de equivalência patrimonial
570
652
2.042
1.747 Juros sobre financiamento
Investimentos
1.123 2.981 Resultado antes das receita e
Receita diferida
7.822 (4.560)
Outros investimentos
3
–
Provisão para contingências
6.998
826
(despesas) financeiras e impostos
170.480 141.234
Propriedade para investimento
500.249 479.378
134.806 123.440
29.117 20.690 Redução (aumento) em ativos
8.864 (9.279)
Imobilizado
34.202 37.084 Receitas financeiras
(22.455) (14.684) Contas a receber
255
97 Despesas financeiras
7.991 (11.253)
Intangível
Total do ativo
743.123 775.705 Resultado financeiro líquido
(259) (208)
6.662
6.006 Adiantamento a fornecedores
Passivo e patrimônio líquido/Circulante
121.609 103.490
Tributos a recuperar
(148)
(3)
Lucro antes do Imposto de Renda e da
Fornecedores
16.995 16.116
Estoques
(615) (329)
Contribuição Social
177.142 147.240
Salários e encargos a pagar
7.014 5.832
Depósitos judiciais
(273) (408)
Empréstimos e financiamentos
1.804 1.810 Imposto de Renda e
Outros ativos
2.168 2.922
(63.777) (58.547) Redução (aumento) em passivos
9.558 (16.556)
Impostos e contribuições
10.461 9.466 Contribuição Social-correntes
IR e CS
35.266 32.438 Imposto de Renda e
Fornecedores
879 6.177
Dividendos a pagar
5.635
– Contribuição Social-diferidos
1.182 (205)
5.271 16.387 Salários e encargos a pagar
Outros passivos
6.670 7.886 Lucro líquido do exercício
867
933
118.636 105.080 Impostos e contribuições
Receitas diferidas
37.764 29.942
IR e CS
2.828 10.779
115.551 110.465 Quantidade de ações do capital social
Não circulante
Dividendos a pagar
5.635
–
Empréstimos e financiamentos
6.928 8.712 integralizado - Nota 22
Outros passivos
(1.216) (33.728)
lote
de
mil
ações
54.695
54.695
Impostos e contribuições
639
767
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos
(617) (512)
Provisão para contingências
24.134 17.136 Lucro básico e diluído por lote de mil ações
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 153.228 97.605
Outros passivos
83.850 83.850 ordinárias (em Reais)
3.900
–
2,17
1,92 Atividades de investimento: Investimentos
505.963 561.750
Patrimônio líquido
Outros investimentos
(3)
–
Demonstração dos Resultados Abrangentes
2019
2018 Aquisição de imobilizado e propriedade
Capital social
312.000 312.000
Reserva legal
28.707 22.775 Lucro líquido do exercício
para investimento
(31.399) (27.314)
118.636 105.080
165.256 226.975
(266) (155)
Reserva de lucros
Aquisição de ativos intangíveis
118.636 105.080 Caixa líquido aplicado nas
Total do passivo e do patrimônio líquido
743.123 775.705 Total do resultado abrangente do exercício
(27.768) (27.469)
atividades de investimento
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido Capital Reserva
Reserva
Lucros Dividendo adicional
Patrimônio
Atividades de financiamento
social
legal de lucros acumulados
proposto líquido total
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
(1.743) (1.697)
Saldos em 1º de janeiro de 2018
265.000
17.521
167.664
–
–
450.185
(174.423) (48.420)
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos
Aumento de capital social
47.000
–
–
–
–
47.000
Caixa líquido aplicado nas
Lucro líquido do exercício
–
–
–
105.080
–
105.080 atividades de financiamento
(176.166) (50.117)
Constituição de reserva legal
–
5.254
–
(5.254)
–
– Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (50.706) 20.019
Dividendos mínimos obrigatórios
–
–
–
(4.991)
–
(4.991) Caixa e equivalentes de caixa
Dividendos adicionais - pago
–
–
–
(23.524)
–
(23.524) Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
97.897 77.878
Juros sobre capital próprio
–
–
–
(12.000)
–
(12.000) Saldo final de caixa e equivalentes de caixa
47.191 97.897
Constituição de reserva de lucros
–
–
59.311
(59.311)
–
– Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (50.706) 20.019
Dividendos adicionais - proposto
–
– (168.788)
–
168.788
–
Saldos em 31 de dezembro de 2018
312.000
22.775
58.187
–
168.788
561.750 As Notas Explicativas encontram-se à Disposição na sede da Companhia
Lucro líquido do exercício
Constituição de reserva legal
Dividendos mínimos obrigatórios
Dividendos adicionais pagos
Constituição de reserva de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2019

–
–
–
–
–
312.000

–
5.932
–
–
–
28.707

–
–
–
–
107.069
165.256

118.636
(5.932)
(5.635)
–
(107.069)
–

–
–
–
(168.788)
–
–

118.636
–
(5.635)
(168.788)
–
505.963

Diretor-Presidente
Waldir Chao
Gerente Financeira
Juliana Liria Zaninoto
Contador
Erwin Herbert Kaufmman - CRC 1SP044833/O-1

FORTE SECURITIZADORA S.A.
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$)257(6(&85,7,=$'25$6$FRPSDQKLDVHFXULWL]DGRUDFRPVHGHQD5XD)LGrQFLR5DPRVFM9LOD2OtPSLD&(3QD&LGDGHH(VWDGRGH6mR3DXORLQVFULWDQR&13-0(Q
 ³6HFXULWL]DGRUD´RX³(PLVVRUD´ QRVWHUPRVGR7HUPRGH6HFXULWL]DomRGH&UpGLWRV,PRELOLiULRVGDVH6pULHVGD(PLVVmRGH
&HUWLILFDGRVGH5HFHEtYHLV,PRELOLiULRVGD(PLVVRUD ´7HUPRGH6HFXULWL]DomR´³(PLVVmR´H³&5,´UHVSHFWLYDPHQWH &2192&$RVWLWXODUHVGRV&5, ³7LWXODUHVGRV&5,´ SDUDSDUWLFLSDUHPGH$VVHPEOHLD
*HUDO ³$*7&5,´ DVHUUHDOL]DGDHPFRQYRFDomRHPGHDEULOGHjVKGHPRGRH[FOXVLYDPHQWHGLJLWDOSRUPHLRGDSODWDIRUPDHOHWU{QLFD0LFURVRIW7HDPVDGPLQLVWUDGDSHOD(PLVVRUD
FRQIRUPH,QVWUXomR1RUPDWLYD&90QGHGHPDLRGH ³,&90´ FXMRDFHVVRGHYHVHUIHLWRSRUPHLRGHOLQNDVHUHQFDPLQKDGRDRV7LWXODUHVGH&5,KDELOLWDGRVVHPSUHMXt]RGDSRVVLELOLGDGH
GHSUHHQFKLPHQWRHHQYLRGHLQVWUXomRGHYRWRjGLVWkQFLDSUHYLDPHQWHjUHDOL]DomRGRFRQFODYHQRVWHUPRVGD,&90SDUDGHOLEHUDUVREUHRVDVVXQWRVTXHFRPS}HPDVHJXLQWH2UGHPGR'LD L D
DSURYDomRRXQmRGDFRQFHVVmRGHFDUrQFLDQRSDJDPHQWRGDV$PRUWL]Do}HV3URJUDPDGDVGRV&5,FRQIRUPHSUHYLVWDVQR$QH[R,,GR7HUPRGH6HFXULWL]DomRSRUXPSHUtRGRGH GR]H PHVHVFRP
UHODomRjVSDUFHODVYLQFHQGDVQRVPHVHVGHDEULOGH LQFOXVLYH DPDUoRGH LQFOXVLYH PDQWHQGRVHRSDJDPHQWRGD5HPXQHUDomRGRV&5, ³&DUrQFLDGH$PRUWL]DomR3URJUDPDGDGRV&5,´ 
LL DDSURYDomRRXQmRSDUDTXHQRSHUtRGRHQWUHRVPHVHVGHRXWXEURGH LQFOXVLYH HPDUoRGH LQFOXVLYH VHMDPUHDOL]DGDV$PRUWL]Do}HV([WUDRUGLQiULDVGRV&5,PHGLDQWHDXWLOL]DomRGH
 FLQTXHQWDSRUFHQWR GRVUHFXUVRVTXHHYHQWXDOPHQWHVHULDPGHVWLQDGRVj&HGHQWHDWtWXORGH6DOGR5HPDQHVFHQWHGR3UHoRGH&HVVmR ³$PRUWL]Do}HV([WUDRUGLQiULDVGH([FHGHQWHV´  LLL D
DSURYDomRRXQmRSDUDTXHVHMDFULDGRQR3DWULP{QLR6HSDUDGRXPIXQGRGHGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV ³)XQGRGH'HVSHVDV2SHUDFLRQDLV´ VHPYDORUHVSHFtILFRFRPDILQDOLGDGHGHSDJDPHQWRGDV
GHVSHVDVRSHUDFLRQDLVGD&HGHQWH ³'HVSHVDV2SHUDFLRQDLV´ SRGHQGRDOLEHUDomRGHUHFXUVRVGHWDO)XQGRGH'HVSHVDV2SHUDFLRQDLVj&HGHQWHVHUUHDOL]DGDVHPSHULRGLFLGDGHHVSHFtILFDPDVHP
TXDOTXHUFDVRPHGLDQWHSUpYLDDSURYDomRGD6HFXULWL]DGRUD LY FDVRDSURYDGDDFULDomRGR)XQGRGH'HVSHVDV2SHUDFLRQDLVDDSURYDomRRXQmRSDUDTXHVHMDWHPSRUDULDPHQWHHVWDEHOHFLGRXP
PHFDQLVPRGHFDVKVZHHSFRPDILQDOLGDGHGHDEDVWHFLPHQWRGR)XQGRGH'HVSHVDV2SHUDFLRQDLVPHFDQLVPRHVWHTXH LYD FRQVLVWLUiQDGHVWLQDomRGH FHPSRUFHQWR GRVUHFXUVRVTXH
HYHQWXDOPHQWHVHULDPSDJRVj&HGHQWHDWtWXORGH6DOGR5HPDQHVFHQWHGR3UHoRGH&HVVmRHFXPXODWLYDPHQWH LYE GHYHUiYLJHUDWpRPrVHPTXHRtQGLFHGHFREHUWXUDGHFUpGLWRVLQGLFDUQDDSXUDomR
GD5D]mR0tQLPDGR6DOGR'HYHGRUYDORULJXDORXVXSHULRUD FHQWRHFLQTXHQWDSRUFHQWR  ³(YHQWRGH(QTXDGUDPHQWR$OYR´ LQGHSHQGHQWHPHQWHGHVXDGDWD ³0HFDQLVPR5HVROXWLYRGH&DVK
6ZHHS´  Y FDVRDSURYDGDDFULDomRGR)XQGRGH'HVSHVDV2SHUDFLRQDLVHR0HFDQLVPR5HVROXWLYRGH&DVK6ZHHSDDSURYDomRRXQmRSDUDTXHRVUHFXUVRVGHVWLQDGRVDR)XQGRGH'HVSHVDV
2SHUDFLRQDLVHPGHWHUPLQDGRPrVTXHVREHMDUHPRPRQWDQWHXWLOL]DGRSDUDDV'HVSHVDV2SHUDFLRQDLVGD&HGHQWHQDTXHOHPrV LHRVUHFXUVRVH[LVWHQWHVQR)XQGRGH'HVSHVDV2SHUDFLRQDLVDSyVDV
OLEHUDo}HVUHODWLYDVjV'HVSHVDV2SHUDFLRQDLVGD&HGHQWHHPXPGHWHUPLQDGRPrV VHMDPGHVWLQDGRVjUHDOL]DomRGHDPRUWL]Do}HVH[WUDRUGLQiULDVGRV&5,DWpTXHXP(YHQWRGH(QTXDGUDPHQWR$OYR
VHMDYHULILFDGR ³$PRUWL]Do}HV([WUDRUGLQiULDVFRP6REHMRGR)XQGRGH'HVSHVDV2SHUDFLRQDLV´  YL DDSURYDomRRXQmRSDUDTXHVHMDUHGX]LGRFRPHIHLWRVDSDUWLUGRPrVGHUHIHUrQFLDGHDEULOGH
RSHUFHQWXDOGD5D]mR0tQLPDGH*DUDQWLDGR)OX[R0HQVDORTXDOFDVRDSURYDGRSDVVDUiDVHUGHILQLWLYDPHQWHDSDUWLUGRPrVGHUHIHUrQFLDGHDEULOGHGH FHQWRHYLQWHSRUFHQWR  ³5HGXomR
GD5D]mR0tQLPDGH*DUDQWLDGR)OX[R0HQVDO´  YLL DDSURYDomRRXQmRSDUDTXHD5D]mR0tQLPDGH*DUDQWLDGR6DOGR'HYHGRUVHMDFRQVLGHUDGDDWHQGLGDQRVSHUtRGRVDVHJXLUGHVFULWRVFDVRVHMDP
YHULILFDGRVRVVHJXLQWHVtQGLFHVGHFREHUWXUDGHFUpGLWRV YLLD  FHPSRUFHQWR QRVPHVHVGHFRPSHWrQFLDGHPDUoRDGH]HPEUR YLLE  FHQWRHGH]SRUFHQWR QRVPHVHVGH
FRPSHWrQFLDGHMDQHLURDGH]HPEUR YLLF  FHQWRHYLQWHSRUFHQWR QRVPHVHVGHFRPSHWrQFLDGHMDQHLURDMXQKRH YLLG  FHQWRHWULQWDSRUFHQWR DSDUWLUGRPrVGH
FRPSHWrQFLDGHMXOKR ³$OWHUDomR7HPSRUiULDGD50*6'´  YLLL DDSURYDomRRXQmRSDUDTXHDSyVDFRQFOXVmRGDVREUDVGR(PSUHHQGLPHQWR,PRELOLiULR FRQIRUPHDVHUDWHVWDGRSRUPHLRGR
KDELWHVHRXGRFXPHQWRHTXLYDOHQWHHPLWLGRSHORyUJmRFRPSHWHQWH HDGLFLRQDOPHQWHDSyVDLQVWDODomRGHWRGRVRVLWHQVQHFHVViULRVjLPSODQWDomRGR(PSUHHQGLPHQWR,PRELOLiULR DVHUFRPSURYDGD
PHGLDQWHHPLVVmRGHUHODWyULRGRVLVWHPD(53GD&HGHQWH VHMDDOWHUDGRRËQGLFHGH$WXDOL]DomR0RQHWiULDGRV&5,GHWRGDVDV6pULHVSDVVDQGRFRPHIHLWRVDSDUWLUGDGDWDGHSDJDPHQWRVXEVHTXHQWH
DRTXHRFRUUHUSRU~OWLPRHQWUHDFRQFOXVmRGDVREUDVHDLQVWDODomRGRVLWHQVDFLPDUHIHULGRVGH,*30SDUD,3&$ ³$OWHUDomRGRËQGLFHGH$WXDOL]DomR0RQHWiULD´  L[ FDVRVHMDDSURYDGDD$OWHUDomRGR
ËQGLFHGH$WXDOL]DomR0RQHWiULDDDSURYDomRRXQmRGDDGRomRGR,*30FRPRtQGLFHVXEVWLWXWLYRLPHGLDWRQDVKLSyWHVHVGHIDOWDRXLPSRVVLELOLGDGHGHXWLOL]DomRGR,3&$SDUDD$WXDOL]DomR0RQHWiULD
FRUUHVSRQGHQWH [ DDSURYDomRRXQmRSDUDDFRQFHVVmRGHZDLYHUj&HGHQWHQRVHQWLGRGHDEVWHUVHGHREVHUYDURDWHQGLPHQWRGDVFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVRXQmRSDUDUHDOL]DomRGHQRYDV
LQWHJUDOL]Do}HVGH&5,QRPRQWDQWHGHDWp5 TXDUHQWDHVHWHPLOK}HVGHUHDLV SHUPLWLQGRVHDUHDOL]DomRGHQRYDVLQWHJUDOL]Do}HVDWpRUHIHULGRPRQWDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHGR
DWHQGLPHQWRGHVXDVUHVSHFWLYDVFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVRXQmR ³:DLYHU1RYDV,QWHJUDOL]Do}HV´  [L DDSURYDomRRXQmRSDUDTXHD&OiXVXODGR&RQWUDWRGH&HVVmRVHMDDGLWDGDQRVWHUPRVD
VHJXLUHTXHWDOUHGDomRWHQKDVHXVHIHLWRVUHWURDWLYRVj'DWDGH(PLVVmR³1mRREVWDQWHRV&UpGLWRV&HGLGRV)LGXFLDULDPHQWHHVWDUHPYLQFXODGRVj&HVVmR)LGXFLiULDDSDUWLUGDDVVLQDWXUDGHFDGD
&RQWUDWR,PRELOLiULRDV3DUWHVVHFRPSURPHWHPDFHOHEUDU³7HUPRGH&HVVmR)LGXFLiULD´QRVPROGHVFRQVWDQWHVGR$QH[R,,, ³7HUPRGH&HVVmR)LGXFLiULD´ HPSHULRGLFLGDGHGHFULWpULRGD6HFXULWL]DGRUD
PDVQXQFDHPLQWHUYDORPHQRUTXHRWULPHVWUDO SDUDIRUPDOL]DUDLQFOXVmRGHQRYRV HRXDPRGLILFDomRGDVFDUDFWHUtVWLFDVGHDQWLJRV &RQWUDWRV,PRELOLiULRVFRQIRUPHLQIRUPDo}HVUHFHELGDVSHOD
6HFXULWL]DGRUDHGHYLGDVSHOD&HGHQWHQRVWHUPRVGR&RQWUDWRGH6HUYLFLQJ$FHOHEUDomRGHWDLV7HUPRVGH&HVVmR)LGXFLiULDVHUiIHLWDGHVGHTXHDFULWpULRGD6HFXULWL]DGRUDKDMDQHFHVVLGDGH´ [LL D
DSURYDomRRXQmRSDUDTXHDRFRUUrQFLDGHTXDLVTXHUGRVVHJXLQWHVHYHQWRVVHMDFRQVLGHUDGDXPD+LSyWHVHGH5HFRPSUD&RPSXOVyULDGRV&UpGLWRV,PRELOLiULRV ³,QFOXVmRGH1RYDV+LSyWHVHVGH5HFRPSUD
&RPSXOVyULDGRV&UpGLWRV,PRELOLiULRV´  [LLD FDVRYHQKDDVHUUHDOL]DGDLQGHSHQGHQWHPHQWHGRYDORUDFRQWUDWDomRGHTXDLVTXHUP~WXRVSHOD&HGHQWHFRPTXDLVTXHUWHUFHLURVDDPRUWL]DomRGHTXDLVTXHU
P~WXRVSDVVLYRVSHOD&HGHQWHFRPTXDLVTXHUWHUFHLURV H[FHWRFRPUHODomRDRP~WXRUHDOL]DGRHPQRYHPEURMXQWRj0RQWHEHOR(PSUHHQGLPHQWRV/WGDLQVFULWDQR&13-0(VRERQ
QRYDORUGH5 GH]PLOK}HVGHUHDLV UHGXomRGRFDSLWDOVRFLDOGD&HGHQWHGLVWULEXLomRHRXSDJDPHQWRSHOD&HGHQWHGHGLYLGHQGRVMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRRXTXDLVTXHURXWUDV
GLVWULEXLo}HVGHOXFURVDRVDFLRQLVWDVGD&HGHQWH [LLE FDVRD&HGHQWHUHDOL]HTXDOTXHUWLSRGHUHQHJRFLDomRGHTXDLVTXHUGHVXDVGtYLGDVFRPTXDOTXHUWHUFHLURHRX [LLF FDVRD&HGHQWHUHDOL]HD
TXLWDomRGHTXDLVTXHUGHVXDVGtYLGDVQDVTXDLVHVWHMDPYLQFXODGRVTXDLVTXHUUHFHEtYHLVRULXQGRVGDFRPHUFLDOL]DomRGDVXQLGDGHVGR(PSUHHQGLPHQWR,PRELOLiULRH[FHWRVHTXDQGRGDTXLWDomRGHFDGD
UHIHULGDGtYLGDWDLVUHFHEtYHLVVHMDPFHGLGRVILGXFLDULDPHQWHSHOD&HGHQWHj6HFXULWL]DGRUDHPJDUDQWLDGRFXPSULPHQWRGDV2EULJDo}HV*DUDQWLGDV [LLL DDSURYDomRRXQmRGDGHVWLWXLomRGD
9yUW['LVWULEXLGRUDGH7tWXORVH9DORUHV0RELOLiULRV/WGDHQTXDQWR$JHQWH)LGXFLiULRH&XVWRGLDQWHGDV&pGXODVGH&UpGLWR,PRELOLiULR ³&&,´ GDRSHUDomRPHGLDQWHDHOHLomRHLPHGLDWDFRQWUDWDomRGD
6LPSOLILF3DYDULQL'LVWULEXLGRUDGH7tWXORVH9DORUHV0RELOLiULRV/WGD ³1RYR$JHQWH)LGXFLiULRH&XVWRGLDQWH´ SDUDDVVXQomRGRVGHYHUHVDWULEXLo}HVHUHVSRQVDELOLGDGHVFRQVWDQWHVGDOHJLVODomRGR
7HUPRGH6HFXULWL]DomRHGHPDLV'RFXPHQWRVGD2SHUDomRDSOLFiYHLVDRDWXDODJHQWHILGXFLiULRHFXVWRGLDQWH [LY DDSURYDomRRXQmRSDUDTXHDDGRomRGDVPDWpULDVFRQVWDQWHVQRVLWHQV L  YL  YLL 
YLLL  L[ H [ GD2UGHPGR'LDVHDSURYDGDVHVWHMDPFRQGLFLRQDGDVDRDFHLWHSHOD&HGHQWH [LYD GDPDMRUDomRSDUD TXLQ]HSRUFHQWR GRYDORUGDPXOWDFRPSHQVDWyULDDVHUFDOFXODGDVREUHR
VDOGRGHYHGRUGRV&5,QDKLSyWHVHGHD&HGHQWHSOHLWHDUDUHDOL]DomRGH5HFRPSUD)DFXOWDWLYDGH&UpGLWRV,PRELOLiULRVH [LYE GHWRGDVDVGHPDLVGHOLEHUDo}HVGRV7LWXODUHVGRV&5,FRQVWDQWHVGHVWD
$VVHPEOHLD*HUDO [Y DDXWRUL]DomRRXQmRSDUDTXHR$JHQWH)LGXFLiULRD6HFXULWL]DGRUDHR1RYR$JHQWH)LGXFLiULRH&XVWRGLDQWHVHHOHLWRSUDWLTXHPWRGRHTXDOTXHUDWRFHOHEUHPWRGRVHTXDLVTXHU
FRQWUDWRVDGLWDPHQWRVRXGRFXPHQWRVQHFHVViULRVSDUDDHIHWLYDomRHLPSOHPHQWDomRGDVPDWpULDVFRQVWDQWHVGD2UGHPGR'LDQRVGRFXPHQWRVUHODFLRQDGRVDRV&5,,QIRUPDo}HV*HUDLV4XDLVTXHU
GRFXPHQWRVHRXLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVUHODFLRQDGRVj2UGHPGR'LDHTXHYHQKDPDVHUREWLGRVSHOD(PLVVRUDVHUmRRSRUWXQDPHQWHGLVSRQLELOL]DGRVQDVSiJLQDVGDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVGD
(PLVVRUD ZZZIRUWHVHFFRPEU HGR$JHQWH)LGXFLiULR ZZZYRUW[FRPEU DRV7LWXODUHVGH&5,SDUDVXSRUWHjVGLVFXVV}HVHGHOLEHUDo}HVDFLPDGHVFULWDV'RFXPHQWRVGH5HSUHVHQWDomR$$VVHPEOHLD
VHUiUHDOL]DGDSRUPHLRGDSODWDIRUPDHOHWU{QLFD0LFURVRIW7HDPVSDUDDTXHOHV7LWXODUHVGH&5,TXHHQYLDUHPSDUDD(PLVVRUDQRHQGHUHoRHOHWU{QLFRJHVWDR#IRUWHVHFFRPEUFRPFySLDSDUDR$JHQWH
)LGXFLiULRQRHQGHUHoRHOHWU{QLFRDJHQWHILGXFLDULR#YRUW[FRPEUSUHIHUHQFLDOPHQWHDWp GRLV GLDVDQWHVGDGDWDGHUHDOL]DomRGD$*7&5,REVHUYDGRRGLVSRVWRQD,&90RVVHJXLQWHVGRFXPHQWRV
D TXDQGRSHVVRDItVLFDFySLDGLJLWDOL]DGDGHGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHYiOLGRFRPIRWRGR7LWXODUGH&5,E TXDQGRSHVVRDMXUtGLFD D ~OWLPRHVWDWXWRVRFLDORXFRQWUDWRVRFLDOFRQVROLGDGRGHYLGDPHQWH
UHJLVWUDGRQDMXQWDFRPHUFLDOFRPSHWHQWH E GRFXPHQWRVVRFLHWiULRVTXHFRPSURYHPDUHSUHVHQWDomROHJDOGR7LWXODUGH&5,H F GRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHYiOLGRFRPIRWRGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOF TXDQGR
IXQGRGHLQYHVWLPHQWR D ~OWLPRUHJXODPHQWRFRQVROLGDGRGRIXQGR E HVWDWXWRRXFRQWUDWRVRFLDOGRVHXDGPLQLVWUDGRURXJHVWRUFRQIRUPHRFDVRREVHUYDGDDSROtWLFDGHYRWRGRIXQGRHGRFXPHQWRV
VRFLHWiULRVTXHFRPSURYHPRVSRGHUHVGHUHSUHVHQWDomRHP$VVHPEOHLD*HUDOGH7LWXODUHVGH&5,H F GRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHYiOLGRFRPIRWRGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOHG FDVRTXDOTXHUGRV7LWXODUHV
GH&5,LQGLFDGRVQRVLWHQV L D LLL DFLPDYHQKDDVHUUHSUHVHQWDGRSRUSURFXUDGRUDOpPGRVUHVSHFWLYRVGRFXPHQWRVLQGLFDGRVDFLPDGHYHUiHQFDPLQKDUSURFXUDomRFRPSRGHUHVHVSHFtILFRVSDUDVXD
UHSUHVHQWDomRQD$*7&5,3DUWLFLSDomRQD$VVHPEOHLD$SDUWLFLSDomRHYRWDomRGRV7LWXODUHVGH&5,VHGDUiSRUPHLRGDSODWDIRUPDHOHWU{QLFD0LFURVRIW7HDPVGHYHQGRVHUREVHUYDGRVRVSURFHGLPHQWRV
GHVFULWRVDEDL[R3DUDSDUWLFLSDUYLDSODWDIRUPDHOHWU{QLFDRV7LWXODUHVGH&5,LQWHUHVVDGRVGHYHPHQWUDUHPFRQWDWRFRPD(PLVVRUDQRHPDLOJHVWDR#IRUWHVHFFRPEUFRPFySLDSDUDDR$JHQWH)LGXFLiULR
QRHPDLODJHQWHILGXFLDULR#YRUW[FRPEUSDUD L HQYLDURVGRFXPHQWRVGHUHSUHVHQWDomRQHFHVViULRV HVSHFLILFDQGRRQRPHGDSHVVRDQDWXUDOTXHHVWDUiSUHVHQWHSHODSODWDIRUPDHOHWU{QLFD HPIRUPDWR
3')H LL UHFHEHUDVFUHGHQFLDLVGHDFHVVRHLQVWUXo}HVSDUDVXDLGHQWLILFDomRGXUDQWHRXVRGDSODWDIRUPD2DFHVVRYLDSODWDIRUPDHOHWU{QLFDHVWDUiUHVWULWRDRV7LWXODUHVGH&5,TXHVHFUHGHQFLDUHPQRV
WHUPRVDTXLGHVFULWRV ³7LWXODUHVGH&5,&UHGHQFLDGRV´ 3RUTXHVW}HVRSHUDFLRQDLVUHFRPHQGDVHTXHRV7LWXODUHVGH&5,&UHGHQFLDGRVHQYLHPHPDLOHGRFXPHQWRVFRQIRUPHLQVWUXo}HVDFLPDFRPD
DQWHFHGrQFLDPtQLPDGH TXDUHQWDHRLWR KRUDVGDUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLDUHVVDOYDGRTXHFDVRQmRVHMDSRVVtYHORHQYLRQHVWHSUD]RSRGHUmRSDUWLFLSDUGD$VVHPEOHLDRV7LWXODUHVGH&5,TXHR
IL]HUHPDWpRKRUiULRHVWLSXODGRSDUDDDEHUWXUDGRVWUDEDOKRV2VFRQYLWHVLQGLYLGXDLVSDUDDGPLVVmRHSDUWLFLSDomRQD$VVHPEOHLDVHUmRUHPHWLGRVDRVHQGHUHoRVGHHPDLOTXHHQYLDUHPDVROLFLWDomRGH
SDUWLFLSDomRHRVGRFXPHQWRVQDIRUPDUHIHULGDQRSDUiJUDIRDFLPD VHQGRUHPHWLGRDSHQDVXPFRQYLWHLQGLYLGXDOSRU7LWXODUGH&5, 6RPHQWHVHUmRDGPLWLGRVSHORVFRQYLWHVLQGLYLGXDLVRV7LWXODUHVGH
&5,&UHGHQFLDGRVHVHXVUHSUHVHQWDQWHVRXSURFXUDGRUHV QRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV &DVRGHWHUPLQDGR7LWXODUGH&5,QmRUHFHEDRFRQYLWHLQGLYLGXDOSDUDSDUWLFLSDomRQD$VVHPEOHLD
FRPDWp YLQWHHTXDWUR KRUDVGHDQWHFHGrQFLDHPUHODomRDRKRUiULRGHLQtFLRGD$VVHPEOHLDGHYHUiHQWUDUHPFRQWDWRFRPD(PLVVRUDSHORHPDLOJHVWDR#IRUWHVHFFRPEURXSHORWHOHIRQH
 RXFRPR$JHQWH)LGXFLiULRSHORHPDLODJHQWHILGXFLDULR#YRUW[FRPEURXSHORWHOHIRQH  FRPQRPtQLPR GXDV KRUDVGHDQWHFHGrQFLDHPUHODomRDRKRUiULRGHLQtFLRGD
$VVHPEOHLDSDUDTXHVHMDSUHVWDGRRVXSRUWHDGHTXDGRHFRQIRUPHRFDVRRDFHVVRGR7LWXODUGH&5,VHMDOLEHUDGRPHGLDQWHRHQYLRGHQRYRFRQYLWHLQGLYLGXDO$(PLVVRUDUHFRPHQGDTXHRV7LWXODUHVGH
&5,DFHVVHPDSODWDIRUPDHOHWU{QLFDFRPDQWHFHGrQFLDGHQRPtQLPR FLQFR PLQXWRVGRLQtFLRGD$VVHPEOHLDDILPGHHYLWDUHYHQWXDLVSUREOHPDVRSHUDFLRQDLVHTXHRV7LWXODUHVGH&5,&UHGHQFLDGRV
VHIDPLOLDUL]HPSUHYLDPHQWHFRPDSODWDIRUPDHOHWU{QLFDSDUDHYLWDUSUREOHPDVFRPDVXDXWLOL]DomRQRGLDGD$VVHPEOHLD$(PLVVRUDQmRVHUHVSRQVDELOL]DSRUSUREOHPDVGHFRQH[mRTXHRV7LWXODUHVGH
&5,&UHGHQFLDGRVYHQKDPDHQIUHQWDUHRXWUDVVLWXDo}HVTXHQmRHVWHMDPVRERFRQWUROHGD(PLVVRUD HJLQVWDELOLGDGHQDFRQH[mRGR7LWXODUGH&5,FRPDLQWHUQHWRXLQFRPSDWLELOLGDGHGDSODWDIRUPD
HOHWU{QLFD0LFURVRIW7HDPVFRPRHTXLSDPHQWRGR7LWXODUGH&5, 9RWRj'LVWkQFLD2V7LWXODUHVGH&5,SRGHUmRRSWDUSRUH[HUFHURVHXGLUHLWRGHYRWRVHPDQHFHVVLGDGHGHLQJUHVVDUSRUYLGHRFRQIHUrQFLD
HQYLDQGRDFRUUHVSRQGHQWHLQVWUXomRGHYRWRjGLVWkQFLDj(PLVVRUDFRPFySLDDR$JHQWH)LGXFLiULRSUHIHUHQFLDOPHQWHHPDWp TXDUHQWDHRLWR KRUDVDQWHVGDUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLD$(PLVVRUD
GLVSRQLELOL]DUiPRGHORGHGRFXPHQWRDVHUDGRWDGRSDUDRHQYLRGDLQVWUXomRGHYRWRjGLVWkQFLDHPVXDSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHV ZZZIRUWHVHFFRPEU HQDSiJLQDGHUHGHPXQGLDOGH
FRPSXWDGRUHVQD&90$LQVWUXomRGHYRWRGHYHUi L HVWDUGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGDHDVVLQDGDSHOR7LWXODUGH&5,RXSRUVHXUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHIRUPDHOHWU{QLFDSRUPHLRGHSODWDIRUPDSDUDDVVLQDWXUDV
HOHWU{QLFDVFRPRXVHPFHUWLILFDGRVGLJLWDLVHPLWLGRVSHOD,&3%UDVLO LL VHUHQYLDGDFRPDDQWHFHGrQFLDDFLPDPHQFLRQDGDH LLL QRFDVRGHR7LWXODUGH&5,VHUSHVVRDMXUtGLFDVHUHQYLDGDDFRPSDQKDGD
GRVLQVWUXPHQWRVGHSURFXUDomRHRX&RQWUDWR(VWDWXWR6RFLDOTXHFRPSURYHRVUHVSHFWLYRVSRGHUHV2VWHUPRVRUDXWLOL]DGRVHPOHWUDVPDL~VFXODVHDTXLQmRGHILQLGRVWHUmRRVVLJQLILFDGRVDHOHVDWULEXtGRV

QR7HUPRGH6HFXULWL]DomR6mR3DXORGHPDUoRGH)257(6(&85,7,=$'25$6$

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 5HQDWR$FDFLRGH$]HYHGR%RUVDQHOOLQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D5XPRXU-HDQV&RQIHFo}HV/WGD(33 &13- H$QD&pOLDGRV6D

EEDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006529-70.2018.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes
França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LETICIA ILSA DA SILVA LOUREIRO, Brasileira, Prendas
do Lar, RG 47089796X, CPF 400.362.838-19, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível
por parte de S I Educação Moderna Ltda, alegando em síntese: apos firmar contrato de prestação de serviços
educacionais, a requerida não honrou integralmente com suas obrigações, deixando de efetuar alguns
pagamentos das parcelas relativas a anuidade escolar, gerando um débto que perfaz o montante de
R$12.925,48 . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de março de 2021. 24 e 25/03

1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 0008596-37.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANTONIO GERALDO
FERREIRA, CPF/MF nº 035.069.546-60 e MARIA DE LOURDES FERREIRA, CPF/MF nº 013.314.556-50,
Ação: Locação de Imóvel Desconsideração da Personalidade Jurídica, por parte de Élcio Zumbano, e não
localizados os réus defere-se a CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, manifestem-se e
requeiram as provas cabíveis, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil e não sendo contestada
a ação, os réus serão considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial nos termos do artigo
257 NCPC . Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.São PauloSP.
J - 24 e 25/03

INTERESSADO: OSVALDO SAIS. PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL- PRENOTAÇÃO
Nº 563.843. IMÓVEL: Rua Doutor Osvaldo Urioste, nº 19, constituído pelo Lote 05, Quadra 12, da Vila Pereira
Barreto, cadastrado na Prefeitura Municipal de São Paulo pelo contribuinte nº 077.038.0058-9, 31º Subdistrito
- Pirituba, nesta Capital, transcrito nesta Serventia sob nºs 7.173 e 7.267.Vanda Maria de Oliveira Penna
Antunes da Cruz, 16ª Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, com fulcro no art. 216-A, § 4º da Lei nº
6.015/73 FAZ SABER que perante a sua Serventia encontra-se prenotado o procedimento de USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIAL, na modalidade Ordinária, requerido por OSVALDO SAIS, brasileiro, comerciante,
divorciado, RG nº 3.773.777-6- SSP/SP, CPF/MF nº 246.449.198-53, residente e domiciliado em Barueri,
neste Estado, à Alameda Rouxinol, nº 118, Residencial Morada dos Pássaros, Aldeia da Serra, o qual solicitou
o reconhecimento do direito de propriedade sobre o imóvel acima identificado, de propriedade de Roberto
Pereira Barretto e Zaida Pereira Barreto, alegando posse mansa e pacífica, pelo período de mais de 11 anos,
tendo como confrontantes: lado direito - Osvaldo Sais, matriculado nest a Serventia sob nº 116.181; lado
esquerdo - Carlos Alberto Santos Cappelleto e Marlene Susana Flores, matriculado nesta Serventia sob nº
32.682 e nos fundos - Carlos Alberto Gajzner da Costa, matriculado nesta Serventia sob nº 67.863; Richard
Chuca Mamani e Josefina Calizaya Sipi, matriculado nesta Serventia sob nº 131.367. Sendo assim, o presente
edital tem por finalidade DAR CIÊNCIA A TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS, para que,
não concordando com a usucapião pretendida, apresentem, no prazo de 15 dias corridos, a contar da
publicação deste Edital, impugnação fundamentada, dirigida ao 16º Oficial de Registro de Imóveis, na Rua
Pamplona, nº 1.593, Jardim Paulista, no horário de expediente das 9 às 16 horas.INFORMA que se não houver
manifestação expressa no prazo informado será presumido como verdadeiros os fatos alegados pelos
Requerentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina
a Lei.
24 e 25/03

9ª VARA CÍVEL – FORO CENTRAL DA CAPITAL - Pça João Mendes s/nº - 7º andar - salas 715/717
- Centro - CEP 01501-900 - Fone: 21716106 e 6108 - E-mail: sp9cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO.
Prazo: 20 dias. Proc. nº 1109468-48.2015.8.26.0100. O Dr. RODRIGO GALVÃO MEDINA, MM Juiz de
Direito da 9ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na forma da lei.
FAZ SABER à PEREZ GARDINI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. (CNPJ 58.655.184/0001-08),
que HELENA DE LOURDES PEREZ GARDINI DRUMOND lhe move e a OUTROS, ação de PROCEDIMENTO COMUM visando a condenação em realizar a resolução do comodato do imóvel localizado
na Av. Brig. Faria Lima, 1988, loja “A”, nesta Capital, bem como em arcar com o pagamento da quota parte
que cabe à autora (25%), devida dos alugueres repassados indevidamente para Alfonso Celso Gardini, em
razão do comodato, desde 02/04/2008, além das custas, despesas processuais, honorários e demais
cominações legais., alegando ser sócia-administradora da empresa requerida em conjunto com Zoe Noely
Perez Gardini e Marcela Perez Gardini; que o imóvel é o único patrimônio da empresa requerida; e que
embora tenha tentado se compor com as sócias nenhuma satisfação foi e tem sido dada. Estando a
requerida 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,CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos
alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o
presente, afixado e publicado. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de março de 2021.
24 e 25/03
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 25ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 9º andar - salas 920 e 924 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-6188
- E-mail: sp25cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo
nº 0003634-63.2021.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. LEILA HASSEM DA PONTE, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a HENRIQUE TENTONI SIMÕES (RG 36.428-73), atualmente em lugar incerto e não sabido, que pelo presente, expedido nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por ELISIO SCALA AUTOMÓVEIS - EPP,
fica INTIMADO para, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGAR
o DÉBITO de R$14.602,67(janeiro/2021), a ser atualizado e acrescido das
cominações legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de MULTA de 10% e de HONORÁRIOS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/2015), os quais incidirão sobre o restante,
caso pague parcialmente, prosseguindo-se o feito com a penhora de bens e
avaliação. Fica ciente também que não pagando, inicia-se o prazo de 15 dias
para IMPUGNAÇÃO, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525
do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passadonesta cidade de São Paulo, aos 18 de março de 2021.
24
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COMPANHIA MÜLLER DE BEBIDAS
CNPJ nº 03.485.775/0001-92
Relatório da Administração
Senhores Acionistas:ŵĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽăƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐůĞŐĂŝƐĞĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂƐ͕ƐƵďŵĞƚĞŵŽƐăĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĞs͘^ĂƐ͘ĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂDƺůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ƌĞůĂƟǀĂƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂƐĚĂƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐĞƌĞůĂƚſƌŝŽĚŽƐĂƵĚŝƚŽƌĞƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͘
WĞƌŵĂŶĞĐĞŵŽƐăŝŶƚĞŝƌĂĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽƉĂƌĂƋƵĂŝƐƋƵĞƌĞƐĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽƐƋƵĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞŵŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ͘
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 ;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨͿ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƐ&ůƵǆŽƐĚĞĂŝǆĂƉĂƌĂŽƐǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵ
31 de dezembro de 2020 e de 2019 ;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨ͕
31 de dezembro de 2020 e de 2019 ;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨͿ
Nota exƟǀŽ
Controladora
Consolidado WĂƐƐŝǀŽĞWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
Nota exControladora
Consolidado
ĞǆĐĞƚŽŽůƵĐƌŽďĄƐŝĐŽĞĚŝůƵşĚŽƉŽƌĂĕĆŽͲĞŵZΨͿ
Circulante
ƉůŝĐĂƟǀĂ 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 Circulante
&ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂĚĂƐƟǀŝͲ
Nota
Controladora
Consolidado
ƉůŝĐĂƟǀĂ 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
4 70.001
11.503 93.423
14.711 ŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͕ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
15
1.291
1.106 20.719 15.492
ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ
2020
2019
2020
2019
Nota
Controladora
Consolidado dades Operacionais
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
5
4
35.640
148
48.727 Arrendamento a Pagar
13
2.721
3.076
4.639
6.827
58.327 32.562 58.327 32.562
ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ
2020
2019
2020
2019 >ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
Contas a receber de clientes
6 72.776
61.406 73.287
62.003 Fornecedores
16 32.566 18.868 51.700 25.305 ZĞĐĞŝƚĂ>şƋƵŝĚĂĚĞsĞŶĚĂƐĞ
ũƵƐƚĞƐƉĂƌĂĐŽŶĐŝůŝĂƌŽůƵĐƌŽůşƋƵŝͲ
Estoques
7 107.445 101.245 119.048 107.363 Obrigações sociais
17 15.540 15.353 17.107 16.822 ^ĞƌǀŝĕŽƐ
25 506.171 440.160 554.406 476.823 ĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĐŽŵŽĐĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽ
Impostos e contribuições a
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĮƐĐĂŝƐ
18 21.897 17.591 22.089 17.817 Custo dos Produtos Vendidos
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͗
recuperar
8
5.359
3.808
5.742
3.960 Partes relacionadas
19 14.034
8.084 14.034
8.084  Ğ ^ĞƌǀŝĕŽƐ WƌĞƐƚĂĚŽƐ            Ϯϲ ;ϯϭϯ͘ϳϭϮͿ ;Ϯϲϯ͘ϱϳϱͿ ;ϯϱϮ͘ϳϳϬͿ ;Ϯϵϲ͘ϰϵϬͿ WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂ/ZĞ^
28 23.171 12.462 26.064 11.201
ƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
9
- 38.009
23.453 Outras contas a pagar
8.883
3.215
9.234
3.416 Variação do Valor Justo
sĂƌŝĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
Partes relacionadas
19
799
- dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
96.932 67.293 139.522 93.763 ĚŽƐƟǀŽƐŝŽůſŐŝĐŽƐ
9
- ;ϭϬ͘ϭϲϮͿ
;ϱϳϲͿ
9
10.162
576 ĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
Outras contas a receber
7.871
7.033 14.231
9.934 Não Circulante
2.332
>ƵĐƌŽƌƵƚŽ
192.459 176.585 211.798 180.909 ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůϭϭ ;ϱ͘ϳϯϰͿ
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
264.255 220.635 343.888 270.151 ŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͕ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
15
3.867
2.587 41.259 32.252 ZĞĐĞŝƚĂƐ;ĞƐƉĞƐĂƐͿKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚĞďĞŶƐ
26 26.227 22.808 33.627 29.416
Não Circulante
Arrendamento a Pagar
13
6.942
836 22.040
4.439 ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂ
 WƌŽǀŝƐĆŽ ƉĂƌĂ ƉĞƌĚĂƐ ŶŽ ĂƟǀŽ    ϭϮ
80
7
80
;ϰϬͿ
ZĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ͗
Imposto de renda e
patrimonial
11
5.734 ;Ϯ͘ϯϯϮͿ
- ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ;ƌĞǀĞƌƐĆŽͿĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ
Impostos e contribuições a
contribuição social diferidos
28 30.482 27.842 50.352 45.391 ŽŵǀĞŶĚĂƐ
6
1.227
1.979
1.227
1.979
26 ;ϭϬϮ͘ϲϰϲͿ ;ϵϰ͘ϲϳϵͿ ;ϭϬϮ͘ϲϰϲͿ ;ϵϰ͘ϲϳϵͿ ƉĂƌĂĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚƵǀŝĚŽƐĂ
recuperar
8
6.291
2.770
6.374
4.033 WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌŝƐĐŽƐĮƐĐĂŝƐ͕
'ĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
26 ;ϰϮ͘ϱϬϮͿ ;ϰϳ͘ϱϱϭͿ ;ϰϲ͘ϰϳϳͿ ;ϱϭ͘ϵϱϳͿ ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ;ƌĞǀĞƌƐĆŽͿĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
21 46.425
47.274 46.461
47.316 ĐşǀĞŝƐĞƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
21
7.051
6.516
7.277
6.669 KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ
ƉĂƌĂŽďƐŽůĞƐĐġŶĐŝĂĚŽƐĞƐƚŽƋƵĞƐ
7
222
592
250
620
Partes relacionadas
19 13.163
16.289 13.163
16.289 WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌĞƐƚĂƵƌĂĕĆŽĂŵďŝĞŶƚĂůϮϮ
428
462  ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ ůşƋƵŝĚĂƐ           Ϯϲ
7.174
7.056
7.682
7.414
24.829
6.983
24.710
6.698 WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂďĞŶĞİĐŝŽƐĂĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐϯϭ
Estoques
7
34
478
34
478 dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
48.342 37.781 121.356 89.213
160
95
160
95
;ϭϭϰ͘ϱϴϱͿ ;ϭϯϳ͘ϱϳϵͿ ;ϭϮϰ͘ϰϭϯͿ ;ϭϯϵ͘ϵϯϴͿ WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
WƌĞĐĂƚſƌŝŽƐĂƌĞĐĞďĞƌ
10 27.473
27.473
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĂǀĞŶĚĂĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐϵ
- 29.604 24.775
>ƵĐƌŽŶƚĞƐĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽ
Imposto de renda e contribuição
Capital social
80.819 61.417 80.819 61.417 Financeiro
71
;ϵϯͿ
10
;ϵϮͿ
77.874
39.006
87.385
40.971 ZĞƐƵůƚĂĚŽŶĂǀĞŶĚĂĚĞĂƟǀŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
social diferidos
28
534
689 Ações em tesouraria
;ϭͿ
;ϭͿ
;ϭͿ
;ϭͿ Resultado Financeiro
13
- ;Ϯ͘ϯϮϬͿ ;ϭ͘ϴϴϳͿ
27
3.624
6.018 ;Ϯ͘ϵϵϰͿ
2.792 ĂŝǆĂĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
Outras contas a receber
2.010
2.205
3.388
2.205 ZĞƐĞƌǀĂƉĂƌĂŝŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐ
7.147
6.145
7.147
6.145 >ƵĐƌŽŶƚĞƐĚŽ/ZĞĚĂ^
81.498
45.024
84.391
43.763 :ƵƌŽƐĞǀĂƌŝĂĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
11 148.411 138.776
- ũƵƐƚĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
89.125 90.855 89.125 90.855 IR e CS
ƐŽďƌĞĂƟǀŽƐŵŽŶĞƚĄƌŝŽƐ
;Ϯ͘ϱϱϬͿ ;ϭ͘ϱϲϭͿ ;Ϯ͘ϱϵϲͿ ;ϭ͘ϲϯϯͿ
/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
12 175.152 181.023 340.531 338.868 ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
80.819 61.417 80.819 61.417 Correntes
28 ;ϮϬ͘ϱϯϭͿ ;ϴ͘ϬϱϰͿ ;ϮϬ͘ϵϰϴͿ ;ϴ͘ϱϲϯͿ Juros apropriados sobre
ŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽĚĞĂƟǀŽƐ
13
9.723
3.756 26.680
11.032 >ƵĐƌŽƐăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
290.001 288.634 290.001 288.634 Diferidos
28 ;Ϯ͘ϲϰϬͿ ;ϰ͘ϰϬϴͿ ;ϱ͘ϭϭϲͿ ;Ϯ͘ϲϯϴͿ ƉĂƐƐŝǀŽƐŵŽŶĞƚĄƌŝŽƐ
768
760
4.955
4.757
/ŶƚĂŶŐşǀĞů
14
247
335
262
382 dŽƚĂůĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
24 547.910 508.467 547.910 508.467
;Ϯϯ͘ϭϳϭͿ ;ϭϮ͘ϰϲϮͿ ;Ϯϲ͘ϬϲϰͿ ;ϭϭ͘ϮϬϭͿ ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ;ƌĞǀĞƌƐĆŽͿ
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
428.929 392.906 464.900 421.292 dŽƚĂůĚŽWĂƐƐŝǀŽĞWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
>ƵĐƌŽ>şƋƵŝĚŽĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
58.327
32.562
58.327
32.562 ĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌŝƐĐŽƐ
dŽƚĂůĚŽƟǀŽ
693.184 613.541 808.788 691.443 >şƋƵŝĚŽ
693.184 613.541 808.788 691.443 >ƵĐƌŽĄƐŝĐŽĞŝůƵşĚŽƉŽƌ
   ĮƐĐĂŝƐ͕ ĐşǀĞŝƐ Ğ ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ      Ϯϭ
1.149 ;ϳ͘ϯϴϰͿ
1.296 ;ϳ͘ϯϮϲͿ
ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘
ĕĆŽĚŽĂƉŝƚĂů^ŽĐŝĂůͲZΨϮϵ
36,90
20,60
ũƵƐƚĞĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞƐŽďƌĞ
ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚĂƐDƵƚĂĕƁĞƐĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬĞĚĞϮϬϭϵ;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨ
ƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌĞƐƚĂƵƌĂĕĆŽĂŵďŝĞŶƚĂů
22
;ϱͿ
1
'ĂŶŚŽĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽďƌĂŶŐĞŶƚĞƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐ
ZĞƐĞƌǀĂ
ũƵƐƚĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ
de créditos tributários
;Ϯϳ͘ϯϱϮͿ ;ϭ͘ϯϰϯͿ ;Ϯϳ͘ϯϱϮͿ ;ϭ͘ϯϰϯͿ
em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 ;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨͿ
Nota
para
patrimonial
ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
Lucros
Lucros à
Total do
82.940 70.272 120.847 99.923
explica- Capital Ações em ŝŶĐĞŶƟǀŽƐ da Compa- em controRetenção de acumula- disposição da patrimônio
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019 sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ
ƟǀĂ social tesouraria
ĮƐĐĂŝƐ
nhia
ladas
Legal
lucros
dos Assembleia
líquido
ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐĞŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐ͗
>ƵĐƌŽ>şƋƵŝĚŽĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
58.327
32.562
58.327
32.562
^ĂůĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
61.417
;ϭͿ
4.160
45.001
47.613
12.284
49.133
267.117
486.724
;ϭϮ͘ϱϵϳͿ ;ϳ͘ϴϭϳͿ ;ϭϮ͘ϱϭϱͿ ;ϳ͘ϰϮϰͿ
- Contas a receber de clientes
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ
24.c
;ϭ͘ϳϯϵͿ
;ϮϬͿ
1.759
- Outros resultados abrangentes
;ϱ͘ϵϳϲͿ 15.162 ;ϭϬ͘ϱϱϲͿ 17.207
ZĞƐƵůƚĂĚŽďƌĂŶŐĞŶƚĞdŽƚĂůĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
58.327 32.562 58.327 32.562 Estoques
ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĐŽŵ
Impostos a recuperar
;ϯ͘ϮϮϳͿ
2.358 ;Ϯ͘ϭϭϵͿ
2.706
ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘
lucro de anos anteriores
24.f
;Ϯ͘ϳϯϱͿ
;Ϯ͘ϳϯϱͿ
1.435 ;Ϯϯ͘ϳϮϳͿ
1.366 ;Ϯϯ͘ϳϰϱͿ
ƉůŝĐĂĕĆŽĞŵŝŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐ
24.b
1.985
;ϭ͘ϵϴϱͿ
- ƐĆŽĞŵŐĞƌĂůŶĆŽƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞŝƐ͗ͻYƵĂŶĚŽŚŽƵǀĞƌĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ;ĐŽ- ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
Outras contas a receber
;ϴϬϮͿ
;ϱϳϰͿ ;ϱ͘ϲϭϬͿ ;ϭ͘ϰϳϱͿ
ZĞǀĞƌƐĆŽĚĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞƚĞŶĕĆŽ
ǀĞŶĂŶƚƐͿĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƉĞůŽĚĞǀĞĚŽƌ͖ŽƵͻƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞŽƵ Fornecedores
13.698
2.117 26.398
1.785
de lucros
24.d
;ϰϵ͘ϭϯϯͿ
49.133
- ŽďƟĚĂƐ ĚĞ ĨŽŶƚĞƐ ĞǆƚĞƌŶĂƐ ŝŶĚŝĐĂŵ ƋƵĞ Ž ĚĞǀĞĚŽƌ ŶĆŽ ŝƌĄ ƉĂŐĂƌ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ ƐĞƵƐ Obrigações sociais
;ϲ͘ϵϴϳͿ
;ϱ͘ϭϳϲͿ
;ϳ͘ϯϵϲͿ
;ϱ͘ϲϴϯͿ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
32.562
32.562 ĐƌĞĚŽƌĞƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂŽŵƉĂŶŚŝĂ;ƐĞŵůĞǀĂƌĞŵĐŽŶƚĂƋƵĂŝƐƋƵĞƌŐĂƌĂŶƟĂƐĚĞƟĚĂƐƉĞůĂ KďƌŝŐĂĕƁĞƐĮƐĐĂŝƐ
3.781 10.991
3.749 10.975
ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ͗
ŽŵƉĂŶŚŝĂͿ͘/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂĂŶĄůŝƐĞĂĐŝŵĂ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞĂŝŶĂ-  KďƌŝŐĂĕƁĞƐ ƉŽƌ ĂĐŽƌĚŽ ũƵĚŝĐŝĂů   ϮϬ
- ;ϯϬ͘ϬϬϬͿ
- ;ϯϬ͘ϬϬϬͿ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ
5.590
;ϴϲϲͿ
5.712
;ϴϴϭͿ
ĚŝŵƉůġŶĐŝĂŽĐŽƌƌĞƋƵĂŶĚŽƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞƐƚĄǀĞŶĐŝĚŽŚĄŵĂŝƐĚĞϯϬĚŝĂƐ͕ĂŵĞŶŽƐ Outras contas a pagar
propostos
24.f
;ϴ͘ϬϴϰͿ
;ϴ͘ϬϴϰͿ ƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞŶŚĂŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĂǌŽĄǀĞŝƐĞƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞŝƐƋƵĞĚĞŵŽŶƐƚƌĞŵƋƵĞƵŵ ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ
ZĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞƚĞŶĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐ
24.d
49.133 ;ϰϵ͘ϭϯϯͿ
77.855 32.740 119.876 63.388
ĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
>ƵĐƌŽƐăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
24.e
- ;Ϯϰ͘ϮϱϮͿ
24.252
- ĐƌŝƚĠƌŝŽĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂŵĂŝƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐĞũĂŵĂŝƐĂĚĞƋƵĂĚŽ͘;ǀŝŝͿƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ Juros
pagos
;ϰϵϵͿ
;ϳϬϮͿ
;Ϯ͘ϲϱϵͿ
;Ϯ͘ϵϲϭͿ
^ĂůĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
61.417
;ϭͿ
6.145
43.262
47.593
12.284
49.133
288.634
508.467 ƐƵũĞŝƚŽƐăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞƐƚĄƐƵũĞŝƚŽăƌĞĚƵĕĆŽĂŽ IR e CS pagos
;ϮϮ͘ϯϯϲͿ
;ϳ͘ϱϵϲͿ
;ϮϮ͘ϴϴϴͿ
;ϴ͘ϭϱϬͿ
ǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůƋƵĂŶĚŽƵŵŽƵŵĂŝƐĞǀĞŶƚŽƐƋƵĞƚĞŶŚĂŵƵŵŝŵƉĂĐƚŽŶĞŐĂƟǀŽƐŽďƌĞ
ĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ
24.a 19.402
;ϭϵ͘ϰϬϮͿ
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ
24.c
;ϭ͘ϳϭϰͿ
;ϭϲͿ
1.730
- ŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĨƵƚƵƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐĚĂƋƵĞůĞĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƟǀĞƌŽĐŽƌƌŝĚŽ͘ƐĞǀŝĚġŶ- ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ;ĂƉůŝͲ
55.020 24.442 94.329 52.277
ĐŝĂƐĚĞƋƵĞŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞƐƚĄƐƵũĞŝƚŽăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůŝŶĐůƵĞŵĚĂĚŽƐ ĐĂĚŽŶĂƐͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĐŽŵ
lucro de anos anteriores
24.f
;ϰ͘ϴϱϬͿ
;ϰ͘ϴϱϬͿ ŽďƐĞƌǀĄǀĞŝƐƐŽďƌĞŽƐĞǀĞŶƚŽƐĂƐĞŐƵŝƌ͗;ĂͿŝĮĐƵůĚĂĚĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĚŽĞŵŝƐƐŽƌ &ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂĚĂƐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
35.635 33.243 48.579 33.178
ƉůŝĐĂĕĆŽĞŵŝŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐ
24.b
1.002
;ϭ͘ϬϬϮͿ
- ŽƵ ĚŽ ĚĞǀĞĚŽƌ͖ ;ďͿ sŝŽůĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ ƚĂů ĐŽŵŽ ŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂ ŽƵ ĞǀĞŶƚŽ ƉĂƐƐĂĚŽ ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
;ǀŝĚĞŝƚĞŵ;ŝŝͿĂĐŝŵĂͿ͖;ĐͿK;ƐͿĐƌĞĚŽƌ;ĞƐͿĚŽĚĞǀĞĚŽƌ͕ƉŽƌŵŽƟǀŽƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐŽƵĐŽŶƚƌĂ- /ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĞĂĚŝĂŶƚĂͲ
ZĞǀĞƌƐĆŽĚĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞƚĞŶĕĆŽ
de lucros
24.d
;ϰϵ͘ϭϯϯͿ
49.133
- ƚƵĂŝƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăĚŝĮĐƵůĚĂĚĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂĚŽĚĞǀĞĚŽƌ͕ĐŽŶĐĞĚĞƵĂŽĚĞǀĞĚŽƌƵŵĚĞƐ- mentos para futuro aumento
de
capital
em
controlada
11
;ϰ͘ϳϬϬͿ
;ϭϵ͘ϱϬϬͿ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
58.327
58.327 ĐŽŶƚŽ ƋƵĞ Ž ĐƌĞĚŽƌ ŶĆŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŝĂ ĚĞ ŽƵƚƌĂ ĨŽƌŵĂ͖ ;ĚͿ  ƉƌŽǀĄǀĞů ƋƵĞ Ž ĚĞǀĞĚŽƌ
ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞďĞŶƐĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽϭϮ ;ϭϱ͘ϯϬϯͿ ;ϭϴ͘ϳϲϱͿ ;Ϯϱ͘ϬϴϴͿ ;ϯϭ͘ϬϯϳͿ
ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ͗
ĚĞĐůĂƌĞĨĂůġŶĐŝĂŽƵŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂĚĞƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͖ŽƵ;ĞͿKĚĞƐĂƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽ ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŝŶƚĂŶŐşǀĞů
14
;ϯϯͿ
;ϳϵͿ
;ϯϯͿ
;ϳϵͿ
ZĞƐĞƌǀĂůĞŐĂů
24.d
2.917
;Ϯ͘ϵϭϳͿ
- ĚĞ Ƶŵ ŵĞƌĐĂĚŽ ĂƟǀŽ ƉĂƌĂ ĂƋƵĞůĞ ĂƟǀŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ ĚĞǀŝĚŽ ăƐ ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘
ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽƐƉĞůĂǀĞŶĚĂ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ
;ǀŝŝŝͿWŽůşƟĐĂĚĞďĂŝǆĂŽŵƉĂŶŚŝĂďĂŝǆĂƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƋƵĂŶĚŽŚĄŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
338
170
373
170
propostos
24.f
- ;ϭϰ͘ϬϯϰͿ
;ϭϰ͘ϬϯϰͿ ƋƵĞŝŶĚŝĐĂŵƋƵĞŽĚĞǀĞĚŽƌĞƐƚĄĐŽŵŐƌĂǀĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞŶĆŽŚĄƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ ĚĞďĞŶƐĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ZĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞƚĞŶĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐ
24.d
65.618 ;ϲϱ͘ϲϭϴͿ
- ƌĞĂůŝƐƚĂƐĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ƋƵĂŶĚŽŽĚĞǀĞĚŽƌĞƐƚĄĞŵůŝƋƵŝĚĂĕĆŽŽƵĚĞĐůĂ- 'ĂƐƚŽƐĐŽŵƉůĂŶƟŽĚĞ
9
- ;ϯϰ͘ϵϯϮͿ ;Ϯϳ͘ϭϳϮͿ
>ƵĐƌŽƐăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
24.e
- ;Ϯϱ͘ϲϭϵͿ
25.619
- ƌŽƵĨĂůġŶĐŝĂ͕ŽƵ͕ŶŽĐĂƐŽĚĞĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ͕ƋƵĂŶĚŽŽƐǀĂůŽƌĞƐĞƐƚĆŽǀĞŶĐŝĚŽƐŚĄŵĂŝƐ ĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĞƐŽũĂ
^ĂůĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ
80.819
;ϭͿ
7.147
41.548
47.577
15.201
65.618
290.001
547.910 ĚĞĚŽŝƐĂŶŽƐ͕ŽƋƵĞŽĐŽƌƌĞƌƉƌŝŵĞŝƌŽ͘KƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐďĂŝǆĂĚŽƐƉŽĚĞŵĂŝŶĚĂĞƐƚĂƌ ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
15.937 ;ϰ͘ϵϯϭͿ ;ϭϭ͘ϭϬϭͿ ;Ϯϰ͘ϵϰϬͿ
ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘
ƐƵũĞŝƚŽƐĂĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĞǆĞĐƵĕĆŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĂ &ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂĚĂƐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞ&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
ƚĂĚĞũƵƌŽƐĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƵƐĂŶĚŽŽŵĠƚŽĚŽĚĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂƉĂƌĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ůĞǀĂŶĚŽĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂŽƉŝŶŝĆŽůĞŐĂůƋƵĂŶĚŽĂĚĞƋƵĂĚŽ͘YƵĂůƋƵĞƌǀĂůŽƌ ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽƐ;ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐͿ
EŽƚĂƐǆƉůŝĐĂƟǀĂƐăƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ĚĂĚşǀŝĚĂŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĞĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽ ƌĞĐƵƉĞƌĂĚŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘;ŝǆͿDĞŶƐƵƌĂĕĆŽĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞƌĚĂƐ ĚĞƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐ
/ŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵ
378 ;ϯ͘ϲϳϲͿ
378 ;ϯ͘ϲϳϲͿ
ĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͘WĂƌĂĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ĞǆĐĞƚŽƉŽƌĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ de crédito esperadas A mensuração das perdas de crédito esperadas é uma função da /ŶŐƌĞƐƐŽĚĞŶŽǀŽƐĞŵƉƌĠƐƟͲ
31 de dezembro de 2020 e de 2019
ƐƵũĞŝƚŽƐăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐŽƵŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐ͕ĂƌĞĐĞŝƚĂĚĞũƵƌŽƐĠ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂ͕ƉĞƌĚĂƉŽƌŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂ;ŽƵƐĞũĂ͕ĂĞǆƚĞŶƐĆŽĚĂƉĞƌĚĂ ŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨ͕ĞǆĐĞƚŽƐĞŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂͿ
3.000
- 18.009
1. Informações Gerais  ŽŵƉĂŶŚŝĂ DƺůůĞƌ ĚĞ ĞďŝĚĂƐ ;͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͟ ŽƵ ͞ĐŽŶƚƌŽůĂ- ĐĂůĐƵůĂĚĂĂƉůŝĐĂŶĚŽĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂĂŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůďƌƵƚŽĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͕ ƐĞŚŽƵǀĞƌŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂͿĞĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽŶĂŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂ͘ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞ WĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞĞŵƉƌĠƐƟͲ
ĚŽƌĂ͟Ϳ͕ƐĞĚŝĂĚĂŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞWŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂ͕ŶŽĞƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ƚĞŵƉŽƌĂƟǀŝĚĂĚĞ ĞǆĐĞƚŽƉŽƌĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐĞƚŽƌŶĂŵĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐƵũĞŝ- ĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂĞƉĞƌĚĂƉŽƌŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂƐĞďĂƐĞŝĂŶŽƐĚĂĚŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐĂũƵƐƚĂĚŽƐ ŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;ϭ͘ϬϵϱͿ ;ϭ͘ϲϬϰͿ ;ϭϬ͘ϴϴϴͿ ;ϭϬ͘ϯϱϯͿ
ƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞĂĨĂďƌŝĐĂĕĆŽĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂĐŚĂĕĂĞĚĞŽƵƚƌĂƐďĞďŝĚĂƐĂůĐŽſůŝĐĂƐ͕ ƚŽƐăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů;ǀŝĚĞĂďĂŝǆŽͿ͘WĂƌĂĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ- ƉĞůĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂĐĞƌĐĂĚŽĨƵƚƵƌŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƐĐƌŝƚŽĂĐŝŵĂ͘ŵƌĞůĂĕĆŽăĞǆƉŽƐŝĕĆŽŶĂ WĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƐƐŝǀŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
;ϯ͘ϰϲϬͿ ;ϯ͘ϳϱϴͿ ;ϯ͘ϳϯϯͿ ;ϯ͘ϵϯϰͿ
24 ;ϴ͘ϮϴϮͿ ;ϯ͘ϲϮϴͿ ;ϴ͘ϮϴϮͿ ;ϯ͘ϲϮϴͿ
ĐƵũĂƐŵĂƌĐĂƐƐĆŽĚĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽĐĂƉŝƚĂů ŵĞŶƚĞƐƵũĞŝƚŽƐăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĐŽŶŚĞĐĞĂƌĞĐĞŝƚĂĚĞũƵ- ŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂ͕ƉĂƌĂĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ĞůĂĠƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉĞůŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůďƌƵƚŽĚŽ WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
ƐŽĐŝĂůĚĞŽƵƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ĐŽŵŽƐſĐŝŽĐŽƟƐƚĂŽƵĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŶĂĨŽƌŵĂĚĞĂƐƐŽ- ƌŽƐĂƉůŝĐĂŶĚŽĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͘^Ğ͕Ğŵ ĂƟǀŽŶĂĚĂƚĂĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽ͖ƉĂƌĂĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞŐĂƌĂŶƟĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽŝŶĐůƵŝŽǀĂ- ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ;ĂƉůŝĐĂĚŽ
;ϭϮ͘ϰϱϵͿ ;ϭϮ͘ϲϲϲͿ ;ϰ͘ϱϭϲͿ ;ϭϴ͘ϱϵϭͿ
ĐŝĂĕĆŽ;͞ũŽŝŶƚǀĞŶƚƵƌĞƐ͟Ϳ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽƐƐƵŝĂƵŶŝĚĂĚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂů;ĚĞƐƟůĂƌŝĂͿůŽĐĂůŝǌĂĚĂ ƉĞƌşŽĚŽƐĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐ͕ŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƵũĞŝƚŽ ůŽƌďĂŝǆĂĚŽŶĂĚĂƚĂĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽ͕ũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵƋƵĂŝƐƋƵĞƌǀĂůŽƌĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĂƐĞƌĞŵ ŶĂƐͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
ŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞWŽƌƚŽ&ĞƌƌĞŝƌĂ͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ;ĞƐƟůĂƌŝĂ>ĂŐĞĂĚŽͿ͕ƋƵĞƉƌŽĚƵǌƐƵĂ ăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůŵĞůŚŽƌĂƌĚĞŵŽĚŽƋƵĞŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŶĆŽĞƐƚĞũĂŵĂŝƐ ďĂŝǆĂĚŽƐŶŽĨƵƚƵƌŽŶĂĚĂƚĂĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĐŽŵďĂƐĞŶĂƚĞŶĚġŶĐŝĂŚŝƐ- ƵŵĞŶƚŽ;ŝŵŝŶƵŝĕĆŽͿĚĞĂŝǆĂ
8.746
58.498
6.845 78.712
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĂƚĠƌŝĂͲƉƌŝŵĂ͖ĚƵĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂƉĂĚƌŽŶŝǌĂĕĆŽĞĞŶǀĂƐĂŵĞŶƚŽĚĂĐĂĐŚĂĕĂĞ ƐƵũĞŝƚŽăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͕ĂƌĞĐĞŝƚĂĚĞũƵƌŽƐĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĂƉůŝĐĂŶĚŽĂƚĂǆĂ ƚſƌŝĐĂ͕ŶŽĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĨƵƚƵƌĂƐĞƐ- ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĂŝǆĂ
ĚĞŽƵƚƌĂƐďĞďŝĚĂƐĂůĐŽſůŝĐĂƐ͕ƐĞŶĚŽƵŵĂůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞWŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂ͕ƐƚĂ- ĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂĂŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůďƌƵƚŽĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͘WĂƌĂĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐƵũĞŝ- ƉĞĐşĮĐĂƐĚŽƐĚĞǀĞĚŽƌĞƐĞĞŵŽƵƚƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂĐĞƌĐĂĚŽĨƵƚƵƌŽƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͘WĂƌĂĂƟ- ĂŝǆĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞ
4 11.503
4.658 14.711
5.965
ĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽĞĂŽƵƚƌĂƵŶŝĚĂĚĞŶŽŵƵŶşĐŝƉŝŽĚĞĂďŽĚĞ^ĂŶƚŽŐŽƐƟŶŚŽ͕ƐƚĂĚŽĚĞ ƚŽƐăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐŽƵŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĐŽŶŚĞĐĞĂ ǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ĂƉĞƌĚĂĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂĠĞƐƟŵĂĚĂĐŽŵŽĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞƚŽĚŽƐŽƐ ĂŝǆĂŶŽ/ŶşĐŝŽĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
WĞƌŶĂŵďƵĐŽ͘ƐƵĂƐĞĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĞƐƚĄůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞWŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂ͕ ƌĞĐĞŝƚĂĚĞũƵƌŽƐĂƉůŝĐĂŶĚŽĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂĂũƵƐƚĂĚĂĐŽŵďĂƐĞŶŽĐƌĠĚŝƚŽĂŽĐƵƐƚŽ ŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐƋƵĞƐĆŽĚĞǀŝĚŽƐĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĐŽŶƚƌĂƚŽĞ ĂŝǆĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞ
4 70.001 11.503 93.423 14.711
ƐƚĂĚŽ^ĆŽWĂƵůŽ͘ƵŶŝĚĂĚĞĨĂďƌŝůĚĞĂďŽĚĞ^ĂŶƚŽŐŽƐƟŶŚŽͲWƉĂƐƐŽƵĂƐĞƌĞǆƉůŽƌĂ- ĂŵŽƌƟǌĂĚŽĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĂƉſƐŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͘KĐĄůĐƵůŽŶĆŽƌĞǀĞƌƚĞĂ ƚŽĚŽƐŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƉĞƌĂƌĞĐĞďĞƌ͕ĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽƐĐŽŵďĂƐĞŶĂƚĂǆĂ ĂŝǆĂŶŽ&ŝŶĂůĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘
ĚĂƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŵƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳ͕ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĂ ďĂƐĞďƌƵƚĂŵĞƐŵŽƋƵĞŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŵĞůŚŽƌĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶ- ĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂŽƌŝŐŝŶĂů͘WĂƌĂƵŵǀĂůŽƌĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂDƺůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐEŽƌĚĞƐƚĞ͘ƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞƐƵĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĂƚĠ- ƚĞĚĞŵŽĚŽƋƵĞŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŶĆŽĞƐƚĞũĂŵĂŝƐƐƵũĞŝƚŽăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄ- ƵƐĂĚŽƐŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐĞƐƚĆŽĞŵůŝŶŚĂĐŽŵŽƐŇƵǆŽƐ
ƌŝĂͲƉƌŝŵĂƉĞůĂĚĞƐƟůĂƌŝĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂϴϮ͕ϳй;ϴϬ͕ϴйĞŵϮϬϭϵͿĚŽƚŽƚĂůĚĞƉƌŽĚƵƚŽĂĐĂďĂĚŽ ǀĞů͘ƌĞĐĞŝƚĂĚĞũƵƌŽƐĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĞŝŶĐůƵşĚŽŶĂƌƵďƌŝĐĂ͞ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶ- ĚĞĐĂŝǆĂƵƐĂĚŽƐŶĂŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽ
ĞŶǀĂǌĂĚŽ ƉĞůĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ Ž ƚŽƚĂů ĚĂ ĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ ƉƌŽĐĞƐƐĂĚĂ ƉŽƌ ĞƐƚĂ ƵŶŝĚĂĚĞ͕ ĐĞŝƌĂƐʹƌĞĐĞŝƚĂĚĞũƵƌŽƐ͟;ŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϮϳͿ͘;ŝŝͿ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐ WϬϲ;ZϮͿͲKƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽDĞƌĐĂŶƟů͘WĂƌĂƵŵĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞŐĂƌĂŶƟĂĮϲϬ͕ϯй;ϳϲ͕ϵйĞŵϮϬϭϵͿĨŽƌĂŵĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵͲWĞĐƵĄƌŝĂ͕Őƌŝ- ĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐKƐơƚƵůŽƐĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐŵĂŶƟ- ŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĠŽďƌŝŐĂĚŽĂĞĨĞƚƵĂƌƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĂƉĞŶĂƐĞŵĐĂƐŽ
ĐƵůƚƵƌĂĞŽŵĠƌĐŝŽ/Z>/ĞĚĂƉĂƌƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂŽŶĚŽŵşŶŝŽŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝŽ'ƵŝůŚĞƌŵĞ ĚŽƐ ƉĞůĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƐĆŽ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐ ĂŽ ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ŽƵƚƌŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂƉĞůŽĚĞǀĞĚŽƌĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƋƵĞĠŐĂƌĂŶƟDƺůůĞƌ &ŝůŚŽ Ğ KƵƚƌŽƐ ;͞ŽŶĚŽŵşŶŝŽ 'D&K͟Ϳ͕ ĞƐƚĞ ƷůƟŵŽ ƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞ ĂŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ abrangentes. KƐ ƚşƚƵůŽƐ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐ ƐĆŽ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐ ĂŽ ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ĚŽ͕ĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĞƐƉĞƌĂĚĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĞƐƉĞƌĂĚŽƐƉĂƌĂƌĞĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ͘ƵŶŝĚĂĚĞĚĞĂďŽĚĞ^ĂŶƚŽŐŽƐƟŶŚŽ͕ƐƚĂĚŽĚĞWĞƌŶĂŵďƵĐŽ͕ƚĞŵƉŽƌ acrescidos dos custos da transação.^ƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝů ďŽůƐĂƌ Ž ĚĞƚĞŶƚŽƌ ĚĂ ƉĞƌĚĂ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ ŝŶĐŽƌƌŝĚĂ͕ ĚĞĚƵǌŝĚŽƐ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ǀĂůŽƌ ƋƵĞ Ă
ĂƟǀŝĚĂĚĞƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞĂƉĂĚƌŽŶŝǌĂĕĆŽ͕ŽĞŶŐĂƌƌĂĨĂŵĞŶƚŽĞĂĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂ- ĚĞƐƐĞƐ ƚşƚƵůŽƐ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĞ ŐĂŶŚŽƐ ŽƵ ƉĞƌĚĂƐ ĐĂŵďŝĂŝƐ ;ǀŝĚĞ ĂďĂŝǆŽͿ͕ ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƉĞƌĂƌĞĐĞďĞƌĚŽĚĞƚĞŶƚŽƌ͕ĚŽĚĞǀĞĚŽƌŽƵĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌĂƉĂƌƚĞ͘^ĞĂ
ĐŚĂĕĂĞĚĞŽƵƚƌĂƐďĞďŝĚĂƐĂůĐŽſůŝĐĂƐ͕ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ϴ͕ϯй;ϴ͕ϮйĞŵ ŐĂŶŚŽƐ ŽƵ ƉĞƌĚĂƐ ƉŽƌ ƌĞĚƵĕĆŽ ĂŽ ǀĂůŽƌ ƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů ;ǀŝĚĞ ĂďĂŝǆŽͿ͕ Ğ ƌĞĐĞŝƚĂ ĚĞ ũƵƌŽƐ ŽŵƉĂŶŚŝĂŵĞŶƐƵƌŽƵĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐƉĂƌĂƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞŵǀĂůŽƌ
ϮϬϭϵͿĚŽƚŽƚĂůĞŶǀĂƐĂĚŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͕ĐƵũĂŵĂƚĠƌŝĂͲƉƌŝŵĂĠƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĂĚƋƵŝƌŝĚĂ ĐĂůĐƵůĂĚĂ ƵƐĂŶĚŽ Ž ŵĠƚŽĚŽ ĚĂ ƚĂǆĂ ĚĞ ũƵƌŽƐ ĞĨĞƚŝǀĂ ;ǀŝĚĞ ŝƚĞŵ ;ŝͿ ĂĐŝŵĂͿ ƐĆŽ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞăWĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂƷƟůŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ŵĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĂ
ĐŽŵƚĞƌĐĞŝƌŽƐĞĐŽŶƚĂĐŽŵŝŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐŶŽƐąŵďŝƚŽƐĨĞĚĞƌĂůĞĞƐƚĂĚƵĂů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐ ŶŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ. KƐ ǀĂůŽƌĞƐ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ŶŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵ ĂŽƐ ĚĂƚĂĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽĂƚƵĂůƋƵĞĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐƉĂƌĂĂWĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂƷƟůŶĆŽƐĆŽŵĂŝƐ
ĐŽŵĞŶƚĂĚŽŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϮϯ͘WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ ǀĂůŽƌĞƐƋƵĞƚĞƌŝĂŵƐŝĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞĞƐƐĞƐƚşƚƵůŽƐĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐƚŝǀĞƐƐĞŵ ĂƚĞŶĚŝĚĂƐ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂŵĞŶƐƵƌĂĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĞŵǀĂůŽƌĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞăWĚŽ
ĚĞϮϬϮϬĞĚĞϮϬϭϵ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽƐƐƵŝƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͗ĂͿsĂůĞ ƐŝĚŽ ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐ ĂŽ ĐƵƐƚŽ ĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ. dŽĚĂƐ ĂƐ ŽƵƚƌĂƐ ǀĂƌŝĂĕƁĞƐ ŶŽ ǀĂůŽƌ ĐŽŶƚĄďŝů ƉĞƌşŽĚŽĚĞϭϮŵĞƐĞƐŶĂĚĂƚĂĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽĂƚƵĂů͕ĞǆĐĞƚŽƉĞůŽƐĂƟǀŽƐĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐƋƵĂŝƐ
ĚŽyŝŶŐƵͲWĞĐƵĄƌŝĂ͕ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞŽŵĠƌĐŝŽ/Z>/;͞sĂůĞĚŽyŝŶŐƵ͟ͿĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞ ĚĞƐƐĞƐ ƚşƚƵůŽƐ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐ ƐĆŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐ Ğŵ ŽƵƚƌŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ Ğ ĂĂďŽƌĚĂŐĞŵƐŝŵƉůŝĮĐĂĚĂĨŽŝƵƟůŝǌĂĚĂ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĐŽŶŚĞĐĞƵŵŐĂŶŚŽŽƵƉĞƌĚĂƉŽƌ
ĚŽyŝŶŐƵĠƵŵĂĞŵƉƌĞƐĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞůŝŵŝƚĂĚĂ͕ĐŽŵƐĞĚĞŶŽŵƵŶŝĐş- ĂĐƵŵƵůĂĚĂƐ ŶĂ ƌĞƐĞƌǀĂ ĚĞ ƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ. YƵĂŶĚŽ ĞƐƐĞƐ ƚşƚƵůŽƐ ƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƉĂƌĂƚŽĚŽƐŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĐŽŵ
ƉŝŽĚĞWŽƌƚŽ&ĞƌƌĞŝƌĂ͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĞƚĞŵĐŽŵŽĂƟǀŝĚĂĚĞƐƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞƐ͗;ŝͿ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐ ƐĆŽ ďĂŝǆĂĚŽƐ͕ ŽƐ ŐĂŶŚŽƐ ŽƵ ƉĞƌĚĂƐ ĂĐƵŵƵůĂĚĂƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƵŵĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂũƵƐƚĞĂŽƐĞƵǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵĂĐŽŶƚĂĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂ
ƉůĂŶƟŽĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĞŵƚĞƌƌĂƐƉƌſƉƌŝĂƐĞĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐƉĂƌĂĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽăĞƐƟůĂƌŝĂ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐĞŵŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐƐĆŽƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐƉĂƌĂŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ. ƉĞƌĚĂƐ͕ĞǆĐĞƚŽƉĞůŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂƋƵĞƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽ
>ĂŐĞĂĚŽ͕ĮůŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖Ğ;ŝŝͿ ĞǆĞƌĐĞƌĂĂƟǀŝĚĂĚĞĚĞƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞĐŽƌƚĞ ;ŝŝŝͿ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐĚĞƐŝŐŶĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͕ƉĂƌĂŽƐƋƵĂŝƐĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂ
ĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌƉĂƌĂĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĂůĠŵĚĞƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƉůĂŶƟŽĞŵĂ- ĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ EŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ŝŶŝĐŝĂů͕ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƉŽĚĞ ĨĂǌĞƌ Ă ŽƉĕĆŽ ŝƌƌĞǀŽŐĄǀĞů ƉĞƌĚĂƐĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĞŵŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐĞĂĐƵŵƵůĂĚĂŶĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĂƐůĂǀŽƵƌĂƐƉĂƌĂŽŽŶĚŽŵşŶŝŽ'D&K͕ƚĂŵďĠŵŶŽƐƚĂĚŽĚĞ São Paulo. ďͿ ;ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽͿĚĞĚĞƐŝŐŶĂƌŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐ ǀĂůŝĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ͕ĞŶĆŽƌĞĚƵǌŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŶŽďĂůĂŶĕŽ
ĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂͲŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕WĞĐƵĄƌŝĂĞŽŵĠƌĐŝŽ>ƚĚĂ͘;͞ĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂ͟ͿĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ ĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͘ĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ patrimonial.Ϯ͘ϰ͘ϭ͘ĂŝǆĂĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŽŵƉĂŶŚŝĂďĂŝǆĂƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
é uma sociedade por ĐŽƚĂƐĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞůŝŵŝƚĂĚĂĐŽŵƐĞĚĞŶĂ&ĂǌĞŶĚĂĞŶƚƌŽ ƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐŶĆŽĠƉĞƌŵŝƟĚĂƐĞŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵŝŶƐƚƌƵ- ĂƉĞŶĂƐƋƵĂŶĚŽŽƐĂƟǀŽƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽĂŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚŽĂƟǀŽĞǆƉŝƌĂŵ͕ŽƵƋƵĂŶĚŽĂ
ĚĂDĂƚĂ͕ŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞEŽǀĂhďŝƌĂƚĆ͕ƐƚĂĚŽĚŽDĂƚŽ'ƌŽƐƐŽ͘ŵϮϬϭϰƚĞǀĞŝŶşĐŝŽĂ ŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐĨŽƌŵĂŶƟĚŽƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽŽƵƐĞĨŽƌƵŵĂĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĐŽŶƟŶ- ŽŵƉĂŶŚŝĂƚƌĂŶƐĨĞƌĞŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƚŽĚŽƐŽƐƌŝƐĐŽƐĞďĞŶĞİĐŝŽƐ
ĐĞƐƐĂĕĆŽĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƉĞĐƵĄƌŝĂƐ͕ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐŶŽŝŵſǀĞůƌƵƌĂůĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽĨĂǌĞŶĚĂĞŶ- ŐĞŶƚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƉŽƌƵŵĐŽŵƉƌĂĚŽƌĞŵƵŵĂĐŽŵďŝŶĂĕĆŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐ͘hŵĂƟǀŽĮŶĂŶ- ĚĂƟƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽĂƟǀŽƉĂƌĂŽƵƚƌĂĞŶƟĚĂĚĞ͘^ĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂ não transfere ou retém
ƚƌŽĚĂDĂƚĂ͕ĂƚĠĞŶƚĆŽĞǆƉůŽƌĂĚĂƉĞůĂĐŝŶĚŝĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵ;ĐŝƐĆŽƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵũƵůŚŽĚĞ ĐĞŝƌŽĠŵĂŶƟĚŽƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽƐĞ͗ͻ&ŽƌĂĚƋƵŝƌŝĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂƐĞƌǀĞŶĚŝĚŽĂ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƚŽĚŽƐŽƐƌŝƐĐŽƐĞďĞŶĞĨşĐŝŽƐĚĂƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĞĐŽŶƚŝŶƵĂĂĐŽŶƚƌŽůĂƌŽ
ϮϬϭϰͿĞĂĚŽƉƌŽũĞƚŽĚĞĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚĂĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŐƌĆŽƐ͕ĂƉƌŽǀĂĚŽƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞ ĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ͖ŽƵͻEŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĨŽƌƉĂƌƚĞĚĞƵŵĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĂƚŝǀŽƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĐŽŶŚĞĐĞƐƵĂƉĂƌĐĞůĂƌĞƟĚĂŶŽĂƟǀŽĞƵŵĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĚĂŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͕ŽĐŽƌƌŝĚĂĞŵϯϭ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĞƚĞŵƵŵƉĂĚƌĆŽ ĚĞŶƚĞƉĂƐƐŝǀŽĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐǀĂůŽƌĞƐƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞƚĞƌƋƵĞƉĂŐĂƌ͘^ĞĂŽŵƉĂĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϰĞĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĞŇĞǆŝďŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƉƌŽũĞƚŽ͕ĂƉƌŽǀĂ- ƌĞĂůƌĞĐĞŶƚĞĚĞŽďƚĞŶĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐĂĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ͖ŽƵͻ&ŽƌƵŵĚĞƌŝǀĂƟǀŽ;ĞǆĐĞƚŽƉŽƌ ŶŚŝĂƌĞƚĠŵƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƚŽĚŽƐŽƐƌŝƐĐŽƐĞďĞŶĞİĐŝŽƐĚĂƟƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚĞƵŵĂƟǀŽ
ĚŽĞŵƌĞƵŶŝĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͕ƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϮϴĚĞŵĂŝŽ ĚĞƌŝǀĂƟǀŽ ƋƵĞ ƐĞũĂ Ƶŵ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ŐĂƌĂŶƟĂ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂ ŽƵ Ƶŵ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ŚĞĚŐĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƟŶƵĂĂƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞƌĞĐŽŶŚĞĐĞĂŝŶĚĂ
ĚĞ ϮϬϭϱ͘ KƐ ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ ĞƐƚĆŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ƉĂƌĂ ƐĞƌĞŵ ĞǆĞĐƵƚĂĚŽƐ͕ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ ĚĞƐŝŐŶĂĚŽĞĞĨĞƟǀŽͿ͘KƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌ ƵŵĞŵƉƌĠƐƟŵŽŐĂƌĂŶƟĚŽĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƌĞĐĞďŝĚŽƐ͘EĂďĂŝǆĂĚĞƵŵĂƟǀŽĮcom recursos de terceiros e o restante mediante aportes de recursos pela Controladora, ŵĞŝŽ ĚĞ ŽƵƚƌŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ ƐĆŽ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐ ĂŽ ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ŶĂŶĐĞŝƌŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͕ĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽĂƟǀŽĞĂ
ĂơƚƵůŽĚĞĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂĨƵƚƵƌŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů͘ƐƟŵĂͲƐĞƵŵĂƌĞůĂĕĆŽĚĞ ĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐĚŽƐĐƵƐƚŽƐĚĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽ͘^ƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĞůĞƐƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌ ƐŽŵĂĚĂĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽƌĞĐĞďŝĚĂĞĂƌĞĐĞďĞƌĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ĚŝĐŝŽŶĂůϰϬйĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐĞϲϬйĚĞĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ͕ƉĂƌĂĨĂǌĞƌĨĂĐĞĂŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ ũƵƐƚŽĐŽŵŽƐŐĂŶŚŽƐĞĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞǀĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ŵĞŶƚĞ͕ŶĂďĂŝǆĂĚĞƵŵŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĂĚşǀŝĚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽĂŽǀĂůŽƌ
ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ͘KƉƌŽũĞƚŽƉƌĞǀġƋƵĞŽŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂĂƟǀŝĚĂĚĞĂŐƌşĐŽůĂƐĞƌĄƐƵƉĞƌĂǀŝƚĄƌŝŽ ĞŵŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐĞĂĐƵŵƵůĂĚŽƐŶĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟ- ũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͕ŽŐĂŶŚŽŽƵĂƉĞƌĚĂĂĐƵŵƵůĂĚĂĂŶƚĞŶĂ ŵĞĚŝĚĂ Ğŵ ƋƵĞ Ă ŵĂƚƵƌĂĕĆŽ ĚŽ ƐŽůŽ ƐĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂ͕ ƌĞƐƵůƚĂŶĚŽ Ğŵ ƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞƐ ŵĞŶƚŽƐ͘KƐŐĂŶŚŽƐŽƵƉĞƌĚĂƐĂĐƵŵƵůĂĚĂƐŶĆŽƐĞƌĆŽƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐƉĂƌĂŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŶĂ ƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂĐƵŵƵůĂĚĂŶĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĠƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƉĂƌĂŽ
ĐƌĞƐĐĞŶƚĞƐ͘ ƐƟŵĂͲƐĞ Ƶŵ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ĐŝŶĐŽ ĂŶŽƐ͕ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĂ ƉƌŝŵĞŝƌĂ ƐĂĨƌĂ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĂůŝĞŶĂĕĆŽĚŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐ͖ƉĞůŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ĞůĞƐƐĞƌĆŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ŶĂďĂŝǆĂĚĞƵŵŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ƐĞĂůĐĂŶĐĞĞƐƐĞƉĂƚĂŵĂƌ͘ŵϮϬϭϵ͕ĨŽŝĐŽŶĐůƵşĚŽŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐĚĞůŝŵƉĞǌĂĞƉƌĞƉĂƌŽĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐƉĂƌĂůƵĐƌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ͘KƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐƐŽďƌĞĞƐƐĞƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵŝŶƐ- ƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƉƚŽƵŶŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůƉŽƌŵĞŶƐƵƌĂƌĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽ
ƐŽůŽĚĂĄƌĞĂĚĞƐƟŶĂĚĂĂŽƉƌŽũĞƚŽ;ϴ͘ϵϲϴŚĂͿ͘ŵϮϬϮϬĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚŽƉůĂŶƟŽĚĞƐŽũĂ͕Ğŵ ƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂWϰϴ͕ĂŵĞ- ĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͕ŽŐĂŶŚŽŽƵƉĞƌĚĂĂĐƵŵƵůĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂĐƵŵƵƵŵĂĄƌĞĂĚĞϴ͘ϲϵϮŚĂ;ϮϬϭϵʹϴ͘ϲϯϲŚĂͿ͕ĐƵũĂĐŽůŚĞŝƚĂĞƐƚĄƉƌĞǀŝƐƚĂƉĂƌĂŽƐŵĞƐĞƐĚĞ ŶŽƐƋƵĞŽƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĐůĂƌĂŵĞŶƚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵƵŵĂƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĞƉĂƌƚĞĚŽĐƵƐƚŽĚŽ ůĂĚŽŶĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐŶĆŽĠƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƉĂƌĂŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕
ũĂŶĞŝƌŽ͕ĨĞǀĞƌĞŝƌŽĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϭ͘EĞƐƚĞĂŶŽƚĂŵďĠŵĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚŽƉůĂŶƟŽĚĞŵŝůŚŽ͕ ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͘KƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐƐĆŽŝŶĐůƵşĚŽƐŶĂĐŽŶƚĂ͞ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐͲKƵƚƌĂƐ͘͟;ŝǀͿ mas é transferido para lucros acumulados. Ϯ͘ϰ͘Ϯ͘ůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĐŽŵŽĚşǀŝĚĂŽƵƉĂƚƌŝŵƀĨĞŝũĆŽĞĂůŐŽĚĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϵ͘ĐĞƐƐĂĕĆŽĚĂĂƟǀŝĚĂĚĞ ƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽKƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞŶĆŽ nio líquido KƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽƉĂƐƐŝǀŽƐĮƉĞĐƵĄƌŝĂĨŽŝĐŽŶĐůƵşĚĂĞŵϮϬϭϵƚĞŶĚŽƐŝĚŽƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĞůŝŵŝŶĂĚĂĂƐƉĂƐƚĂŐĞŶƐĞĂƐŝŶƐƚĂ- ĂƚĞŶĚĞŵĂŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽŽƵĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞ ŶĂŶĐĞŝƌŽƐŽƵĐŽŵŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƵďƐƚąŶĐŝĂĚŽƐĂĐŽƌĚŽƐĐŽŶƚƌĂůĂĕƁĞƐƉĞĐƵĄƌŝĂƐ͘KƐĂƟǀŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŵĂĂƟǀŝĚĂĚĞƉĞĐƵĄƌŝĂĨŽƌĂŵŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ ŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ;ǀĞƌŝƚĞŶƐ;ŝͿĂ;ŝŝͿĂĐŝŵĂͿƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ ƚƵĂŝƐĞĂƐĚĞĮŶŝĕƁĞƐĚĞƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘2.4.3. InstrumenďĂŝǆĂĚŽƐ͘ŵƌĞƵŶŝĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͕ŽĐŽƌƌŝĚĂĞŵϮϵĚĞ ƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞ͗ͻKƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽ- tos patrimoniais hŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĠƋƵĂůƋƵĞƌĐŽŶƚƌĂƚŽƋƵĞĞǀŝĚĞŶĐŝĞƵŵĂ
ŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͕ĞŵĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽĂŽƉƌŽũĞƚŽĚĞŐƌĆŽƐ͕ĨŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ ŶŝĂŝƐƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ĂŵĞŶŽƐƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƌĞƐŝĚƵĂůŶŽĂƟǀŽĚĞƵŵĂĞŶƟĚĂĚĞĂƉſƐĂĚĞĚƵĕĆŽĚĞƚŽĚŽƐŽƐƐĞƵƐƉĂƐƐŝĚĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝƌƌŝŐĂĕĆŽƉŽƌĂƐƉĞƌƐĆŽ͕ĐƵũŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞƐƟŵĂĚŽĠĚĞZΨϮϰ͘ϬϬϬĞ ĚĞƐŝŐŶĞƵŵŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐƋƵĞŶĆŽƐĞũĂŵĂŶƟĚŽƉĂƌĂŶĞ- ǀŽƐ͘/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐĞŵŝƟĚŽƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐƋƵĂŶĚŽŽƐ
ĂƐŽďƌĂƐƟǀĞƌĂŵŝŶşĐŝŽĞŵϮϬϭϵĐŽŵƉƌĞǀŝƐĆŽĚĞƚĠƌŵŝŶŽĞŵϮϬϮϰ͘WĂƌĂĨĂǌĞƌĨĂĐĞĂ ŐŽĐŝĂĕĆŽŶĞŵƐĞũĂƵŵĂĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĐŽŶƟŶŐĞŶƚĞĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞƵŵĂĐŽŵďŝŶĂĕĆŽĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐƐĆŽƌĞĐĞďŝĚŽƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐĚŽƐĐƵƐƚŽƐĚŝƌĞƚŽƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽ.ƌĞĐŽŵƉƌĂĚŽƐƉƌſƉƌŝŽƐ
ĞƐƚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͕ĞƐƟŵĂͲƐĞƵŵĂƌĞůĂĕĆŽĚĞϳϬйĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐĞϯϬйĚĞĐĂƉŝ- ŶĞŐſĐŝŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐŶŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ġ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂ Ğ ĚĞĚƵǌŝĚĂ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ŶŽ
ƚĂůƉƌſƉƌŝŽ͕ƐĞŶĚŽĞƐƚĞƷůƟŵŽŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉŽƌƚĞƐĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉĞůĂŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͕ĂơƚƵůŽ ŝŶŝĐŝĂů;ǀŝĚĞŝƚĞŵ;ŝŝŝͿĂĐŝŵĂͿ͘ͻKƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂƋƵĞŶĆŽĂƚĞŶĚĞŵĂŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ.EĞŶŚƵŵŐĂŶŚŽŽƵƉĞƌĚĂĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƌĞƐƵůƚĂŶƚĞĚĂ
de adiantamentos para futuro aumento de capital. ϭ͘ϭ͘ŽǀŝĚϭϵͲŝŵƉĂĐƚŽƐĞŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽŽƵĂŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌ ĐŽŵƉƌĂ͕ǀĞŶĚĂ͕ĞŵŝƐƐĆŽŽƵĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽĚŽƐƉƌſƉƌŝŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐĚĂ
tomadas pela Companhia-ŵϯϭĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϮϬ͕ĂKƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽDƵŶĚŝĂůĚĂ^ĂƷĚĞ ŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ;ǀŝĚĞŝƚĞŶƐ;ŝͿĞ;ŝŝͿĂĐŝŵĂͿƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĂŽ ŽŵƉĂŶŚŝĂ. Ϯ͘ϰ͘ϰ͘WĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽWĂƐƐŝǀŽƐ
;KD^ͿĂŶƵŶĐŝŽƵƋƵĞŽĐŽƌŽŶĂǀşƌƵƐ;Ks/ͲϭϵͿĠƵŵĂĞŵĞƌŐġŶĐŝĂĚĞƐĂƷĚĞŐůŽďĂů͘ŵ ǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂƋƵĞĂƚĞŶ- ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƋƵĂŶĚŽŽƉĂƐƐŝǀŽĮϭϭĚĞŵĂƌĕŽĂŵĞƐŵĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĞůĞǀŽƵĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽƐƵƌƚŽƉĂƌĂWĂŶĚĞŵŝĂ͕ĚĞǀŝ- ĚĞŵĂŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽŽƵĂŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐ ŶĂŶĐĞŝƌŽĨŽƌ;ŝͿƵŵĂĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĐŽŶƟŶŐĞŶƚĞĚĞƵŵĐŽŵƉƌĂĚŽƌĞŵƵŵĂĐŽŵďŝŶĂĚŽĂŽƐĞƵĂůĐĂŶĐĞŐůŽďĂů͘ƐƐĞƐƵƌƚŽĚĞƐĞŶĐĂĚĞŽƵĚĞĐŝƐƁĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĚĞŐŽǀĞƌŶŽƐĞ ĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐƉŽĚĞŵƐĞƌĚĞƐŝŐŶĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌ ĕĆŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐ͕;ŝŝͿŵĂŶƟĚŽƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ŽƵ;ŝŝŝͿĚĞƐŝŐŶĂĚŽĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽ
ĞŶƟĚĂĚĞƐĚŽƐĞƚŽƌƉƌŝǀĂĚŽ͕ƋƵĞƐŽŵĂĚĂƐĂŽƐĞƵŝŵƉĂĐƚŽƉŽƚĞŶĐŝĂů͕ĂƵŵĞŶƚŽƵŽŐƌĂƵĚĞ ũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůƐĞĞƐƐĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽĞůŝŵŝ- ĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘hŵƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĠĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽĐŽŵŽŵĂŶƟĚŽƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽƐĞ͗ͻ
ŝŶĐĞƌƚĞǌĂƉĂƌĂŽƐĂŐĞŶƚĞƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐĞƉŽĚĞŵŐĞƌĂƌŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŝŵƉĂĐƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ŶĂƌŽƵƌĞĚƵǌŝƌƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞƵŵĂŝŶĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽŽƵƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶ- &ŽƌĂĚƋƵŝƌŝĚŽ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂĮŶƐĚĞƌĞĐŽŵƉƌĂŶŽĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ͖ŽƵͻEŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŶŽƐǀĂůŽƌĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƐŝƚƵĂĕĆŽĂƚƵĂů ƚŽ;ĚĞƐŝŐŶĂĚĂ͞ĚĞƐĐĂƐĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚĄďŝů͟ͿƋƵĞƐƵƌŐŝƌŝĂĚĂŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝ- ŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĨŽƌƉĂƌƚĞĚĞƵŵĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐƋƵĞĂ
ĚĂƉĂŶĚĞŵŝĂĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͕ĞŶƚĞŶĚĞŵŽƐƋƵĞĂƐƉƌŽũĞĕƁĞƐĚĞƌĞĐĞŝƚĂƐ͕ ǀŽƐŽƵĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐŐĂŶŚŽƐĞƉĞƌĚĂƐƐŽďƌĞĞƐƐĞƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĞŵďĂƐĞƐ ŽŵƉĂŶŚŝĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĞƚĞŵƵŵƉĂĚƌĆŽƌĞĂůƌĞĐĞŶƚĞĚĞŽďƚĞŶĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐ
ĚĞƐƉĞƐĂƐĞĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐƉĂƌĂŽƉƌſǆŝŵŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞƐƚĄĂĐŽŵƉĂŶŚĂŶ- ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽĚĞƐŝŐŶŽƵŶĞŶŚƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĂĚşǀŝĚĂĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌ ĂĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ͖ŽƵͻ&ŽƌƵŵĚĞƌŝǀĂƟǀŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉŽƌĚĞƌŝǀĂƟǀŽƋƵĞƐĞũĂƵŵĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞ
ĚŽĂƌĞĂůŝĚĂĚĞĞĞŵĐŽŶƐƚĂŶƚĞƌĞǀŝƐĆŽƉĂƌĂƋƵĞƐĞũĂŵƚŽŵĂĚĂƐĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐŶĞĐĞƐ- meio do resultado. KƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĆŽŵĞŶ- ŐĂƌĂŶƟĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂŽƵƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞŚĞĚŐĞĚĞƐŝŐŶĂĚŽĞĞĨĞƟǀŽ͘KƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂĂĐŽƌƌĞĕĆŽĚĞƌƵŵŽƐĞƉĂƌĂĂĞƐƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽĞĐŽŶƀŵŝĐĂĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂƋƵĞƐĞ ƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽŶŽĮŶĂůĚĞĐĂĚĂƉĞƌşŽĚŽĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŐĂŶŚŽƐ ƌŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĞůŽƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŵĂŶƟĚŽƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽŽƵĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĐŽŶƟŶĮǌĞƌĞŵŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĂǀĂůŝĂĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞŽŝŵƉĂĐƚŽĚŽƐƵƌƚŽŶĂƐ ŽƵƉĞƌĚĂƐĚĞǀĂůŽƌũƵƐƚŽƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŶĂŵĞĚŝĚĂĞŵƋƵĞŶĆŽĨĂĕĂŵ ŐĞŶƚĞĚĞƵŵĐŽŵƉƌĂĚŽƌĞŵƵŵĂĐŽŵďŝŶĂĕĆŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐ͕ƉŽĚĞƐĞƌĚĞƐŝŐŶĂĚŽĂŽǀĂůŽƌ
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŶĂƉŽƐŝĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ĐŽŵ ƉĂƌƚĞĚĞƵŵĂƌĞůĂĕĆŽĚĞŚĞĚŐĞĚĞƐŝŐŶĂĚĂ'ĂŶŚŽŽƵƉĞƌĚĂĚĞǀĂƌŝĂĕĆŽĐĂŵďŝĂů͗KǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůƐĞ͗ͲƐƐĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽĞůŝŵŝŽŽďũĞƟǀŽĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŵĞĚŝĚĂƐĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂƐƉĂƌĂŵŝƟŐĂƌŽƐŝŵƉĂĐƚŽƐĚŽƐƵƌƚŽŶĂƐ ĐŽŶƚĄďŝůĚŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƐĞŵŵŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂĠĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽŶĂ- ŶĂƌŽƵƌĞĚƵǌŝƌƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞƵŵĂŝŶĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽŽƵƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘ƚĠĂĚĂƚĂĚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽƉĂƌĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞƐ- ƋƵĞůĂŵŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂĞĐŽŶǀĞƌƟĚŽĐŽŵďĂƐĞŶĂƚĂǆĂăǀŝƐƚĂŶŽĮŶĂůĚĞĐĂĚĂƉĞƌşŽĚŽ ƚŽƋƵĞƐƵƌŐŝƌŝĂĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘ͲKƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĮǌĞƌƉĂƌƚĞĚĞƵŵŐƌƵƉŽĚĞĂƟǀŽƐ
ƐĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐŵĞĚŝĚĂƐĨŽƌĂŵƚŽŵĂĚĂƐ͗YƵĂŶƚŽ ĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽ͘ƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞ͗ͻWĂƌĂĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ ŽƵƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ŽƵĂŵďŽƐ͕ƋƵĞƐĞũĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽĞĐƵũŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽƐĞũĂĂǀĂĂŽƌŝƐĐŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ĐŽŵŽƉůĂŶŽŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝŽĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĂƉƌŽǀĂĚŽƉĂƌĂĞƐƚĞĂŶŽĚĞ ƋƵĞŶĆŽĨĂǌĞŵƉĂƌƚĞĚĞƵŵĂƌĞůĂĕĆŽĚĞŚĞĚŐĞĚĞƐŝŐŶĂĚĂ͕ĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĐĂŵďŝĂŝƐƐĆŽƌĞ- ůŝĂĚŽĐŽŵďĂƐĞŶŽƐĞƵǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂŐĞƐƚĆŽĚĞƌŝƐĐŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂĚĂŽƵĂ
ϮϬϮϬĞƚĂŵďĠŵƉĂƌĂϮϬϮϭ͕ĂƐŵĂŶƵƚĞŶĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐĨŽƌĂŵĞǆĞĐƵƚĂĚĂƐŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŶĂƌƵďƌŝĐĂ͞ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͖͟ͻWĂƌĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝ- ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ Ğ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƐŽďƌĞ ĞƐƐĞ ŐƌƵƉŽ ĨŽƌĞŵ
ĐŽŵ ƉŽƐƐşǀĞŝƐ ƌĞĚƵĕƁĞƐ ĚĞ ŐĂƐƚŽƐ ƉĂƌĂ ƐƵƉĞƌĂƌ ĞƐƚĞ ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĐŽŵ ĂĚĞƐĆŽ ĚĂŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐƋƵĞŶĆŽĨĂǌĞŵ ĨŽƌŶĞĐŝĚĂƐŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞŶĞƐƐĂďĂƐĞ͘ͲKƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĮǌĞƌƉĂƌƚĞĚĞƵŵĐŽŶƚƌĂƚŽ
ĂŽƐƉůĂŶŽƐĚĞĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂĚŽŐŽǀĞƌŶŽĨĞĚĞƌĂů͕ĞƐƚĂĚƵĂůĞŵƵŶŝĐŝƉĂů͘ĞƐƐĞƌĞƐƉĞŝƚŽ͕ ƉĂƌƚĞĚĞƵŵĂƌĞůĂĕĆŽĚĞŚĞĚŐĞĚĞƐŝŐŶĂĚĂ͕ĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĐĂŵďŝĂŝƐƐŽďƌĞŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟ- ĐŽŶƚĞŶĚŽƵŵŽƵŵĂŝƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐĞŵďƵƟĚŽƐ͕ĞĂWϰϴƉĞƌŵŝƟƌƋƵĞŽĐŽŶƚƌĂƚŽĐŽŵďŝŽƐƌŝƐĐŽƐĞŝŶĐĞƌƚĞǌĂƐƋƵĞƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵŵĂŝƐƐĞŶƐşǀĞŝƐăŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞŵĞƐƚĂƌƌĞůĂ- ǌĂĚŽĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĂĚşǀŝĚĂƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŶĂƌƵďƌŝĐĂ͞ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝ- ŶĂĚŽĐŽŵŽƵŵƚŽĚŽƐĞũĂĚĞƐŝŐŶĂĚŽĂŽ
ĐŝŽŶĂĚŽƐĂŝŵƉĂĐƚŽƐĞŵƌĞĐĞŝƚĂƐƉĞůĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞǀŽůƵŵĞƐĚĞǀĞŶĚĂƐŽƵƉĞůĂƌĞĚƵĕĆŽ ŶĂŶĐĞŝƌŽ͘͟KƵƚƌĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĐĂŵďŝĂŝƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐĞŵŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶĚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƉƌŽĚƵƟǀĂƉĞůŽŝƐŽůĂŵĞŶƚŽƐŽĐŝĂůĐŽŵƉƵůƐſƌŝŽ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞǀŝƐĂĐŽŶƐ- ƚĞƐŶĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ͖ͻWĂƌĂĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽ
ƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞŽƐƉůĂŶŽƐĚĞĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂ͕ĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĞĚĞĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĚŽŶĞŐſĐŝŽĞ ǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƋƵĞŶĆŽĨĂǌĞŵƉĂƌƚĞĚĞƵŵĂƌĞůĂĕĆŽĚĞŚĞĚŐĞĚĞƐŝŐŶĂĚĂ͕ĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĐĂŵďŝĂŝƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŶĂƌƵďƌŝĐĂ͞ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĞƐƚĂďĞůĞĐĞũƵŶƚŽĂƐĞƵƐĐůŝĞŶƚĞƐĞĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐƉĂƌĂŐĞƐƚĆŽĚĂĐƌŝƐĞ͘
Ϯ͘ZĞƐƵŵŽĚĂƐWƌŝŶĐŝƉĂŝƐWŽůşƟĐĂƐŽŶƚĄďĞŝƐϮ͘ϭ͘ĞĐůĂƌĂĕƁĞƐĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞAs de- ĐĞŝƌŽ͖͟ĞͻWĂƌĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐ
ŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĨŽƌĂŵĞůĂďŽƌĂĚĂƐĞĞƐƚĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂ- ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͕ĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĐĂŵďŝĂŝƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐĞŵŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĚĂƐĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝů͕ďĞŵĐŽŵŽĐŽŵŽƐ ĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐŶĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ͘ZĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů
ƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐĞŵŝƟĚŽƐƉĞůŽŽŵŝƚġĚĞWƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐŽŶƚĄďĞŝƐͲW͕ ĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĐŽŶŚĞĐĞƵŵĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐĂƉƌŽǀĂĚŽƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞͲ&͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞĐůĂƌĂƋƵĞ ƉĞƌĂĚĂƐ;͞W͟ͿƐŽďƌĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽ
ƚŽĚĂƐ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ƉƌſƉƌŝĂƐ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ Ğ ƐŽŵĞŶƚĞ ĂŵŽƌƟǌĂĚŽŽƵĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͕ǀĂůŽƌĞƐĂƌĞĐĞĞůĂƐ͕ĞƐƚĆŽƐĞŶĚŽĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĂƐĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŶĂƐƵĂ ďĞƌ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ ǀĂůŽƌĞƐ Ă ƌĞĐĞďĞƌ ĚĞ ĐůŝĞŶƚĞƐ Ğ ĂƟǀŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ
gestão. 2.2. Bases de elaboração ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂ- ĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞŐĂƌĂŶƟĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͘KǀĂůŽƌĚĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐĠĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ
ĚĂƐĞƐƚĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĞŵƌĞĂŝƐ;ZΨͿ͕ƋƵĞĠĂŵŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞĞůĂďŽ- ĞŵĐĂĚĂĚĂƚĂĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽƉĂƌĂƌĞŇĞƟƌĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐŶŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚĞƐĚĞŽƌĞĐŽŶŚĞƌĂĚĂƐĐŽŵďĂƐĞŶŽĐƵƐƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕ĞǆĐĞƚŽƐĞŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƐĐƌŝƚŽ ĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĚŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂƐĞŵƉƌĞƌĞĐŽŶŚĞĐĞĂ
ŶĂƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂƐĞŐƵŝƌ͘KĐƵƐƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽŐĞƌĂůŵĞŶƚĞĠďĂƐĞĂĚŽŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ W;ƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐͿĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂƷƟůƉĂƌĂĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ͕ĂƟǀŽƐĚĞ
ĚĂƐĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕƁĞƐƉĂŐĂƐĞŵƚƌŽĐĂĚĞĂƟǀŽƐ͘KƌĞƐƵŵŽĚĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄ- ĐŽŶƚƌĂƚŽĞǀĂůŽƌĞƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͘ƐƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐƐŽďƌĞ
ďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĠ ĞƐƐĞƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽĞƐƟŵĂĚĂƐƵƐĂŶĚŽƵŵĂŵĂƚƌŝǌĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽĐŽŵďĂƐĞŶĂĞǆĐŽŵŽƐĞŐƵĞ͗2.3. Caixa e equiǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵŽƐƐĂůĚŽƐĚĞĐĂŝǆĂ͕ĚĞƉſ- ƉĞƌŝġŶĐŝĂĚĞƉĞƌĚĂĚĞĐƌĠĚŝƚŽŚŝƐƚſƌŝĐĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĂũƵƐƚĂĚĂĐŽŵďĂƐĞĞŵĨĂƚŽƌĞƐ
ƐŝƚŽƐďĂŶĐĄƌŝŽƐăǀŝƐƚĂĞĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĞƐŝŐŶĂĚĂƐƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŶĂĐŽŶƚƌĂ- ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐĂŽƐĚĞǀĞĚŽƌĞƐ͕ŶĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐŐĞƌĂŝƐĞŶĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƐĐŽŶĚŝƚĂĕĆŽĐŽŵŽĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͘ƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƉŽƐƐƵĞŵƉƌĂǌŽĚĞ ĕƁĞƐĂƚƵĂŝƐĞƉƌŽũĞƚĂĚĂƐŶĂĚĂƚĂĚŽƌĞůĂƚſƌŝŽ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽǀĂůŽƌĚĂŵŽĞĚĂŶŽƚĞŵƉŽ͕
ƌĞƐŐĂƚĞĚĞĂƚĠϵϬĚŝĂƐĚĂĚĂƚĂĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽ͕ƚġŵůŝƋƵŝĚĞǌŝŵĞĚŝĂƚĂĞĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚĂƐĂƵŵ ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘WĂƌĂƚŽĚŽƐŽƐŽƵƚƌŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĐŽŶŚĞŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞƌŝƐĐŽĚĞŵƵĚĂŶĕĂĚĞǀĂůŽƌ͘KĐĄůĐƵůŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝ- ĐĞ Ă W ĚƵƌĂŶƚĞ Ă ǀŝĚĂ ƷƟů ƋƵĂŶĚŽ ŚĄ Ƶŵ ĂƵŵĞŶƚŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ ŶŽ ƌŝƐĐŽ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ
ƌĂƐ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ĠĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽůĞǀĂŶĚŽͲƐĞĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĞƐƚĂƐƐĞƌĞŵƉƌŽŶƚĂ- ĚĞƐĚĞŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͘WŽƌĠŵ͕ƐĞŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐŽďƌĞŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶŵĞŶƚĞĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵƵŵŵŽŶƚĂŶƚĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽĚĞĐĂŝǆĂĞĞƐƚĂƌĞŵƐƵũĞŝƚĂƐĂƵŵŝŶƐŝŐ- ĐĞŝƌŽŶĆŽƟǀĞƌĂƵŵĞŶƚĂĚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĚĞƐĚĞŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͕ĂŽŵƉĂŶŝĮĐĂŶƚĞƌŝƐĐŽĚĞŵƵĚĂŶĕĂĚĞǀĂůŽƌ͘KĐĄůĐƵůŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞƐƐĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝ- ŶŚŝĂŵĞŶƐƵƌĂĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐƉĂƌĂĂƋƵĞůĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞŵƵŵǀĂůŽƌ
ƌĂƐ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ĠĞĨĞƚƵĂĚŽůĞǀĂŶĚŽͲƐĞĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂƐĐŽƚĂĕƁĞƐŽƵŝŶĨŽƌŵĂ- ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞăWĚŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϭϮŵĞƐĞƐ͘WĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂƷƟůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂƐ
ções de mercado que possibilitem tal cálculo. ƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ Representadas, ƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĞǀĞŶƚŽĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂƉŽƐƐşǀĞů
ďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌĐŽƚĂƐĚĞĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĂĐŝŵĂĚĞϵϬĚŝĂƐĂ ĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂĞƐƟŵĂĚĂĚĞƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͘WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ĂWĚŽƉĞƌşŽĚŽ
ƉĂƌƟƌĚĂĚĂƚĂĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽ͘ƐƚĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞƐƵĂƌĞĂůŝǌĂ- ĚĞϭϮŵĞƐĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂƉĂƌĐĞůĂĚĂWĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂƷƟůƋƵĞĚĞǀĞƌĞƐƵůƚĂƌĚŽƐĞǀĞŶĕĆŽĐŽŵŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞƉĞŶĚĞĚĂ ƚŽƐĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂĚĞƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƋƵĞƐĞũĂŵƉŽƐƐşǀĞŝƐĞŵƵŵƉĞƌşŽĚŽ
ŶĂƚƵƌĞǌĂĞĚĂĮŶĂůŝĚĂĚĞĚŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞĠĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂŶĂĚĂƚĂĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝ- ĚĞϭϮŵĞƐĞƐĂƉſƐĂĚĂƚĂĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽ͘;ǀͿƵŵĞŶƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽŶŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽŽ
mento inicial. Ϯ͘ϰ͘/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐKƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽƌĞĐŽ- ĂǀĂůŝĂƌƐĞŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚĞƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĂƵŵĞŶƚŽƵƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ
ŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚĂŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƋƵĂŶĚŽĨŽƌĞŵ ĚĞƐĚĞŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŵƉĂƌĂŽƌŝƐĐŽĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂĚŽŝŶƐƉĂƌƚĞĚĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐĚŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͘KƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽ ƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŶĂĚĂƚĂĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽĐŽŵŽƌŝƐĐŽĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ
ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƉĞůŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͘KƐĐƵƐƚŽƐĚĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂƚƌŝďƵş- ĮŶĂŶĐĞŝƌŽŶĂĚĂƚĂĚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͘ŽƌĞĂůŝǌĂƌĞƐƐĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂ
ǀĞŝƐăĂƋƵŝƐŝĕĆŽŽƵĞŵŝƐƐĆŽĚĞĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ;ĞǆĐĞƚŽƉŽƌĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƚĂŶƚŽ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƋƵĂŶƟƚĂƟǀĂƐ ƋƵĂŶƚŽ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƋƵĂůŝƚĂƟǀĂƐ ƋƵĞ
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ĂŽ ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽͿ ƐĆŽ ĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐ ĂŽ ŽƵ ƐĞũĂŵƌĂǌŽĄǀĞŝƐĞƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞŝƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂŚŝƐƚſƌŝĐĂĞ
ĚĞĚƵǌŝĚŽƐĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐŽƵƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ƐĞĂƉůŝĐĄǀĞů͕ŶŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝ- ĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂĐĞƌĐĂĚŽĨƵƚƵƌŽĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐƐĞŵĐƵƐƚŽŽƵĞƐĨŽƌĕŽŝŶĚĞǀŝĚŽ͘ƐŝŶĨŽƌŵĂŵĞŶƚŽ ŝŶŝĐŝĂů͘ KƐ ĐƵƐƚŽƐ ĚĂ ƚƌĂŶƐĂĕĆŽ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ĂƚƌŝďƵşǀĞŝƐ ă ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞ ĂƟǀŽƐ Ğ ĕƁĞƐĂĐĞƌĐĂĚŽĨƵƚƵƌŽůĞǀĂĚĂƐĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽŝŶĐůƵĞŵĂƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐĨƵƚƵƌĂƐĚŽƐƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŝŵĞĚŝĂƚĂ- ƚŽƌĞƐŶŽƐƋƵĂŝƐŽƐĚĞǀĞĚŽƌĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƉĞƌĂŵ͕ŽďƟĚĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽƐĚĞ
mente no resultado. ƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐdŽĚĂƐĂƐĐŽŵƉƌĂƐŽƵǀĞŶĚĂƐƌĞŐƵůĂƌĞƐĚĞĂƟǀŽƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ͕ ĂŶĂůŝƐƚĂƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ ſƌŐĆŽƐ ŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂŝƐ͕ ƚŚŝŶŬ Ͳ ƚĂŶŬƐ
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐĞďĂŝǆĂĚĂƐŶĂĚĂƚĂĚĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͘ƐĐŽŵƉƌĂƐŽƵǀĞŶĚĂƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĞŽƵƚƌĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ͕ďĞŵĐŽŵŽǀĄƌŝĂƐĨŽŶƚĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐĚĞŝŶĨŽƌƌĞŐƵůĂƌĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵ Ă ĐŽŵƉƌĂƐ ŽƵ ǀĞŶĚĂƐ ĚĞ ĂƟǀŽƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ƋƵĞ ƌĞƋƵĞƌĞŵ Ă ŵĂĕƁĞƐĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐƌĞĂŝƐĞƉƌŽũĞƚĂĚĂƐƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵăƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
ĞŶƚƌĞŐĂĚĞĂƟǀŽƐĚĞŶƚƌŽĚŽƉƌĂǌŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŶŽƌŵĂŽƵƉƌĄƟĐĂĚĞŵĞƌĐĂ- ŵƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌƐĆŽůĞǀĂĚĂƐĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂŽĂǀĂůŝĂƌƐĞŽƌŝƐĐŽ
ĚŽ͘dŽĚŽƐŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐƐĆŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐŶĂƐƵĂ ĚĞĐƌĠĚŝƚŽĂƵŵĞŶƚŽƵƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĚĞƐĚĞŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͗ͻĞƚĞƌŝŽƌĂĕĆŽ
ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽŽƵĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͕ĚĞƉĞŶĚĞŶĚŽĚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽƐĂƟǀŽƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƌĞĂůŽƵĞƐƉĞƌĂĚĂŶĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞƌŝƐĐŽŝŶƚĞƌŶĂŽƵĞǆƚĞƌŶĂ;ƐĞĚŝƐƉŽŶşǀĞůͿ
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘ůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͗KƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂƋƵĞĂƚĞŶĚĞŵ ĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͖ͻĞƚĞƌŝŽƌĂĕĆŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŶŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚŽŵĞƌĐĂĚŽĞǆăƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌƐĆŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͗ͻKĂƟ- ƚĞƌŶŽĚŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƉĂƌĂƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞŵƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕
ǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĠŵĂŶƟĚŽĞŵƵŵŵŽĚĞůŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĐƵũŽŽďũĞƟǀŽĠŵĂŶƚĞƌĂƟǀŽƐĮŶĂŶ- ĂƵŵĞŶƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽŶŽƐƉƌĞĂĚĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͕ŶŽƐƉƌĞĕŽƐĚŽĐƌĞĚŝƚĚĞĨĂƵůƚƐǁĂƉƉĂƌĂŽ
ĐĞŝƌŽƐĂĮŵĚĞĐŽůĞƚĂƌŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ͖ĞͻKƐƚĞƌŵŽƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐĚŽĂƟǀŽĮ- ĚĞǀĞĚŽƌ͕ŽƵŶŽƉƌĂǌŽŽƵŶĂĞǆƚĞŶƐĆŽĐŽŵďĂƐĞŶĂƋƵĂůŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶŶĂŶĐĞŝƌŽŐĞƌĂŵ͕ĞŵĚĂƚĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŵĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂ ĐĞŝƌŽĠŝŶĨĞƌŝŽƌĂŽƐĞƵĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͖ͻDƵĚĂŶĕĂƐĂĚǀĞƌƐĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐŽƵƉƌŽũĞƚĂĚĂƐ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚŽƐũƵƌŽƐŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĂďĞƌƚŽ͘KƐ ŶŽƐŶĞŐſĐŝŽƐĞŶĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŽƵĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐƋƵĞĚĞǀĞŵĐĂƵƐĂƌƵŵĂƌĞĚƵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂƋƵĞĂƚĞŶĚĞŵăƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌƐĆŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞŵĞŶ- ĕĆŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŶĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚŽĚĞǀĞĚŽƌĞŵĐƵŵƉƌŝƌƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĂĚşǀŝĚĂ͖ͻĞƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͖ͻKƐƚĞƌŵŽƐĐŽŶƚƌĂ- ƚĞƌŝŽƌĂĕĆŽƌĞĂůŽƵĞƐƉĞƌĂĚĂŶŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĚŽĚĞǀĞĚŽƌ͖ͻƵŵĞŶƚŽƐŝŐŶŝĮƚƵĂŝƐĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŐĞƌĂŵ͕ĞŵĚĂƚĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŵ ĐĂƟǀŽ ŶŽ ƌŝƐĐŽ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ ĚĞ ŽƵƚƌŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ĚŽ ŵĞƐŵŽ ĚĞǀĞĚŽƌ͖ ͻ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚŽƐũƵƌŽƐŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌĚŽƉƌŝŶ- DƵĚĂŶĕĂĂĚǀĞƌƐĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƌĞĂůŽƵĞƐƉĞƌĂĚĂŶŽĂŵďŝĞŶƚĞƌĞŐƵůĂƚſƌŝŽ͕ĞĐŽŶƀŵŝĐŽŽƵ
ĐŝƉĂů Ğŵ ĂďĞƌƚŽ͘ ŵ ŐĞƌĂů͕ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ŽƵƚƌŽƐ ĂƟǀŽƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ƐĆŽ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽĚŽĚĞǀĞĚŽƌƋƵĞƌĞƐƵůƚĂĞŵƵŵĂƌĞĚƵĕĆŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŶĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚŽĚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ƉĞƐĂƌĚo disposto acima, a Compa- ǀĞĚŽƌĚĞĐƵŵƉƌŝƌƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĂĚşǀŝĚĂ͘/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĂĂǀĂůŝĂŶŚŝĂƉŽĚĞĨĂǌĞƌĂŽƉĕĆŽͬĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽŝƌƌĞǀŽŐĄǀĞůĂƐĞŐƵŝƌŶŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĚĞ ĕĆŽĂĐŝŵĂ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉƌĞƐƵŵĞƋƵĞŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚĞƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĂƵŵĞŶƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͖ͻŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞŽƉƚĂƌŝƌƌĞǀŽŐĂǀĞůŵĞŶƚĞƉŽƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌǀĂƌŝĂ- ƚŽƵƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĚĞƐĚĞŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůƋƵĂŶĚŽŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĐŽŶƚƌĂĕƁĞƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞƵŵŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐĞŵ ƚƵĂŝƐĞƐƚĆŽǀĞŶĐŝĚŽƐŚĄŵĂŝƐĚĞϯϬĚŝĂƐ͕ĂŵĞŶŽƐƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞŶŚĂŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
ŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĨŽƌĞŵĐƵŵƉƌŝĚŽƐ;ǀĞƌŝƚĞŵ;ŝŝŝͿ ƌĂǌŽĄǀĞŝƐ Ğ ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞŝƐ ƋƵĞ ĚĞŵŽŶƐƚƌĞŵ Ž ĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͘ ƉĞƐĂƌ ĚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ĂĐŝŵĂ͕ Ă
ĂďĂŝǆŽͿ͖ĞͻŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞĚĞƐŝŐŶĂƌŝƌƌĞǀŽŐĂǀĞůŵĞŶƚĞƵŵŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵŝŶƐƚƌƵ- ŽŵƉĂŶŚŝĂĂƐƐƵŵĞƋƵĞŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚĞƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŶĆŽĂƵŵĞŶƚŽƵ
ŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂƋƵĞĂƚĞŶĚĂĂŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽŽƵĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĚĞƐĚĞŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůƐĞŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƟǀĞƌƌŝƐĐŽ
ŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐĐŽŵŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽ ĚĞĐƌĠĚŝƚŽďĂŝǆŽŶĂĚĂƚĂĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽ͘hŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĐŽŵŽ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞĂŽĨĂǌĞƌŝƐƐŽĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞůŝŵŝŶĂƌŽƵƌĞĚƵǌŝƌƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞƵŵĚĞƐĐĂ- ƚĞŶĚŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽďĂŝǆŽƐĞ͗;ϭͿKŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƟǀĞƌƵŵƌŝƐĐŽĚĞŝŶĂĚŝŵƐĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚĄďŝů͘;ŝͿƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĞŵĠƚŽĚŽĚĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂKŵĠƚŽĚŽĚĂ ƉůġŶĐŝĂďĂŝǆŽ͕;ϮͿKĚĞǀĞĚŽƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĨŽƌƚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĐƵŵƉƌŝƌƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞ
ƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂĠƵƟůŝǌĂĚŽƉĂƌĂĐĂůĐƵůĂƌŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĚĞƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĂ ŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐŶŽĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ͕Ğ;ϯͿDƵĚĂŶĕĂƐĂĚǀĞƌƐĂƐŶĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞĐŽĚşǀŝĚĂĞĂůŽĐĂƌƐƵĂƌĞĐĞŝƚĂĚĞũƵƌŽƐĂŽůŽŶŐŽĚŽƉĞƌşŽĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ͘WĂƌĂĂƟǀŽƐĮ- ŶƀŵŝĐĂƐĞĚĞŶĞŐſĐŝŽƐŶŽůŽŶŐŽƉƌĂǌŽƉƵĚĞƌĞŵƌĞĚƵǌŝƌ͕ŵĂƐŶĆŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞƌĞĚƵŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ĞǆĐĞƚŽƉŽƌĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐƵũĞŝƚŽƐăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĂĚƋƵŝƌŝ- ǌĞŵ͕ĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚŽĚĞǀĞĚŽƌĚĞĐƵŵƉƌŝƌƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ͘
ĚŽƐŽƵŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐ;ŝƐƚŽĠ͕ĂƟǀŽƐƐƵũĞŝƚŽƐăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůŶŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝ- ŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĐŽŵŽƚĞŶĚŽƵŵƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽďĂŝǆŽƋƵĂŶŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůͿ͕ĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂĠĂƚĂǆĂƋƵĞĚĞƐĐŽŶƚĂĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞŽƐƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽƐ ĚŽĞůĞƉŽƐƐƵŝĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞǆƚĞƌŶĂĚĞ͞ŐƌĂƵĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͟ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞĮĚĞĐĂŝǆĂĨƵƚƵƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽƚŽĚŽƐŽƐŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐĞƉŽŶƚŽƐƉĂŐŽƐŽƵƌĞĐĞďŝĚŽƐ ŶŝĚŽŵƵŶĚŝĂůŵĞŶƚĞ͕ŽƵƐĞĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞǆƚĞƌŶĂŶĆŽĞƐƟǀĞƌĚŝƐƉŽŶşǀĞů͕Ž
ƋƵĞ ƐĞũĂŵ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĚĂ ƚĂǆĂ ĚĞ ũƵƌŽƐ ĞĨĞƟǀĂ͕ ŽƐ ĐƵƐƚŽƐ ĚĂ ƚƌĂŶƐĂĕĆŽ Ğ ŽƵƚƌŽƐ ĂƟǀŽƉŽƐƐƵŝƵŵĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽŝŶƚĞƌŶĂĚĞ͞ĂĚŝŵƉůĞŶƚĞ͘͟ĚŝŵƉůĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂ
ƉƌġŵŝŽƐŽƵĚĞĚƵĕƁĞƐͿ͕ĞǆĐůƵŝŶĚŽƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐ͕ĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂĞƐƟŵĂĚĂ ƋƵĞĂĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƚĞŵƉŽƐŝĕĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐſůŝĚĂĞŶĆŽŚĄǀĂůŽƌĞƐĚĞǀŝĚŽƐ͘WĂƌĂĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĂĚşǀŝĚĂŽƵ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞƵŵƉĞƌşŽĚŽŵĞŶŽƌ͕ƉĂƌĂŽ ĚĞŐĂƌĂŶƟĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĞƚŽƌŶĂƉĂƌƚĞĚŽĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽŝƌƌĞǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůďƌƵƚŽĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĂĚşǀŝĚĂŶĂĚĂƚĂĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͘WĂƌĂ ǀŽŐĄǀĞůĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĐŽŵŽĂĚĂƚĂĚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůƉĂƌĂĮŶƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽ
ĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐƵũĞŝƚŽƐăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐŽƵŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐ͕ƵŵĂ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƉĂƌĂƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘ŽĂǀĂůŝĂƌƐĞŚŽƵǀĞƵŵĂƵƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂĂũƵƐƚĂĚĂĂŽĐƌĠĚŝƚŽĠĐĂůĐƵůĂĚĂĚĞƐĐŽŶƚĂŶĚŽŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĨƵƚƵ- ŵĞŶƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽŶŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚĞƐĚĞŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞ
ƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐ͕ƉĂƌĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĚŽ ŐĂƌĂŶƟĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐŶŽƌŝƐĐŽĚĞƋƵĞŽĚĞǀĞĚŽƌĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĂ ĚşǀŝĚĂ ŶĂ ĚĂƚĂ ĚŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ŝŶŝĐŝĂů͘ K ĐƵƐƚŽ ĂŵŽƌƟǌĂĚŽ ĚĞ Ƶŵ ƉĞĐşĮĐŽŝƌĄĚĞƐĐƵŵƉƌŝƌŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞĂĞĮĐĄĐŝĂĚŽƐ
ĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽǀĂůŽƌĐŽŵďĂƐĞŶŽƋƵĂůŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĠŵĞŶƐƵƌĂĚŽ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐƵƐĂĚŽƐƉĂƌĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌƐĞŚŽƵǀĞƵŵĂƵŵĞŶƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽŶŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞ
ŶĂĚĂƚĂĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͕ĚĞĚƵǌŝĚŽĚĂĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ĂĐƌĞƐ- ŽƐƌĞǀŝƐĂĐŽŶĨŽƌŵĞĂĚĞƋƵĂĚŽƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟƌƋƵĞŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĐŽŶƐŝŐĂŵŝĚĞŶƟĮĐĂƌƵŵĂƵĐŝĚŽĚĂĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽĂĐƵŵƵůĂĚĂƵƐĂŶĚŽŽŵĠƚŽĚŽĚĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂĚĞƋƵĂůƋƵĞƌ ŵĞŶƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽŶŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĂŶƚĞƐƋƵĞŽǀĂůŽƌƐĞƚŽƌŶĞǀĞŶĐŝĚŽ͘;ǀŝͿĞĮŶŝĕĆŽ
ĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽǀĂůŽƌŝŶŝĐŝĂůĞŽǀĂůŽƌŶŽǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͕ĂũƵƐƚĂĚŽƉĂƌĂƋƵĂůƋƵĞƌƉƌŽǀŝƐĆŽ ĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞƵŵĞǀĞŶƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐ͘KǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůďƌƵƚŽĚĞƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟ- ƚŽĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂƉĂƌĂĮŶƐĚĞŐĞƐƚĆŽĚŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽŝŶƚĞƌŶŽƵŵĂǀĞǌƋƵĞĂĞǆƉĞǌĂĚŽĚĞƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĂŶƚĞƐĚŽĂũƵƐƚĞƉĂƌĂƋƵĂůƋƵĞƌƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐ͘ƌĞĐĞŝ- ƌŝġŶĐŝĂŚŝƐƚſƌŝĐĂŝŶĚŝĐĂƋƵĞŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞĂƚĞŶĚĞŵĂƵŵĚŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĂƐĞŐƵŝƌ
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ƉĂƌĂϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴƐĞŐƵĞŽWϬϲĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐ ;ŝͿƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞĠĐĂůĐƵůĂĚĂĐŽŵďĂƐĞĞŵĚĂĚŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕ƉŽƌƚĂůŚĆŽĚĞƉůĂŶƚĂĕĆŽ͕ ũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ZΨϰ͘ϬϬϬ͕ĨŽƌĂŵŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽƐĞŵĂďƌŝůĚĞϮϬϭϵ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞ ;WƌŽĐĞƐƐŽŶǑϵϰϬͬϮϬϬϱͿ͘KƐĂůĚŽĚĞƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĚĞZΨϯ͘ϮϯϬĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ƐĞŐƵŝŶĚŽĂĂďŽƌĚĂŐĞŵƌĞƚƌŽƐƉĞĐƟǀĂŵŽĚŝĮĐĂĚĂ͘^ĞŐƵĞŵŽƐĚĞƚĂůŚĞƐĚĂƐ ĞŵƋƵĞĐĂĚĂƵŵƉŽƐƐƵŝƵŵĂĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞĞŵƌĞůĂĕĆŽĂƐŽůŽ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŐĞŶĠƟĐŽ͕ĐůŝŵĂ͕ ĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞƵŵĂŶŽǀĂĐŽƚĂĂĐĂĚĂZΨϭ͕ϬϬŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽ͕ĞůĞǀĂŶĚŽŽĐĂƉŝƚĂůĚĞZΨϰϬ͘ϲϴϯ ƉĞůĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚĂd:^WĞũƵƌŽƐĚĞϭйĂ͘ŵ͘ŵďŽƌĂũĄƚĞŶŚĂŚĂǀŝĚŽŽƚƌąŶƐŝƚŽĞŵũƵůŐĂĚŽĚŽ
ŵƵĚĂŶĕĂƐŶĂƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ͗ĂͿƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͘ĞĮŶŝĕĆŽWϬϲ;ZϮͿŽŵƉĂŶŚŝĂ ĞƚĐ͘;ŝŝͿƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽĐƵƐƚŽŵĠĚŝŽƉŽŶĚĞƌĂĚŽĚŽĐĂƉŝƚĂů͕ĐĂůĐƵůĂĚŽ ƉĂƌĂZΨϰϴ͘ϭϴϯ͘ŵĂďƌŝůĚĞϮϬϮϬ͕ŽƐĂůĚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĚĞĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐĞĨĞƚƵĂĚŽƐĞŵ processo, as partes discutem ainda questões relacionadas ao crédito remanescente deĂĚŽƚĂǀĂĂĚĞĮŶŝĕĆŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĐŽŶĨŽƌŵĞ/WϬϯͬ/&Z/ϰͲƐƉĞĐƚŽƐŽŵƉůĞŵĞŶ- ĐŽŵďĂƐĞŶĂƚĂǆĂĚĞƌŝƐĐŽĞŽƉĞƌĮůĚĞĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽĚŽƐĞƚŽƌŶŽƌĂƐŝů͘;ŝŝŝͿKƉĞƌşŽĚŽ ϮϬϭϵ͕ŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭϱ͘ϱϬϬ͕ĨŽŝŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞƵŵĂ ǀŝĚŽĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƐĞŶĚŽĂƉĂƌĐĞůĂĐŽŶƚƌŽǀĞƌƟĚĂĚĞĚŝƌĞŝƚŽĞƐĞƌĞƐƵŵĞăŶĂƚƵƌĞǌĂĚŽƐ
ƚĂƌĞƐĚĂƐKƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽDĞƌĐĂŶƟů͘ŐŽƌĂ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽWϬϲ;ZϮͿ͕ ĚĞĐƵůƟǀŽƉƌĞǀŝƐƚŽĠĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞƋƵĂƚƌŽŵĞƐĞƐĞĚĞĐŽůŚĞŝƚĂ͕ĚĞƚƌġƐŵĞƐĞƐ͕ ŶŽǀĂĐŽƚĂĂĐĂĚĂZΨϭ͕ϬϬŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽ͕ĞůĞǀĂŶĚŽŽĐĂƉŝƚĂůĚĞZΨϰϴ͘ϭϴϯƉĂƌĂZΨϲϯ͘ϲϴϯ͘ ĚĞƉſƐŝƚŽƐĞĨĞƚƵĂĚŽƐŶŽĐƵƌƐŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĞŵĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽăƐĐŽŶƐƚƌŝĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐŶĂ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƚŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽƋƵĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽ͕ůŚĞƚƌĂŶƐĨĞƌĞŽ ĐŽŵŝŶşĐŝŽĞŵũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϮϭ͘KŵŽĚĞůŽĞĂƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽ
2020
2019 ĚĞŵĂŶĚĂ͕ŽƋƵĞŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞŽĐĄůĐƵůŽĚĞũƵƌŽƐĞĐŽƌƌĞĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂĚŽǀĂůŽƌ
15.500
3.500 ƚŽƚĂůĚĞǀŝĚŽĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘EĞƐƐĞƐĞŶƟĚŽ͕ĐĂƐŽŽ:ƵşǌŽĚĂϯǐsĂƌĂşǀĞůĚĞWŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂ
ĚŝƌĞŝƚŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌŽƵƐŽĚĞƵŵĂƟǀŽƉŽƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉĞƌşŽĚŽ͘KƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƉĂƌĐĞ- ǀĂůŽƌũƵƐƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂŵĞůŚŽƌĞƐƟŵĂƟǀĂĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŶŽĮŵĚĞĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽ EŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
4.700
19.500 ĚĞĐŝĚĂŵĂũŽƌĂƌŽǀĂůŽƌĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĚĂĐŽŶĚĞŶĂĕĆŽ͕ŽĐƌĠĚŝƚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞƐĞƌĄƌĞŐŝƐƚƌĂƌŝĂĂŐƌşĐŽůĂĨŽƌĂŵĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽƐĐŽŵŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ͕ŶĆŽŽďƐƚĂŶƚĞƚĞŶŚĂŵŶĂƚƵƌĞǌĂ ĞƐĆŽƌĞǀŝƐĂĚŽƐĂŶƵĂůŵĞŶƚĞƉŽƌŽĐĂƐŝĆŽĚĞƐƵĂƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽĞ͕ƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ĂũƵƐƚĂĚŽƐ͕ Adiantamentos recebidos
;ϭϱ͘ϱϬϬͿ
;ϳ͘ϱϬϬͿ ĚŽŶĞƐƐĞŵŽŵĞŶƚŽ͘;ŝŝŝͿKǀĂůŽƌĚĞZΨϭϰ͘Ϭϯϰ;ZΨϴ͘ϬϴϰĞŵϮϬϭϵͿƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
ũƵƌşĚŝĐĂĚŝǀĞƌƐĂ͘ďͿƌƌĞŶĚĂƚĄƌŝĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂĚŽƚŽƵĂĂďŽƌĚĂŐĞŵƌĞƚƌŽƐƉĞĐƟǀĂŵŽĚŝ- ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŶĚŽ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚĞǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞŶşǀĞůϯ͗ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ Aumento de capital
4.700
15.500 ŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ͕ƐƵũĞŝƚŽƐăĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ŽƐƋƵĂŝƐ
ĮĐĂĚĂ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ŽƐƉĞƌşŽĚŽƐĐŽŵƉĂƌĂƟǀŽƐŶĆŽĨŽƌĂŵƌĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶĂĂĚŽĕĆŽŝŶŝĐŝĂů ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ƉĂƌĂŽƐĂƟǀŽƐŽƵƉĂƐƐŝǀŽƐ͕ƋƵĞŶĆŽƐĆŽďĂƐĞĂĚĂƐŶŽƐĚĂĚŽƐ EŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ĐͿDŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
ĞĂĚŽƚŽƵŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐ͗;ŝͿƉĂƐƐŝǀŽ͗ƐĂůĚŽƐƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞƐĚŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐǀŝŐĞŶƚĞƐ ĂĚŽƚĂĚŽƐƉĞůŽŵĞƌĐĂĚŽ;ŽƵƐĞũĂ͕ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐŶĆŽŽďƐĞƌǀĄǀĞŝƐͿ͘
ĨŽƌĂŵĐĂůĐƵůĂĚŽƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůĞĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͕ă
Vale
Centro
ŶĂĚĂƚĂĚĂĂĚŽĕĆŽŝŶŝĐŝĂů͕ĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂĮŶĂŶ- 10. Precatórios a Receber ŵ ŶŽǀĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϮϬ͕ ĨŽŝ ĞǆƉĞĚŝĚŽ ƉƌĞĐĂƚſƌŝŽ͕ ŶŽ ǀĂůŽƌ
ƌĂǌĆŽ ĚĞ Ϯϱй͘ ĚͿ ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĚŽ ƉĞƐƐŽĂůͲĐŚĂǀĞ ĚĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘ K ƉĞƐƐŽĂůͲĐŚĂǀĞ
do Xingu da Mata
Total ĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŝŶĐůƵŝŽƐĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ŽƐĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐĮƐĐĂŝƐĞŽƐ
ĐŝĂƌĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚŽƐĂƟǀŽƐĂƌƌĞŶĚĂĚŽƐ;ƚĂǆĂŵĠĚŝĂƉŽŶĚĞƌĂĚĂĚĞ ϳ͕ϲϵйͿ͖Ğ;ŝŝͿĂƟǀŽ͗ ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ ĚĞ ZΨϮϳ͘ϰϳϯ͕ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ ĂƉƵƌĂĚŽ ƉĞůŽ ĚŽ ƚƌąŶƐŝƚŽ Ğŵ ũƵůŐĂĚŽ͕
100
100
100
ǀĂůŽƌĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂŽƉĂƐƐŝǀŽĂũƵƐƚĂĚŽĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞ͘EĆŽĨŽƌĂŵƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĂƟǀŽƐ ĐĞƌƟĮĐĂĚŽĞŵŵĂŝŽĚĞϮϬϮϬ͕ĚĂĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůƋƵĞĚŝƐĐƵƟƵĂŝŶĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞĚĂ WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƚŽƚĂůŶŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůͲй
Capital social
42.029
63.683 105.712 ĚŝƌĞƚŽƌĞƐ͘ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽƉĂŐĂŽƵĂƉĂŐĂƌƉŽƌƐĞƵƐƐĞƌǀŝĕŽƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĞƐƚĄ
ĞƉĂƐƐŝǀŽƐƉĂƌĂĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞďĂŝǆŽǀĂůŽƌ;ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ͕ƚĞůĞĨŽŶĞƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞ ƚĂǆĂĚĞƌĞƐƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĚĞĐƵƐƚŽƐĚĞƐĞůŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĞ/W/͕ƉĂŐŽƐƉĞůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂD- YƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞĂĕƁĞƐͬĐŽƚĂƐƉŽƐƐƵşĚĂƐ
42.029
63.683 105.712 ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚĂĂƐĞŐƵŝƌ͗
ŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂĞŵŐĞƌĂůͿĞͬŽƵǀŝŐġŶĐŝĂůŝŵŝƚĂĚĂĂϭϮŵĞƐĞƐ͘KƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐĂ ͲEŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϭϵϵϴĂŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϳ͘KŝŶĚĠďŝƚŽĨŽŝƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
Controladora
Consolidado
42.828 106.161 148.989
31.12.20
31.12.19
31.12.20
31.12.19
ĞƐƐĞƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĨŽƌĂŵƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐĐŽŵŽĚĞƐƉĞƐĂƉĞůŽŵĠƚŽĚŽůŝŶĞĂƌ͘ĐͿƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďĂƌƵďƌŝĐĂ͞KƵƚƌŽƐZĞƐƵůƚĂĚŽƐKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͟ŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϮϱ͘ϰϴϱŵŝů >ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
1.181
4.332
5.513
7.060
7.160
7.570
7.503
39.818
81.790 121.608 Honorários
ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĐŽŵŽ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ  ŽŵƉĂŶŚŝĂ ŽƉƚŽƵ ƉŽƌ ;ǀĂůŽƌĂƚƵĂůŝǌĂĚŽůşƋƵŝĚŽĚŽƐŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐĚĞġǆŝƚŽĞĚĂŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞWŝƐĞŽĮŶƐƐŽďƌĞŽ ^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
2.398
2.316
2.499
2.385
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
1.829
;ϰ͘ϭϲϭͿ ;Ϯ͘ϯϯϮͿ Encargos sociais
ŵĂŶƚĞƌŶĂƌƵďƌŝĐĂĚĞŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĞƉĂƐƐŝǀŽĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐƉĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐŝŵĞĚŝĂƚĂ- ǀĂůŽƌĚĂĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽͿ͘
/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů
4.000
4.000 Total
9.458
9.476
10.069
9.888
ŵĞŶƚĞĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂĚĂƚĂĚĞĂĚŽĕĆŽ͘ĚͿƌƌĞŶĚĂĚŽƌĂEĆŽŚŽƵǀĞĂůƚĞƌĂĕĆŽŶĂĨŽƌŵĂĚĞ ϭϭ͘/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĂͿŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐƐĂůĚŽƐ
ĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂĨƵƚƵƌŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů;ΎͿ15.500
15.500
ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ
31.12.2020
31.12.19
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĞŵƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĮŐƵƌĂĐŽŵŽĂƌƌĞŶĚĂĚŽƌĂ͘KƐŝŵƉĂĐƚŽƐ
41.647
97.129 138.776 ĨŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂͲ'KƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϯϬĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϮϬ
Vale do Xingu Centro da Mata
Total
Total ^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
ĚĂĂĚŽĕĆŽĚĂŶŽƌŵĂĞƐƚĆŽĚĞƚĂůŚĂĚŽƐŶĂEŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂϭϯ͘
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
1.181
4.553
5.734 ;ϮϬϭϵ'KƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϬϮĚĞŵĂŝŽĚĞϮϬϭϵͿ͘
42.029
106.382
148.411
138.776 /ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů
3. Critérios de Consolidação Ɛ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ŝŶĐůƵĞŵ ĂƐ /ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐĂƐĞŐƵŝƌ͕ĂƐ- ďͿĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂĨƵƚƵƌŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůŵϮϬĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͕ĨŽŝĮƌ- ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
;ϳϵϵͿ
;ϳϵϵͿ 20. Obrigações por acordo judicial ŵϮϬϭϵ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂůŝƋƵŝĚŽƵŽƐĂůĚŽĂƉĂŐĂƌĚŽ
ƐŝŵĚĞĮŶŝĚĂƐƉŽƌƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞŵŽƉŽĚĞƌĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌĂƐƉŽůşƟĐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞ mado Instrumento de Acordo de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com Adiantamento para futuro aumento de capital
4.700
4.700 ĂĐŽƌĚŽũƵĚŝĐŝĂůĞŵĂĕĆŽĚĞĞǆĞĐƵĕĆŽŶŽƐĂƵƚŽƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽăƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞƐƐĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉĂƌĂĂƵĨĞƌŝƌďĞŶĞİĐŝŽƐĚĞƐƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͘ƐĞŐƵŝƌƐĆŽ ĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞŽƋƵĂůĞƐƚĂƐĞŽďƌŝŐĂĂĞĨĞƚƵĂƌĂĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞĂƚĠZΨϯϲ͘ϱϳϬ ^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ
42.029 106.382 148.411 ǀĂƐŝůŚĂŵĞƐĐŽŵĂůŽŐŽŵĂƌĐĂϱϭŵŽǀŝĚĂĐŽŶƚƌĂĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽƌĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶĐŽƌƌĞŶĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŽƐĚĞƚĂůŚĞƐĚĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶŽĮŵĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͗
ăĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂĂơƚƵůŽĚĞĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂĨƵƚƵƌŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝ- ;ΎͿŵĂďƌŝůĚĞϮϬϮϬ͕ĨŽŝĞĨĞƚƵĂĚĂĂůƚĞƌĂĕĆŽŶŽĐŽŶƚƌĂƚŽƐŽĐŝĂůĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ Centro da ƚĞƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚŽŶĂĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽ&ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂ͘
Ϯϭ͘WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌŝƐĐŽƐĮƐĐĂŝƐ͕ĐşǀĞŝƐĞƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐŽŵďĂƐĞŶĂƐĂŶĄůŝƐĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ
Vale do Xingu
Centro da Mata ƚĂů͘ƵƌĂŶƚĞŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͕ĨŽƌĂŵĂĚŝĂŶƚĂĚŽƐZΨϰ͘ϳϬϬ DĂƚĂƉĂƌĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭϱ͘ϱϬϬ͘
2020
2019
2020
2019 ;ZΨϭϵ͘ϱϬϬĞŵϮϬϭϵͿ͘KƐĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐĞĨĞƚƵĂĚŽƐĞŵĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͕ZΨϯ͘ϱϬϬĞĞŵ 12. Imobilizado Composição dos saldos
ĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐŝŵƉĞƚƌĂĚŽƐĐŽŶƚƌĂĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽŶĂŽƉŝŶŝĆŽ
ƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
19.771 18.281 60.672
31.244
Controladora ĚĞƐĞƵƐĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐũƵƌşĚŝĐŽƐ͕ĨŽƌĂŵĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐŶŽƉĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƉĂƌĂ
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
43.089 33.442 141.293 133.720
ƌŝƐĐŽƐĐŽŵƉĞƌĚĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐƉƌŽǀĄǀĞŝƐ͕ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚĂƐĂƐĞŐƵŝƌ͗
Depreciação
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂ
Depreciação WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂ
ƟǀŽƚŽƚĂů
62.860 51.723 201.965 164.964
Controladora
Custo Total
acumulada
perdas
31.12.20
Custo Total
acumulada
perdas
31.12.19
WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
4.678
5.397 38.722
21.082
31.12.20
31.12.19
15.200
15.200
15.216
15.216 Tipos de ação
WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
16.153
4.679 56.861
46.753 Terras e terrenos
dƌŝďƵƚĄƌŝĂƐŶĂƐĞƐĨĞƌĂƐ͗
WƌŽǀĄǀĞů
WŽƐƐşǀĞů WƌŽǀĄǀĞů
WŽƐƐşǀĞů
ĚŝĮĐĂĕƁĞƐĞďĞŶĨĞŝƚŽƌŝĂƐ
120.840
;ϰϱ͘ϲϲϰͿ
75.176
120.329
;ϰϮ͘ϱϵϴͿ
77.731
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
42.029 41.647 106.382
97.129
181.161
;ϭϯϲ͘ϯϬϴͿ
44.853
173.699
;ϭϮϱ͘ϵϬϴͿ
47.791 Judicial
18.777
30.706
18.065
28.598
dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĞĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
62.860 51.723 201.965 164.964 DĄƋƵŝŶĂƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ
52.915
;ϯϬ͘ϲϳϳͿ
22.238
52.600
;Ϯϵ͘ϮϳϬͿ
23.330 ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ
4.132
26.274
4.692
25.671
ZĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂĚĞǀĞŶĚĂƐ
15.823 15.626 35.869
26.208 ZĞƐĞƌǀĂƚſƌŝŽƐĞƚŽŶĠŝƐ
Contentores
e
recipientes
20.194
;ϵ͘ϳϲϲͿ
;ϴϴͿ
10.340
17.972
;ϴ͘ϮϵϬͿ
;ϳͿ
9.675
dƌĂďĂůŚŝƐƚĂ
3.990
7.548
2.720
6.498
ƵƐƚŽĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐǀĞŶĚŝĚŽƐ
ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂ
3.564
;ϯ͘ϭϳϰͿ
390
3.563
;ϯ͘ϬϮϵͿ
534 şǀĞŝƐ
9.143
16.249
ĞƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐ
;ϭϰ͘ϮϳϰͿ ;ϭϮ͘ϴϱϮͿ ;Ϯϴ͘ϮϵϵͿ ;Ϯϱ͘ϮϴϰͿ DĄƋƵŝŶĂƐĞŝŵƉůĞŵĞŶƚŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ
12.857
;ϴ͘ϲϭϭͿ
4.246
11.421
;ϴ͘ϱϬϱͿ
2.916
26.899
73.671
25.477
77.016
sĂƌŝĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
524
;ϵϱͿ
9.638
671 sĞşĐƵůŽƐ
4.550
;ϰ͘ϯϬϴͿ
242
4.546
;ϰ͘ϬϳϵͿ
467
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ
;ϭϵ͘ϴϰϴͿ
;Ϯ͘ϰϲϰͿ
;ϭϴ͘ϵϲϭͿ
;ϲϮϲͿ
Despesas operacionais
;ϭϵϱͿ
;ϯϴϴͿ ;ϯ͘ϴϰϭͿ ;ϰ͘ϮϱϯͿ DſǀĞŝƐ͕ƵƚĞŶƐşůŝŽƐĞŽƵƚƌŽƐ
2.402
;Ϯ͘ϭϰϬͿ
262
2.407
;Ϯ͘ϭϭϭͿ
296 dŽƚĂůĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽ
7.051
6.516
ZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
;ϭϮϱͿ
414 ;ϲ͘ϰϵϯͿ ;ϯ͘ϲϰϬͿ Total em operação
413.683
;ϮϰϬ͘ϲϰϴͿ
;ϴϴͿ
172.947
401.753
;ϮϮϯ͘ϳϵϬͿ
;ϳͿ
177.956 WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͗
Imposto de renda e contribuição social
;ϱϳϮͿ
;ϴϳϲͿ ;Ϯ͘ϯϮϭͿ
2.137
em andamento
2.205
2.205
3.067
3.067 WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
7.051
6.516
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
1.181
1.829
4.553 ;ϰ͘ϭϲϭͿ Obras
Total
415.888
;ϮϰϬ͘ϲϰϴͿ
;ϴϴͿ
175.152
404.820
;ϮϮϯ͘ϳϵϬͿ
;ϳͿ
181.023 Total
7.051
6.516
Na consolidação, foram eliminados os saldos e as transações entre as empresas por
Consolidado
Consolidado
ŵĞŝŽĚŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ͗;ĂͿ eliminação dos saldos entre as emDepreciação
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂ
Depreciação WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂ
31.12.20
31.12.19
ƉƌĞƐĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͖;ďͿ ĞůŝŵŝŶĂĕĆŽĚŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŶƚƌĞĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ
Custo Total
acumulada
perdas
31.12.20
Custo Total
acumulada
perdas
31.12.19 Tipos de ação
WƌŽǀĄǀĞů
WŽƐƐşǀĞů WƌŽǀĄǀĞů
WŽƐƐşǀĞů
18.381
18.381
15.216
15.216 dƌŝďƵƚĄƌŝĂƐŶĂƐĞƐĨĞƌĂƐ͗
ĐŽŶƚƌĂŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚĂĞŵƉƌĞƐĂŝŶǀĞƐƟĚĂ͖;ĐͿ eliminação das receitas Terras e terrenos
18.992
30.706
18.168
28.598
132.047
;ϰϴ͘ϭϮϲͿ
;ϭϮϭͿ
83.800
130.134
;ϰϰ͘ϲϴϱͿ
;ϭϱϯͿ
85.296 Judicial
ĞĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĞŶƚƌĞĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͖;ĚͿ eliminação do ĚŝĮĐĂĕƁĞƐĞďĞŶĨĞŝƚŽƌŝĂƐ
4.131
80.718
4.692
78.652
168.361
;ϭϮϮ͘ϱϮϴͿ
;ϰͿ
45.829
163.805
;ϭϭϱ͘ϭϰϭͿ
;ϰͿ
48.660 ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ
ůƵĐƌŽŶŽƐĞƐƚŽƋƵĞƐ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ŽƌŝƵŶĚŽĚĞǀĞŶĚĂƐĞŶƚƌĞĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂ- DĄƋƵŝŶĂƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ
4.220
9.364
2.915
6.839
36.534
;ϭϴ͘ϱϯϱͿ
;ϲͿ
17.993
33.728
;ϭϲ͘ϰϳϲͿ
;ϭϮͿ
17.240 dƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
ĚĂƐ͖Ğ;ĞͿ ĐĄůĐƵůŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŵŝŶŽƌŝƚĄƌŝŽƐŶŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĞŶŽ DĄƋƵŝŶĂƐĞŝŵƉůĞŵĞŶƚŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ
ZĞƐĞƌǀĂƚſƌŝŽƐĞƚŽŶĠŝƐ
53.322
;ϯϬ͘ϴϲϳͿ
22.455
52.978
;Ϯϵ͘ϰϮϭͿ
;ϰͿ
23.553
şǀĞŝƐ
9.143
16.249
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘
sĞşĐƵůŽƐ
8.119
;ϳ͘ϮϭϴͿ
901
8.030
;ϲ͘ϰϰϭͿ
1.589
27.343
129.631
25.775
130.338
ϰ͘ĂŝǆĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĂŝǆĂ
Contentores e recipientes
20.194
;ϵ͘ϳϲϳͿ
;ϴϴͿ
10.339
17.972
;ϴ͘ϮϴϴͿ
;ϳͿ
9.677 ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ
;ϮϬ͘ϬϲϲͿ
;Ϯ͘ϰϴϵͿ ;ϭϵ͘ϭϬϲͿ
;ϲϱϭͿ
Controladora
Consolidado ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂ
3.717
;ϯ͘ϮϴϱͿ
432
3.705
;ϯ͘ϭϬϳͿ
598 dŽƚĂůĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽ
7.277
6.669
31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 dĞƌƌĂƐĚĞĞǆƉůŽƌĂĕĆŽ
126.593
126.593
126.593
126.593 WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͗
ĂŝǆĂĞďĂŶĐŽƐ
1.131
3.089
1.284
3.747 >ĂǀŽƵƌĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ
9.194
;Ϯ͘ϰϬϰͿ
6.790
10.277
;ϰ͘ϳϯϵͿ
5.538 WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
7.277
6.669
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͗
DſǀĞŝƐ͕ƵƚĞŶƐşůŝŽƐĞŽƵƚƌŽƐ
2.511
;Ϯ͘ϮϮϯͿ
;ϰͿ
284
2.650
;Ϯ͘ϯϯϬͿ
;ϲͿ
314 Total
7.277
6.669
578.972
;Ϯϰϰ͘ϵϱϭͿ
;ϮϮϰͿ
333.797
565.088
;ϮϯϬ͘ϲϮϴͿ
;ϭϴϲͿ
334.274
ĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞĚĞƉſƐŝƚŽƐďĂŶĐĄƌŝŽƐ
68.870
8.414 92.139
10.964 Total em operação
KǀĂůŽƌƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽĞƐƚĄƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĞůĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĂĕƁĞƐ͗ĂͿCon6.734
6.734
4.594
4.594
Total
70.001
11.503 93.423
14.711 Obras em andamento
585.706
;Ϯϰϰ͘ϵϱϭͿ
;ϮϮϰͿ
340.531
569.682
;ϮϯϬ͘ϲϮϴͿ
;ϭϴϲͿ
338.868 ƚĞƐƚĂĕĆŽĚĞĂƵƚŽƐĚĞŝŶĨƌĂĕĆŽĚŽ/W/ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĂĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽƉĞůĂdZ͗ŽŵƉĂŶŚŝĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƚġŵŵĂŶƟĚŽƐƵĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŵŝŶƐƟƚƵŝ- Total
Controladora ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϴ͘ϱϳϴ;ZΨϴ͘ϰϵϳĞŵϮϬϭϵͿ͕ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞƚĞƌĞĨĞƚƵĂĚŽĂ
ĕƁĞƐďĂŶĐĄƌŝĂƐĚĞďĂŝǆŽƌŝƐĐŽ͕ĂƐƋƵĂŝƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞŶƚĞŶĚĞƋƵĞƐĞũĂŵĚĞƉƌŝŵĞŝƌĂ DŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐƐĂůĚŽƐ
ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂĚŽƐǀĂůŽƌĞƐŝŶĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞƌĞĐŽůŚŝĚŽƐĂơƚƵůŽĚĞ/W/͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂ
ĚŝĮĐĂDĄƋƵŝŶĂƐ͕
Conten- EquipaDſǀĞŝƐ͕
ůŝŶŚĂ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽ͞ƌĂƟŶŐ͟ĚŝǀƵůŐĂĚŽƉĞůĂƐĂŐġŶĐŝĂƐĚĞƌŝƐĐŽ͘ƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝdĂǆĂZĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŝĄƌŝĂͲdZ͕ŶŽƉĞƌşŽĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌĂϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϭϵϵϭ͕ĐŽŵƉĞŶções e
Equipa- ZĞƐĞƌǀĂƚſtores e mentos DĄƋƵŝŶĂƐĞ
utensí- Total em Obras em
ƌĂƐĞƐƚĆŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƉŽƌ͗ĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞĚĞƉſƐŝƚŽďĂŶĐĄƌŝŽͲƐ͘
ƐĂŶĚŽͲĂĐŽŵƉĂƌĐĞůĂƐǀŝŶĐĞŶĚĂƐĚĞ/W/͕ŽƐƋƵĂŝƐƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂŵŐĂƌĂŶƟĚŽƐƉŽƌĚĞƉſƐŝƚŽƐ
Terras
e
Benfeitomentos
e
rios
recipiende
inforimplementos
lios
operaanda5. Aplicações Financeiras
terrenos
rias instalações
e tonéis
tes ŵĄƟĐĂ
agrícolas Veículos e outros
ção
mento
Total ũƵĚŝĐŝĂŝƐ͘ ďͿ/ŶƐƟƚƵƚŽEĂĐŝŽŶĂůĚŽ^ĞŐƵƌŽ^ŽĐŝĂůͲ/E^^ͲĚŝĨĞƌĞŶĕĂĚĞĂĚŝĐŝŽŶĂůͲ&ĂƚŽƌ
Controladora
Consolidado
15.216
78.327
48.852
22.885
8.795
580
3.619
691
281 179.246
1.894 181.140 ĐŝĚĞŶƚĄƌŝŽĚĞWƌĞǀĞŶĕĆŽͲ&Wͬ^ĞŐƵƌŽĚĞĐŝĚĞŶƚĞĚŽdƌĂďĂůŚŽͲ^d͗ŽŵƉĂŶŚŝĂĞĂ
31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
Aquisição
158
6.260
3.552
205
334
147
59 10.715
8.360 19.075 ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵĞƐƚĆŽƋƵĞƐƟŽŶĂŶĚŽũƵĚŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĂĞǆŝŐġŶĐŝĂĚŽĂĚŝĐŝŽŶĂůĚŽ
dşƚƵůŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ;ĂͿ
105
105 ĂŝǆĂƐ
;ϱϭͿ
;ϮϭͿ
;ϭͿ
;ϯͿ
;ϳϲͿ
;ϳϲͿ
^d͕ĐƵũŽƐĂůĚŽŶĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬĠĚĞZΨϭϬ͘ϮϬϬ;ZΨϵ͘ϱϲϴĞŵ
&ƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ;ďͿ
4
35.535
148
48.622 dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ
2.220
2.772
1.805
105
63
6.965
;ϳ͘ϭϴϳͿ
;ϮϮϮͿ ϮϬϭϵͿĞŶŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽZΨϭϬ͘ϯϰϬ;ZΨϵ͘ϲϳϬĞŵϮϬϭϵͿ͕ĞƐƚĂŶĚŽŐĂƌĂŶƟĚŽƐƉŽƌĚĞƉſƐŝƚŽƐ
Total
4
35.640
148
48.727 ZĞǀĞƌƐĆŽĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐͲ
;ϳͿ
;ϳͿ
;ϳͿ ũƵĚŝĐŝĂŝƐŶŽƐŵŽŶƚĂŶƚĞƐĚĞZΨϭϬ͘ϭϲϱ;ZΨϵ͘ϱϯϴĞŵϮϬϭϵͿŶĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞZΨϭϬ͘ϯϬϰ
ƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞƐƚĆŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƉŽƌ͗;ĂͿdşƚƵůŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĞ;ďͿĐŽƚĂƐ Depreciação
;Ϯ͘ϵϳϰͿ
;ϭϬ͘ϬϰϮͿ
;ϭ͘ϯϲϬͿ
;Ϯ͘ϲϰϰͿ
;ϮϱϬͿ
;ϭ͘ϭϰϮͿ
;ϰϯϭͿ
;ϰϰͿ ;ϭϴ͘ϴϴϳͿ
- ;ϭϴ͘ϴϴϳͿ ;ZΨϵ͘ϲϰϮĞŵϮϬϭϵͿŶŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͘ĐͿWƌŽĐĞƐƐŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĂĞǆĐůƵƐĆŽĚŽ/D^ĚĂďĂƐĞ
15.216
77.731
47.791
23.330
9.675
534
2.916
467
296 177.956
3.067 181.023 ĚĞĐĄůĐƵůŽĚŽWŝƐĞĚĂŽĮŶƐ͗ŽŵƉĂŶŚŝĂĚŝƐĐƵƚĞũƵĚŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞϰ;ƋƵĂƚƌŽͿ
ĚĞĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĐŽŵƉŽƐƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉŽƌĚĞďĞŶƚƵƌĞƐ͕ơƚƵůŽƐƉƷďůŝĐŽƐ ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
Aquisição
42
4.848
46
4.771
59
2.308
4
3 12.081
5.783 17.864
ĞƉƌŝǀĂĚŽƐ͘
ĂŝǆĂƐ
;ϭϲͿ
;ϭϰͿ
;ϭͿ
;ϯϲϭͿ
;ϭϲͿ
;ϰϬϴͿ
;ϰϬϴͿ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ͕ŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞĞǆĐůƵŝƌĚĂƐďĂƐĞƐĚĞĐĄůĐƵůŽĚĂƐĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĂŽW/^Ğ
6. Contas a Receber de Clientes
469
5.345
278
;ϭϭͿ
84
6.165
;ϲ͘ϲϰϱͿ
;ϰϴϬͿ K&/E^͕ŽŵŽŶƚĂŶƚĞƌĞůĂƟǀŽĂŽ/ŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞŝƌĐƵůĂĕĆŽĚĞDĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐͲ
Controladora
Consolidado dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ
;ϴϬͿ
;ϴϬͿ
;ϴϬͿ /D^͘ƵĂƐĚĞƐƐĂƐĂĕƁĞƐĨŽƌĂŵĂũƵŝǌĂĚĂƐƉĞůĂDĞƉŽƌƐƵĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂDEŶŽ
31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐ
;ϯ͘ϬϲϲͿ
;ϭϯ͘ϭϭϳͿ
;ϭ͘ϰϭϱͿ
;ϯ͘ϲϲϱͿ
;ϭϵϮͿ
;ϭ͘ϬϰϲͿ
;ϮϮϵͿ
;ϯϳͿ ;ϮϮ͘ϳϲϳͿ
- ;ϮϮ͘ϳϲϳͿ ĂŶŽĚĞϮϬϬϳĞƉůĞŝƚĞŝĂŵŽƌĞƐƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐŝŶĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞƌĞĐŽůŚŝĚŽƐĂơƚƵůŽ
No mercado interno
74.947
66.994
75.458 67.591 Depreciação
ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ
15.200
75.176
44.853
22.238
10.340
390
4.246
242
262 172.947
2.205 175.152 ĚĞ W/^ Ğ K&/E^ ŶŽƐ ĐŝŶĐŽ ĂŶŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ĂŽ ĂũƵŝǌĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ĂĕƁĞƐ͕ ĂƐƐŝŵ ĐŽŵŽ Ž
EŽŵĞƌĐĂĚŽĞǆƚĞƌŶŽ
3.651
2.971
3.651
2.971
Consolidado ĚŝƌĞŝƚŽĚĞĚĞŝǆĂƌĚĞŝŶĐůƵŝƌŶĂƐďĂƐĞƐĚĞĐĄůĐƵůŽĚĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐŽǀĂůŽƌĚŽ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂĞƐƉĞƌĂĚĂ
;ϱ͘ϴϮϮͿ
;ϴ͘ϱϱϵͿ
;ϱ͘ϴϮϮͿ ;ϴ͘ϱϱϵͿ
ĚŝĮĐĂDĄƋƵŝŶĂƐ͕
DĄƋƵŝŶĂƐ
ContenEquipaTerras
Mó/D^͘KƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĞƐƚĆŽĞŵĨĂƐĞĮŶĂůĚĞƚƌĂŵŝƚĂĕĆŽĂŐƵĂƌĚĂŶĚŽĂŶĄůŝƐĞ͕ƉĞůŽƐ
Total
72.776
61.406
73.287 62.003
Terras e
ções e
Equipa- e Imple- ZĞƐĞƌǀĂtores mentos
de ǀĞŝƐĞ >ĂǀŽƵƌĂĚĞ
Total em
dƌŝďƵŶĂŝƐ^ƵƉĞƌŝŽƌĞƐ͕ĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŝŶƚĞƌƉŽƐƚŽƐƉĞůĂhŶŝĆŽ&ĞĚĞƌĂů͘KƐdƌŝďƵŶĂŝƐ^ƵƉĞƌŝŽEĆŽŚĄǀĂůŽƌĞƐĚĞĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĂĚŽƐĞŵŐĂƌĂŶƟĂ͘KƉƌĂǌŽŵĠĚŝŽĚĞƌĞĐĞďŝŵĞŶTerre- benfeito- mentos e
mentos
tórios
e reci- de infor- Explo- Uten- cana-de- Total em
AndaƌĞƐǀġŵŵĂŶƚĞŶĚŽĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐĨĂǀŽƌĄǀĞŝƐũĄŽďƟĚĂƐƉĞůŽƐĐŽŶƚƌŝďƵŝŶƚĞƐĞŵůŝŶŚĂĐŽŵ
to das contas a receber de clientes, na controladora e no consolidado, corresponde a
nos
rias instalações Agrícolas e tonéis Veículos pientes
ŵĄƟĐĂ
ração sílios
-açúcar operação mento
Total ŽƋƵĞĚĞĐŝĚŝĚŽƉĞůŽ^ƵƉƌĞŵŽdƌŝďƵŶĂů&ĞĚĞƌĂůĂĐĞƌĐĂĚĂŵĂƚĠƌŝĂ;Zϱϳϰ͘ϳϬϲͬWZͿ͘dĆŽ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϮϰĚŝĂƐĞŵϮϬϮϬ;ϮϰĞŵϮϬϭϵͿ͘ŵǀŝƌƚƵĚĞĚŽƌĄƉŝĚŽŐŝƌŽĚĂƐĐŽŶƚĂƐ Saldos em 31 de
ůŽŐŽ ƚƌĂŶƐŝƚĞ Ğŵ ũƵůŐĂĚŽ ĂƐ ĚĞĐŝƐƁĞƐ ĨĂǀŽƌĄǀĞŝƐ ũĄ ŽďƟĚĂƐ ƉĞůĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ Ă ŵĞƐŵĂ
ĂƌĞĐĞďĞƌĞĚĂŝƌƌĞůĞǀąŶĐŝĂĚŽƐǀĂůŽƌĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ͕ŶĆŽĨŽŝƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĂũƵƐƚĞĂǀĂůŽƌƉƌĞ- ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
15.216
84.915
49.612
15.689 23.141
2.417
8.796
651 120.606
578
5.389 327.010
2.926 329.936 ĂƚƵĂƌĄƉĂƌĂŽďƚĞƌŽƌĞƐƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐŶŽŵĞŶŽƌĞƐƉĂĕŽĚĞƚĞŵƉŽƉŽƐƐşǀĞůĂƚƌĂƐĞŶƚĞƐŽďƌĞĂƐĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉŽƐƐƵĞŵ ƋƵŝƐŝĕĆŽ;ΎͿ
284
6.459
1.334
274
3.553
224
59
1.899
14.086 18.616
32.702 ǀĠƐĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽ͘ŵŽƵƚƌĂƐϮ;ĚƵĂƐͿĂĕƁĞƐĂũƵŝǌĂĚĂƐƉĞůĂDĞƐƵĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂ
ŶŽƌŵĂƐ ƉĂƌĂ Ž ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ĐŽŶĐĞƐƐĆŽ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽƐ Ğ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂŵ Ž ƌŝƐĐŽ ĚĞ ĂŝǆĂƐ
;ϱϯͿ
;ϯͿ
;ϮϭͿ
;ϭͿ
;ϳϴͿ
;ϳϴͿ DE͕ĚŝƐĐƵƚĞͲƐĞĂŵĞƐŵĂŵĂƚĠƌŝĂ͕ƉŽƌĠŵƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĂŽƐĨĂƚŽƐŐĞƌĂĚŽƌĞƐŽĐŽƌƌŝĚŽƐ
ŶĆŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞǀĂůŽƌĞƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞǀĞŶĚĂ͘ƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂ dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ
3.304
2.771
3.116
1.805
;ϯϵͿ
5.987 ;ϮϭϴͿ
16.726 ;ϭϲ͘ϵϰϴͿ
;ϮϮϮͿ
;ϯ͘ϮϯϴͿ
;ϭϬ͘ϭϯϭͿ
;Ϯ͘ϵϬϱͿ ;ϭ͘ϯϵϳͿ ;ϭ͘ϬϲϬͿ ;Ϯ͘ϲϰϰͿ
;ϮϳϲͿ
;ϭϬϵͿ
;ϭ͘ϳϱϬͿ ;Ϯϯ͘ϱϭϬͿ
;Ϯϯ͘ϱϭϬͿ ĂƉĂƌƟƌĚĞϮϬϭϱƋƵĂŶĚŽĨŽŝĞĚŝƚĂĚĂĂ>ĞŝϭϮ͘ϵϳϯͬϮϬϭϰ͘EĞƐƐĂƐĂĕƁĞƐĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽďĞƐƉĞƌĂĚĂĠĐŽŶƐƟƚƵşĚĂĐŽŵďĂƐĞŶĂĂŶĄůŝƐĞĚĂƐĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐĞŵĂďĞƌƚŽ Depreciação
- ƚĞǀĞŵĞĚŝĚĂůŝŵŝŶĂƌĞƉĂƐƐŽƵ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϳ͕ĂĞǆĐůƵŝƌĚĂƐďĂƐĞƐĚĞĐĄůĐƵůŽ
ĞĚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ƐĞŶĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽĚĂƐĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĂŽW/^ĞK&/E^ŽƐǀĂůŽƌĞƐĚŽ/D^͘KĐƌĠĚŝƚŽĂƉƵƌĂĚŽŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞ
ƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĐŽďƌŝƌĞǀĞŶƚƵĂŝƐƉĞƌĚĂƐƐŽďƌĞŽƐǀĂůŽƌĞƐĂƌĞĐĞďĞƌĞŵĂďĞƌƚŽ͘KƐĂůĚŽĂ ZĞǀĞƌƐĆŽĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ
para perdas 31
2
6
4
;ϳͿ
4
40
40 agostoͭϮϬϭϳĂĚĞǌĞŵďƌŽͭϮϬϮϬƚŽƚĂůŝǌĂZΨϮϭ.597, sendo ƋƵĞZΨϲ͘ϳϴϳĨŽŝĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽŶŽ
ƌĞĐĞďĞƌĞƐƚĄĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞŐƵĞ͗
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞϮϬϮϬĞZΨϭϰ͘ϴϭϬŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞϮϬϭϵ͘ŵŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͕ĂĂĕĆŽĂũƵŝSaldos
em
31
de
Controladora
Consolidado
15.216
85.296
48.660
17.240 23.553
1.589
9.677
598 126.593
314
5.538 334.274
4.594 338.868 ǌĂĚĂƉĞůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂDE͕ƌĞůĂƟǀĂĂŽƐĨĂƚŽƐŐĞƌĂĚŽƌĞƐŽĐŽƌƌŝĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĞϮϬϭϱ͕
31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
64
4.989
3.265
75
71
4.771
71
10
3.131
16.447 13.882
30.329 ƚƌĂŶƐŝƚŽƵĞŵũƵůŐĂĚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĐŽŵĞŶƚĂĚŽŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂϴ͘ŵĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϮϭ͕
ǀĞŶĐĞƌ
72.490 59.885 73.001
60.482 ƋƵŝƐŝĕĆŽ;ΎͿ
ĂŝǆĂƐ
;ϭϲͿ
;ϭϱͿ
;ϭϲͿ
;ϭϴͿ
;ϯϲϭͿ
;ϰϮϲͿ
;ϰϮϲͿ ĂĂĕĆŽĂũƵŝǌĂĚĂƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĂŽƐĨĂƚŽƐŐĞƌĂĚŽƌĞƐŽĐŽƌƌŝĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĞ
Vencidas até 90 dias
341
1.250
341
1.250 dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ
3.181
1.848
5.413
516
278
37
;ϭϭͿ
11.262
;ϭϭ͘ϳϰϮͿ
;ϰϴϬͿ
ϮϬϭϱ
ƚƌĂŶƐŝƚŽƵ Ğŵ ũƵůŐĂĚŽ͘ dĞŶĚŽ Ğŵ ǀŝƐƚĂ Ž ŵŽŵĞŶƚŽ Ğŵ ƋƵĞ ĨŽŝ ŽďƟĚĂ Ă ŵĞĚŝĚĂ
Vencidas de 91 a 180 dias
94
1.606
94
1.606 Depreciação
;ϯ͘ϰϰϬͿ
;ϭϯ͘ϮϭϴͿ
;ϯ͘ϬϭϴͿ ;ϭ͘ϰϱϱͿ
;ϳϳϴͿ ;ϯ͘ϲϲϳͿ
;ϮϮϲͿ
;ϰϯͿ
;ϭ͘ϴϳϵͿ ;Ϯϳ͘ϳϮϰͿ
;Ϯϳ͘ϳϮϰͿ ůŝŵŝŶĂƌǀŝƐͲăͲǀŝƐĂĚĂƚĂĚĞŝŶŐƌĞƐƐŽĚĂĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů͕ĂŝŶĚĂƌĞƐƚĂƉĂƌĂĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂƌĞsĞŶĐŝĚĂƐŚĄŵĂŝƐĚĞϭϴϬĚŝĂƐ
5.673
7.224
5.673
7.224 ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ
ĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚŽŝŶĚĠďŝƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂŽƉĞƌşŽĚŽĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϱĂũƵůŚŽĚĞϮϬϭϳ͕Ž
dŽƚĂůĚĂƐĐŽŶƚĂƐǀĞŶĐŝĚĂƐ
6.108 10.080
6.108
10.080 ZĞǀĞƌƐĆŽĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ
Total das contas a receber de clientes
78.598 69.965 79.109
70.562 para perdas
32
6
4
;ϴϭͿ
3
;ϯϲͿ
;ϯϲͿ ƋƵĂůĞƐƚĄƐĞŶĚŽĂƉƵƌĂĚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĐŽŵĞŶƚĂĚŽŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂϯϱ͘ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽ
ŶĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉŽĚĞƐĞƌĂƐƐŝŵĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚĂ͗
ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽŶĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚƵǀŝĚŽƐĂé a se
Saldos em 31 de
Controladora
Consolidado
ŐƵŝŶƚĞ͗
Controladora
Consolidado ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ
18.381
83.800
45.829
17.993 22.455
901 10.339
432 126.593
284
6.790 333.797
6.734 340.531
31.12.20
31.12.19
31.12.20
31.12.19
31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 ;ĂͿƐĂĚŝĕƁĞƐĂŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞăĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞ
ŵϭǑũĂŶĞŝƌŽ
25.477
31.972
25.775
32.208
ŵϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽ
8.559
6.815
8.559
6.815 ŵĄƋƵŝŶĂƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐƉĞůĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂĞsĂůĞĚŽyŝŶŐƵĞ Depreciação /
;Ϯ͘ϳϱϬͿ ;ϭϴϯͿ
;ϯϴϮͿ
;ϭϳϱͿ ;Ϯ͘ϭϴϱͿ
;ϱ͘ϲϳϱͿ ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ
1.711
1.432
1.858
1.490
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ;ƌĞǀĞƌƐĆŽͿĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ
1.227
1.979
1.227
1.979 ŵĄƋƵŝŶĂƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƐĞǀĂƐŝůŚĂŵĞĚĞǀŝĚƌŽƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ ŵŽƌƟǌĂĕĆŽ
Saldo em 31 de
ƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ
273
529
276
533
ĂŝǆĂƐĐŽŵŽŝŶĐŽďƌĄǀĞŝƐ
;ϯ͘ϵϲϰͿ
;ϮϯϱͿ ;ϯ͘ϵϲϰͿ
;ϮϯϱͿ
ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ
9.792 2.455
628
13.805
26.680 ĂŝǆĂĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ
;ϱϲϮͿ
;ϴ͘ϰϱϲͿ
;ϱϲϮͿ
;ϴ͘ϰϱϲͿ
ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
5.822
8.559
5.822
8.559 ĨŽŝĂůŽĐĂĚĂĐŽŵŽƐĞŐƵĞ͗
Controladora
Consolidado
Controladora
ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
26.899
25.477
27.347
25.775
 ƉƌŽǀŝƐĆŽ ƉĂƌĂ ƉĞƌĚĂ ĞƐƉĞƌĂĚĂ Ġ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂ ŶĂ ƌƵďƌŝĐĂ ͞KƵƚƌĂƐ ƌĞĐĞŝƚĂƐ ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ
31.12.20
31.12.19
31.12.20
31.12.19
Saldo dos comproũƵƐƚĞĂǀĂůŽƌ
WĂƐƐŝǀŽĚĞ ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ
;ϭϵ͘ϴϰϴͿ
;ϭϴ͘ϵϲϭͿ
;ϮϬ͘ϬϳϬͿ
;ϭϵ͘ϭϬϲͿ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ͕͟ŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘KƐǀĂůŽƌĞƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽƐƐĆŽďĂŝǆĂ- Custo de produção
21.117
17.187
25.535
21.520
missos de arrenda- presente dos arren- Arrendamento ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
7.051
6.516
7.277
6.669
ĚŽƐƋƵĂŶĚŽƚŽĚŽƐŽƐĞƐĨŽƌĕŽƐĚĞĐŽďƌĂŶĕĂĨŽƌĂŵĞƐŐŽƚĂĚŽƐĞŶĆŽĞǆŝƐƚĞĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂĚĞ Despesas operacionais
1.650
1.700
2.189
2.108
mento
damentos
a Pagar WƌŽĐĞƐƐŽƐĐŽŵƌŝƐĐŽƐĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽƉĞƌĚĂƐƉŽƐƐşǀĞŝƐƐĂĕƁĞƐĚĞƉĞƌĚĂƉŽƐƐşǀĞů͕
Total
22.767
18.887
27.724
23.628 Adoção em 1º de
ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐĂƌĞĐĞďĞƌ͘
ƉĂƌĂĂƐƋƵĂŝƐŶĆŽĨŽŝĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉĞůĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄ7. Estoques
ĞƐƐĞ ŵŽŶƚĂŶƚĞ͕ Ă ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ ĚĂ ŵĂŝƐͲǀĂůŝĂ ĚŽ ĐƵƐƚŽ ĂƚƌŝďƵşĚŽ ŵŽŶƚĂ Ă ZΨϮ͘ϱϵϰ ũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵ
7.038
;ϰϴϴͿ
6.550 ďĞŝƐ͕ĞƐƚĆŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉŽƌ͗WƌŽĐĞƐƐŽĐŽŵĚĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ. ProControladora
Consolidado ;ZΨϮ͘ϲϯϰĞŵϮϬϭϵͿŶĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞZΨϮ͘ϲϮϭ;ZΨϮ͘ϲϲϯĞŵϮϬϭϵͿŶŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͘K ĚŝĕƁĞƐͬũƵƐƚĞƐ
1.022
;ϮϭͿ
1.001
31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 ǀĂůŽƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ͕ůşƋƵŝĚŽĚŽƐĞĨĞŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ͕ĨŽŝƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽĚĂƌƵďƌŝĐĂ͞ũƵƐƚĞĚĞ Pagamentos efetuados
;ϰ͘ϬϱϱͿ
;ϰ͘ϬϱϱͿ ĐĞƐƐŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽůŝĚĂƌŝĂŶŽƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĚŽ/D^ƐŽďƌĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƌĞŵĞƐƐĂͬƌĞƚŽƌŶŽĚĞǀĂƐŝůŚĂŵĞƐ͗KǀĂůŽƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƌĞĨĞƌĞͲƐĞ͕ďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕Ă
Produtos acabados
7.917
9.331
8.251
9.331 ĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͟ƉĂƌĂ͞>ƵĐƌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ͕͟ĂơƚƵůŽĚĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵş- Apropriação de
Produtos em elaboração
13.737
14.179 13.737
14.179 ĚŽ͕ŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĂƐŵƵƚĂĕƁĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ͘ŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂ ĞŶĐĂƌŐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
416
416 ĂƵƚŽƐĚĞŝŶĨƌĂĕĆŽůĂǀƌĂĚŽƐƉĞůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĮƐĐĂŝƐĞǆŝŐŝŶĚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĚŽ/D^ƐƵƉŽƐƚĂŵĞŶƚĞĚĞǀŝĚŽĞŵŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƌĞŵĞƐƐĂĚĞǀĂƐŝůŚĂŵĞƐƌĞĂůŝǌĂDĂƚĠƌŝĂƐͲƉƌŝŵĂƐ
62.986
59.887 63.772
60.203 ĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĂŶĂůŝƐĂŵĂƐƚĂǆĂƐĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚŽƐŝƚĞŶƐĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͘ŵ Saldo em 31 de
DĂƚĞƌŝĂŝƐƉĂƌĂĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
4.005
;ϵϯͿ
3.912 ĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƌĂĐůŝĞŶƚĞƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĚŽƐŝŶŝĚƀŶĞŽƐƉĞůŽ&ŝƐĐŽĚŽ
ϮϬϮϬ͕ŚŽƵǀĞƌĞǀŝƐĆŽĚĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐƚĂǆĂƐƐĞŵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƐƵĂĂůƚĞƌĂĕĆŽĞŵƌĞůĂĕĆŽ ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
e embalagem
7.636
7.245
7.636
7.245 ĂϮϬϭϵ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŵŽŶŝƚŽƌĂŵŽƐĞƵĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞ ĚŝĕƁĞƐͬũƵƐƚĞƐ
10.344
;ϭ͘ϭϮϵͿ
9.215 ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͘KǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚŝƐĐƵƟĚŽé de ZΨϱϰϰ;ZΨϱϯϯĞŵϮϬϭϵͿ͕ũĄŐĂƌĂŶƟĚŽƐ
DĂƚĞƌŝĂŝƐĚĞĂůŵŽǆĂƌŝĨĂĚŽĞŽƵƚƌŽƐ
13.883
9.435 24.682
15.526 ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐĞĞǆƚĞƌŶŽƐ͕ŽďũĞƟǀĂŶĚŽŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞǀĞŶƚƵĂŝƐŝŵƉĂĐƚŽƐŶŽƐĞƵǀĂůŽƌ Pagamentos efetuados
;ϯ͘ϲϵϳͿ
;ϯ͘ϲϵϳͿ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƉŽƌĚĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ͘WƌŽĐĞƐƐŽĐŽŵŽƵƚƌĂƐŐĂƌĂŶƟĂƐ͘ĂͿAuto de infraApropriação de
Adiantamentos para fornecimento
ĕĆŽĚĞĐŽďƌĂŶĕĂĚĞ/W/ƉŽƌƐƵƉŽƐƚŽĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůŝŶĐŽƌƌĞƚŽ͗ A controladora, na
ƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘WĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬĞĚĞϮϬϭϵ͕ĂĚŵŝŶŝƐ- ĞŶĐĂƌŐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
233
233 ƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞƐƵĐĞƐƐŽƌĂƉŽƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂDE͕ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞĚĞĐŝƐĆŽ
ĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ;ΎͿ
4.213
4.317
4.213
4.317
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂŽďƐŽůĞƐĐġŶĐŝĂ
;Ϯ͘ϴϵϯͿ ;Ϯ͘ϲϳϭͿ ;ϯ͘ϮϬϵͿ ;Ϯ͘ϵϲϬͿ ƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ não identificou ŶĞŶŚƵŵŝŶĚşcio de necessi- Saldo em 31 de
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĚĞƐĨĂǀŽƌĄǀĞůƉƵďůŝĐĂĚĂĞŵϮϬϭϳ͕ƉĂƐƐŽƵĂĚŝƐĐƵƟƌũƵĚŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĂƵƚŽƐ
10.652
;ϵϴϵͿ
9.663 ĚĞ ŝŶĨƌĂĕĆŽ ůĂǀƌĂĚŽƐ ƉĞůĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ĮƐĐĂŝƐ͕ ŶŽ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ ĚĞ ZΨϮϴ͘ϱϰϱ
Total
107.479 101.723 119.082 107.841 ĚĂĚĞĚĞƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞƐĞƵƐĂƟǀŽƐŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐ͕ĞǆĐĞƚŽƉĞůĂƉƌŽǀŝƐão ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ
2.721 ;ZΨϮϴ͘ϬϲϬĞŵϮϬϭϵͿ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽ/W/ƉŽƌƐƵƉŽƐƚĂƐŝŶĨƌĂĕƁĞƐĚĞĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĞƌĞĞŶCirculante
107.445 101.245 119.048 107.363 ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĂƐĞŐƵŝƌ͗ŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϭ͕ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĂ WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
6.942 ƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐ͘EŽƐĂƵƚŽƐĚĞƐƚĂĚĞŵĂŶĚĂ͕ƉĂƌĂĮŶƐĚĞƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚŽƐƵNão circulante
34
478
34
478 ĐĞƐƐĂĕĆŽĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƉĞĐƵĄƌŝĂƐ͕ĨŽŝĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐƐŽďƌĞŽƐĂƟǀŽƐ WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
9.663 ƉŽƐƚŽĚĠďŝƚŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵƐĞŐƵƌŽͲŐĂƌĂŶƟĂĚŽǀĂůŽƌĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ͘ďͿProcesso
Total
107.479 101.723 119.082 107.841 ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăĞƐƚĂĂƟǀŝĚĂĚĞƋƵĞŶĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂŵǀĂůŽƌĚĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ͕ŶŽĚĞĐŽƌƌĞƌĚĞ Total
Consolidado ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĂŶĆŽƚƌŝďƵƚĂĕĆŽĚĂŵĂŝƐǀĂůŝĂĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŝƐĆŽĚĂsĂůĞ
;ΎͿZĞĨĞƌĞͲƐĞĂĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐĐŽŶĐĞĚŝĚŽƐƉĂƌĂĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƋƵĞƐĞƌĆŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐŵĞ- ϮϬϮϬŚŽƵǀĞƌĞǀĞƌƐĆŽŶĂƉƌŽǀŝƐĆŽŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϰϱ;ZΨϰϬĞŵϮϬϭϵͿ͘ĞŶƐĚĂĚŽƐĞŵ
Saldo dos
ũƵƐƚĞĂǀĂůŽƌ
WĂƐƐŝǀŽĚĞ ĚŽyŝŶŐƵĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚŽƐďĞŶƐƉĞůĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂ͗ Em maio de 2019,
ĚŝĂŶƚĞĞŶƚƌĞŐĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͘ƉĂƌĐĞůĂĚĞĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐĂƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵƉĞ- ŐĂƌĂŶƟĂ͗ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬĞϮϬϭϵ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉŽƐƐƵşĂŵ
compromissos de presente dos arren- Arrendamento ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐsĂůĞĚŽyŝŶŐƵĞĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂƌĞĐĞďĞƌĂŵĂƵƚŽƐĚĞŝŶĨƌĂĕĆŽŶŽƐƋƵĂŝƐƐĞ
ƌşŽĚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭϮŵĞƐĞƐĞƐƚĄƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂŶŽĂƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͘EĆŽŚĄĞƐƚŽƋƵĞƐĚĂ ŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐďĞŶƐĚĂĚŽƐĞŵŐĂƌĂŶƟĂĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ͗
Consolidado
arrendamento
damentos
a Pagar ƋƵĞƐƟŽŶĂŵŽĨĂƚŽĚĞƚĞƌĞŵĚĞŝǆĂĚŽĚĞƚƌŝďƵƚĂƌ͕Ž/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂĚĂWĞƐƐŽĂ:ƵƌşĚŝĐĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŽĨĞƌĞĐŝĚŽƐĞŵŐĂƌĂŶƟĂ͘&ŽŝĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂ
31/12/2020
31/12/2019 Adoção em 1º de
ŽďƐŽůĞƐĐġŶĐŝĂĚĞĞƐƚŽƋƵĞƐ͕ĐƵũĂƵƟůŝǌĂĕĆŽŽƵĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂŝŶĐĞƌƚĂ͘
Depreciação
Depreciação
ũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵ
12.771
;ϴϰϴͿ
11.923 ;͞/ZW:͟ͿĞŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ^ŽĐŝĂůƐŽďƌĞŽ>ƵĐƌŽ;͞^>͟Ϳ͕ƐŽďƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŐĂŶŚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů͕ĚĞŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽŶĂƉƌŽǀŝƐĆŽĠĂƐĞŐƵŝŶƚĞ͗
Custo acumulada Líquido Custo acumulada Líquido ĚŝĕƁĞƐͬũƵƐƚĞƐ
5.242
;ϯϱϵͿ
4.883 ĐŽƌƌĞŶƚĞĚĂďĂŝǆĂĚŽŝŵſǀĞůƌƵƌĂůĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ&ĂǌĞŶĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂ͕ƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽĞŵ
Controladora
Consolidado ĚŝĮĐĂĕƁĞƐ
7.067
;ϭ͘ϬϳϵͿ
5.988 7.067
;ϵϯϳͿ
6.130 WĂŐĂŵĞŶƚŽƐĞĨĞƚƵĂĚŽƐ;ΎͿ;ϲ͘ϭϯϳͿ
;ϲ͘ϭϯϳͿ ŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞĐŝƐĆŽƉĂƌĐŝĂůĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵƉĂƌĂĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂ͕ƚĞŶĚŽĐŽŵŽďĂƐĞĚĞ
31.12.20 31.12.19 31.12.20
31.12.19 DĄƋƵŝŶĂƐ͕ĂƉĂƌĞůŚŽƐĞ
ĐĄůĐƵůŽŽǀĂůŽƌĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĐŝŶĚŝĚŽŶĂŽƉĞƌĂĕĆŽƌĞůĂƟǀŽĂŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ;͞ĚĞĞŵĞĚ
Apropriação de
ŵϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽ
2.671
2.079
2.960
2.340 equipamentos
6.989
;ϰ͘ϴϳϭͿ
2.118 6.989
;ϰ͘ϯϲϮͿ
2.627 ĞŶĐĂƌŐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
597
597 ĐŽƐƚ͟Ϳ͘KǀĂůŽƌĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĚĞZΨϱϰ͘ϰϰϱ;ZΨϱϮ͘ϵϴϭĞŵϮϬϭϵͿ͕ũĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŵƵůƚĂĚĞ
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽͬ;ƌĞǀĞƌƐĆŽͿĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ
222
592
249
620 DĄƋƵŝŶĂƐĞŝŵƉůĞŵĞŶƚŽƐ
Saldo em 31 de
ŽİĐŝŽĚĞϳϱйĞũƵƌŽƐ^>/͘dĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂŽŵŽŶƚĂŶƚĞĞŶǀŽůǀŝĚŽŶŽƐĂƵƚŽƐĚĞŝŶĨƌĂĕĆŽ
ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
2.893
2.671
3.209
2.960 ĂŐƌşĐŽůĂƐ25.171
;ϭϯ͘ϮϮϭͿ 11.950 19.485
;ϭϬ͘ϯϰϵͿ
9.136 ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
11.876
;ϲϭϬͿ
11.266 ĂůƵƐŝǀŽƐĂŽƉĞƌşŽĚŽͲďĂƐĞĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϭĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϰ͕ĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĮƐĐĂŝƐƌĞƋƵĞ8. Impostos e Contribuições a Recuperar
sĞşĐƵůŽƐ
3.524
;ϯ͘ϯϮϳͿ
197 2.965
;Ϯ͘ϲϬϮͿ
363 ĚŝĕƁĞƐͬũƵƐƚĞƐ
25.909
;ϰ͘ϱϵϬͿ
21.319 ƌĞƌĂŵŽĂƌƌŽůĂŵĞŶƚŽĚŽƐďĞŶƐĚĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϲϴ͘ϱϯϯ͕ƐĞŶĚŽ
;ϭϴϬͿ
81
246
;ϭϰϴͿ
98 WĂŐĂŵĞŶƚŽƐĞĨĞƚƵĂĚŽƐ;ΎͿ;ϲ͘ϯϭϲͿ
;ϲ͘ϯϭϲͿ ZΨϭϱ͘ϲϰϴĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵĞZΨϱϮ͘ϴϴϱĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂ͘ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌŽƵ
Controladora
Consolidado ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ261
Apropriação de
31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 Instalações elétriƋƵĞĂƐƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞƉĞƌĚĂŶĞƐƐĂƐĚĞĨĞƐĂƐƐĆŽƉŽƐƐşǀĞŝƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĐŽƌƌŽďŽƌĂĚŽƉĞůĂ
ĐĂƐĞŚŝĚƌĄƵůŝĐĂƐ
360
;ϱϵͿ
301
360
;ϱϮͿ
308 ĞŶĐĂƌŐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
410
410 KƉŝŶŝĆŽ>ĞŐĂůĞŵŝƟĚĂƉĞůŽƐĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐůĞŐĂŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘WƌŽĐĞƐƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ
Imposto sobre Circulação de
Saldo em 31 de
DĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐʹ/D^
3.020
2.711
2.983
2.711 Sistema de irrigaƐĞŵĚĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĞƌĞĐƵƌƐĂŝƐ͘KƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ͕ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵƉƌŽção por aspersão
3.642
3.642
- ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ
31.469
;ϰ͘ϳϵϬͿ
26.679 ďĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞƉĞƌĚĂƉŽƐƐşǀĞů͕ƐĆŽĐŽŵƉŽƐƚŽƐ͕ďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌ͗Processos administraPrograma de Integração Social - PIS e
Total
47.014
;ϮϮ͘ϳϯϳͿ 24.277 37.112
;ϭϴ͘ϰϱϬͿ 18.662 WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
4.639
Contribuição para o Financiamento da
22.040 ƟǀŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽůŝĚĂƌŝĂŶŽƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĚŽ/D^ƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ
^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞ^ŽĐŝĂůʹK&/E^;ΎͿ6.020
2.674
6.331
2.779 13. Direito de Uso e Arrendamento a Pagar e Parcerias Agrícolas Conforme descrito WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
26.679 ƚƌŝďƵƚĄƌŝĂ͗ƵƚŽƐĚĞ/ŶĨƌĂĕƁĞƐůĂǀƌĂĚŽƐƉĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ&ĂǌĞŶĚĂĚŽŝƐƚƌŝƚŽ&ĞĚĞƌĂů͕ŽƐ
ŶĂŶŽƚĂϮ͘Ϯϭ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĐŽŶŚĞĐĞƵŽƐĞĨĞŝƚŽƐŝŶŝĐŝĂŝƐĚĂĂĚŽĕĆŽĚŽWϬϲ;ZϮͿĞŵ Total
Imposto sobre Produto
ƋƵĂŝƐĞƐƚĆŽƐĞŶĚŽĚŝƐĐƵƟĚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ƋƵĞĞǆŝŐĞŵĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƌĞĐŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĚŽͲ/W/
1.188
1.167
1.188
1.167 ϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵ͘ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽĞĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĂƉĂŐĂƌĞ ;ΎͿWĂƌƚĞĚŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĞĨĞƚƵĂĚŽƐƉĞůĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵ͕ŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϮ͘ϯϮϬ ůŚŝŵĞŶƚŽĚĞ/D^ͬ^dĞĂĚŝĐŝŽŶĂůŶŽǀĂůŽƌĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĚĞZΨϮϯ͘ϵϰϭ;ZΨϮϯ͘ϯϵϴĞŵϮϬϭϵͿ͕
;ZΨϭ͘ϴϴϳ Ğŵ ϮϬϭϵͿ͕ ĨŽƌĂŵ ĨĞŝƚŽƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ă ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ ĂŽ ƉĂƌĐĞŝƌŽ
Imposto de renda e contribuição social
1.409
14
1.593
565 ƉĂƌĐĞƌŝĂĂŐƌşĐŽůĂĚƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽĨŽŝĂƐĞŐƵŝŶƚĞ͗
ƌĞůĂƟǀŽĂŽƉĞƌĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĐŽŵĐŽŶƚƌŝďƵŝŶƚĞƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĚŽƐŝŶŝĚƀŶĞŽƐ
INSS
13
12
21
771
Controladora ŽƵƚŽƌŐĂŶƚĞ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ŶŽƚĂ ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ ŶǑ ϯϯ͘ď͘ KƐ ƐĂůĚŽƐ ĞƐƟŵĂĚŽƐ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶ- pelo Fisco Estadual. DepſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐͲĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶŽZĞĂůŝǌĄǀĞůĂ>ŽŶŐŽWƌĂǌŽ Os
Total
11.650
6.578 12.116
7.993
Eqtos.de
ƟǀŽĚĞ ƚŽ Ă ƉĂŐĂƌ Ğ ƉĂƌĐĞƌŝĂ ĂŐƌşĐŽůĂ Ă ƉĂŐĂƌ ŶŽ ůŽŶŐŽ ƉƌĂǌŽ ƚĞŵ Ă ƐĞŐƵŝŶƚĞ ĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ ĚĞ
ĚĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶŽƌĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽĞƐƚĆŽǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂƌŝƐĐŽƐ
Circulante
5.359
3.808
5.742
3.960
Imó- Empilha- processa. Parceria Direito de ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͗
Não circulante
6.291
2.770
6.374
4.033
Controladora
Consolidado ĐŽŵƉĞƌĚĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐƉŽƐƐşǀĞŝƐĞƌĞŵŽƚĂƐ͕ƐĞŶĚŽ͗
Veículos
ǀĞŝƐ
deiras de dados Agrícola
Uso Ano
Controladora
Total
11.650
6.578 12.116
7.993 Adoção em 1º de
2022
2.524
6.274
2020
2019
2.471
6.013 ĞƉſƐŝƚŽƐĞ
4.710
567
1.273
6.550 2023
;ΎͿŽƚŽƚĂůĚĞZΨϲ͘ϬϮϬ;ZΨϮ͘ϲϳϰĞŵϮϬϭϵͿŽǀĂůŽƌĚĞZΨϯ͘ϯϱϵƌĞĨĞƌĞͲƐĞĐƌĠĚŝƚŽĂƉƵƌĂĚŽ ũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵ
WŽƐƐşǀĞŝƐ
Remotas
WŽƐƐşǀĞŝƐ
Remotas
1.947
5.374 ďůŽƋƵĞŝŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
158
24
;ϱϳͿ
876
1.001 2024
ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚŽƚƌąŶƐŝƚŽĞŵũƵůŐĂĚŽ͕ŽĐŽƌƌŝĚŽĞŵŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͕ĚĂĂĕĆŽŝŵƉĞƚƌĂĚĂ ĚŝĕƁĞƐͬũƵƐƚĞƐ
Tributários
2.161
42.642
539
;ΎͿϰϰ͘ϮϭϬ
2025
2.790
;Ϯ͘ϳϱϴͿ ;ϭϴϮͿ
;ϳϲϴͿ
;ϴϳͿ
;ϯ͘ϳϵϱͿ
ƉĞůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂDE͕ĞŵƋƵĞĚŝƐĐƵƟĂŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞĞǆĐůƵŝƌĚĂƐďĂƐĞƐĚĞĐĄůĐƵůŽĚĂƐ Depreciação
303
970
87
2.099
2026
1.589 dƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
Saldo
em
31
de
ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĂŽW/^ĞK&/E^͕ŽŵŽŶƚĂŶƚĞƌĞůĂƟǀŽĂŽ/ŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞŝƌĐƵůĂĕĆŽĚĞDĞƌ6.942
22.040 şǀĞŝƐ
349
339
2.110
409
448
789
3.756 Total
ĐĂĚŽƌŝĂƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐʹ/D^͕ĐŽŶƚĞŵƉůĂŶĚŽŽƐĨĂƚŽƐŐĞƌĂĚŽƌĞƐŽĐŽƌƌŝĚŽƐŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
2.464
43.961
626
46.648
9.280
3
;ϲϲͿ
14
9.231 ϭϰ͘/ŶƚĂŶŐşǀĞů
ũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϱĂũƵůŚŽĚĞϮϬϭϳ͘KǀĂůŽƌĚŽĐƌĠĚŝƚŽĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐĞƌĄĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽ͕ƚĆŽůŽŐŽ ĚŝĕƁĞƐͬũƵƐƚĞƐ
46.425
47.274
Depreciação
;Ϯ͘ϱϮϰͿ ;ϭϴϯͿ
;ϯϴϮͿ
;ϭϳϱͿ
;ϯ͘ϮϲϰͿ
Controladora
Consolidado ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
ƐĞũĂŚŽŵŽůŽŐĂĚŽŽƉůĞŝƚŽĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĚŽĐƌĠĚŝƚŽũƵŶƚŽăZĞĐĞŝƚĂ&ĞĚĞƌĂůĚŽƌĂƐŝů͘ŵ Saldo em 31 de
Consolidado
Marcas,
Marcas,
ŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬŽĐƌĠĚŝƚŽĨŽŝƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďĂƌƵďƌŝĐĂ͞KƵƚƌŽƐZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ
ĞƉſƐŝƚŽƐĞďůŽƋƵĞŝŽƐ
2020
2019
8.866
229
628
9.723
^ŽŌǁĂ- patentes
^ŽŌǁĂpatentes
KƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͟ŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϯ͘Ϯϭϵŵŝů;ĐƌĠĚŝƚŽƚƌŝďƵƚĄƌŝŽĂƚƵĂůŝǌĂĚŽůşƋƵŝĚŽĚŽƐŚŽŶŽƌĄũƵĚŝĐŝĂŝƐ
WŽƐƐşǀĞŝƐ
Remotas
WŽƐƐşǀĞŝƐ
Remotas
Consolidado
res e outros
Total
res
e outros
Total
ƌŝŽƐĚĞġǆŝƚŽĞĚĂŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞWŝƐͬŽĮŶƐƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌĚĂĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽͿ͘
Tributários
2.169
42.647
539
44.210
Eqtos.de
ƟǀŽĚĞ Saldo em 31 de
320
976
112
2.104
ϵ͘ƟǀŽƐŝŽůſŐŝĐŽƐKƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵ͗;ĂͿĐƵůƟǀŽ
Imó- Empilha- proces. de Parceria Direito de ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
387
7
394
468
7
475 dƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
349
352
ĚĞƐŽũĂ͕ŵŝůŚŽ͕ĂůŐŽĚĆŽĞĨĞŝũĆŽƉĞůĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂĞ;ďͿĐƵůƟǀŽĚĞĐĂŶĂͲĚĞVeículos
ǀĞŝƐ
deiras
dados Agrícola
Uso Aquisição
79
79
79
79 şǀĞŝƐ
2.489
43.972
651
46.666
ͲĂĕƷĐĂƌƉĞůĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵƉĂƌĂĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞŵĂƚĠƌŝĂͲƉƌŝŵĂŶĂƉƌŽĚƵ- Adoção em 1º de
ŵŽƌƟǌĂĕĆŽ
;ϭϯϭͿ
;ϳͿ
;ϭϯϴͿ
;ϭϲϱͿ
;ϳͿ
;ϭϳϮͿ
ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
46.461
47.317
ĕĆŽĚĞĂŐƵĂƌĚĞŶƚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ĂͿŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐƐĂůĚŽƐ
ũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵ
4.994
567
1.273
5.089
11.923 Saldo em 31 de
335
335
382
382 ;ΎͿŵƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ĨŽŝĂũƵŝǌĂĚĂƵŵĂǆĞĐƵĕĆŽ&ŝƐĐĂůƉĞůĂhŶŝĆŽ&ĞĚĞƌĂůĐŽŶƚƌĂ
Consolidado ĚŝĕƁĞƐͬũƵƐƚĞƐ
408
24
;ϱϳͿ
964
3.632
4.971 ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
Aquisição
33
33
33
33 ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞǆŝŐŝŶĚŽŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞǀĂůŽƌĞƐĚĞǀŝĚŽƐƉĞůŽĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƐĞůŽƐĚĞ
31.12.20
31.12.19 Crédito de Impos;ϭϮϭͿ
;ϭϮϭͿ
;ϭϱϯͿ
;ϭϱϯͿ ĐŽŶƚƌŽůĞĚĞ/W/ŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϬϭĂŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϬϳ͘ǆĞĐƵĕĆŽ&ŝƐĐĂů
YƵĂŶƟĚĂĚĞ Valor YƵĂŶƟĚĂĚĞ
Valor ƚŽƐ;WŝƐĞŽĮŶƐͿ
;ϮϮͿ
;ϴϴͿ
;ϭϭϬͿ ŵŽƌƟǌĂĕĆŽ
Saldo em 31 de
>ĂǀŽƵƌĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ
;&ͿĂũƵŝǌĂĚĂƉůĞŝƚĞŝĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽǀĂůŽƌĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞZΨϳϬ͘ϱϴϯĞƌĞĐŽŶŚĞĐĞ
Depreciação /
247
247
262
262 ƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂũĄƚĞƌŝĂƌĞĐŽůŚŝĚŽĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞZΨϯϰ͘ϴϲϴ͕ƉĞůŽƋƵĞƉĞĚĞĂhŶŝĆŽ
;ŚĞĐƚĂƌĞƐͲŚĂͿ
1.277 3.163
1.750
3.225 ŵŽƌƟǌĂĕĆŽ
;Ϯ͘ϵϯϬͿ ;ϭϴϮͿ
;ϳϲϴͿ
;ϴϳͿ ;ϭ͘ϳϴϱͿ
;ϱ͘ϳϱϮͿ ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ
ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŵŽŶŝƚŽƌĂŵŽƐĞƵĂƟǀŽŝŶƚĂŶŐşǀĞůƉŽƌŵĞŝŽĚĞŝŶĚŝĐĂ- &ĞĚĞƌĂůŽƉƌŽƐƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĂĂĕĆŽĐŽŵĂƉĞŶŚŽƌĂĚŽǀĂůŽƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞăĚŝĨĞƌĞŶĕĂ
>ĂǀŽƵƌĂĚĞƐŽũĂ;ŚĞĐƚĂƌĞƐͲŚĂͿ;ŝͿ8.692 34.821
8.636 20.228 Saldo em 31 de
>ĂǀŽƵƌĂĚĞŵŝůŚŽ;ŚĞĐƚĂƌĞƐͲŚĂͿ;ŝŝͿϮ͘ϭϱϱ
6
- ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
2.450
409
448
789
6.936
11.032 ĚŽƌĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐĞĞǆƚĞƌŶŽƐ͕ŽďũĞƟǀĂŶĚŽŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞǀĞŶƚƵĂŝƐŝŵƉĂĐƚŽƐŶŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞ- ĞŶƚƌĞŽƐĚŽŝƐŵŽŶƚĂŶƚĞƐ͘KƐĨĂƚŽƐƚƌĂƚĂĚŽƐŶĂǆĞĐƵĕĆŽ&ŝƐĐĂůĚĞĐŽƌƌĞŵĚĞĚŝƐĐƵƐƐĆŽ
>ĂǀŽƵƌĂĚĞĂůŐŽĚĆŽ;ŚĞĐƚĂƌĞƐͲŚĂͿ;ŝŝŝͿ28,2
19
- ĚŝĕƁĞƐͬũƵƐƚĞƐ
10.104 2.229
;ϲϲͿ
14
9.054
21.335 ƌĄǀĞůĚĞƐƐĞĂƟǀŽ͘WĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬĞĚĞϮϬϭϵ͕Ă ƚƌĂǀĂĚĂŚĄŵƵŝƚŽƐĂŶŽƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƋƵĞƚĞŵƉŽƌŽďũĞƚŽĂŝůĞŐĂůŝĚĂĚĞĞĂŝŶĐŽŶƐdŽƚĂůĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
38.009
23.453 Crédito de ImposĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŶĆŽŝĚĞŶƟĮĐŽƵŶĞŶŚƵŵŝŶĚşcio de ƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞĚĂĞǆŝŐġŶĐŝĂĚĂƚĂǆĂĚĞĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐƐĞůŽƐĚĞ/W/͕ďĞŵĐŽŵŽŽƉƌŽƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
38.009
23.453 ƚŽƐ;WŝƐĞŽĮŶƐͿ
ĐĞƐƐŽƋƵĞĚŝƐĐƵƟĂŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƌĐĞůĂƌŽƐĚĠďŝƚŽƐĚĞƐĞůŽƐĚĞ/W/ũƵŶƚŽĂŽ
;ϭϮͿ
;ϭϮͿ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞƐĞƵƐĂƟǀŽƐŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐ͘
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞƉĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽŝŶƐƟƚƵşĚŽƉĞůĂ>ĞŝŶǑϭϭ͘ϵϰϭͬϬϵ͘ƐƐĂƚĞƐĞũĄĨŽŝũƵůŐĂĚĂƉĞůŽƐ
dŽƚĂůĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
38.009
23.453 ϭϱ͘ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞ&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
Tribunais, tendo entendido o Supremo Tribunal Federal - STF e o Superior Tribunal de
Controladora
Consolidado :ƵƐƟĕĂͲ^d:ƉĞůĂŝŶĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞĞƉĞůĂŝůĞŐĂůŝĚĂĚĞĚĂĐŽďƌĂŶĕĂĚĂƌĞĨĞƌŝĚĂƚĂǆĂ͘
ďͿDŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐƐĂůĚŽƐ
Indexador
Taxa anual
Vencimento
31.12.20
31.12.19
31.12.20
31.12.19 ŽŵƉĂŶŚŝĂĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞƐĞƵƐĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐůĞŐĂŝƐ͕ƐƵĂĚĞĨĞƐĂ͕ĐŽŶƚƵĚŽĂũƵşǌĂ
Consolidado Modalidade
&/ED
d:>Wͬd>W;ΎͿ
Ϯ͕ϵϮйĂϱ͕ϳϮй
Jun/2025
1.080
1.381
3.847
4.561
Cana-deGado e
Demais
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůŽĐĂƐŽƉƌĞĨĞƌŝƵŶĆŽĂŶĂůŝƐĂƌ͕ĞŵĚĞĨĞƐĂƉƌĠǀŝĂ͕ŽƐĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐĚĞĚĞĨĞƐĂ
&/ED
ϲ͕ϬйĂϭϬ͕ϱй
Jul/2030
1.444
1.983
8.263
7.297
-açúcar
Soja equinos Milho culturas
Total
&/ED
hDE^;ΎΎͿ
ϰ͕ϴй
Abr/2021
41
55 ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͕ĚĞĐŝĚŝŶĚŽƋƵĞŽƐŵĞƐŵŽƐĚĞǀĞƌŝĂŵƐĞƌĚŝƐĐƵƟĚŽƐǀŝĂƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŵSaldo em 31 de
CDI
ϯ͕ϮϭйĂϱ͕ϱϰй
Abr/2023
73
329
73
329 ďĂƌŐŽƐĚĞĞǀĞĚŽƌ͕ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͘ŽŵŽĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂĚĞƐƐĂĚĞĐŝƐĆŽ͕
ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
2.015 18.389
75
20.479 Arrendamento
Capital de giro
CDI
ϯ͕ϯϰйĂϱ͕ϳϬй
Ago/2023
2.561
17.622
- ĞŵŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĨŽƌĂŵƉĞŶŚŽƌĂĚŽƐZΨϯϱ͘ϳϭϲĚĂĐŽŶƚĂĐŽƌƌĞŶƚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞ͕
sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
;ϵϱͿ
701
;ϯϬͿ
576 Financiamento do Centro Oeste - FCO
ϵ͕ϱйĂϭϬй
DĂŝŽͬϮϬϮϳ
29.077
32.421 ƚĂŵďĠŵ͕ĞĨĞƚƵĂĚŽĚĞƉſƐŝƚŽũƵĚŝĐŝĂůĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĚĞZΨϭϱ͕ƚŽƚĂůŝǌĂŶĚŽZΨϯϱ͘ϳϯϭ͕ƋƵĞ
'ĂƐƚŽƐĐŽŵƉůĂŶƟŽ
4.705 21.595
873
27.173 ƵƐƚĞŝŽĂŐƌşĐŽůĂ
ϲ͕Ϭй
DĂŝŽͬϮϬϮϭ
3.055
3.081 ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐĞŵϮϬϮϬƉĞƌĨĂǌĞŵŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϯϳ͘ϭϯϱ͘ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌŽƵ
ƵƐƚŽĚĞǀĞŶĚĂƐ
;ϯ͘ϰϬϬͿ ;ϮϬ͘ϰϱϳͿ
;ϰϱͿ ;ϴϳϯͿ
;Ϯϰ͘ϳϳϱͿ Total
5.158
3.693
61.978
47.744 que as possibilidades de perda nessa defesa são remotas, conforme corroborado pela
Saldo em 31 de
WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
1.291
1.106
20.719
15.492 KƉŝŶŝĆŽ>ĞŐĂůĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞŵŝƟĚĂƉĞůŽƐĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐůĞŐĂŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
3.225 20.228
- 23.453 WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
3.867
2.587
41.259
32.252
sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
524
9.303
335 10.162 Total
5.158
3.693
61.978
47.744 ϮϮ͘WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌĞƐƚĂƵƌĂĕĆŽĂŵďŝĞŶƚĂůAs terras adquiridas pela controlada Vale do
yŝŶŐƵĞŵϮϬϭϭƉŽƐƐƵĞŵdĞƌŵŽĚĞŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽŵďŝĞŶƚĂůĮƌŵĂĚŽ
'ĂƐƚŽƐĐŽŵƉůĂŶƟŽ
4.336 26.264
2.470
1.862 34.932 ;ΎͿd:>WͲdĂǆĂĚĞ:ƵƌŽƐĚĞ>ŽŶŐŽWƌĂǌŽ͘;ΎΎͿhDE^ͲĞƐƚĂĚĞDŽĞĚĂƐĚŽĂŶĐŽ
Contribuição Social sobre
ƉĞůŽƐ ĂŶƟŐŽƐ ƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝŽƐ͕ ƉĂƌĂ ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ ĂŵďŝĞŶƚĂů͕ ƋƵĞ ƉƌĞǀġ Ž
ƵƐƚŽĚĞǀĞŶĚĂƐ
;ϰ͘ϵϮϮͿ ;ϮϬ͘ϵϳϰͿ
;Ϯ͘ϰϲϰͿ ;ϭ͘ϮϰϰͿ ;Ϯϵ͘ϲϬϰͿ
EĂĐŝŽŶĂůĚŽĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĐŽŶƀŵŝĐŽĞ^ŽĐŝĂůͲE^͘&/EDͲ&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞ Ž>ƵĐƌŽ>şƋƵŝĚŽͲ^>>
169
169 ƉůĂŶƟŽĚĞϭϮϮ͘ϰϭϱŵƵĚĂƐŶĂƟǀĂƐĞŵƵŵĂĄƌĞĂƚŽƚĂůĞŶĆŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂϳϯ͕ϰϱŚĞĐƚĂƌĞƐ͕Ž
WƌŽĚƵƚŽƐĐŽůŚŝĚŽƐĞƚƌĂŶƐĨĞƌŝͲ
ƋƵĂůĚĞǀĞƐĞƌŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽĂƚĠϮϬϰϬ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƟŵĂƵŵĚĞƐĞŵdos para os estoques
;ϵϯϰͿ
;ϵϯϰͿ DĄƋƵŝŶĂƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͗KƐƌĞĐƵƌƐŽƐĨŽƌĂŵĐĂƉƚĂĚŽƐĐŽŵŽE^ĞůŝďĞƌĂĚŽƐƉŽƌ Impostos sobre Circulação de
ĂŐĞŶƚĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĐƌĞĚĞŶĐŝĂĚŽƐƉĂƌĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŵĄƋƵŝŶĂƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐŝŶĚƵƐ- DĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐ
7.825
7.135
7.866
7.140 ďŽůƐŽĚĞĐĂŝǆĂĨƵƚƵƌŽƉĂƌĂĨĂǌĞƌĨĂĐĞĂŽƐĐƵƐƚŽƐĚĞĂĚĞƋƵĂĕĆŽĮƌŵĂĚŽƐŶĞƐƐĞĐŽŵƉƌŽSaldo em 31 de
PIS
e
COFINS
2.121
1.492
2.206
1.548
ƚƌŝĂŝƐĞǀĞşĐƵůŽƐ͕ŐĂƌĂŶƟĚŽƐƉŽƌĂůŝĞŶĂĕĆŽĮĚƵĐŝĄƌŝĂĚŽƐǀĞşĐƵůŽƐĞĚŽƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͘
ŵŝƐƐŽ͕ĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϰϮϴ;ZΨϰϲϮĞŵϮϬϭϵͿ͘KǀĂůŽƌ
ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ
3.163 34.821
6
19 38.009
Outras
1.026
1.055
1.092
1.220 atual de obrigações para cumprir com a legislação ambiental na propriedade rural da
KǀĂůŽƌƌĞƐŝĚƵĂůĚŽƐďĞŶƐĂůŝĞŶĂĚŽƐĮĚƵĐŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞĞŵϮϬϮϬ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĂŶŽƚĂĞǆŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͕ĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵƉŽƐƐƵŝϭ͘ϮϳϳŚĂ;ϭ͘ϳϱϬŚĂĞŵ
Total
21.897
17.591 22.089 17.817 ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵĚĞƉĞŶĚĞĚĞƵŵĂƐĠƌŝĞĚĞĨĂƚŽƌĞƐƋƵĞƐĆŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĐŽŵ
ϮϬϭϵͿĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌƉůĂŶƚĂĚĂƐĞŶĚŽ͗;ŝͿϰϵϭŚĂ;ϰϵϭŚĂĞŵϮϬϭϵͿĞŵƚĞƌƌĂƐƉƌſƉƌŝĂƐ͖ ƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϭϮ͕ĠĚĞZΨϭϭ͘ϭϯϮ;ZΨϭϬ͘ϯϵϭĞŵϮϬϭϵͿ͘KƵƚƌĂƐŐĂƌĂŶƟĂƐ͗&KͲŚŝƉŽƚĞĐĂ
Ğ ;ŝŝͿϳϴϲ ŚĂ ;ϭ͘Ϯϱϵ ŚĂ Ğŵ ϮϬϭϵͿ Ğŵ ƚĞƌƌĂƐ ĚĞ ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ Ă ƋƵĂů͕ ƋƵĂŶĚŽ ĐŽůŚŝĚĂ͕ ƐĞƌĄ ĚĂƐŵĂƚƌŝĐƵůĂƐϮ͘ϯϲϱ͕Ϯ͘ϯϲϲĞϮ͘ϮϬϳ͕ƋƵĞĐŽŵƉƁĞŵƉĂƌƚĞĚŽŝŵſǀĞůĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ&Ă- 19. Partes relacionadas ĂͿ Ɛ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ ĨŽƌĂŵ ĞĨĞƚƵĂĚĂƐ ƉĞůĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ďĂƐĞĞŵĐĄůĐƵůŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐĞƋƵĞƵƟůŝǌĂŵƵŵĂƐĠƌŝĞĚĞƉƌĞŵŝƐƐĂƐ͘ŶƚƌĞĂƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐ
ƵƐĂĚĂƐŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽĂŝŶĐŽƌƌĞƌĞƐƚĄĂƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽ͘ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞ
ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞǀĞŶĚŝĚĂăĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͕ƋƵĞĂƵƟůŝǌĂƌĄĐŽŵŽŵĂƚĠƌŝĂͲƉƌŝŵĂŶĂƉƌŽĚƵĕĆŽ ǌĞŶĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƉĞůŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϰϱ͘ϭϳϵ͕ůşƋƵŝĚŽĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ͖ ĐŽŵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵ͗
Ğ
ƵƐƚĞŝŽ
ĂŐƌşĐŽůĂ
Ͳ
ƉĞŶŚŽƌ
ĚĂ
ĐŽůŚĞŝƚĂ
ĚĞ
ƐŽũĂ
ĚĂ
ƐĂĨƌĂ
ϮϬϭϵͬϮϬϮϬ͘
Ɛ
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ĚĞ
31.12.20
31.12.19
ĚŽyŝŶŐƵƵƟůŝǌĂĂƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽĂŶƚĞƐĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂŶŽĮŵĚĞĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĚĞĐĂĐŚĂĕĂ͘ƐƐĞĂƟǀŽĞƐƚĄĂǀĂůŝĂĚŽƉĞůŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͕ŵĞŶŽƐĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞǀĞŶĚĂƐ͘ŵ
Receita - outros materiais adquiridos
9
7 ĐŝŽ͕ĂƋƵĂůĠƵƐĂĚĂƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌŽǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞĨƵƚƵƌĂƐƐĂşĚĂƐĚĞĐĂŝǆĂĞƐƟŵĂϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͕ŽĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂĠĐŽŵƉŽƐƚŽ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƟůĚĞǀĞşĐƵůŽƐĞŵĄƋƵŝŶĂƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚĂƐŶĂŶŽƚĂ Compra de matéria-prima - cana-de-açúcar
2.878
4.438 ĚĂƐ͕ƋƵĞĚĞǀĞŵƐĞƌŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂůŝƋƵŝĚĂƌĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂĕĆŽĂŵďŝĞŶƚĂůĚĞ
ƉĞůĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐůĂǀŽƵƌĂƐ͗;ŝͿƐŽũĂ͕ĐƵůƟǀĂĚĂĞŵϴ͘ϲϵϮŚĂ;ϮϬϭϵͲϴ͘ϲϯϲŚĂͿ͕;ŝŝͿĂůŐŽĚĆŽ͕ ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϭϯƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞĂŽƐďĞŶƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƉŽƌƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ŽŵƉƌĂĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ
ĂƟǀŽƐ͘ƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽƵƟůŝǌĂĚĂƉĂƌĂϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬĨŽŝĚĞϯ͕ϵϭйĂŽĂŶŽ
ĐŽŵƉƌĞǀŝƐĆŽĚĞĐƵůƟǀŽĞŵϮϴ͕ϮŚĂ͕;ŝŝŝͿŵŝůŚŽ͕ĐŽŵƉƌĞǀŝƐĆŽĚĞĐƵůƟǀŽĚĞϮ͘ϭϱϱŚĂ͘ ƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͕ƉĂƌĂĂƐƋƵĂŝƐŽƐƉƌſƉƌŝŽƐďĞŶƐƐĆŽ ;ĐŽƌƚĞĞĐĂƌƌĞŐĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌͿ
217
316 ;ϰ͕ϴϴйĂŽĂŶŽĞŵϮϬϭϵͿ͘ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉŽĚĞƐĞƌĂƐƐŝŵĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚĂ͗
ŽĨĞƌĞĐŝĚŽƐĐŽŵŽŐĂƌĂŶƟĂĮĚƵĐŝĄƌŝĂ͘KƐǀĂůŽƌĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐŶĞƐƐĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƐĆŽĐŽŵŽ
KƐǀĂůŽƌĞƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉĂƌĂĂƐĐƵůƚƵƌĂƐĚĞĂůŐŽĚĆŽĞŵŝůŚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵĂŽƐĐƵƐTotal
3.095
4.754
Consolidado
ƚŽƐ ŝŶŝĐŝĂŝƐ ĚĞ ƉůĂŶƟŽ͕ ƋƵĞ ƐĞƌĄ ĐŽŶĐůƵşĚŽ Ğŵ ĨĞǀĞƌĞŝƌŽ ĚĞ ϮϬϮϭ͘ ĐͿ ĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽ ĚŽ ƐĞŐƵĞ͗
799
Consolidado ƟǀŽŝƌĐƵůĂŶƚĞʹWĂƌƚĞƐZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ;ΎͿ
31.12.20
31.12.19
ǀĂůŽƌũƵƐƚŽKǀĂůŽƌũƵƐƚŽĠĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽŶŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĚŽĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽĞ
31.12.20
31.12.19 ;ΎͿ ZĞĨĞƌĞͲƐĞ Ă ƉƌŽǀŝƐĆŽ ĚĞ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͕ ƐƵũĞŝƚŽƐ ă ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚŽ ĞŵƉƌĞƐĄƌŝŽ ƟƚƵůĂƌ͕ EŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
462
491
ƌĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽŶĂĚĂƚĂͲďĂƐĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘KŐĂŶŚŽŽƵĂƉĞƌĚĂŶĂǀĂƌŝĂ- ƵƐƚŽͲĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽƐ
2.735
2.985 ƋƵĂŶĚŽĚĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽƋƵĂŶƚŽăƐĐŽŶƚĂƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐ͘ďͿƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĨŽƌĂŵ ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽ
;ϮϵͿ
;ϯϬͿ
ĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĞŵĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽĠĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉĞůĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĞ Depreciação acumulada
;Ϯ͘ϱϬϲͿ
;Ϯ͘ϰϳϮͿ ĞĨĞƚƵĂĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĐŽŵĂƉĂƌƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂŽŶĚŽŵşŶŝŽ'D&K͗ ĨĞŝƚŽƐĚĞĂũƵƐƚĞĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞ
;ϱͿ
1
ŽƐĐƵƐƚŽƐŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐŶĂĨŽƌŵĂĕĆŽĂƚĠŽŵŽŵĞŶƚŽĚĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ĚĞĚƵǌŝĚŽĚĂƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ^ĂůĚŽĐŽŶƚĄďŝů͕ůşƋƵŝĚŽ
229
513
Controladora
Consolidado EŽĮŵĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
428
462
ǀĂƌŝĂĕƁĞƐĂĐƵŵƵůĂĚĂƐĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ƐĞŶĚŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽŶĂƌƵďƌŝ- ƐƉĂƌĐĞůĂƐĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐƚġŵĂƐĞŐƵŝŶƚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ
31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 Ϯϯ͘ /ŶĐĞŶƟǀŽƐ ĮƐĐĂŝƐ  ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ŶĂ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƐƵĐĞƐƐŽƌĂ ƉŽƌ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ ĚĂ
ĐĂ͞sĂƌŝĂĕĆŽŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ͕͟ŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ŵ ƉŽƌĂŶŽĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͗
ƵƐƚŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ
8.831
9.206 ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂDEĐŽŶƚĂĐŽŵŝŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐĚĞąŵďŝƚŽĨĞĚĞƌĂůĞĞƐƚĂĚƵĂůĂƐĞŐƵŝƌ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐ͕ĂĞƐƟŵĂƟǀĂĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͕ŵĞŶŽƐĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞǀĞŶĚĂ͕
Controladora Consolidado Compra de matéria-prima
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚŽƐ͗ĂͿWƌŽŐƌĂŵĂĚĞĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞWĞƌŶĂŵďƵĐŽͲWZKW͘
ĂƉƌŽǆŝŵĂͲƐĞĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞǀĂůŽƌĚĞĐƵƐƚŽĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽĂƚĠĂƋƵĞůĞŵŽŵĞŶƚŽ͕ĞƐ- Ano
24.464
23.473
24.464
23.473 ŵũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϴŝƉĞƌĨŽƌŵĂůŝǌŽƵĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚŽďĞŶĞİĐŝŽWZK2020
2020 - cana-de-açúcar
ƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞƋƵĂŶĚŽƵŵĂƉĞƋƵĞŶĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽďŝŽůſŐŝĐĂŽĐŽƌƌĞĚĞƐĚĞŽŵŽŵĞŶƚŽ 2022
24.464
23.473
33.295
32.679
2.000
15.435 Total
ŝŶŝĐŝĂůŽƵƋƵĂŶĚŽŶĆŽƐĞĞƐƉĞƌĂƋƵĞŽŝŵƉĂĐƚŽĚĞƐƐĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽƐŽďƌĞŽƉƌĞĕŽƐĞũĂ 2023
1.371
10.128 Ɛ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌĂ ĚĞ ĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ ĐŽŵ ƉĂƌƚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ƐĆŽ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕ W͕ĂƉĂƌƟƌĚĞϭĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳƉĂƌĂĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƉŽƌŵŽƟǀŽĚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂŵĂƚĞƌŝĂůĞ͕ŶĞƐƐĞƐĐĂƐŽƐ͕ŽƐŐĂƐƚŽƐŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐƉŽĚĞŵƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĂǀĂůŝĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽ͘K 2024 a 2030
496
15.696 ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽͲƐĞ ŽƐ ƉƌĞĕŽƐ ƐƵŐĞƌŝĚŽƐ ƉĞůŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ WƌŽĚƵƚŽƌĞƐ ĚĞ ĂŶĂͲĚĞͲĕƷĐĂƌ͕ ĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂDƺůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐEŽƌĚĞƐƚĞ͘ƐƐĞďĞŶĞİĐŝŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂƌĞĚƵĕĆŽ͕
3.867
41.259 ĕƷĐĂƌĞůĐŽŽůĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽͲKE^E͘ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵƉƌĞƐƚĂ consoante o Decreto nº 28.150/05, o qual foi prorrogado pe
ǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐĠĨŽƌŵĂĚŽƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĞůĂĐƵůƚƵƌĂĚĞƐŽũĂĞĐĂ- Total
ŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĞĂďĂŝǆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽ ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬĞĚĞϮϬϭϵ͕ŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŽƌƚĞĞĐĂƌƌĞŐĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌƉĂƌĂĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞ
ĚŽ ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ĚĞƐƐĂƐ ĐƵůƚƵƌĂƐ͗ >ĂǀŽƵƌĂ ĚĞ ĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ ŵ ǀŝƌƚƵĚĞ ĚĂ ŝŶĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵĐůáƵƐƵůĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƌĞƐƚƌŝƟǀĂƐ;͞ĐŽǀĞŶĂŶƚƐ͟Ϳ͘ŵŽǀŝ- ĚĞƉůĂŶƟŽĞĚĞƚƌĂƚŽƐĐƵůƚƵƌĂŝƐĚĂůĂǀŽƵƌĂĐĂŶĂǀŝĞŝƌĂĂŽŽŶĚŽŵşŶŝŽ'D&K͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĚĞŵĞƌĐĂĚŽĂƟǀŽƉĂƌĂůĂǀŽƵƌĂƐĞŵĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐĨŽƌĂŵ ŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĚƵƌĂŶƚĞŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĠĐŽŵŽƐĞŐƵĞ͗
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐĮƌŵĂĚŽƐĞŶƚƌĞĂƐƉĂƌƚĞƐ͕ǀĂůŽƌŝǌĂĚŽƐĐŽŵďĂƐĞŶĂƐĚŝĄƌŝĂƐĞŚŽƌĂƐŵĄƋƵŝŶĂƐ
ƵƟůŝǌĂĚĂƐŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĂĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͗
Controladora
Consolidado ŝŶĐŽƌƌŝĚĂƐ͘KǀĂůŽƌé ĮǆĂĚŽĐŽŵďĂƐĞŶŽƐĐƵƐƚŽƐĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐĞŶŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐ
31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 ŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐ͕ĂĐƌĞƐĐŝĚŽĚĞŵĂƌŐĞŵĚĞϱй͘ƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĨŽƌĂŵĞĨĞƚƵĂĚĂƐƉĞůĂ
31.12.20 31.12.19
3.693
5.271
47.744
52.147 ŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŵƐĞƵƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐͲƉĞƐƐŽĂƐİƐŝĐĂƐ͗
ƌĞĂĞƐƚŝŵĂĚĂĚĞĐŽůŚĞŝƚĂ;ŚĂͿ
1.277
1.750 Saldo anterior
23.249
4.351
WƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞƉƌĞǀŝƐƚĂ;ƚͬŚĂͿ;ŝͿ
65,19
71,06 ĂƉƚĂĕƁĞƐĚĞŶŽǀŽƐĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ2.560
Controladora
Consolidado
;ϭ͘ϬϵϱͿ ;ϭ͘ϲϬϰͿ ;ϭϬ͘ϴϴϴͿ ;ϭϬ͘ϯϱϯͿ
YƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞdZƉŽƌƚŽŶĞůĂĚĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ;ŬŐͿ120
120 ŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂů
31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19
;ϮϲϮͿ
;ϯϭϴͿ
;Ϯ͘ϯϵϲͿ
;Ϯ͘ϱϲϭͿ ĐŝŽŶŝƐƚĂƐͲƉĞƐƐŽĂƐİƐŝĐĂƐ͗
WƌĞĕŽŵĠĚŝŽƉƌŽũĞƚĂĚŽĚĞdZ͕ĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞ;ZΨͿ;ŝŝͿ
0,81
0,71 ŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚĞũƵƌŽƐ
262
344
4.269
4.160 ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚŽ
dĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽ;ŝŝŝͿ
ϴ͕ϲϮй
ϴ͕Ϭϴй ƚƵĂůŝǌĂĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂ
935
1.458
935
1.458
^ĂůĚŽĮŶĂů
5.158
3.693
61.978
47.744 ĂƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
;ŝͿƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞĠĐĂůĐƵůĂĚĂĐŽŵďĂƐĞĞŵĚĂĚŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕ƉŽƌƚĂůŚĆŽĚĞƉůĂŶƚĂĕĆŽ͕
Total
935
1.458
935
1.458
em que cĂĚĂƵŵƉŽƐƐƵŝƵŵĂĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞĞŵƌĞůĂĕĆŽĂƐŽůŽ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŐĞŶĠƟĐŽ͕ĐůŝŵĂ͕ 16. Fornecedores
Controladora
Consolidado ĐͿKƐƐĂůĚŽƐŶŽĮŵĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕ƐĆŽĐŽŵŽƐĞŐƵĞ͗
ĞƚĐ͘ ;ŝŝͿ KƐ ƉƌĞĕŽƐ ĚŽ ĕƷĐĂƌ dŽƚĂů ZĞĐƵƉĞƌĄǀĞů Ͳ dZ ƐĆŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶĂ
Controladora
Consolidado
31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19
ƉƌŽũĞĕĆŽĚŽƐƉƌĞĕŽƐĨƵƚƵƌŽƐĚŽĂĕƷĐĂƌŶĞŐŽĐŝĂĚŽĞŵďŽůƐĂĚĞǀĂůŽƌĞƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƵ31.12.20 31.12.19 31.12.20
31.12.19
22.737
13.873
37.064
14.634 ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͗
ďůŝĐĂĕĆŽĚĂŽůƐĂĚĞsĂůŽƌĞƐĚĞEŽǀĂzŽƌŬĞĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƉƌĞĕŽĨƵƚƵƌŽĚŽĞƚĂŶŽů͘;ŝŝŝͿ Fornecedores de matérias-primas
9.570
9.315
9.570
9.315
4.876
152
4.876
152 ŽŶĚŽŵşŶŝŽ'D&K;ŝͿ
ƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽĐƵƐƚŽŵĠĚŝŽƉŽŶĚĞƌĂĚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů͕ĐĂůĐƵůĂĚŽĐŽŵ Fornecedores de propaganda e publicidade
3.593
6.974
3.593
6.974
4.924
4.660
7.723
5.680 ĐŝŽŶŝƐƚĂƐƉĞƐƐŽĂƐİƐŝĐĂƐ;ŝŝͿ
ďĂƐĞŶĂƚĂǆĂĚĞƌŝƐĐŽĞŶŽƉĞƌĮůĚĞĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽĚŽƐĞƚŽƌƐƵĐƌŽĞŶĞƌŐĠƟĐŽŶŽƌĂƐŝů͘ Outros fornecedores nacionais
13.163 16.289 13.163
16.289
29
183
2.037
4.839 dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ĐƵůƚƵƌĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĠŝŶŝĐŝĂĚĂƉĞůŽƉůĂŶƟŽĚĞŵƵĚĂƐĞŵƚĞƌƌĂƐƉƌſƉƌŝĂƐĞĚĞƚĞƌ- Fornecedores em moeda estrangeira
32.566
18.868
51.700
25.305 WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͗
ĐĞŝƌŽƐ͕ĞŽƉƌŝŵĞŝƌŽĐŽƌƚĞŽĐŽƌƌĞĂƉſƐƵŵƉĞƌşŽĚŽĚĞϭϮĂϭϴŵĞƐĞƐĚŽƉůĂŶƟŽ͕ƋƵĂŶĚŽ Total
ĐŝŽŶŝƐƚĂƐƉĞƐƐŽĂƐİƐŝĐĂƐ;ŝŝŝͿ
14.034
8.084 14.034
8.084
ĂĐĂŶĂĠĐŽƌƚĂĚĂĞĂƉůĂŶƚĂƉŽƌƚĂĚŽƌĂŽƵƌĂŝǌ;͞ƐŽƋƵĞŝƌĂ͟ͿĐŽŶƟŶƵĂŶŽƐŽůŽ͘ƉſƐĐĂĚĂ 17. Obrigações Sociais
dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
14.034
8.084 14.034
8.084
Controladora
Consolidado
ĐŽƌƚĞŽƵĂŶŽͬƐĂĨƌĂ͕ĂƐŽƋƵĞŝƌĂƚƌĂƚĂĚĂĐƌĞƐĐĞŶŽǀĂŵĞŶƚĞ͕ĚĂŶĚŽĞŵŵĠĚŝĂƵŵƚŽƚĂůĚĞ
31.12.20
31.12.19
31.12.20
31.12.19 ZĞĨĞƌĞͲƐĞăĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĂŽŽŶĚŽŵşŶŝŽ'D&KŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶĐŝŶĐŽƐĂĨƌĂƐ͘ƉůĂŶƚĂƉŽƌƚĂĚŽƌĂĚĂĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌͲƐŽƋƵĞŝƌĂĠĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂĐŽŵŽĂƟǀŽ
2.552
2.498
2.804
2.723 ƚŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞŵƷƚƵŽ͕ĮƌŵĂĚŽĞŶƚƌĞĂƐƉĂƌƚĞƐ͕ƐƵũĞŝƚŽà remuneração calculada com
ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƉĞůŽĐƵƐƚŽĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ĞŽĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽĐŽŶƐƵŵşǀĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĞůĂ Salários e encargos
6.481
6.585
7.095
7.202 ďĂƐĞĞŵϭϬϰйĚĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚĂƚĂǆĂĚŽ/͘;ŝŝͿZĞĨĞƌĞŵͲƐĞĂŽƐǀĂůŽƌĞƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĂĐŝŽĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĂƐĞƌĐŽůŚŝĚĂ;͞ĐĂŶĂĞŵƉĠ͟ͿĞƐƚĄŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽ Férias e encargos
6.507
6.270
6.979
6.743 ŶŝƐƚĂƐ͕ƐĞŶĚŽ͗;ĂͿZΨϯϲϯƌĞůĂƟǀŽƐĂĚĠďŝƚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ͕ƐƵũĞŝƚŽƐăƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĐĂůĐƵůĂĚĂ
ŶŽĂƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͘>ĂǀŽƵƌĂĚĞƐŽũĂŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬĞĚĞϮϬϭϵ͕ĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƐŽďƌĞŽƐůƵĐƌŽƐ
Outras
229
154 ĐŽŵďĂƐĞĞŵϵϴ͕ϱйĚĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚĂƚĂǆĂĚŽ/;ĞŵϮϬϭϵZΨϯϳϮͿĞ;ďͿZΨϯ͘ϮϯϬ;ZΨϲ͘ϲϬϮ
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐĨŽƌĂŵƵƟůŝǌĂĚĂƐŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĂůĂǀŽƵƌĂĚĞƐŽũĂ͗
15.540
15.353
17.107
16.822 Ğŵ ϮϬϭϵͿ ƌĞĨĞƌĞͲƐĞ ĂŽ ƐĂůĚŽ ƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ŝŶĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐĂ͕ ĂƉſƐ ƚƌĂŶƐŝƚŽ Ğŵ
2020
2019 Total
ũƵůŐĂĚŽĚŽƐĂƵƚŽƐĚĂĂĕĆŽĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞŝŶƐƚĂƵƌĂĚŽĞŵĨĂĐĞĚĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐĐŽŶƌĞĂƚŽƚĂůĞƐƚŝŵĂĚĂĚĂĐŽůŚĞŝƚĂ;ŚĂͿ
8.692
8.636 18. Obrigações Fiscais
WƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞƉƌĞǀŝƐƚĂ;ƐĐͬŚĂͿ;ŝͿ
54,70
51,90
Controladora
Consolidado ƟĚĂƐŶĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϮϵĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϬϱ͕ŶĂ
WƌĞĕŽŵĠĚŝŽ;ĞŵƌĞĂŝƐͬƐĐͿ
94,33
64,58
31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 ƋƵĂůĨŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂĂƉƌŽƉŽƐŝƚƵƌĂĚĞĂĕĆŽĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂƐŶŽĂƌƟŐŽ
dĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽ;ŝŝͿ
ϴ͕ϲϮй
ϴ͕Ϭϴй /ŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞWƌŽĚƵƚŽƐ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĚŽƐͲ/W/ 10.925
7.464 10.925
7.464 ϭϱϵĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲĐŽŶƚƌĂŽĞŶƚĆŽĚŝƌĞƚŽƌͲŐĞƌĂůĐŽŵĞƌĐŝĂůĞŵĞŵďƌŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞ
WƌĞǀŝƐĆŽĚĞŝŶşĐŝŽĚĂĐŽůŚĞŝƚĂ;ŝŝŝͿ
ũĂŶĞŝƌŽ
Janeiro /ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂWĞƐƐŽĂ:ƵƌşĚŝĐĂͲ/ZW:
276
276 ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ͕ŝŵƉĞƚƌĂĚĂƉĞůŽĂĐŝŽŶŝƐƚĂĞŶĞĚŝƚŽƵŐƵƐƚŽDƵůůĞƌ
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ƐĞŶƚĞŶĕĂ ĂƌďŝƚƌĂů ƌĞĨĞƌŝĚĂ ĂĐŝŵĂ͕ ĨŽŝ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ǆ- ŵĞŶƚĞƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽƐƚƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐ͕ƐĆŽĚĞϮϱйƉĂƌĂŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂ ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞ
Consolidado
traordinária emϴĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϳĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞĚĞůŝďĞƌĂƌĂĐĞƌĐĂĚĂĚĞƐƚŝŶĂĕĆŽ ĞĚĞϵйƉĂƌĂĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů͘KŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐ ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ;ϮϲͿ
Taxa de
2025 em
Cesta ϯ͕ϴϲй
;ϭͿ
ĚŽƐ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ. EĞƐƚĂ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ĨŽŝ ĚĞůŝďĞƌĂĚŽ Ă ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ ĂƟǀŽƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶĂĞǆƚĞŶƐĆŽĞŵƋƵĞƉŽƐƐĂŵƐĞƌƵƟůŝǌĂĚŽƐŶĂĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽĚŽƐ ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ     ;ϭ͘ϯϵϭͿ
juros
2021
2022 2023
2024
diante
Total
CDI ϰ͕ϰϬй
;ϭϱͿ
;ϯϭͿ Instrumentos
2.955 2.670 2.283 1.438
2.314 11.660
ĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϮϮ.545, sendo que o saldo remanescente permaneceu na ƉĂƐƐŝǀŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐĐŽŶƐƟƚƵşĚŽƐƐŽďƌĞĂƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐĂƚƌŝďƵƚĂƌ͘KƐǀĂůŽƌĞƐĚĞ Total
337
673 &ŝŶĂŵĞ   Ϯ͕ϵϮй Ă ϭϬ͕ϱй
FCO
ϵ͕ϱй Ă ϭϬй
9.620 3.757 3.757 3.757
8.187 29.078
ĐŽŶƚĂ͞>ƵĐƌŽƐăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͟ĂƚĠƋƵĞŶŽǀĂĚĞƐƟŶĂĕĆŽĨŽƐƐĞĚĂĚĂƉĞůŽƐ ĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽƐĆŽŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
Consolidado
ϯ͕ϯϰйĂ
Consolidado
acionistas em conformidade com o disposto no Acordo de Acionistas e no Estatuto
+25%
+50% Capital de Giro
ϱ͕ϳй
5.089 9.008 4.088
- 18.185
Vale do Xingu
^ŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ZĞƐƐĂůƚĂͲƐĞƋƵĞĂƋƵĞƐƚĆŽƌĞůĂƟǀĂăĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐĨŽŝ
Instrumentos
sĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝů Encargos
Ganho Ganho ƵƐƚĞŝŽŐƌşĐŽůĂϲй
3.055
3.055
31.12.20
31.12.19
ŽďũĞƚŽĚĞŶŽǀŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂƌďŝƚƌĂůĐŽŶĚƵǌŝĚŽƉĞƌĂŶƚĞŽĞŶƚƌŽĚĞƌďŝƚƌĂŐĞŵĞ
31/12/2020 ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
Taxa ;ƉĞƌĚĂͿ ;ƉĞƌĚĂͿ Arrendamentos
ϳ͕ϲϵй
4.639 6.222 5.961 5.322
4.745 26.889
189
367 ;ƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽͿ
DĞĚŝĂĕĆŽĚĂąŵĂƌĂĚĞŽŵĠƌĐŝŽƌĂƐŝůͲĂŶĂĚĄƐŽďŶǑϱϮͬϮϬϭϳͬ^ϰ͕ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ sĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
51.700
- 51.700
KƵƚƌĂƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐĞĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐ
345
322 ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
92.287
CDI ϭ͕ϵϬй
240
479 Fornecedores
ŶŽŝƚĞŵ͞Ğ͕͟ĂĚŝĂŶƚĞ͘ŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϯϬĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϮϬĨŽŝĚĞůŝďĞ- dŽƚĂůĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĂƟǀŽƐ
Obrigações Sociais
17.107
- 17.107
534
689 ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĂ
ƌĂĚĂĂĐĂƉŝƚĂůŝǌĂçãoĚŽƐĂůĚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
45.357
- 45.357
9.570
CDI ϭ͕ϵϴй
29
58 KƵƚƌŽƐWĂƐƐŝǀŽƐ
Controladora
Centro da Mata
Consolidado receber - mútuo
ĚĞϮϬϭϵ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϭϵ͘ϰϬϮ͕ƐĞŵĞŵŝƐƐĆŽĚĞŶŽǀĂƐĂĕƁĞƐ͕ĞůĞǀĂŶĚŽŽĐĂƉŝƚĂů ƟǀŽŶĆŽ
Total
139.522 21.657 16.089 10.517 15.246 203.031
circulante
31.12.20
31.12.19
31.12.20
31.12.19
31.12.20
31.12.19
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞ
ƐŽĐŝĂůƉĂƌĂZΨϴϬ͘ϴϭϵ;ZΨϲϭ͘ϰϭϳĞŵϮϬϭϵͿ͘EĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂƌĞĂůŝ- WƌĞũƵşǌŽĮƐĐĂůĞďĂƐĞ
ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;ϭϳ͘ϲϮϮͿ
CDI ϭ͕ϵϬй
;ϭϯϰͿ
;ϮϴϭͿ 33. Compromissos  ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ŶŽ ĐƵƌƐŽ ŶŽƌŵĂů
ǌĂĚĂĞŵϯϬĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬĨŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂĂĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƉĂƌƚĞĚŽƐĂůĚŽĚĂ ĚĞĐĄůĐƵůŽŶĞŐĂƟǀĂĚĞ
ĚĞƐƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͘ƐĞŐƵŝƌ͕ĞƐƚĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĂƋƵĞůĞƐƋƵĞŵĞƌĞĐĞŵĚĞƐƚĂƋƵĞŶĂƐ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞ
ĐŽŶƚĂ͞>ƵĐƌŽƐăŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͕͟ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϭϳϭ͘ϴϰϴ͕ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ contribuição social
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͗ĂͿŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͘
2.043
8.375
7.417
8.375
9.460 ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;ϯ͘ϴϰϳͿ
d:>Wͬd>W ϯ͕ϲϰй
;ϴϳͿ
;ϭϵϯͿ
Ž ǀĂůŽƌ ĚŽ ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƉĂƌĂ ZΨϮϱϮ͘ϲϲϳ͕ ŵĂŶƚĞŶĚŽͲƐĞ ŝŶĂůƚĞƌĂĚŽ Ž KƵƚƌĂƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐĞ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĮƌŵŽƵ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞ ĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ ƉƌŽĚƵǌŝĚĂ ƉĞůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞ
ŶƷŵĞƌŽĚĞĂĕƁĞƐĞŵƋƵĞƐĞĚŝǀŝĚĞŽƌĞĨĞƌŝĚŽĐĂƉŝƚĂů;͞ϮǐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ͟Ϳ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ diferenças
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐsĂůĞĚŽyŝŶŐƵĞŽŶĚŽŵşŶŝŽ'D&KĞƉŽƌƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞĐŽŶƚƌĂCesta Ϯ͕ϲϴй
;ϭͿ ƚŽƐƉůƵƌŝĂŶƵĂŝƐ͘KƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐƚġŵǀŝŐġŶĐŝĂ͕ĞŵƐƵĂŵĂŝŽƌŝĂ͕ĚĞĐŝŶĐŽĂŶŽƐ͕
ĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĐĂƉƵƚĚŽƌƟŐŽϱǑĚŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞĞĐŝƐĆŽ temporárias
10.395
10.115
213
206 10.608 10.321 ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ;ϰϭͿ
ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ       ;ϴϮϴͿ
CDI ϭ͕ϵϬй
;ϭϱͿ
;ϯϯͿ ƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐ͕ƋƵĂŶĚŽĨŽƌŽĐĂƐŽ͕ƉŽƌŵĂŝƐƵŵĂŶŽ͘KƐǀĂůŽƌĞƐĂƐĞƌĞŵĚĞƐĞŵďŽůƐĂĚŽƐ
>ŝŵŝŶĂƌŽďƟĚĂƉŽƌĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚĂϮǐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĞƐƚĆŽƐƵƐƉĞŶƐŽƐĂƚĠƋƵĞ Total do imposTotal
33
29 ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞƐƐĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƐĞƌĆŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĂĐĂĚĂŵġƐĚĞƐĂĨƌĂƉĞůŽƉƌĞĕŽĚĂ
ŽĐŽƌƌĂĂƌĞǀŽŐĂĕĆŽĚĂůŝŵŝŶĂƌŽƵĂƚĠƋƵĞƐĞũĂƉƌŽĨĞƌŝĚĂĚĞĐŝƐĆŽĚĞĮŶŝƟǀĂĐŽŶĮƌŵĂŶ- to de renda e
ĚŽĂĞĮĐĄĐŝĂĚĂϮǐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ͘ďͿZĞƐĞƌǀĂƉĂƌĂŝŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐ͘ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽƐ da contribuição
ďͿ ZŝƐĐŽ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ͘ K ƌŝƐĐŽ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ Ġ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂŵĞŶƚĞ͘ K ƌŝƐĐŽ ĚĞ ƚŽŶĞůĂĚĂ ĚĞ ĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ ƉĞůŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞĮŶŝĚŽƐ Ğŵ ĐĂĚĂ ĐŽŶƚƌĂƚŽ͕
ǀĂůŽƌĞƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞŝŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐĚĞƌĞĚƵĕƁĞƐŚĂǀŝĚĂƐŶŽƐąŵďŝƚŽƐĚŽŝŵƉŽƐ-    ƐŽĐŝĂů ĂƟǀŽƐ       10.395
12.158
8.588
7.623 18.983 19.781 ĐƌĠĚŝƚŽ ĚĞĐŽƌƌĞ ĚĞ ĐĂŝǆĂ Ğ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ ĚĞ ĐĂŝǆĂ͕ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ Ğŵ ďĂŶĐŽƐ Ğ ŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ ƋƵĞƉŽĚĞŵƐĞƌĞŵƐƵĂŵĂŝŽƌŝĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗ͻdZĮǆŽ͗ modelo em
ƚŽƐŽďƌĞĂƌĞŶĚĂĞĚŽ/D^͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂϮϯ͕ŶŽǀĂůŽƌ WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĚĞĞǆƉŽƐŝĕƁĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĞĂ ƋƵĞƐĞĂĐŽƌĚĂƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞƋƵŝůŽƐĚĞdZƉŽƌƚŽŶĞůĂĚĂĚĞĐĂŶĂZΨϳ͘ϭϰϳ;ZΨϲ͘ϭϰϱĞŵϮϬϭϵͿ͘ĐͿũƵƐƚĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘ZĞĨĞƌĞͲƐĞĂŽĂũƵƐƚĞĚŽ ƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ
clientes, incluindo contas a receber de clientes em aberto. No caso de clientes, a área de ͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌƉƌŽĚƵǌŝĚĂ͕ĂƋƵĂůĠǀĂůŽƌŝǌĂĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽǀĂůŽƌĚŽdZĚŝǀƵůŐĂĚŽƉĞůŽ
;Ϯϭ͘ϰϬϱͿ ;ϮϮ͘ϮϴϳͿ ;Ϯϰ͘ϱϬϴͿ ;Ϯϰ͘ϱϭϴͿ ;ϰϱ͘ϵϭϯͿ ;ϰϲ͘ϴϬϱͿ ŶĄůŝƐĞĚĞƌĠĚŝƚŽĂǀĂůŝĂĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚŽĐƌĠĚŝƚŽĚŽĐůŝĞŶƚĞ͕ůĞǀĂŶĚŽĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽƐƵĂ KE^E͘ƐƚŽŶĞůĂĚĂƐĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐǀŝŐĞŶƚĞƐ͕ƐĆŽ
ĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƉĞůŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĞŵϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϬϵŶĂŽŵƉĂ- ĂŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ĞƐƟŵĂĚĂƐĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗
ŶŚŝĂĞĞŵƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ƉĞůŽǀĂůŽƌůşƋƵŝĚŽĚŽƐĞĨĞŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ͕ĞƌĞĂůŝǌĂĚŽŶĂ sĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐ
;ϯ͘ϵϬϱͿ
;ϲϰϴͿ ;ϯ͘ϵϬϱͿ
;ϲϰϴͿ ƉŽƐŝĕĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƉĂƐƐĂĚĂĞŽƵƚƌŽƐĨĂƚŽƌĞƐ͘KƐůŝŵŝƚĞƐĚĞƌŝƐĐŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ
Toneladas
ƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĂƐĚĞƉƌĞĐŝĂĕƁĞƐĞďĂŝǆĂƐĚŽƐďĞŶƐƌĞĂǀĂůŝĂĚŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ  ďŝŽůſŐŝĐŽƐ                      ƐĆŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĐŽŵďĂƐĞĞŵĐůĂƐƐŝĮĐĂĕƁĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ
Partes relacionadas
Terceiros
Total
ϭϮ͘ĚͿZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ͘ZĞƐĞƌǀĂůĞŐĂůƌĞƐĞƌǀĂůĞŐĂůĠĐĂůĐƵůĂĚĂŶĂďĂƐĞĚĞϱйĚŽ ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĞǀŝĚĂ
ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ͘ƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞůŝŵŝƚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĠŵŽŶŝƚŽƌĂĚĂƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞĞŽƐĂůĚŽĚĞ Ano
2021
90.988
378.718
469.706
ůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĂƚĠŽůŝŵŝƚĞĚĞϮϬйƐŽďƌĞŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƚĞƌ- ƷƟůƌĞǀŝƐĂĚĂͲ>ĞŝŶǑ
11.638/07
;ϭϭ͘ϵϳϮͿ ;ϭϬ͘ϯϮϲͿ
- ;ϭϭ͘ϵϳϮͿ ;ϭϬ͘ϯϮϲͿ ĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐŶĆŽƵůƚƌĂƉĂƐƐĂŽůŝŵŝƚĞĚĞĐƌĠĚŝƚŽƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĐŽŶĐĞĚŝĚŽ͘ 2022
70.584
250.819
321.403
ŵŝŶĂĕĆŽ ĚĂ >Ğŝ ŶǑ ϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͘  WĂƌĂ ŽƐ ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐ ƐŽĐŝĂŝƐ ĞŶĐĞƌƌĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ Outras
ĐͿZŝƐĐŽĚĞůŝƋƵŝĚĞǌ͘ƉƌĞǀŝƐĆŽĚĞŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĠƌĞĂůŝǌĂĚĂŶĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĞ 2023
diferen47.598
170.680
218.278
ĚĞϮϬϭϲĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĞƐƚĞůŝŵŝƚĞĨŽŝĂƟŶŐŝĚŽ͕ŵŽƟǀŽƉĞůŽƋƵĂůŽƐĂůĚŽĚĞƐƚĂ ças temporárias
23.508
124.293
147.801
;ϳ͘ϱϬϬͿ
;ϳ͘ϯϴϳͿ
;ϰϱͿ
;ϲͿ ;ϳ͘ϱϰϱͿ ;ϳ͘ϯϵϯͿ ŐĞƌĞŶĐŝĂĚĂƉĞůĂĄƌĞĂĚĞdĞƐŽƵƌĂƌŝĂ͕ƋƵĞŵŽŶŝƚŽƌĂĂƐƉƌĞǀŝƐƁĞƐĐŽŶơŶƵĂƐĚĂƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐ 2024
conta permaneceu inalterado. Em 2020, face ao aumento do capital social, menciona- Total do imposto de
ĚĞůŝƋƵŝĚĞǌĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉĂƌĂĂƐƐĞŐƵƌĂƌƋƵĞĞůĂƐƚĞŶŚĂŵĐĂŝǆĂ 2025
1.504
61.847
63.351
ĚŽŶŽŝƚĞŵ͞Ă͕͟ĨŽŝĚĞƐƟŶĂĚŽĂĞƐƚĂĐŽŶƚĂŽǀĂůŽƌĚĞZΨϮ͘ϵϭϳ͕ƋƵĞƚŽƚĂůŝǌĂZΨϭϱ͘ϮϬϭ renda e da contribuição
ƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌăƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ŽƋƵĂůƚĂŵďĠŵŵĂŶƚĠŵĞƐƉĂĕŽ ďͿŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƉĂƌĐĞƌŝĂĂŐƌşĐŽůĂ͘ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵĮƌŵŽƵĐŽŶƚƌĂƚŽƐƉůƵƌŝĂ;ZΨϭϮ͘ϮϴϰĞŵϮϬϭϵͿ͘Retenção de lucrosKƐŽƌĕĂŵĞŶƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂůƉĂƌĂƉƌŽũĞƚŽƐĚĞ ƐŽĐŝĂůƉĂƐƐŝǀŽƐ;ϰϬ͘ϴϳϳͿ ;ϰϬ͘ϬϬϬͿ ;Ϯϴ͘ϰϱϴͿ ;Ϯϱ͘ϭϳϮͿ ;ϲϵ͘ϯϯϱͿ ;ϲϱ͘ϭϳϮͿ ůŝǀƌĞƐƵĮĐŝĞŶƚĞĞŵƐƵĂƐůŝŶŚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐĂƋƵĂůƋƵĞƌŵŽŵĞŶƚŽ͕ŶĆŽŚĂǀĞŶ- ŶƵĂŝƐĚĞƉĂƌĐĞƌŝĂĂŐƌşĐŽůĂ͕ƉĂƌĂĐƵůƟǀŽĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĞŵƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕
ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƚŽƚĂůŝǌĂŵZΨϮϰϯ͘ϱϱϬ;ZΨϭϬϴ͘ϵϮϬ Total do passiĚŽůŝŶŚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĞŵŶŽŵĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐǀŝƐƚŽƐ ŶŽƚŽƚĂůĚĞϳϴϲŚĂ;ϭ͘ϮϱϵŚĂĞŵϮϬϭϵͿ͘ZĞĨĞƌŝĚŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐƚġŵǀŝŐġŶĐŝĂ͕ĞŵƐƵĂŵĂŝŽĞŵ ϮϬϭϵͿ͕ ĚŽƐ ƋƵĂŝƐ ZΨϳϬ͘Ϯϭϭ ;ZΨϱϬ͘ϳϱϲ Ğŵ ϮϬϭϵͿ ĐŽŵ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉƌſƉƌŝŽƐ͘  ƉƌŽ- ǀŽ͕ůşƋƵŝĚŽ
;ϯϬ͘ϰϴϮͿ ;Ϯϳ͘ϴϰϮͿ ;ϭϵ͘ϴϳϬͿ ;ϭϳ͘ϱϰϵͿ ;ϱϬ͘ϯϱϮͿ ;ϰϱ͘ϯϵϭͿ ŝƐŽůĂĚĂŵĞŶƚĞ͘KĞǆĐĞƐƐŽĚĞĐĂŝǆĂŵĂŶƟĚŽƉĞůĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ĂůĠŵĚŽƐĂůĚŽ ƌŝĂ͕ĞŵĐŝŶĐŽĂŶŽƐ͕ƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐ͕ƋƵĂŶĚŽĨŽƌŽĐĂƐŽ͕ƉŽƌŵĂŝƐƵŵĂŶŽ͘ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ
ƉŽƐƚĂ ĚĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ Ğŵ ŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂ ĂŽ ĂƌƟŐŽ ϭϵϮ ĚĂ >Ğŝ ŶǑ ϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ ůĞǀĂŶĚŽ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĚĞŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝ- ĞǆŝŐŝĚŽ ƉĂƌĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽ ĐĂƉŝƚĂů ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͕ Ġ ŐĞƌŝĚŽ ƉĞůĂ ĄƌĞĂ ĚĞ dĞƐŽƵƌĂƌŝĂ ĚĂ ĚĞƐƐĞƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐƐĞƌĄŵĞĚŝĂŶƚĞĂĞŶƚƌĞŐĂĚĞϮϱйĚĂƉƌŽĚƵĕĆŽĂŽƉĂƌĐĞŝƌŽŽƵƚŽƌŐĂŶƚĞ͕
ĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂƉƌĞǀŝƐĆŽĚĞƌĞƚĞŶĕƁĞƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞŶŽĂƌƟŐŽϭϵϲĚĂƌĞĨĞƌŝĚĂ>Ğŝ͕Ġ ĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĠĂƐĞŐƵŝŶƚĞ͗
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƋƵĞŝŶǀĞƐƚĞŽĞǆĐĞƐƐŽĚĞĐĂŝǆĂĞŵĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĚĞĂůƚĂůŝƋƵŝĚĞǌ ĞƐƟŵĂĚĂƐĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗
ĚĞ ƌĞƚĞŶĕĆŽ ĚŽ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ZΨϲϱ͘ϲϭϴ ;ZΨϰϵ͘ϭϯϯ Ğŵ ϮϬϭϵͿ͕ ƋƵĞ ĞƐƚĄ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ
ƟǀŽŶĆŽ
WĂƐƐŝǀŽŶĆŽ
Toneladas
ĞơƚƵůŽƐĞǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ĞƐĐŽůŚĞŶĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĐŽŵǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽƐĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽƐ Ano
ĞŵƌƵďƌŝĐĂĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕ƉĂƌĂĂƉůŝĐĂĕĆŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƋƵĞƐĞƌĄ
16.804
circulante
circulante
ŽƵůŝƋƵŝĚĞǌƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĨŽƌŶĞĐĞƌŵĂƌŐĞŵĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉĞůĂƐƉƌĞǀŝƐƁĞƐĂŶ- 2021
ƐƵďŵĞƟĚŽăĂƉƌŽǀĂĕĆŽƉĞůŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͘ĞͿ>ƵĐƌŽƐăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽ
13.840
Vale do ControlaCentro da
Total líquido do ƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ͘ƚĂďĞůĂĂƐĞŐƵŝƌŵŽƐƚƌĂĞŵĚĞƚĂůŚĞƐŽƉƌĂǌŽĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ 2022
10.159
ĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͘ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͕ŽƐĂůĚŽĚĞƐƐĂƌƵďƌŝĐĂ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞ Saldo em 31de
Xingu
dora
Mata
consolidado ĐŽŶƚƌĂƚƵĂůƌĞƐƚĂŶƚĞĚŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŶĆŽĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶ- 2023
5.194
689 ;Ϯϳ͘ϴϰϮͿ
;ϭϳ͘ϱϰϵͿ
;ϰϰ͘ϳϬϮͿ ƚƌŽůĂĚĂƐĞŽƐƉƌĂǌŽƐĚĞĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ͘ƚĂďĞůĂĨŽŝĞůĂďŽƌĂĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵ 2024
ZΨϮϵϬ͘ϬϬϭ;ZΨϮϴϴ͘ϲϯϰĞŵϮϬϭϵͿ͕ĠĐŽŵƉŽƐƚŽƉĞůŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐǀĂůŽƌĞƐ͗;ŝͿZΨϮϲϰ͘ϯϴϮ ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
2025
3.045
;Ϯ͘ϲϰϬͿ
;Ϯ͘ϯϮϭͿ
;ϱ͘ϭϭϲͿ
ƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŵĂƐĂůĚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞ;ĂƉſƐĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ ZĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ;ϭϱϱͿ
ŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂŶĆŽĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĐŽŵďĂƐĞŶĂĚĂƚĂŵĂŝƐƉƌſ- ĐͿsĞŶĚĂĚĞƐŽũĂ͘ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂĮƌŵŽƵĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞǀĞŶĚĂĚĞƐŽũĂĐŽŵĂůĞĚĞŵĂŝƐĚĞƐƟŶĂĕƁĞƐͿĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞůŝďĞƌĂĚŽ Saldo em 31 de
ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ
534 ;ϯϬ͘ϰϴϮͿ
;ϭϵ͘ϴϳϬͿ
;ϰϵ͘ϴϭϴͿ ǆŝŵĂĞŵƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĚĞǀĞŵƋƵŝƚĂƌĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ͘ ŐƵŶƐĐůŝĞŶƚĞƐ͕ĐŽŵĞŶƚƌĞŐĂƉƌĞǀŝƐƚĂƉĂƌĂŽƐŵĞƐĞƐĚĞũĂŶĞŝƌŽĂŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϭ͕ŽƐƋƵĂŝƐƚŽĞŵĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ĂƐĂďĞƌ͗
ƚĂďĞůĂŝŶĐůƵŝŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚŽƐũƵƌŽƐĞĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂů͘EĂŵĞĚŝĚĂĞŵƋƵĞŽƐŇƵǆŽƐĚĞ
ƚĂůŝǌĂŵϯϯϰŵŝů;ϯϰϲŵŝůĞŵϮϬϭϵͿƐĂĐĂƐĚĞƐŽũĂ͕ŶĞŐŽĐŝĂĚĂƐĂŽƉƌĞĕŽŵĠĚŝŽĚĞZΨϳϲ͕ϴϳͬ
ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂƐƉƌŽũĞĕƁĞƐĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƚƌŝďƵƚĄǀĞŝƐĨƵƚƵAssembleia geral de
ũƵƌŽƐƐĆŽƉſƐͲĮǆĂĚŽƐ͕ŽǀĂůŽƌŶĆŽĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽĨŽŝŽďƟĚŽĐŽŵďĂƐĞŶĂƐĐƵƌǀĂƐĚĞũƵƌŽƐŶŽ
ǆĞƌĐşĐŝŽ^ŽĐŝĂůĮŶĚŽĞŵ
acionista realizadas em:
R$ ƌŽƐ͕ĂƉƌŽǀĂĚĂƐƉŽƌƐĞƵƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂŵŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘KǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĐŽŶƚƌĂƚƵĂůďĂƐĞŝĂͲƐĞŶĂĚĂƚĂŵĂŝƐƌĞĐĞŶƚĞĞŵ ƐĂĐĂ ;ZΨϲϰ͕ϳϱͬƐĂĐĂ Ğŵ ϮϬϭϵͿ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ͕ ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ ƵŵĂ ƌĞĐĞŝƚĂ ĚĞ ZΨϮϱ͘ϲϳϱ
;ZΨϮϮ͘ϰϬϱĞŵϮϬϭϵͿ͘
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϮ
10/setembro/2013
57.518 ƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐƐŽďƌĞĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞƚƌŝďƵƚĄǀĞŝƐĞŝŶĚĞĚƵơǀĞŝƐ͘ĐŽŶƚƌŽůĂ- ƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞǀĞƋƵŝƚĂƌĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ͗
34 Informação por segmento ƉĞƐĂƌĚĞŶĆŽƐĞƌŽďƌŝŐĂĚĂĂĚŝǀƵůŐĂƌĞĂƚĞŶĚĞŶĚŽĂƵŵĂ
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϰ
26/maio/2015
25.121 ĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂƚĂŵďĠŵĐŽŶƐƟƚƵŝƵƉƌŽǀŝƐĆŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽControladora ƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĚŽƐĞƵŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĂZĞƵŶŝĆŽKƌĚŝŶĄƌŝĂƌĞĂůŝǌĂĚĂ
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϱ
18/maio/2016
26.096 ĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐƐŽďƌĞƉƌĞũƵşǌŽƐĮƐĐĂŝƐĞďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽŶĞŐĂƟǀĂĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů͕ŽƐ
Taxa de
2025 em
ĞŵϭϱĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϲ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂĚŽƚŽƵŽƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽW 22 - InforƋƵĂŝƐŶĆŽƉŽƐƐƵĞŵƉƌĂǌŽƉƌĞƐĐƌŝĐŝŽŶĂů͘KǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĚŝĨĞƌŝĚŽĠ
ĨĞŝƚŽůşƋƵŝĚŽĚŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽăƐĞŶƚĞŶĕĂĂƌďŝƚƌĂůƉƌŽĨĞƌŝĚĂ
Instrumentos
juros
2021
2022
2023
2024
diante
Total
ŵĂĕƁĞƐƉŽƌ^ĞŐŵĞŶƚŽ͕ƋƵĞƌĞƋƵĞƌƋƵĞŽƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐƐĞũĂŵŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ
ƌĞǀŝƐĂĚŽƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘ŽŵďĂƐĞŶĞƐƐĂƐƉƌŽũĞĕƁĞƐĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ƉĞůŽĞŶƚƌŽĚĞƌďŝƚƌĂŐĞŵĞDĞĚŝĂĕĆŽĚĂąŵĂƌĂ
ƚƌŝďƵƚĄǀĞŝƐĨƵƚƵƌŽƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞƐƟŵĂƌĞĂůŝǌĂƌŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ &ŝŶĂŵĞϯ͕ϮйĂϲй
863
720
517
430
66
2.596 ĐŽŵďĂƐĞŶŽƐƌĞůĂƚſƌŝŽƐŝŶƚĞƌŶŽƐĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞŐƵůĂƌĚĞŽŵĠƌĐŝŽƌĂƐŝůͲĂŶĂĚĄ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐĂƟǀŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐĞŐƵŝƌ͗
Capital de Giro
ϯ͕ϯϰй
428 1.280
854
2.562 ŵĞŶƚĞƌĞǀŝƐĂĚŽƐƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůƚŽŵĂĚŽƌĚĞĚĞĐŝƐƁĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽarbitral nº 16/2013, conforme mencionado nos itens
Controladora
Consolidado Arrendamentos
ϳ͕ϲϵй
2.721 2.524 2.471 1.947
9.663 ŶĂŝƐ͕ƉĂƌĂĂůŽĐĂƌƌĞĐƵƌƐŽƐĂŽƐĞŐŵĞŶƚŽĞĂǀĂůŝĂƌƐĞƵĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ͘
͞Ă͟Ğ͞Ĩ͟ĚĞƐƚĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ08/março/2017
85.804
ŽŵŽ
ĨŽƌŵĂ ĚĞ ŐĞƌĞŶĐŝĂƌ ƐĞƵƐ ŶĞŐſĐŝŽƐ ƚĂŶƚŽ ŶŽ ąŵďŝƚŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ ĐŽŵŽ ŶŽ ŽƉĞAno
2020
2019
2020
2019
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϲ
25/abril/2017
44.950
Fornecedores
32.566
- 32.566 ƌĂĐŝŽŶĂů͕ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĐůĂƐƐŝĮĐŽƵ ƐĞƵƐ ŶĞŐſĐŝŽƐ Ğŵ ͞^ĞŐŵĞŶƚŽ ϭ͟ ;ĐĂĐŚĂĕĂ͕ ŽƵ11.020
11.914
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳ
27/abril/2018
13.951 2020
15.540
- 15.540 ƚƌĂƐ ďĞďŝĚĂƐ ĂůĐŽſůŝĐĂƐ Ğ ĞǆƉůŽƌĂĕĆŽ ĚĞ ĐƵůƚƵƌĂ ĚĞ ĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌͿ Ğ ͞^ĞŐŵĞŶƚŽ
2021
10.395
1.138
11.141
1.253 Obrigações Sociais
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
02/maio/2019
10.942 2022
44.814
- 44.814 Ϯ͟ ;ƉƌŽĚƵĕĆŽ ĂŐƌşĐŽůĂͿ͘ WĂƌĂ ŽƐ ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐ ĮŶĚŽƐ Ğŵ ϯϭ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϮϬ Ğ ĚĞ
1.025 KƵƚƌŽƐWĂƐƐŝǀŽƐ
264.382 2023
5
2.435 Total
96.932 4.524 3.842 2.377
66 107.741 ϮϬϭϵ͕ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƉŽƌ ƐĞŐŵĞŶƚŽƐ ĚĞƐƐĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŶĞŐſĐŝŽƐ ƐĆŽ ĐŽŵŽ ƐĞŐƵĞ͗
1.927
3.502
;ŝŝͿ ZΨϮϱ͘ϲϭϵ ;ZΨϮϰ͘ϮϱϮ Ğŵ ϮϬϭϵͿ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨĞƌĞ ĂŽ ƐĂůĚŽ ƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞ ĚŽ ůƵĐƌŽ 2024
4.009
341 ĂůĂŶĕŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐƉŽƌƐĞŐŵĞŶƚŽƐ
ůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ;ĂƉſƐŽƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽƐ 2025
2020
2019
2.435
ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐĐĂůĐƵůĂĚŽƐăƌĂǌĆŽĚĞϮϱйͿ͕ŽƋƵĂůƐĞƌĄĚĞƐƟŶĂĚŽ 2026
Segmento 1
Segmento 2
Consolidado
Segmento 1 Segmento 2
Consolidado
10.395
12.158
19.517
20.470 ƟǀŽ
ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵŽƋƵĞĨŽƌĚĞůŝďĞƌĂĚŽŶĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƋƵĞĂƉƌŽǀĂƌĂƐ Total
Circulante
ĐŽŶƚĂƐĚŽƌĞĨĞƌŝĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂů;ƉƌĞǀŝƐƚĂƉĂƌĂƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂŶŽŵġƐĚĞĂďƌŝůĚĞ ZĞĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĐŽŵĂĂůşƋƵŽƚĂŶŽŵŝŶĂů
14.711
82.986
10.437
93.423
11.509
3.202
Controladora
Consolidado ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
ϮϬϮϭͿ͕ƉŽĚĞŶĚŽƐĞƌĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽŽƵĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽĐŽŵŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽůŝŵŝƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
45
103
148
48.245
482
48.727
>ƵĐƌŽĂŶƚĞƐĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞ
2020
2019
2020
2019
ƚĞŵĄǆŝŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽĐŽƌĚŽĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘KƐĂůĚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞ
81.498 45.024 84.391 43.763 Contas a receber de clientes
73.246
41
73.287
61.980
23
62.003
ĚĞϮϬϭϵ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞůŝďĞƌĂĚŽĞŵĂƐƐĞŵďůĞŝĂĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϯϬĚĞĂďƌŝů renda e da contribuição social
Estoques
109.925
9.123
119.048
102.481
4.882
107.363
ĚĞϮϬϮϬ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϮϰ͘ϮϱϮƚĞǀĞĂƐĞŐƵŝŶƚĞĚĞƐƟŶĂĕĆŽ͗;ŝͿZΨϭϵ͘ϰϬϮŝŶƚĞ- ůşƋƵŽƚĂŶŽŵŝŶĂůĐŽŵďŝŶĂĚĂĚŽŝŵƉŽƐƚŽ
ĚĞƌĞŶĚĂĞĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůͲй34
34
34
34 Impostos e contribuições a recuperar
5.544
198
5.742
3.855
105
3.960
ŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĞ;ŝŝͿZΨϰ͘ϴϱϬĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ƵŵĂ Imposto
de renda e contribuição
ƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
3.163
34.846
38.009
3.225
20.228
23.453
ǀĞǌƋƵĞĨŽŝĚĞůŝďĞƌĂĚŽŽůŝŵŝƚĞŵĄǆŝŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽĂĐŽƌĚŽĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂĚĞϰϬй͘K ƐŽĐŝĂůăƐĂůşƋƵŽƚĂƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽ
;Ϯϳ͘ϳϬϵͿ ;ϭϱ͘ϯϬϴͿ ;Ϯϴ͘ϲϵϯͿ ;ϭϰ͘ϴϳϵͿ
Outras contas a receber
8.307
5.924
14.231
7.612
2.322
9.934
ƐĂůĚŽĚĞƐƚĂĐŽŶƚĂĨŽŝŽďũĞƚŽĚĞƋƵĞƐƟŽŶĂŵĞŶƚŽƐƉŽƌĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞŵƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ũƵƐƚĞƐƉĂƌĂĐĄůĐƵůŽƉĞůĂĂůşƋƵŽƚĂĞĨĞƟǀĂ͗
283.216
60.672
343.888
238.907
31.244
270.151
ĂƌďŝƚƌĂůĐŽŶĚƵǌŝĚŽƉĞƌĂŶƚĞŽĞŶƚƌŽĚĞƌďŝƚƌĂŐĞŵĞDĞĚŝĂĕĆŽĚĂąŵĂƌĂĚĞŽ- ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůϭ͘ϵϱϬ
;ϳϵϯͿ
- dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ŵĠƌĐŝŽƌĂƐŝůͲĂŶĂĚĄƐŽďŶǑϱϮͬϮϬϭϳͬ^ϰ͘ŵϵĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĨŽŝƉƌŽĨĞƌŝĚĂ /ŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐĞĚŽĂĕƁĞƐŝŶĐĞŶƟǀĂĚĂƐ;ΎͿ
688
1.051
688
1.051 Não Circulante
ƐĞŶƚĞŶĕĂŶŽąŵďŝƚŽĚŽƌĞĨĞƌŝĚŽWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƌďŝƚƌĂůƐĞŐƵŶĚŽĂƋƵĂůĂƐůĄƵƐƵůĂƐ :ƵƌŽƐƐŽďƌĞŽĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ
2.199
2.480
2.199
2.480 ZĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ͗
;ϮϵϵͿ
108
;ϮϱϴͿ
147 Impostos e contribuições a recuperar
ϱ͘ϯĞϱ͘ϯ͘ϭĚŽĐŽƌĚŽĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐĨŽƌĂŵĚĞĐůĂƌĂĚĂƐǀĄůŝĚĂƐ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽƋƵĞ͗ Outras diferenças permanentes
4.033
6.299
75
6.374
3.529
504
;ŝͿŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂϮϱйĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽĂơƚƵůŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽ Despesa do imposto de renda
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
46.448
13
46.461
47.304
12
47.316
;Ϯϯ͘ϭϳϭͿ ;ϭϮ͘ϰϲϮͿ ;Ϯϲ͘ϬϲϰͿ ;ϭϭ͘ϮϬϭͿ Partes relacionadas
ŵşŶŝŵŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽ͗;ŝŝͿƐĂůǀŽĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽƵŶąŶŝŵĞ͕ŽůŝŵŝƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ e da contribuição social
13.163
13.163
16.289
16.289
;ϮϬ͘ϱϯϭͿ ;ϴ͘ϬϱϰͿ ;ϮϬ͘ϵϰϴͿ ;ϴ͘ϱϲϯͿ
ƉĂƐƐşǀĞŝƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄƐĞŵƉƌĞĂϰϬйĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĂũƵƐƚĂĚŽĚĞ Correntes
34
34
478
478
;Ϯ͘ϲϰϬͿ ;ϰ͘ϰϬϴͿ ;ϱ͘ϭϭϲͿ ;Ϯ͘ϲϯϴͿ Estoques
ĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞĂƉĂƌĐĞůĂƌĞƐƚĂŶƚĞĚĞǀĞƌĄƐĞƌŽďũĞƚŽĚĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚĞ Diferidos
WƌĞĐĂƚſƌŝŽƐĂƌĞĐĞďĞƌ
27.473
27.473
ĐĂƉŝƚĂůĞͬŽƵĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ͘ŵϮϯĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂĚĞ Despesa do imposto de
689
534
534
689
renda e da contribuição social
;Ϯϯ͘ϭϳϭͿ ;ϭϮ͘ϰϲϮͿ ;Ϯϲ͘ϬϲϰͿ ;ϭϭ͘ϮϬϭͿ Imposto de renda e contribuição social diferidos
ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽƐĂůĚŽĚĂĐŽŶƚĂĚĞ͞>ƵĐƌŽƐăŝƐƉŽƐŝ- ůşƋƵŽƚĂĞĨĞƟǀĂĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞ
Outras contas a receber
2.010
1.378
3.388
2.205
2.205
ĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͕͟ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂƌĞĨĞƌŝĚĂƐĞŶƚĞŶĕĂĂƌďŝƚƌĂů͘KƐĂĐŝŽŶŝƐ- ƌĞŶĚĂĞĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůй
28,43
27,68
30,88
25,59 /ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
106.382
97.129
tas, por unanimidade, deliberaram pela suspensão desta assembleia determinando ;ΎͿĨĞŝƚŽĚŽƐŝŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶº 22 e outras
338.868
/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
200.997
139.534
340.531
205.925
132.943
ƋƵĞĞůĂĚĞǀĞƌŝĂƐĞƌƌĞƚŽŵĂĚĂĞŵϯϬĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϬ͘ƌĞĨĞƌŝĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂĨŽŝ ĚŽĂĕƁĞƐŝŶĐĞŶƟǀĂĚĂƐ͘
26.402
278
26.680
10.818
214
11.032
ƌĞĂŐĞŶĚĂĚĂƉĂƌĂϯϭĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϮϬ͕ƚĞŶĚŽƐŝĚŽŶŽǀĂŵĞŶƚĞƌĞĂŐĞŶĚĂĚĂƉĂƌĂϯϬ Ϯϵ͘>ƵĐƌŽďĄƐŝĐŽĞĚŝůƵşĚŽƉŽƌĂĕĆŽĂůĐƵůĂĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞĂĚŝǀŝƐĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĂƚƌŝ- ŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽĚĞĂƟǀŽƐ
247
15
262
335
47
382
ĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͕ŽĐĂƐŝĆŽĞŵƋƵĞĨŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂƉĞůĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů ďƵşǀĞůĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĞůĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞŵĠĚŝĂĚĞĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐĚƵƌĂŶƚĞ /ŶƚĂŶŐşǀĞů
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
429.989
141.293
464.900
384.701
133.720
421.292
ǀŽƚĂŶƚĞĂĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƉĂƌƚĞĚŽƐĂůĚŽĚĞƐƚĂĐŽŶƚĂ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϭϳϭ͘ϴϰϴ͕ ŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐĞŐƵŝƌ͗
dŽƚĂůĚŽƟǀŽ
713.205
201.965
808.788
623.608
164.964
691.443
ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽŽǀĂůŽƌĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƌĂZΨϮϱϮ͘ϲϲϳ͕ŵĂŶƚĞŶĚŽͲƐĞ
2020
2019
2020
2019
ŝŶĂůƚĞƌĂĚŽŽŶƷŵĞƌŽĚĞĂĕƁĞƐĞŵƋƵĞƐĞĚŝǀŝĚĞŽƌĞĨĞƌŝĚŽĐĂƉŝƚĂů͘KƐĂůĚŽƌĞŵĂ- >ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
58.327
32.562
Segmento 1
Segmento 2
Consolidado
Segmento 1
Segmento 2
Consolidado
ŶĞƐĐĞŶƚĞ͕ ŶŽ ǀĂůŽƌ ĚĞ ZΨϵϮ͘ϱϯϰ ŵŝů͕ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƵ ŶĂ ĐŽŶƚĂ ͞>ƵĐƌŽƐ ă ŝƐƉŽƐŝĕĆŽ YƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞĂĕƁĞƐĞŵŝƟĚĂƐ;ŵŝůŚĂƌĞƐͿ
1.580.489
1.580.489 WĂƐƐŝǀŽĞWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
ĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͟ƉĂƌĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽƉĞůŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘ŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞĞĐŝƐĆŽ >ƵĐƌŽďĄƐŝĐŽĞĚŝůƵşĚŽƉŽƌĂĕĆŽͲZΨ
36,90
20,60 Circulante
1.387
19.332
20.719
1.210
14.282
15.492
>ŝŵŝŶĂƌŽďƟĚĂƉŽƌĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚĂĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽƌĞĨĞƌŝĚĂĂĐŝŵĂĞƐƚĆŽƐƵƐ- WĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬĞĚĞϮϬϭϵ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽƟŶŚĂ ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
4.521
118
4.639
6.752
75
6.827
ƉĞŶƐŽƐ ĂƚĠ ƋƵĞ ŽĐŽƌƌĂ Ă ƌĞǀŽŐĂĕĆŽ ĚĂ ůŝŵŝŶĂƌ ŽƵ ĂƚĠ ƋƵĞ ƐĞũĂ ƉƌŽĨĞƌŝĚĂ ĚĞĐŝƐĆŽ ações ordinárias potenciais com efeito de diluição͕Ğ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŽůƵĐƌŽĚŝůƵşĚŽ Arrendamento a Pagar
33.448
18.252
51.700
19.387
5.918
25.305
ĚĞĮŶŝƟǀĂĐŽŶĮƌŵĂŶĚŽĂĞĮĐĄĐŝĂĚĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ͘ĨͿŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſ- por ação ĠĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂŽ lucro básico por ação, conforme demonstrado anteriormente. Fornecedores
16.247
860
17.107
16.108
714
16.822
ƌŝŽƐĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ͘;ŝͿŝǀŝĚĞŶĚŽŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƉƌŽƉŽƐƚŽƐͲĂƉƌŽ- ϯϬ͘ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůƋƵĞŶĆŽĂĨĞƚŽƵŽ Obrigações sociais
22.031
58
22.089
17.755
62
17.817
ƉŽƐƚĂĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽŵşŶŝŵŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽĐŽŶƐŝŐŶĂĚĂŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŇƵǆŽ ĚĞ ĐĂŝǆĂ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ĚĞ ƐƵĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ Ġ ĐŽŵŽ KďƌŝŐĂĕƁĞƐĮƐĐĂŝƐ
14.034
14.034
8.084
8.084
ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĨŽŝĐĂůĐƵůĂĚĂĂƌĂǌĆŽĚĞϮϱйĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĂũƵƐƚĂĚŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐ ƐĞŐƵĞ͗
Controladora
Consolidado Partes relacionadas
9.132
102
9.234
3.385
31
3.416
2020
2019
2020
2019 Outras contas a pagar
ĚŽĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůĞĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͕ĞŵĞƐƉĞĐŝĂů͕ŶŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƐ ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
2.560
5.240
1.355 dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
100.800
38.722
139.522
72.681
21.082
93.763
ĂƌƟŐŽƐϭϵϲĞϭϵϳ͘WĂƌĂĮŶƐĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚĂďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽĚŽƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͕ ĐŽŵĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
9.215
7.551
21.319
16.806 Não Circulante
Ă ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽ Ž ĚĞůŝďĞƌĂĚŽ ŶĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů KƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ ƋƵĞ ŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽĚĞĂƟǀŽƐ
799
- ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
4.414
36.845
41.259
3.200
29.052
32.252
ĂƉƌŽǀŽƵ ĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ƌĞůĂƟǀĂƐ ĂŽƐ ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐ ĮŶĚŽƐ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŶĆŽƌĞĐĞďŝĚŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ
14.034
8.084
14.034
8.084
2020
2019
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϰ͕ĂƉůŝĐŽƵŽĂũƵƐƚĞĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽ ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐƉƌŽƉŽƐƚŽƐ
Total
26.608
15.635
40.593
26.245
Segmento 1
Segmento 2
Consolidado
Segmento 1
Segmento 2
Consolidado
ĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ͘^ĞŐƵĞĂĚŝĂŶƚĞŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀŽĚĞĐĄůĐƵůŽĚĞƐƐĞƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͗
21.901
139
22.040
4.287
152
4.439
2020
2019 ϯϭ͘ĞŶĞİĐŝŽƐĂĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĐŽŶĐĞĚĞŵĂƐĞƵƐĞŵ- Arrendamento a Pagar
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
58.327
32.562 ƉƌĞŐĂĚŽƐ ďĞŶĞİĐŝŽƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŽ ĚĞ ǀŝĚĂ͕ ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ ŵĠĚŝĐĂ͕ ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐĂ͕ Imposto de renda e contribuição social diferidos
30.482
19.870
50.352
27.842
17.549
45.391
ZĞƐĞƌǀĂůĞŐĂů
;Ϯ͘ϵϭϳͿ
- ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ ĨĂƌŵĂĐġƵƟĐĂ͕ ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ Ğ ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ŶŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌŽƐ͘  WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌŝƐĐŽƐĮƐĐĂŝƐ͕ĐşǀĞŝƐĞƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
7.270
7
7.277
6.669
6.669
/ŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐ
;ϭ͘ϬϬϮͿ
;ϭ͘ϵϴϱͿ ĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞƐƐĞƐďĞŶĞİĐŝŽƐŽďĞĚĞĐĞĂŽƌĞŐŝŵĞĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ͕ĞĂĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞƐƚĞƐ WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌĞƐƚĂƵƌĂĕĆŽĂŵďŝĞŶƚĂů
428
428
462
462
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ
1.730
1.759 ĐĞƐƐĂĂŽƚĠƌŵŝŶŽĚŽǀşŶĐƵůŽĞŵƉƌĞŐĂơĐŝŽ͘ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂ dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
64.495
56.861
121.356
42.460
46.753
89.213
ĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽĚŽƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
56.138
32.336 ƌĞĐŽŶŚĞĐĞƵĂĚĞƐƉĞƐĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐĐŽ- WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐƉƌŽƉŽƐƚŽƐͲϮϱй
14.034
8.084 ůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐĞŵƐĞƵƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϳ͘ϭϳϰ;ZΨϳ͘ϬϱϲĞŵϮϬϭϵͿŶĂĐŽŶƚƌŽ80.819
63.683
80.819
61.417
48.183
61.417
ŝǀŝĚĞŶĚŽƉŽƌĂĕĆŽĞŵƌĞĂŝƐ
8,88
5,11 ůĂĚŽƌĂĞZΨϳ͘ϲϴϮ;ZΨϳ͘ϰϭϰĞŵϮϬϭϵͿŶŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͘ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞ Capital social
Adiantamento
para
futuro
aumento
de
capital
4.700
15.500
YƵĂůƋƵĞƌ ǀĂůŽƌ ĚĞ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ ĂĐŝŵĂ ĚŽ ŵşŶŝŵŽ ŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽ ƐŽŵĞŶƚĞ Ġ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽ ϮϬϮϬĞϮϬϭϵĨŽŝĚĞĮŶŝĚĂĐŽŵďĂƐĞĞŵŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĞŵĞƚĂƐĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ Ações em tesouraria
;ϭͿ
;ϭͿ
;ϭͿ
;ϭͿ
ƋƵĂŶĚŽĞŶĂŵĞĚŝĚĂĞŵƋƵĞĨŽƌĞŵĂƉƌŽǀĂĚŽƐƉĞůŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͘;ŝŝͿ não estando condicionada somente aos resultados contábeis apresentados pela Com7.147
7.147
6.145
6.145
ŝǀŝĚĞŶĚŽĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ͗ por deliberação de Assembleia geral de acionistas procedeu-se à ƉĂŶŚŝĂ͘ƐƐĞǀĂůŽƌĞƐƚĄƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽŶĂƐƌƵďƌŝĐĂƐ͞ƵƐƚŽĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐǀĞŶĚŝĚŽƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐ ZĞƐĞƌǀĂƉĂƌĂŝŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐ
ũƵƐƚĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
89.125
47.574
89.125
90.855
47.593
90.855
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĂŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ͕ůŝŵŝƚĂĚŽĂϰϬйĚŽůƵĐƌŽ ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ͕͟͞ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ͟Ğ͞ĞƐƉĞƐĂƐŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ͘͟
80.819
80.819
61.417
61.417
ůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂũƵƐƚĂĚŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŶŽĐŽƌĚŽ ϯϮ͘/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞŐĞƐƚĆŽĚĞƌŝƐĐŽ͘ϯϮ͘ϭ͘/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐŐĞƌĂŝƐA Com- ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
WƌĞũƵşǌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ
;ϵ͘ϱϳϱͿ
;ϭϰ͘ϭϰϳͿ
ƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŵĂŶƚġŵŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ĐƵũŽƐ
ĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ĂƐĂďĞƌ͗
290.001
290.001
288.634
288.634
Data da realização Valores ŝǀŝĚĞŶĚŽƉŽƌĂĕĆŽ ƌŝƐĐŽƐƐĆŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞƉŽƐŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞƐŝƐƚĞŵĂƐ >ƵĐƌŽƐăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
547.910
106.382
547.910
508.467
97.129
508.467
ǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĮŶĚŽĞŵ͗
da AGO
R$
;ŵZΨͿ ĚĞůŝŵŝƚĞƐĚĞĞǆƉŽƐŝĕĆŽĂĞƐƚĞƐ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ƚġŵŽƉĞƌĂĚŽĐŽŵďĂŶĐŽƐƋƵĞĂƚĞŶĚĞŵ dŽƚĂůĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
713.205
201.965
808.788
623.608
164.964
691.443
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
02 de maio de 2019
2.735
1,73 ĂŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞƐŽůŝĚĞǌĮŶĂŶĐĞŝƌĂĞĐŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ƐĞŐƵŶĚŽŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĞƐƚĂďĞůĞ- dŽƚĂůĚŽWĂƐƐŝǀŽĞWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
30 de abril de 2020
4.850
3,07 ĐŝĚŽƐƉŽƌƐƵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘ƉŽůşƟĐĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞƐĐŽŶƐŝƐƚĞĞŵĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶ- Demonstrações do resultado por segmentos
2020
2019
ŽŶĨŽƌŵĞĚĞůŝďĞƌĂĚŽŶĂƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ͕ŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽƌĞůĂƟǀŽĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƚŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĚĂƐ ƚĂǆĂƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐ͕ Ğŵ ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ ĐŽŵ ĂƐ ƚĂǆĂƐ ǀŝŐĞŶƚĞƐ ŶŽ
Segmento 1
Segmento 2
Consolidado
Segmento 1
Segmento 2
Consolidado
ƐŽĐŝĂůĮŶĚŽĞŵϮϬϭϴĨŽŝƉĂŐŽĂơƚƵůŽĚĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞŽĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ͕ĐĂůĐƵůĂĚŽƐŶŽƐ ŵĞƌĐĂĚŽ͘dŽĚĂƐĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞƐƚĆŽŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐŶĂĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ZĞĐĞŝƚĂ>şƋƵŝĚĂĚĞsĞŶĚĂƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐ
518.537
35.869
554.406
450.615
26.208
476.823
ƚĞƌŵŽƐĚŽƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŽĂƌƟŐŽϵǑĚĂ>ĞŝŶǑϵ͘Ϯϰϵͬϵϱ͕ĚĞĚƵǌŝĚŽƐĚŽ/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂ ĞƌĞƐƚƌŝƚĂƐĂŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĂƐĞŐƵŝƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ͗ĂͿĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ ƵƐƚŽĚŽƐWƌŽĚƵƚŽƐsĞŶĚŝĚŽƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐWƌĞƐƚĂĚŽƐ
;ϯϮϰ͘ϰϳϭͿ
;Ϯϴ͘ϮϵϵͿ
;ϯϱϮ͘ϳϳϬͿ
;Ϯϳϭ͘ϮϬϲͿ
;Ϯϱ͘ϮϴϰͿ
;Ϯϵϲ͘ϰϵϬͿ
ZĞƟĚŽŶĂ&ŽŶƚĞʹ/ZZ&ĞƌĞůĂƟǀŽĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϮϬϭϵŽǀĂůŽƌĚĞZΨϲ͘ϰϲϳƚĂŵďĠŵ Ğ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͗ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ŶĂƐ ŶŽƚĂƐ ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐ nº 4 e nº sĂƌŝĂĕĆŽĚŽsĂůŽƌ:ƵƐƚŽĚŽƐƟǀŽƐŝŽůſŐŝĐŽƐ
524
9.638
10.162
;ϵϱͿ
671
576
ƉĂŐŽĂơƚƵůŽĚĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞŽĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ͘
194.590
17.208
211.798
179.314
1.595
180.909
ϱ͕ƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐƉĞůŽĐƵƐƚŽ͕ĂĐƌĞƐĐŝĚŽĚŽƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĂƵĨĞƌŝĚŽƐĂƚĠŽĮŵĚĞ >ƵĐƌŽ;WƌĞũƵşǌŽͿƌƵƚŽ
25. ReceitaůşƋƵŝĚĂĚĞǀĞŶĚĂƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐƌĞĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽĚĂƐǀĞŶĚĂƐďƌƵƚĂƐƉĂƌĂĂƌĞĐĞŝƚĂ ĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ŽƐƋƵĂŝƐƐĞĂƉƌŽǆŝŵĂŵĚŽƐĞƵǀĂůŽƌĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͘ďͿŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ ZĞĐĞŝƚĂƐ;ĞƐƉĞƐĂƐͿKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ůşƋƵŝĚĂĠĐŽŵŽƐĞŐƵĞ͗
4.553
;ϰ͘ϭϲϭͿ
ĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ͗ĐŽŵĞŶƚĂĚĂƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑ ϲ͘ĐͿ&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
Controladora
Consolidado ĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͗ĐŽŵĞŶƚĂĚŽƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑ ϭϱ͘ĚͿŽŶƚĂƐĂ ŽŵǀĞŶĚĂƐ
;ϭϬϮ͘ϲϰϲͿ
;ϭϬϮ͘ϲϰϲͿ
;ϵϰ͘ϲϳϵͿ
;ϵϰ͘ϲϳϵͿ
2020
2019
2020
2019 ƌĞĐĞďĞƌĞĂƉĂŐĂƌĂƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͗ĐŽŵĞŶƚĂĚĂƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝ- 'ĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
;ϰϮ͘ϲϮϰͿ
;ϯ͘ϴϱϯͿ
;ϰϲ͘ϰϳϳͿ
;ϰϳ͘ϴϭϳͿ
;ϰ͘ϭϰϬͿ
;ϱϭ͘ϵϱϳͿ
DĞƌĐĂĚŽŝŶƚĞƌŶŽ
762.632 661.497 814.078
700.922 ĐĂƟǀĂŶǑ ϭϵ͘ĞͿKƵƚƌŽƐǀĂůŽƌĞƐĂƌĞĐĞďĞƌĞŽƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƐĂƟǀŽƐ KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ
24.698
12
24.710
6.811
;ϭϭϯͿ
6.698
DĞƌĐĂĚŽĞǆƚĞƌŶŽ
13.428
13.585
13.428
13.585
;ϭϭϲ͘ϬϭϵͿ
;ϯ͘ϴϰϭͿ
;ϭϮϰ͘ϰϭϯͿ
;ϭϯϵ͘ϴϰϲͿ
;ϰ͘ϮϱϯͿ
;ϭϯϵ͘ϵϯϴͿ
IPI
;ϭϰϱ͘ϰϳϭͿ ;ϭϮϴ͘ϱϰϬͿ ;ϭϰϱ͘ϰϳϭͿ ;ϭϮϴ͘ϱϰϬͿ ĞƉĂƐƐŝǀŽƐĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐĞŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐ͘ϯϮ͘Ϯ͘&ĂƚŽƌĞƐĚĞƌŝƐĐŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂƟǀŝĚĂ78.571
13.367
87.385
39.468
;Ϯ͘ϲϱϴͿ
40.971
/D^
;ϳϮ͘ϬϯϱͿ ;ϲϮ͘ϰϭϭͿ ;ϳϮ͘ϭϯϯͿ
;ϲϮ͘ϰϭϭͿ ĚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞǆƉƁĞŵĞƐƚĂƐĂĚŝǀĞƌƐŽƐƌŝƐĐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͗ >ƵĐƌŽ;WƌĞũƵşǌŽͿŶƚĞƐĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
3.499
;ϲ͘ϰϵϯͿ
;Ϯ͘ϵϵϰͿ
6.432
;ϯ͘ϲϰϬͿ
2.792
COFINS
;ϰϬ͘ϴϮϵͿ ;ϯϱ͘ϬϱϬͿ ;ϰϭ͘ϰϵϱͿ
;ϯϱ͘ϳϱϰͿ ƌŝƐĐŽĚĞŵĞƌĐĂĚŽ;ƌŝƐĐŽĚĞƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĚĞŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂͿ͕ƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƌŝƐĐŽ Resultado Financeiro
82.070
6.874
84.391
45.900
;ϲ͘ϮϵϴͿ
43.763
PIS
;ϴ͘ϴϲϰͿ
;ϳ͘ϲϬϵͿ
;ϵ͘ϬϬϵͿ
;ϳ͘ϳϲϯͿ ĚĞůŝƋƵŝĚĞǌ͘KƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞŐĞƐƚĆŽĚĞƌŝƐĐŽŐůŽďĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂďƵƐĐĂŵŝŶŝŵŝǌĂƌ >ƵĐƌŽ;WƌĞũƵşǌŽͿŶƚĞƐĚŽ/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂĞĚĂŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ^ŽĐŝĂů
ISS
;ϲϵͿ
;ϯϯϵͿ
;ϮϴϲͿ ƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐ ĞĨĞŝƚŽƐ ĂĚǀĞƌƐŽƐ ŶŽ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ĚĞ ƐƵĂƐ Imposto de Renda e Contribuição Social
Contribuição sobre a produção rural
;ϭ͘ϴϬϳͿ
;ϭ͘ϯϲϮͿ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽƵƐĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐƉĂƌĂƉƌŽ- Correntes
;ϮϬ͘ϵϰϴͿ
;ϮϬ͘ϵϰϴͿ
;ϴ͘ϱϲϯͿ
;ϴ͘ϱϲϯͿ
ĞǀŽůƵĕƁĞƐĞĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽƐ
;Ϯ͘ϳϵϱͿ
;Ϯ͘ϯϮϭͿ
;ϱ͘ϭϭϲͿ
;ϰ͘ϳϳϱͿ
2.137
;Ϯ͘ϲϯϴͿ
ƚĞŐĞƌĞǆƉŽƐŝĕƁĞƐĂƌŝƐĐŽ͘ŐĞƐƚĆŽĚĞƌŝƐĐŽĠƌĞĂůŝǌĂĚĂƉĞůĂĄƌĞĂĚĞdĞƐŽƵƌĂƌŝĂ͕Ă Diferidos
ĚĞǀĞŶĚĂƐ
;Ϯ͘ϲϮϭͿ
;ϭ͘ϯϭϮͿ
;Ϯ͘ϴϰϲͿ
;ϭ͘ϱϲϴͿ ƋƵĂůŝĚĞŶƟĮĐĂ͕ĂǀĂůŝĂĞƉƌŽƚĞŐĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĐŽŶƚƌĂĞǀĞŶƚƵĂŝƐ
;Ϯϯ͘ϳϰϯͿ
;Ϯ͘ϯϮϭͿ
;Ϯϲ͘ϬϲϰͿ
;ϭϯ͘ϯϯϴͿ
2.137
;ϭϭ͘ϮϬϭͿ
ZĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂĚĂƐǀĞŶĚĂƐ
506.171 440.160 554.406
476.823 ƌŝƐĐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘ĂͿZŝƐĐŽĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͘ZŝƐĐŽĐĂŵďŝĂůĞĚŽŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĂƐƐŽĐŝĂĚŽ >ƵĐƌŽ;WƌĞũƵşǌŽͿ>şƋƵŝĚŽĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
58.327
4.553
58.327
32.562
;ϰ͘ϭϲϭͿ
32.562
ůĂƐƐŝĮĐĂĚĂƐĐŽŵŽ͗
2020
2019
Vendas de produtos
504.512 440.160 501.513
434.989 ĐŽŵƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŶĆŽƉŽƐƐƵĞŵ ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚĞŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂƉŽƌƐĞŐŵĞŶƚŽƐ
Segmento 1
Segmento 2
Consolidado
Segmento 1
Segmento 2
Consolidado
sĞŶĚĂƐĚĞĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽ
43.285
33.784 ŽƉĞƌĂĕƁĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĞŵŵŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ͕ŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĞŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂŽƉĞsĞŶĚĂƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐ
1.659
9.608
8.050 ƌĂĐŝŽŶĂŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƐĆŽ͕ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶ- &ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂĚĂƐƟǀŝĚĂĚĞƐKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
>ƵĐƌŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
58.327
4.553
58.327
32.562
;ϰ͘ϭϲϭͿ
32.562
ƚĞƐĚĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐŶĂƐƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽ͘KƌŝƐĐŽĚĞƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĚĞĐŽƌƌĞĚĞĂƟǀŽƐ
Total
506.171 440.160 554.406
476.823
ũƵƐƚĞƐƉĂƌĂĐŽŶĐŝůŝĂƌŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĐŽŵŽĐĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽ
26. Apresentação da demonstração do resultado por natureza  ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ƐƵĂƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͘KƐƐĂůĚŽƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĚĞĐƵƌƚŽĞĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽƐ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͗
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŵĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƵƟůŝǌĂŶĚŽƵŵĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĂƐ ŶĆŽƐĆŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ͘KƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐăƐƚĂǆĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐĞǆƉƁĞŵĂŽŵƉĂŶŚŝĂ WƌŽǀŝƐĆŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
23.743
2.321
26.064
13.338
;Ϯ͘ϭϯϳͿ
11.201
ĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵďĂƐĞŶĂƐƵĂĨƵŶĕĆŽ͘ƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĂŶĂƚƵƌĞǌĂĚĞƐƐĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐ ĂŽƌŝƐĐŽĚĞƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĚĞŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂ͘ƉŽůşƟĐĂƋƵĞǀĞŵƐĞŶĚŽĂĚŽƚĂĚĂƉĞůĂ ZĞƐƵůƚĂĚŽŶĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
;ϱϮϰͿ
;ϵ͘ϲϯϴͿ
;ϭϬ͘ϭϲϮͿ
95
;ϲϳϭͿ
;ϱϳϲͿ
ĄƌĞĂĚĂdĞƐŽƵƌĂƌŝĂĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĠĂĚĞŵĂŶƚĞƌĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚĞƐĞƵĞǆĐĞĚĞŶƚĞĚĞ WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĂƐĞŐƵŝƌ͗
;ϰ͘ϱϱϯͿ
4.161
Controladora
Consolidado ĐĂŝǆĂĂƉůŝĐĂĚŽĞŵơƚƵůŽƐĞĨƵŶĚŽƐĐŽŵƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŵĞĚŝĂŶƚĞĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐƋƵĞ ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚĞďĞŶƐ
30.991
2.636
33.627
26.978
2.438
29.416
124
;ϰϰͿ
80
7
;ϰϳͿ
;ϰϬͿ
Consumo de matérias-primas
2020
2019
2020
2019 ǀĂƌŝĞĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽ/͕ĐŽŵŽĚŝǀƵůŐĂĚŽƉĞůĂd/W^͘͘ͲDĞƌĐĂĚŽƐKƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐ͕ ƐƚŽƌŶŽĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐŶŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
1.227
1.227
1.979
1.979
e materiais
;ϮϬϬ͘ϱϮϭͿ ;ϭϱϲ͘ϳϮϭͿ ;ϮϬϵ͘ϭϬϬͿ ;ϭϲϯ͘ϳϬϳͿ ŽďĞĚĞĐĞŶĚŽĂŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐ͗;ŝͿƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĞǀĞŵƐĞƌĞĨĞƚƵĂ- WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚƵǀŝĚŽƐĂ
ĚĂƐĞŵŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĞŵďĂŝǆŽĞŵĠĚŝŽƌŝƐĐŽƐƐƵũĞŝƚĂƐăƌĞŵƵŶĞƌĂção WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂŽďƐŽůĞƐĐġŶĐŝĂĚŽƐĞƐƚŽƋƵĞƐ
222
28
250
593
27
620
Salários, encargos e
7.499
183
7.682
7.406
8
7.414
ďĞŶĞİĐŝŽƐĂĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ
;ϭϬϮ͘ϯϴϭͿ ;ϭϬϬ͘ϭϭϱͿ ;ϭϭϭ͘ϭϳϳͿ ;ϭϬϳ͘ϳϮϰͿ ƉĞůĂ ǀĂƌŝĂĕĆŽ ĚŽ /. ;ǆĞŵƉůŽƐ͗ Ɛ͕ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐĂĚĂƐ Ğ ĨƵŶĚŽƐ ĚĞ WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂďĞŶĞĮĐŝŽƐĂĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ
160
160
95
95
ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽďĂŝǆŽĞŵĠĚŝŽƌŝƐĐŽƐͿ͘;ŝŝͿƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĞŵŽƉĞƌĂ- WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
DĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ŵĞůŚŽƌŝĂƐ
4.922
24.682
29.604
3.400
21.375
24.775
ĞůŝŵƉĞǌĂ
;ϭϱ͘ϵϱϯͿ ;ϭϵ͘ϴϰϭͿ ;ϭϴ͘ϮϲϬͿ
;Ϯϯ͘ϵϰϲͿ ĕƁĞƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐĂĚĂƐ͕ƋƵĞƐĆŽůĂƐƚƌĞĂĚĂƐĞŵƉĂƉĠŝƐ͕ĚĞǀĞŵ͕ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĂǀĞŶĚĂĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽŶĂǀĞŶĚĂĚĞĂƟǀŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
27
;ϭϳͿ
10
;ϵϰͿ
2
;ϵϮͿ
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽ
;Ϯϲ͘ϮϮϳͿ ;ϮϮ͘ϴϬϴͿ ;ϯϯ͘ϲϮϳͿ
;Ϯϵ͘ϰϭϲͿ ƚĞƌůĂƐƚƌŽĞŵƉĂƉĠŝƐĚĂƐƉƌſƉƌŝĂƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŽƵĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚŽŵĞƐŵĂ ĂŝǆĂĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
;Ϯ͘ϯϮϬͿ
;Ϯ͘ϯϮϬͿ
;ϭ͘ϴϴϳͿ
;ϭ͘ϴϴϳͿ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ;ĞǆĞŵƉůŽ͗ĚĞďġŶƚƵƌĞƐĚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞ͞ůĞĂƐŝŶŐ͟Ϳ͘;ŝŝŝͿWĂƌĂĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ
:ƵƌŽƐĞǀĂƌŝĂĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂƐŽďƌĞĂƟǀŽƐŵŽŶĞƚĄƌŝŽƐ
;Ϯ͘ϱϱϲͿ
;ϰϬͿ
;Ϯ͘ϱϵϲͿ
;ϭ͘ϲϬϲͿ
;ϮϳͿ
;ϭ͘ϲϯϯͿ
ĞĞǆƉŽƌƚĂĕƁĞƐ
;ϳϯ͘ϬϳϴͿ ;ϲϳ͘ϮϰϰͿ ;ϳϰ͘ϬϮϬͿ
;ϲϴ͘ϭϲϯͿ ĞŵĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͕ĞƐƚĞƐĚĞǀĞŵ͕ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ŝŶǀĞƐƟƌĞŵĂƟǀŽƐĚĞ :ƵƌŽƐĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽƐƐŽďƌĞƉĂƐƐŝǀŽƐŵŽŶĞƚĄƌŝŽƐ
981
3.974
4.955
977
3.780
4.757
ĂŝǆĂƐ ĚĞ ďĞŶƐ ĚŽ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ         ;ϳϭͿ
93
;ϱϰͿ
91 ƌĞŶĚĂĮǆĂ͕ĐŽŵŽơƚƵůŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕Ɛ͕ĚĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ůĞƚƌĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐ WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌŝƐĐŽƐĮƐĐĂŝƐ͕ĐşǀĞŝƐĞƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
1.266
30
1.296
;ϳ͘ϯϮϲͿ
;ϳ͘ϯϮϲͿ
ǆƉĞĚŝĕĆŽ͕ĨƌĞƚĞƐĞĐĂƌƌĞƚŽƐ
;ϭϬ͘ϱϰϴͿ ;ϭϭ͘ϭϵϯͿ ;ϭϬ͘ϱϱϮͿ
;ϭϭ͘ϭϵϵͿ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐĂĚĂƐ͘;ŝǀͿƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕƁĞƐĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĂƉůŝĐĂĚŽƐƉŽƌŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽĞŵŽ- ũƵƐƚĞĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞƐŽďƌĞƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌĞƐƚĂƵƌĂĕĆŽĂŵďŝĞŶƚĂů
;ϱͿ
;ϱͿ
1
1
Energia, tarifas e locações
;ϳ͘ϱϰϮͿ
;ϳ͘ϲϰϮͿ ;ϭϳ͘ϴϲϴͿ
;ϭϲ͘ϯϯϱͿ ĚĂůŝĚĂĚĞĚĞǀĞŵƐĞƌĞǀŝƚĂĚĂƐ͘ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĕĆŽĚĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĚŝŵŝŶƵŝŽƌŝƐĐŽŐůŽďĂů 'ĂŶŚŽĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ
;Ϯϳ͘ϯϱϮͿ
;Ϯϳ͘ϯϱϮͿ
;ϭ͘ϯϰϯͿ
;ϭ͘ϯϰϯͿ
92.179
28.668
120.847
79.336
20.587
99.923
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ΎͿ
30.720
11.378
30.720
11.378 ĚĞƉĞƌĚĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĄǀĞŝƐĚĞũƵƌŽƐĞƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ĂĚǀŝŶĚĂƐĚĞƐŝƚƵĂĕƁĞƐĂĚǀĞƌƐĂƐĂƋƵĞ
Outras despesas
;Ϯϴ͘ϰϯϬͿ ;Ϯϰ͘ϳϮϵͿ ;ϯϯ͘ϮϰϱͿ
;Ϯϳ͘ϰϬϳͿ ƚĂŝƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚĂƐ͘ĄƌĞĂĚĞdĞƐŽƵƌĂƌŝĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂŶĂůŝƐĂƐƵĂĞǆƉŽ- sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐĞĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ͗
;ϭϮ͘ϰϵϳͿ
;ϭϴͿ
;ϭϮ͘ϱϭϱͿ
;ϳ͘ϱϱϰͿ
130
;ϳ͘ϰϮϰͿ
Total
;ϰϯϰ͘ϬϯϭͿ ;ϯϵϴ͘ϴϮϮͿ ;ϰϳϳ͘ϭϴϯͿ ;ϰϯϲ͘ϰϮϴͿ ƐŝĕĆŽăƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĚĞĨŽƌŵĂĚŝŶąŵŝĐĂ͘^ĆŽƐŝŵƵůĂĚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐĐĞŶĄƌŝŽƐ͕ĐŽŵďĂƐĞ Contas a receber de clientes
Estoques
;ϳ͘ϮϮϬͿ
;ϯ͘ϯϯϲͿ
;ϭϬ͘ϱϱϲͿ
14.884
2.323
17.207
ŶŽƐƋƵĂŝƐĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞĮŶĞƵŵĂŵƵĚĂŶĕĂƌĂǌŽĄǀĞůŶĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĐĂůĐƵůĂŽ
ůĂƐƐŝĮĐĂĚĂƐĐŽŵŽ͗
;Ϯ͘ϰϳϴͿ
359
;Ϯ͘ϭϭϵͿ
2.611
95
2.706
ƵƐƚŽĚĂƐǀĞŶĚĂƐĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐ;ϯϭϮ͘ϬϱϯͿ
;Ϯϲϯ͘ϱϳϱͿ ;ϯϬϴ͘ϱϯϴͿ ;Ϯϱϴ͘ϯϱϰͿ ŝŵƉĂĐƚŽƐŽďƌĞŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘KƐĐĞŶĄƌŝŽƐƐĆŽĞůĂďŽƌĂĚŽƐƐŽŵĞŶƚĞƉĂƌĂŽƐĂƟǀŽƐƋƵĞ Impostos a recuperar
1.388
;ϮϮͿ
1.366
;Ϯϯ͘ϳϰϱͿ
;Ϯϯ͘ϳϰϱͿ
 ƵƐƚŽƐ ĚĂƐ ǀĞŶĚĂƐ ĚĞ ĂƟǀŽ ďŝŽůſŐŝĐŽ    - ;ϯϱ͘ϭϬϱͿ
;ϯϬ͘ϮϱϲͿ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĐŽŵũƵƌŽƐ͘ŽŵďĂƐĞŶĂƐĂŶĄůŝƐĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕Ă ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
Outras contas a receber
;ϲϱϵͿ
;ϰ͘ϵϱϭͿ
;ϱ͘ϲϭϬͿ
;ϱϴϴͿ
;ϴϴϳͿ
;ϭ͘ϰϳϱͿ
 ƵƐƚŽ ĚĂƐ ǀĞŶĚĂƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽƐ    ;ϭ͘ϲϱϵͿ
;ϵ͘ϭϮϳͿ
;ϳ͘ϴϴϬͿ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĨĞƚƵŽƵĂŶĄůŝƐĞĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƵŵĞŶƚŽƐĚĞϮϱйĞ Fornecedores
14.064
12.334
26.398
1.970
;ϭϴϱͿ
1.785
Subtotal custo dos produtos
ĚĞϱϬйŶĂƐƚĂǆĂƐĚĞũƵƌŽƐĞƐƉĞƌĂĚĂƐƐŽďƌĞŽƐƐĂůĚŽƐĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂ- Obrigações sociais
;ϳ͘ϯϱϵͿ
;ϯϳͿ
;ϳ͘ϯϵϲͿ
;ϱ͘ϱϴϳͿ
;ϵϲͿ
;ϱ͘ϲϴϯͿ
ǀĞŶĚŝĚŽƐ
;ϯϭϯ͘ϳϭϮͿ ;Ϯϲϯ͘ϱϳϱͿ ;ϯϱϮ͘ϳϳϬͿ ;Ϯϵϲ͘ϰϵϬͿ ŵĞŶƚŽƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐĚĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĞŵƷƚƵŽƐĂƌĞĐĞďĞƌ͗
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĮƐĐĂŝƐ
3.753
;ϰͿ
3.749
10.956
19
10.975
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ
;ϭϬϮ͘ϲϰϲͿ ;ϵϰ͘ϲϳϵͿ ;ϭϬϮ͘ϲϰϲͿ
;ϵϰ͘ϲϳϵͿ
Controladora KďƌŝŐĂĕƁĞƐĂĐŽƌĚŽũƵĚŝĐŝĂů
;ϯϬ͘ϬϬϬͿ
;ϯϬ͘ϬϬϬͿ
Despesas gerais e
5.642
70
5.712
;ϴϵϵͿ
18
;ϴϴϭͿ
+25%
+50% KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
;ϰϮ͘ϱϬϮͿ ;ϰϳ͘ϱϱϭͿ ;ϰϲ͘ϰϳϳͿ
;ϱϭ͘ϵϱϳͿ Instrumentos
;ϱϱϱͿ
;Ϯ͘ϭϬϰͿ
;Ϯ͘ϲϱϵͿ
;ϳϰϭͿ
;Ϯ͘ϮϮϬͿ
;Ϯ͘ϵϲϭͿ
sĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝů Encargos
Ganho Ganho :ƵƌŽƐƉĂŐŽƐƐŽďƌĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ
;ϮϮ͘ϴϴϴͿ
;ϮϮ͘ϴϴϴͿ
;ϴ͘ϭϱϬͿ
;ϴ͘ϭϱϬͿ
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ
;ƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽͿ
31/12/2019 ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
Taxa ;ƉĞƌĚĂͿ ;ƉĞƌĚĂͿ Imposto de renda e contribuição social pagos
63.370
30.959
94.329
32.493
19.784
52.277
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ
24.829
6.983
24.710
6.698 ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
43.949
CDI
Ϯ͕ϳй
255
510 ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
2020
2020
Total
;ϰϯϰ͘ϬϯϭͿ ;ϯϵϴ͘ϴϮϮͿ ;ϰϳϳ͘ϭϴϯͿ ;ϰϯϲ͘ϰϮϴͿ DƷƚƵŽĂƌĞĐĞďĞƌʹŵƷƚƵŽ
9.315
CDI Ϯ͕ϴϭй
65
131
Segmento 1
Segmento 2
Consolidado
Segmento 1
Segmento 2
Consolidado
;ΎͿKƐǀĂůŽƌĞƐƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĂ͗;ŝͿZΨϭϬ͘ϲϱϰĞŵϮϬϭϵƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂďĂŝǆĂ ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞ
ĚŽƉĂƐƐŝǀŽƐƵďũƵĚŝĐĞĚĞWŝƐĞŽĮŶƐ͕ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĂĞǆĐůƵƐĆŽĚŽ/D^ĚĞƐƵĂƐďĂƐĞƐ ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;ϭ͘ϯϰϬͿ d:>Wͬd>W ϱ͕Ϭϵй
;ϭϳͿ
;ϯϰͿ &ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂĚĂƐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
48.200
379
48.579
32.292
886
33.178
ĚĞĐĄůĐƵůŽ͘;ŝŝͿZΨϮϴ͘ϳϬϰĞŵϮϬϮϬ͕ƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂ͗;ĂͿZΨϯ͘ϮϭϵĐƌĠĚŝƚŽĚĞWŝƐĞŽĮŶƐ͕Ğŵ ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ     ;ϭ͘ϭϲϯͿ
CDI ϰ͕ϰϬй
;ϭϯͿ
;ϮϲͿ ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞďĞŶƐĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
;ϭϴ͘ϲϱϵͿ
;ϲ͘ϰϮϵͿ
;Ϯϱ͘ϬϴϴͿ
;ϮϬ͘ϵϳϲͿ
;ϭϬ͘ϬϲϭͿ
;ϯϭ͘ϬϯϳͿ
ǀŝƌƚƵĚĞĚĂĞǆĐůƵƐĆŽĚŽ/D^ĚĞƐƵĂƐďĂƐĞƐĚĞĐĄůĐƵůŽ͕ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚŽƚƌąŶƐŝƚŽĞŵũƵůŐĂĚŽ Total
290
581 ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŝŶƚĂŶŐşǀĞů
;ϯϯͿ
;ϯϯͿ
;ϳϵͿ
;ϳϵͿ
ĚĂĂĕĆŽŝŵƉĞƚƌĂĚĂƉĞůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂDE͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ
Controladora ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽƐƉĞůĂǀĞŶĚĂĚĞďĞŶƐĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
338
35
373
170
170
ϴĞ;ďͿZΨϮϱ͘ϰϴϱĐƌĠĚŝƚŽůşƋƵŝĚŽĂƉƵƌĂĚŽĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚŽƚƌąŶƐŝƚŽĞŵũƵůŐĂĚŽ͕ĚĂĂĕĆŽ
+25%
+50% 'ĂƐƚŽƐĐŽŵƉůĂŶƟŽĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĞƐŽũĂ
;ϰ͘ϯϯϲͿ
;ϯϬ͘ϱϵϲͿ
;ϯϰ͘ϵϯϮͿ
;ϰ͘ϳϬϰͿ
;ϮϮ͘ϰϲϴͿ
;Ϯϳ͘ϭϳϮͿ
ũƵĚŝĐŝĂůƋƵĞĚŝƐĐƵƟƵĂŝŶĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞĚĂƚĂǆĂĚĞƌĞƐƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĚĞĐƵƐƚŽƐĚĞƐĞůŽ Instrumentos
sĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝů Encargos
Ganho Ganho ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
25.510
;ϯϲ͘ϲϭϭͿ
;ϭϭ͘ϭϬϭͿ
6.703
;ϯϭ͘ϲϰϯͿ
;Ϯϰ͘ϵϰϬͿ
ĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĞ/W/͕ƉĂŐŽƐƉĞůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂDͲEŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϭϵϵϴĂ ;ƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽͿ
31/12/2020 ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
Taxa ;ƉĞƌĚĂͿ ;ƉĞƌĚĂͿ &ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂĚĂƐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞ&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
ŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϳ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϭϬ͘
378
378
;ϯ͘ϲϳϲͿ
;ϯ͘ϲϳϲͿ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
68.875
CDI ϭ͕ϵϬй
172
343 ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽƐĚĞ;ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĂͿƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐ
;ϰ͘ϳϬϬͿ
4.700
;ϭϵ͘ϱϬϬͿ
19.500
ϮϳZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
DƷƚƵŽĂƌĞĐĞďĞƌʹŵƷƚƵŽ
9.570
CDI ϭ͕ϵϴй
29
58 /ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĞĂĚŝĂŶƚ͘ƉĂƌĂĨƵƚƵƌŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
3.000
/ŶŐƌĞƐƐŽĚĞŶŽǀŽƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
18.009
18.009
3.000
ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͗
Controladora
Consolidado ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞ
;ϭ͘ϭϳϮͿ
;ϵ͘ϳϭϲͿ
;ϭϬ͘ϴϴϴͿ
;ϭ͘ϲϵϬͿ
;ϴ͘ϲϲϯͿ
;ϭϬ͘ϯϱϯͿ
:ƵƌŽƐƐŽďƌĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
2020
2019
2020
2019 ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;ϭ͘ϬϴϬͿ
d:>Wͬd>W ϯ͕ϲϰй
;ϲϰͿ
;ϭϰϲͿ WĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
WĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƐƐŝǀŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
;ϯ͘ϲϮϳͿ
;ϭϬϲͿ
;ϯ͘ϳϯϯͿ
;ϯ͘ϵϮϭͿ
;ϭϯͿ
;ϯ͘ϵϯϰͿ
ĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƟů
;ϰϵϱͿ
;ϳϳϯͿ ;ϰ͘ϲϳϵͿ ;ϰ͘ϳϲϯͿ ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞ
WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
;ϴ͘ϮϴϮͿ
;ϴ͘ϮϴϮͿ
;ϯ͘ϲϮϴͿ
;ϯ͘ϲϮϴͿ
Demais despesas
;ϱϭϱͿ
;ϴϯϵͿ ;ϰ͘ϮϰϬͿ ;ϭ͘ϵϮϮͿ ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;Ϯ͘ϱϲϭͿ
CDI ϭ͕ϵϬй
;ϲϮͿ
;ϭϯϴͿ ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀŝŶŝĞŶƚĞ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
;ϭϳ͘ϰϬϯͿ
12.887
;ϰ͘ϱϭϲͿ
;ϯϮ͘ϰϭϱͿ
13.824
;ϭϴ͘ϱϵϭͿ
dŽƚĂůĚĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
;ϭ͘ϬϭϬͿ ;ϭ͘ϲϭϮͿ ;ϴ͘ϵϭϵͿ ;ϲ͘ϲϴϱͿ
CDI ϭ͕ϵϬй
;ϭϰͿ
;ϯϭͿ ƵŵĞŶƚŽ;ZĞĚƵĕĆŽͿĚĞĂŝǆĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ
8.746
71.477
7.235
78.712
6.781
1.965
ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
1.323 4.601 1.590 5.501 ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ;ϱϳϮͿ
61
86 ĂŝǆĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĂŝǆĂŶŽ/ŶşĐŝŽĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
11.509
3.202
14.711
4.728
1.237
5.965
Juros sobre partes relacionadas
935 1.458
935 1.458 Total
Consolidado ĂŝǆĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĂŝǆĂŶŽ&ŝŶĂůĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
82.986
10.437
93.423
11.509
3.202
14.711
ƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŽƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐŵŽŶĞƚĄƌŝŽs
1.684 1.149 1.730 1.271
+25%
+50% As colunas denominadas Segmento 1 referem-se à combinação dos saldos das empre- ƉĂƌƟƌĚĞϮϬϭϱ͘KǀĂůŽƌĚŽĐƌĠĚŝƚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞ͕
Outras receitas
933
850 1.935 1.721
sĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝů Encargos
Ganho Ganho ƐĂƐ͗;ĂͿŽŵƉĂŶŚŝĂDƺůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐĞ;ďͿsĂůĞĚŽyŝŶŐƵͲWĞĐƵĄƌŝĂ͕ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞŽ W/^ Ğ K&/E^ ƐŽďƌĞ ƌĞĐĞŝƚĂƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ  ;ϮϰϭͿ
;ϰϮϴͿ
;ϮϲϱͿ
;ϰϳϰͿ Instrumentos
31/12/2019 ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
Taxa ;ƉĞƌĚĂͿ ;ƉĞƌĚĂͿ mércio Eireli. As colunas denominadas Segmento 2 referem-se aos saldos da empresa
dŽƚĂůĚĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
4.634 7.630 5.925 9.477 ;ƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽͿ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
3.624 6.018 ;Ϯ͘ϵϵϰͿ 2.792 ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
59.586
CDI Ϯ͕ϳϬй
345
690 ĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂͲŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕WĞĐƵĄƌŝĂĞŽŵĠƌĐŝŽ>ƚĚĂ͘EĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
28. Despesa de imposto de renda e contribuição social EĂƚƵƌĞǌĂĞĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂĚĞƌĞĂ- ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĂ
ĐŽŵďŝŶĂĚĂƐ;^ĞŐŵĞŶƚŽϭͿ͕ŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂĞƐƚĄĂǀĂůŝĂĚŽ
9.315
CDI Ϯ͕ϴϭй
65
131 ƉĞůŽŵĠƚŽĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘
ůŝǌĂĕĆŽĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐ O imposto de renda e receber - mútuo
ĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐƐĆŽĐĂůĐƵůĂĚŽƐƐŽďƌĞŽƐƉƌĞũƵşǌŽƐĮƐĐĂŝƐĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞ ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞ
ϯϱ͘ǀĞŶƚŽƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐŵĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϮϭ͕ĨŽŝĐĞƌƟĮĐĂĚŽŽƚƌąŶƐŝƚŽĞŵũƵůŐĂĚŽĚĂ
CDI
й
- ĂĕĆŽĂũƵŝǌĂĚĂƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŵƌĞůĂĕĆŽĂƋƵĂůƐĞĚŝƐĐƵƟƵŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞĞǆĐůƵŝƌĚĂƐďĂƌĞŶĚĂ͕ĂďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽŶĞŐĂƟǀĂĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĞĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐĞŶƚƌĞĂƐďĂƐĞƐĚĞĐĄůĐƵůŽĚŽŝŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĞŽƐǀĂůŽƌĞƐ ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞ
ƐĞƐĚĞĐĄůĐƵůŽĚĂƐĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĂŽW/^ĞK&/E^ŽŵŽŶƚĂŶƚĞƌĞůĂƟǀŽĂŽ/ŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞ
ĐŽŶƚĄďĞŝƐĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘ƐĂůşƋƵŽƚĂƐĚĞƐƐĞƐŝŵƉŽƐƚŽƐ͕ĚĞĮŶŝĚĂƐĂƚƵĂů- ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;ϰ͘ϱϰϴͿ
d:>Wͬd>W ϱ͕Ϭϵй
;ϱϴͿ
;ϭϭϲͿ ŝƌĐƵůĂĕĆŽĚĞDĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐʹ/D^ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĂŽƐĨĂƚŽƐŐĞƌĂĚŽƌĞƐŽĐŽƌƌŝĚŽƐĂ
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ŽƐ ĐŝŽŶŝƐƚĂƐ Ğ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ DƺůůĞƌ ĚĞ ĞďŝĚĂƐ Opinião ƉĂƌƚĞ ĚĞƐƚĞ ƐĂůĚŽ ĞƐƚĆŽ ƐƵƐƉĞŶƐŽƐ͕ Ğŵ ǀŝƌƚƵĚĞ ĚĞ ĚĞĐŝƐĆŽ ůŝŵŝŶĂƌ ŽďƟĚĂ ƉŽƌ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƐĆŽĂƋƵĞůĞƐ ĂĚĞƋƵĂĕĆŽ ĚŽ ƵƐŽ͕ ƉĞůĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ĚĂ ďĂƐĞ ĐŽŶƚĄďŝů ĚĞ ĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞ
ǆĂŵŝŶĂŵŽƐ ĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ ĚĂ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ ĂƚĠ ƋƵĞ ŽĐŽƌƌĂ Ă ƌĞǀŽŐĂĕĆŽ ĚĂ ůŝŵŝŶĂƌ ŽƵ ĂƚĠ ƋƵĞ ƐĞũĂ ƉƌŽĨĞƌŝĚĂ ĐŽŵ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ƉĞůĂ ƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽ ĚŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ ĚĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂƐĞǀŝĚġŶĐŝĂƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂŽďƟĚĂƐ͕ƐĞĞǆŝƐƚĞŝŶĐĞƌƚĞǌĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ DƺůůĞƌ ĚĞ ĞďŝĚĂƐ Ğ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ;͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͟Ϳ͕ ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐ ĚĞĐŝƐĆŽ ĚĞĮŶŝƟǀĂ ĐŽŶĮƌŵĂŶĚŽ Ă ĞĮĐĄĐŝĂ ĚĂ ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ͘ EŽƐƐĂ ŽƉŝŶŝĆŽ ŶĆŽ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘Responsabilidades do auditor pela auditoria das ƌĞůĞǀĂŶƚĞ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ Ă ĞǀĞŶƚŽƐ ŽƵ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ƋƵĞ ƉŽƐƐĂŵ ůĞǀĂŶƚĂƌ ĚƷǀŝĚĂ
ĐŽŵŽ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ ƋƵĞ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵ Ž ĞƐƚĄ ƌĞƐƐĂůǀĂĚĂ Ğŵ ǀŝƌƚƵĚĞ ĚĞƐƚĞ ĂƐƐƵŶƚŽ͘ Outras informações que ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ EŽƐƐŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ ƐĆŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ă ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů ĚĂ
ďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬĞĂƐ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵ ĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ Ğ Ž ŽďƚĞƌ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ ƌĂǌŽĄǀĞů ĚĞ ƋƵĞ ĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ĚĞ ƐƵĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͘ ^Ğ ĐŽŶĐůƵŝƌŵŽƐ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞ ŝŶĐĞƌƚĞǌĂ
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ ĚŽ relatório do auditor  ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ġ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉŽƌ ĞƐƐĂƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ ƚŽŵĂĚĂƐ Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ͕ ĞƐƚĆŽ ůŝǀƌĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚŽƌĕĆŽ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ĚĞǀĞŵŽƐĐŚĂŵĂƌĂĂƚĞŶĕĆŽĞŵŶŽƐƐŽƌĞůĂƚſƌŝŽĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂƉĂƌĂĂƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĂďƌĂŶŐĞŶƚĞ͕ĚĂƐŵƵƚĂĕƁĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĞĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂ ŽƵƚƌĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵ Ž ZĞůĂƚſƌŝŽ ĚĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘ EŽƐƐĂ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƐĞ ĐĂƵƐĂĚĂ ƉŽƌ ĨƌĂƵĚĞ ŽƵ ĞƌƌŽ͕ Ğ ĞŵŝƟƌ ƌĞůĂƚſƌŝŽ ĚĞ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐ ĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐ ŶĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ
ƉĂƌĂ Ž ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĮŶĚŽ ŶĞƐƐĂ ĚĂƚĂ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĂƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐ ŶŽƚĂƐ ŽƉŝŶŝĆŽ ƐŽďƌĞ ĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ŶĆŽ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ĐŽŶƚĞŶĚŽ ŶŽƐƐĂ ŽƉŝŶŝĆŽ͘ ^ĞŐƵƌĂŶĕĂ ƌĂǌŽĄǀĞů Ġ Ƶŵ ĂůƚŽ ŶşǀĞů ĚĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐŽƵŝŶĐůƵŝƌŵŽĚŝĮĐĂĕĆŽĞŵŶŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽ͕ƐĞĂƐĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐĨŽƌĞŵ
ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ Ž ƌĞƐƵŵŽ ĚĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ƉŽůşƟĐĂƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ͘ ŵ ŶŽƐƐĂ ĂďƌĂŶŐĞŽZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĞŶĆŽĞǆƉƌĞƐƐĂŵŽƐŶĞŶŚƵŵĂĨŽƌŵĂĚĞ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ŵĂƐŶĆŽƵŵĂŐĂƌĂŶƟĂĚĞƋƵĞĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐ ŝŶĂĚĞƋƵĂĚĂƐ͘ EŽƐƐĂƐ ĐŽŶĐůƵƐƁĞƐ ĞƐƚĆŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂƐ ŶĂƐ ĞǀŝĚġŶĐŝĂƐ ĚĞ
ŽƉŝŶŝĆŽ͕ ĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ ĂĐŝŵĂ ĐŽŶĐůƵƐĆŽĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐŽďƌĞĞƐƐĞƌĞůĂƚſƌŝŽ͘ŵĐŽŶĞǆĆŽĐŽŵĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂĚĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐ Ğ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ƐĞŵƉƌĞ ĚĞƚĞĐƚĂ ĂƐ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂŽďƟĚĂƐĂƚĠĂĚĂƚĂĚĞŶŽƐƐŽƌĞůĂƚſƌŝŽ͘dŽĚĂǀŝĂ͕ĞǀĞŶƚŽƐŽƵĐŽŶĚŝĕƁĞƐ
ƌĞĨĞƌŝĚĂƐ͕ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ĂĚĞƋƵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ Ğŵ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͕ Ă ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ŶŽƐƐĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚŝƐƚŽƌĕƁĞƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘ Ɛ ĚŝƐƚŽƌĕƁĞƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĞ ĨƵƚƵƌĂƐƉŽĚĞŵůĞǀĂƌĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĂŶĆŽŵĂŝƐƐĞŵĂŶƚĞƌĞŵ
ƉŽƐŝĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂDƺůůĞƌ ĠĂĚĞůĞƌŽZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞ͕ĂŽĨĂǌġͲůŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞĞƐƐĞƌĞůĂƚſƌŝŽ ĨƌĂƵĚĞŽƵĞƌƌŽĞƐĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƋƵĂŶĚŽ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞŽƵĞŵ ĞŵĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͘ͻǀĂůŝĂŵŽƐĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽŐĞƌĂů͕ĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĞŽ
ĚĞ ĞďŝĚĂƐ Ğŵ ϯϭ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϮϬ͕ Ž ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ğ ĞƐƚĄ͕ĚĞĨŽƌŵĂƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĐŽŵĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŽƵ ĐŽŶũƵŶƚŽ͕ƉŽƐƐĂŵŝŶŇƵĞŶĐŝĂƌ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞƵŵĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƌĂǌŽĄǀĞů͕ĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐ ĐŽŶƚĞƷĚŽ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĂƐ ĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐ Ğ ƐĞ ĂƐ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĚĞƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŽƐƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ ĐŽŵ ŶŽƐƐŽ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ŽďƟĚŽ ŶĂ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ŽƵ͕ ĚĞ ŽƵƚƌĂ ĨŽƌŵĂ͕ ĂƉĂƌĞŶƚĂ ĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐ ĚŽƐ ƵƐƵĄƌŝŽƐ ƚŽŵĂĚĂƐ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶĂƐ ƌĞĨĞƌŝĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ĂƐ
Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐ ƉĂƌĂ Ž ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĮŶĚŽ ŶĞƐƐĂ ĚĂƚĂ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ĂƐ ƉƌĄƟĐĂƐ ĞƐƚĂƌ ĚŝƐƚŽƌĐŝĚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ͘ ^Ğ͕ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶŽ ƚƌĂďĂůŚŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ͕ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘ŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞƵŵĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐŶŽƌŵĂƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐ ƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ Ğ ŽƐ ĞǀĞŶƚŽƐ ĚĞ ŵĂŶĞŝƌĂ ĐŽŵƉĂơǀĞů ĐŽŵ Ž
ĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝů͘Base para opinião EŽƐƐĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂĨŽŝĐŽŶĚƵǌŝĚĂ ĐŽŶĐůƵŝƌŵŽƐƋƵĞŚĄĚŝƐƚŽƌĕĆŽƌĞůĞǀĂŶƚĞŶŽZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ƐŽŵŽƐ ďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͕ĞǆĞƌĐĞŵŽƐũƵůŐĂŵĞŶƚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĞ ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĂĚĞƋƵĂĚĂ͘ ͻ KďƚĞŵŽƐ ĞǀŝĚġŶĐŝĂ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. ŵĂŶƚĞŵŽƐ ĐĞƟĐŝƐŵŽ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů ĂŽ ůŽŶŐŽ ĚĂ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͘ ůĠŵ ĚŝƐƐŽ͗ ͻ ĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂĞƐƵĮĐŝĞŶƚĞƌĞĨĞƌĞŶƚĞăƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐŽƵ
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ğ ĚĂ ŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂ ƉĞůĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ /ĚĞŶƟĮĐĂŵŽƐĞĂǀĂůŝĂŵŽƐŽƐƌŝƐĐŽƐĚĞĚŝƐƚŽƌĕĆŽƌĞůĞǀĂŶƚĞŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŶĞŐſĐŝŽ ĚŽ 'ƌƵƉŽ ƉĂƌĂ ĞǆƉƌĞƐƐĂƌ ƵŵĂ ŽƉŝŶŝĆŽ ƐŽďƌĞ ĂƐ
Ă ƐĞŐƵŝƌ ŝŶƟƚƵůĂĚĂ ͞ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚŽ ĂƵĚŝƚŽƌ ƉĞůĂ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ĚĂƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ  ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ġ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůĂ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƐĞ ĐĂƵƐĂĚĂ ƉŽƌ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘ ^ŽŵŽƐ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ ƉĞůĂ ĚŝƌĞĕĆŽ͕
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘͟^ŽŵŽƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ Ğ ĂĚĞƋƵĂĚĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĨƌĂƵĚĞ ŽƵ ĞƌƌŽ͕ ƉůĂŶĞũĂŵŽƐ Ğ ĞǆĞĐƵƚĂŵŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ Ğŵ ƉĞůĂƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽĞƉĞůŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂĚŽ'ƌƵƉŽĞ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕
Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ Ă ƐƵĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ŽƐ ƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ĂƐ ƉƌĄƟĐĂƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ĂĚŽƚĂĚĂƐ ŶŽ ƌĞƐƉŽƐƚĂĂƚĂŝƐƌŝƐĐŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽŽďƚĞŵŽƐĞǀŝĚġŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂĞ ƉĞůĂ ŽƉŝŶŝĆŽ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͘ ŽŵƵŶŝĐĂŵŽͲŶŽƐ ĐŽŵ ŽƐ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ ƉĞůĂ
ĠƟĐŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽſĚŝŐŽĚĞƟĐĂWƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚŽŽŶƚĂĚŽƌĞŶĂƐ ƌĂƐŝů Ğ ƉĞůŽƐ ĐŽŶƚƌŽůĞƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ ƋƵĞ ĞůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶŽƵ ĐŽŵŽ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂƌ ŶŽƐƐĂ ŽƉŝŶŝĆŽ͘ K ƌŝƐĐŽ ĚĞ ŶĆŽ ĚĞƚĞĐĕĆŽ ĚĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂĂƌĞƐƉĞŝƚŽ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͕ĚŽĂůĐĂŶĐĞƉůĂŶĞũĂĚŽ͕ĚĂĠƉŽĐĂ
ŶŽƌŵĂƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĞŵŝƟĚĂƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞͲ&͕Ğ ƉĞƌŵŝƟƌ Ă ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ ĚĞ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ůŝǀƌĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚŽƌĕĆŽ ĚŝƐƚŽƌĕĆŽƌĞůĞǀĂŶƚĞƌĞƐƵůƚĂŶƚĞĚĞĨƌĂƵĚĞĠŵĂŝŽƌĚŽƋƵĞŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĞĞƌƌŽ͕ ĚĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂĞĚĂƐĐŽŶƐƚĂƚĂĕƁĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĂƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐ
ĐƵŵƉƌŝŵŽƐ ĐŽŵ ĂƐ ĚĞŵĂŝƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĠƟĐĂƐ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ĞƐƐĂƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐĞĐĂƵƐĂĚĂƉŽƌĨƌĂƵĚĞŽƵĞƌƌŽ͘EĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽ ũĄƋƵĞĂĨƌĂƵĚĞƉŽĚĞĞŶǀŽůǀĞƌŽĂƚŽĚĞďƵƌůĂƌŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐ͕ĐŽŶůƵŝŽ͕ ĚĞĮĐŝġŶĐŝĂƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ ŶŽƐ ĐŽŶƚƌŽůĞƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ ƋƵĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂŵŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ
ŶŽƌŵĂƐ͘ ĐƌĞĚŝƚĂŵŽƐ ƋƵĞ Ă ĞǀŝĚġŶĐŝĂ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ŽďƟĚĂ Ġ ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ Ğ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ Ă ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ġ ĨĂůƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ ŽŵŝƐƐĆŽ ŽƵ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐ ĨĂůƐĂƐ ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂŝƐ͘ ͻ KďƚĞŵŽƐ ŶŽƐƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͘
apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfases >ƵĐƌŽƐ ă ĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽ ĚĂ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƟŶƵĂƌŽƉĞƌĂŶĚŽ ĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ĐŽŶƚƌŽůĞƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ƉĂƌĂ Ă ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ƉĂƌĂ
Campinas, 23 de março de 2021
ƐƐĞŵďůĞŝĂŚĂŵĂŵŽƐĂƚĞŶĕĆŽƉĂƌĂĂEŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϮϰàs demonstrações Ğ ĚŝǀƵůŐĂŶĚŽ͕ ƋƵĂŶĚŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ ŽƐ ĂƐƐƵŶƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŵ Ă ƐƵĂ ƉůĂŶĞũĂƌŵŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽƐ ăƐ ĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐ͕ ŵĂƐ DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ƋƵĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂ ƋƵĞ ŚĄ ƐĞŶƚĞŶĕĂ Ğŵ ĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞĐŽŵŽƵƐŽĚĞƐƐĂďĂƐĞĐŽŶƚĄďŝůŶĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĂƐ ŶĆŽ ĐŽŵ Ž ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ĞǆƉƌĞƐƐĂƌŵŽƐ ŽƉŝŶŝĆŽ ƐŽďƌĞ Ă ĞĮĐĄĐŝĂ ĚŽƐ ĐŽŶƚƌŽůĞƐ Auditores Independentes
ƉƌŽĐĞƐƐŽĂƌďŝƚƌĂůŝŵƉĞƚƌĂĚŽƉŽƌĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐŽďƌĞĂĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĂŶĆŽƐĞƌƋƵĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉƌĞƚĞŶĚĂůŝƋƵŝĚĂƌĂ ŝŶƚĞƌŶŽƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ĚĞ ƐƵĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͘ ͻ ǀĂůŝĂŵŽƐ Ă ĂĚĞƋƵĂĕĆŽ ĚĂƐ CRC nº 2 SP 011609/O-8
ŽƵĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞƐĂůĚŽĚĞůƵĐƌŽƐăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽĞŵ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ƐƵĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ŽƵ ĐĞƐƐĂƌ ƐƵĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ ŽƵ ŶĆŽ ƚĞŶŚĂ ƉŽůşƟĐĂƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ƵƟůŝǌĂĚĂƐ Ğ Ă ƌĂǌŽĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĂƐ ĞƐƟŵĂƟǀĂƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ Ğ Renato Foganholi Asam
ƌƵďƌŝĐĂ ĚŽ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ůşƋƵŝĚŽ Ğ͕ ƋƵĞ ŽƐ ĞĨĞŝƚŽƐ ĚĂ ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ ƉĂƌĂ ĚĞƐƟŶĂƌ ŶĞŶŚƵŵĂ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ ƌĞĂůŝƐƚĂ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ Ž ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͘ KƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐ ĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐ ĨĞŝƚĂƐ ƉĞůĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘ ͻ ŽŶĐůƵşŵŽƐ ƐŽďƌĞ Ă Contador - CRC nº 1 SP 264889/O-0
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2021

Demonstrações
Financeiras

2020

Juntos Somos Mais Fidelização S.A.
CNPJ/MF nº 29.894.630/0001-39

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias apresentamos a V.Sas., as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31/12/2020 e 31/12/2019.
Balanço patrimonial - Exercícios Findos em 31 de Dezembro - Em milhares de reais
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019 Passivo e patrimônio líquido
Ativo
2020
2019
2020
2019
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
327
138
656
138
Fornecedores
6.094
8.426
6.101
8.426
Aplicações financeiras
37.574 49.962 37.743 49.962
Tributos a recolher
826
840
847
840
Contas a receber de clientes
14.770
7.368 14.858
7.368
Salários e encargos sociais
7.888
5.728
7.993
5.728
Outros ativos
3.849
2.080
3.860
2.080
Receita diferida
42.808
26.589
42.808 26.589
56.520 59.548 57.117 59.548
Outros passivos
289
170
1.272
170
Não circulante
57.905
41.753
59.021 41.753
Imposto de renda e contribuição social diferidos
6.641
4.692
6.641
4.692
Patrimônio líquido
Investimento
11.080
Capital social
36.000
36.000
36.000 36.000
Imobilizado
338
429
Prejuízos acumulados
(15.868) (9.191) (15.868) (9.191)
3.458
4.322 14.966
4.322
Intangível
Total do patrimônio líquido
20.132
26.809
20.132 26.809
21.517
9.014 22.036
9.014
78.037
68.562
79.153 68.562
Total do ativo
78.037 68.562 79.153 68.562 Total do passivo e patrimônio líquido

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
64.808
43.480
65.091
43.480
(21.479) (15.742) (21.479) (15.742)
43.329
27.738
43.612
27.738

Receita líquida
Custos com direitos de resgates e fretes
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
Com vendas
Outras receitas operacionais, líquidas

Prejuízo operacional antes das participações
societárias e resultado financeiro
Resultado de participações societárias
Equivalência patrimonial
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras
Despesas financeiras

(46.095)
(7.818)
2.795
(51.118)

(26.938)
(9.503)
110
(36.331)

(47.519)
(7.904)
2.200
(53.223)

(26.938)
(9.503)
110
(36.331)

(7.789)

(8.593)

(9.611)

(8.593)

2.320
(121)
2.199

1.230
(245)
985

(1.998)

2.320
(121)
2.199
Prejuízo antes do imposto de renda
e da contribuição social
(8.626)
(6.394)
(8.626)
(6.394)
Imposto de renda e contribuição social
1.949
2.158
1.949
2.158
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
(6.677)
(4.236)
(6.677)
(4.236)
Aos Administradores e Acionistas Juntos Somos Mais Fidelização S.A.. Opinião: Examinamos as de- de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua Prejuízo do exercício
monstrações financeiras individuais da Juntos Somos Mais Fidelização S.A. (“Companhia”), que compre- continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a
Quantidade média ponderada de ações, em milhares
36.000
36.000
Prejuízo básico e diluído por lote de mil ações, em reais
(0,19)
(0,12)
endem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governanDemonstração do Resultado Abrangente - Exercícios Findos em 31 de Dezembro
nessa data, assim como as demonstrações financeiras consolidadas da Juntos Somos Mais Fidelização ça da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
S.A. e suas controladas (“Consolidado”), que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das deControladora
Consolidado
dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, monstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável
2020
2019
2020
2019
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, indepen- Prejuízo do exercício
(6.677)
(4.236)
(6.677)
(4.236)
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa dentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segu- Total do resultado abrangente do exercício
(6.677)
(4.236)
(6.677)
(4.236)
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspec- rança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Juntos Somos Mais Fidelização S.A. e da Juntos acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadeSomos Mais Fidelização S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele- quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
operações e os seus fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter
seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonsadotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito- trações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as corAccounting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com ria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além respondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequaas normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, inde- da. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das pendentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em entidades ou atividades de negócio da Juntos Somos Mais Fidelização S.A. e suas controladas para exdemonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princí- resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamen- pressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direpios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais tar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o ção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifica- Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para ção, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos re- planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demons- levantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
trações financeiras individuais e consolidadas: A Administração da Companhia é responsável pela mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
Curitiba, 19 de março de 2021
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório finan- respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Admiceiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa PricewaterhouseCoopers
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra- em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerte- Auditores Independentes
Carlos Eduardo Guaraná Mendonça
ções financeiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade za relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações CRC 2SP000160/O-5
Contador - CRC 1SP196994/O-2
Diretoria

Contador
Antonio Serrano Bezerra Junior - Diretor Presidente
Eros Roberto Jussiani Canedo da Silva - Diretor
Joarez Baida - CRC PR 048.327/O-7 “S” SP
As Demonstrações Financeiras completas estão publicadas no Diário Oficial Estado de São Paulo em 25/03/2021

1.230
(69)
1.161

It’sseg Corretora de Seguros S.A.
SEMANTIX TECNOLOGIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ nº 09.162.524/0001-53 - NIRE 35.300.499.433
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA DE 19/06/2019
Em 19/06/2019, às 17h, na sede social da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada, presença da totalidade
dos acionistas da Companhia. Mesa: Presidente da Mesa: Leonardo dos Santos Poça D’Água; Secretário da Mesa:
Leonardo Augusto Oliveira Dias. Deliberações: 1.1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia em
R$ 53.046.991,00 passando o capital social de R$ 2.750.000,00 para R$ 55.796.991,00, mediante a emissão de 4.973
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$10.667,00. As novas ações são
subscritas neste ato e serão integralizadas no prazo de 10 dias úteis contados da presente data, da seguinte forma:
(a) o acionista Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Inovabra I - Investimento no Exterior
subscreve, neste ato, 281 ações ordinárias, no valor total de R$ 2.997.427,00, a serem integralizadas em moeda corrente
nacional. (b) o Bozano Growth Capital Master Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia, neste ato
subscreve 4.692 ações ordinárias, no valor total de R$ 50.049.564,00, a serem integralizadas em moeda corrente nacional.
Neste ato, os acionistas Leonardo dos Santos Poça D’Água, Leandro dos Santos Poça D’Água, Leonardo Augusto Oliveira
Dias, Andersen Paulucci da Silva renunciam expressamente aos seus respectivos direitos de preferência na subscrição
das novas ações emitidas em virtude do presente aumento do capital social da Companhia e concordam com a diluição
de sua participação societária no capital social da Companhia. Neste ato, o Fundo de Investimento Em Participações
Multiestratégia Inovabra I - Investimento no Exterior renuncia ao seu direito de preferência na subscrição das novas ações
emitidas em virtude do presente aumento do capital social da Companhia e concorda com a diluição de sua participação
societária no capital social da Companhia. Tendo em vista as deliberações anteriores, os acionistas (incluindo, a partir
deste momento, o Bozano Growth Capital Master Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia) resolvem
alterar o caput do Artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia que passa a vigorar com a seguinte redação, mantidos
inalterados os seus parágrafos: “Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente
integralizado, é de R$ 55.796.991,00, dividido em 16.223 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Os acionistas
resolvem aprovar a reforma integral do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a nova redação consolidada
incluindo a autorização para aumento do capital social em até R$13.909.768,00. Ato contínuo, os acionistas resolvem
aprovar a eleição dos seguintes Sr(a)s. para o conselho de administração da Companhia: (a) Leonardo dos Santos
Poça D’água, RG 29.599.333-9 (SSP/SP), CPF 298.372.378-05; (b) Leonardo Augusto Oliveira Dias, RG 30.222.305
(SSP/SP), CPF 218.194.768-63; (c) Leandro dos Santos Poça D’água, RG 29.599.332-7 (SSP/SP), CPF 214.528.92830; (d) Anderson Paulucci da Silva, RG 33246417-9 (SSP/SP), CPF 304671998-17; (e) Jaime Cardoso Danvila, RNE
V537627-R (DPMAF/RJ), CPF 233.062.888-96; (f) Priscila Pereira Rodrigues, RG 25440306-2 (SSP/SP), CPF
257.092.118-18; e (g) Daniel Aguilar Andrijic Malandrin, RG 22.944.050-2 (SSP/SP), CPF 153.815.308-46, 5.4. Os
membros do conselho de administração são eleitos para um mandato unificado de 2 anos, sendo permitida a reeleição.
JUCESP 498.070/19-0 em13/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Estatuto Social - Capítulo I
Denominação Social - Artigo 1º. Semantix Tecnologia em Sistema de Informação S.A. (“Companhia”) é uma sociedade
por ações de capital fechado, regida pelo disposto no presente Estatuto Social e pelas disposições regulamentares e
legais aplicáveis, em especial a Lei 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Capítulo II - Sede - Artigo 2º. A
Companhia tem sede no município de SP/SP, na Av. Eusébio Matoso, 1375, 10º andar, Bairro Pinheiros, CEP 05423-180,
podendo manter filiais, agências e escritórios de representação em qualquer localidade do país ou do exterior, por
deliberação da Assembleia Geral. Capítulo III - Objeto Social - Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social (i) a
exploração da atividade de consultoria; (ii) cursos e treinamentos em tecnologia da informação; (iii) prestação de serviços
de tecnologia da informação; (iv) suporte técnico e manutenção de equipamentos de informática; (v) licenciamento ou
cessão de direitos de uso de programa ou sistemas (software) de computação não customizáveis; (vi) representação
comercial; e (vii) comércio varejista de equipamento de informática. Ainda, poderá participar em outras sociedades,
nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista ou quotista e/ou participar de aquisições de tais outras
sociedades. Capítulo IV - Prazo - Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo V - Capital
Social e Ações - Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda
corrente nacional, é de R$ 55.796.991,00, dividido em 16.223 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
§1º. Cada ação ordinária confere a seu titular o direito a 1 voto nas Assembleias Gerais, cujas deliberações serão tomadas
na forma deste Estatuto Social, da legislação aplicável e do Acordo de Acionistas. §2º. Os acionistas terão direito de
preferência para subscrição de ações da Companhia, nos termos da legislação aplicável. §3º. A Companhia poderá
negociar com suas próprias ações, a critério dos acionistas, adquirindo-as, alienando-as, mantendo-as em tesouraria ou
cancelando-as na forma prevista na legislação aplicável, até o limite do saldo de lucros ou reservas, e sem diminuição
do capital social. Artigo 6º. A Companhia está autorizada a aumentar o capital social em até R$13.909.768,00,
independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração. §1º. O Conselho de
Administração deverá, na deliberação em que for determinado o aumento do capital social, fixar as condições da emissão
das ações, inclusive preço, prazo e forma de integralização. §2º. Os acionistas da Companhia terão a preferência para
a subscrição das novas ações oriundas do capital autorizado. §3º. Dentro do limite do capital autorizado, a Companhia
poderá, mediante deliberação do Conselho de Administração, emitir ações ordinárias, bônus de subscrição e debêntures
conversíveis em ações ordinárias. Artigo 7º. É vedada à Companhia a emissão de partes beneficiárias, não havendo
até o momento partes beneficiárias em circulação. Capítulo VI - Assembleias Gerais - Artigo 8º. As Assembleias Gerais
realizar-se-ão, ordinariamente, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social para deliberar sobre as
matérias previstas na Lei das S.A. e, extraordinariamente, sempre que houver necessidade. Artigo 9º. As deliberações
da Assembleia Geral serão aprovadas pelo voto afirmativo dos acionistas detentores de ações que representem, pelo
menos, a maioria absoluta do capital social votante da Companhia, ressalvados os casos em que maior quórum for
exigido pela Lei das S.A., por este Estatuto ou pelo Acordo de Acionistas. As matérias listadas abaixo dependerão de
aprovação da Assembleia Geral: (i) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (ii) aprovação
anual de contas dos administradores e deliberação sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas;
(iii) autorização para emissão de debêntures; (iv) deliberação sobre a avaliação de bens com o acionista concorrer para
a formação do capital social; (v) suspensão dos direitos dos acionistas nos termos do artigo 120 da Lei das S.A.;
(vi) emissão de ações ou Valores Mobiliários de emissão da Companhia ou de qualquer de suas subsidiárias, salvo na
hipótese de já estarem aprovados no Orçamento anual; (vii) alteração da política de dividendos da Companhia que, na
presente data, consiste na distribuição aos acionistas de, no mínimo, 25% do lucro líquido do exercício, nos termos do
artigo 202 da Lei das S.A.; (viii) alteração do estatuto social da Companhia; (ix) autorização para aquisição, recompra,
cancelamento, amortização, ou resgate de Ações ou Valores Mobiliários de emissão da Companhia pela Companhia,
exceto se em operações relacionadas a programas de stock option ou stock grant; (x) alteração nos direitos, preferências
ou vantagens atribuídas às Ações de emissão da Companhia ou de suas subsidiárias; (xi) reorganização societária
envolvendo a Companhia ou suas subsidiárias, incluindo, sem limitação, transformação, fusão, incorporação, incorporação
de ações e cisões; (xii) liquidação e dissolução da Companhia ou de suas subsidiárias, nomeação do liquidante, e
cessação do estado de liquidação; (xiii) redução do capital social da Companhia, salvo na hipótese de já estarem aprovados
no Orçamento anual; (xiv) requerimento de falência, insolvência ou recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia
ou de suas subsidiárias, bem como a homologação de plano de recuperação extrajudicial pela Companhia ou por qualquer
uma das subsidiárias; (xv) qualquer alteração nas funções e competência do Conselho de Administração da Companhia;
(xvi) abertura de capital e oferta pública inicial de ações pela Companhia ou por suas subsidiárias; (xvii) aumento do
capital social da Companhia, salvo na hipótese de já estarem aprovados no Orçamento anual; (xviii) criação de novas
classes de ações de emissão da Companhia; e (xix) aprovação e alteração das práticas contábeis da Companhia e de
suas subsidiárias, que deverá, em todo o caso, estar de acordo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, exceto se
exigido por Lei. §1º. As Assembleias Gerais deverão ser realizadas em horário comercial e na sede social da Companhia,
sendo permitida a participação por meio de videoconferência ou teleconferência, desde que (i) uma cópia da ata da
assembleia geral seja confirmada e aprovada por escrito por e-mail ou fax e enviada ao presidente da Assembleia pelo
respectivo acionista na mesma data da Assembleia Geral; e (ii) a versão original da ata seja assinada posteriormente
pelos acionistas presentes à Assembleia Geral. Artigo 10. A Assembleia Geral será convocada nos termos do artigo 123
da Lei das S.A., através de edital de convocação publicado pela imprensa, nos termos determinados pelo artigo 124 da
Lei das S.A. §1º. A Assembleia Geral será presidida pelo acionista ou representante de acionista, conforme o caso,
escolhido pela maioria simples dentre os acionistas presentes à Assembleia Geral. O presidente da Assembleia Geral
convidará, dentre os presentes, o secretário dos trabalhos. §2º. A Assembleia Geral será instalada, em primeira convocação,
com a presença de acionistas representando, pelo menos, 1/4 do capital social votante da Companhia e, em segunda
convocação, com qualquer número, observadas as exceções previstas na Lei das S.A. e observados os quóruns de
aprovação previstos no Acordo de Acionistas da Companhia. §3º. Independentemente das formalidades previstas neste
artigo 10, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas, inclusive por meio de
vídeo ou teleconferência. §4º. Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procurador constituído
nos termos da lei, com poderes específicos, devendo a procuração ficar arquivada na sede da Companhia. Capítulo VII
- Administração - Artigo 11. A administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria, que
terão as atribuições conferidas por lei, pelo presente Estatuto Social e pelo Acordo de Acionistas. §Único. A Assembleia
Geral deverá estabelecer a remuneração individual dos membros da administração da Companhia, de acordo com os
termos previstos no Acordo de Acionistas. Seção I - Conselho de Administração - Artigo 12. O Conselho de Administração
será composto por 7 membros, pessoas físicas, residentes ou não no País, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia
Geral, nos termos do Acordo de Acionistas, para um mandato unificado de 2 anos, e por ela destituíveis a qualquer tempo,
permitida a reeleição. §1º. Os conselheiros serão investidos em seus cargos, mediante assinatura do termo de posse em
livro próprio, e deverão permanecer no exercício de seus cargos até a posse de seus sucessores. §2º. O Conselho de
Administração da Companhia poderá ter um regimento interno estabelecendo suas regras de funcionamento, desde que
mantenha sua estrutura de órgão colegiado. Os membros do Conselho de Administração escolherão, dentre os seus
membros, o presidente e o vice-presidente. O Presidente do Conselho de Administração terá a responsabilidade formal
e operacional pelo funcionamento do Conselho de Administração na forma de colegiado e não terá, em nenhuma hipótese,
o voto de qualidade em caso de empate nas deliberações em votação no Conselho de Administração da Companhia.
§3º. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que
necessário, mediante convocação por escrito de qualquer um dos seus membros, através de carta registrada ou correio
eletrônico (com a devida confirmação de recebimento), com antecedência mínima de 5 dias úteis e com a apresentação
da pauta dos assuntos a serem tratados e dos documentos pertinentes. Não poderão ser aprovados nas reuniões do
Conselho de Administração da Companhia assuntos que não tenham sido incluídos na pauta apresentada na convocação
da respectiva reunião, exceto se de outra forma acordado pela totalidade dos conselheiros da Companhia. Todos os
custos decorrentes das reuniões do Conselho de Administração, incluindo passagens, estadia e outros incorridos pelos
conselheiros, serão devidamente arcados pela Companhia. §4º. A convocação prevista no §3º acima poderá ser dispensada
quando estiverem presentes à reunião todos os membros do Conselho de Administração. Nenhum membro do Conselho
de Administração recusar-se-á sem motivo a comparecer às reuniões do Conselho de Administração para as quais
tiveram sido validamente convocado, sendo considerado presente o membro que participar da reunião através de
videoconferência, teleconferência ou qualquer outro meio de comunicação que permita conversa entre pessoas em tempo
real. Nesta hipótese, os votos do conselheiro que não estiver fisicamente presente serão formalizados por escrito e
enviados através de correio eletrônico ao Presidente da reunião logo após a conclusão da mesma, sendo certo que uma
cópia de referido voto ficará arquivada na sede da Companhia. §5º. As reuniões do Conselho de Administração serão
validamente instaladas (i) em 1ª convocação com a presença da totalidade de seus membros; e (ii) em segunda convocação,
em 5 dias úteis contados da data da primeira convocação e desde que com a presença da maioria de seus membros,
observado que quando a reunião de Conselho de Administração for deliberar sobre qualquer das matérias listadas no
Artigo 13 do presente Estatuto Social, a reunião do Conselho de Administração só poderá ser instalada, desde que
observado o direito de voto afirmativo dos membros do Conselho de Administração, conforme disposto no Acordo de
Acionistas da Companhia. §6º. Nas reuniões do Conselho de Administração (i) um conselheiro poderá ser representado
por outro conselheiro, bastando, para tanto, que o conselheiro presente mostre o instrumento escrito de procuração do
conselheiro ausente, devidamente acompanhado de instrução de voto; (ii) um conselheiro poderá se fazer acompanhado
por um assessor com conhecimento técnico específico de determinada matéria constante da ordem do dia, que não terá
direito a voto, mas que poderá participar da reunião e das discussões de tal matéria, observado que tal assessor deverá
se obrigar, por escrito e previamente à realização da reunião, a manter confidenciais todas as informações às quais tiver
acesso em decorrência de sua participação na reunião do Conselho de Administração da Companhia. §7º. A reunião do
Conselho de Administração será instalada e dirigida pelo Presidente do Conselho de Administração ou por qualquer
outro conselheiro por ele indicado. Na ausência ou recusa do Presidente, a reunião do Conselho de Administração será
instalada por qualquer dos membros do Conselho de Administração e dirigida por um conselheiro escolhido pelo voto
da maioria dos conselheiros presentes. O secretário da mesa será sempre escolhido pelo presidente da reunião dentre
os conselheiros presentes. §8º. Nos casos de impedimento temporário ou vacância do cargo, o Presidente do Conselho
de Administração será substituído, até a realização Primeira Assembleia Geral da Companhia que se realizar, pelo
conselheiro que tenha desempenhado o mandato de membro do Conselho de Administração por mais tempo ou, na
inexistência deste, pelo conselheiro mais velho. Ocorrendo impedimento ou vacância no cargo de membro do Conselho
de Administração, o Conselho de Administração deverá convocar Assembleia Geral da Companhia para preenchimento
do respectivo cargo, observados os termos do Acordo de Acionistas. §9º. O Conselho de Administração poderá criar
comitês para assessorá-lo, conforme considere necessário ou desejável, observado o quórum de aprovação previsto no
item (xviii) do Artigo 13 abaixo. Cada comitê será regulado de acordo com e terá os poderes a serem estabelecidos em
seu regulamento interno. Nenhum ato praticado por qualquer comitê será vinculativo em relação à Companhia ou a
qualquer Acionista, a menos que tal ato seja aprovado pelo Conselho de Administração ou Assembleia Geral, observados
os termos do Acordo de Acionistas. Artigo 13. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria
dos votos dos membros presentes, sempre observado eventual quórum qualificado previsto no Acordo de Acionistas.
Compete ao Conselho de Administração da Companhia deliberar, além das matérias previstas em lei, acerca das seguintes
matérias: (i) fixação da orientação geral dos negócios da Companhia; (ii) deliberação sobre o relatório da administração
e as contas da diretoria; (iii) emissão de ações, observado o capital autorizado, e de bônus de subscrição; (iv) concessão
de qualquer forma de garantia, pela Companhia e suas subsidiárias, em benefício ou para obrigações de terceiros; (v)
constituição de qualquer Gravame sobre quaisquer bens móveis ou imóveis do ativo permanente da Companhia ou das
subsidiárias, que exceda o montante de R$1.000.000,00; (vi) aprovação do Orçamento anual e do plano de negócios
anual da Companhia e de suas subsidiárias; (vii) assunção de quaisquer obrigações ou a celebração de quaisquer
contratos (ou aditivos contratuais) pela Companhia ou por suas subsidiárias, (a) que vincule a Companhia ou qualquer

das subsidiárias a obrigação de exclusividade ou de não concorrência, ou (b) que envolva o pagamento, pela Companhia
ou por suas subsidiárias, de valores equivalentes a 5% (cinco por cento) ou mais da receita bruta projetada no Orçamento
anual; (viii) alienação, licenciamento, constituição de Gravame ou qualquer outra forma Transferência, a qualquer terceiro,
de qualquer marca, patente, direito autoral, know how, software, ou qualquer outro direito de propriedade industrial,
intelectual ou bem intangível, registrado ou não, pertencente à Companhia ou às subsidiárias; (ix) ajuizamento de qualquer
processo judicial, arbitral ou administrativo, celebração de acordo ou liquidação de qualquer litígio ou contingência
envolvendo valores acima de R$100.000,00; (x) elaboração, aprovação e implementação de qualquer plano de opções
de compra ou subscrição de ações ou quotas da Companhia ou de qualquer uma das subsidiárias, conforme aplicável;
(xi) aquisição, pela Companhia ou suas subsidiárias de ações, quotas ou quaisquer Valores Mobiliários de emissão de
qualquer sociedade, por valor superior a R$100.000,00; (xii) qualquer operação envolvendo a alienação, doação, cessão
ou qualquer outra forma de Transferência, pela Companhia ou por suas subsidiárias, de ações ou quotas que detenham
ou venham a deter em qualquer sociedade, em valor superior a R$ 100.000,00, desde que tal Transferência não seja
realizada pelo seu valor de mercado, confirmado por Banco de Investimento; (xiii) celebração, alteração ou rescisão de
qualquer operação ou contrato com Partes Relacionadas da Companhia ou de suas subsidiárias, incluindo os termos e
condições de tais operações e contratos; (xiv) contratação, alteração ou destituição de assessores financeiros da
Companhia e de suas subsidiárias, incluindo para operações de M&A, societárias e/ou de mercado de capitais, ou emissão
e reestruturação de dívida; (xv) contratação, destituição e substituição do auditor da Companhia e de suas subsidiárias,
que não seja um Auditor Independente; (xvi) inclusão de itens não recorrentes e extraordinários para fins de cálculo do
EBITDA da Companhia; (xvii) assunção de qualquer forma de endividamento pela Companhia e/ou suas subsidiárias
cujo valor exceda, de forma isolada ou cumulativamente, 0,5x EBITDA da Companhia e de suas subsidiárias relativo ao
período de 12 (doze) meses anteriores a ser definido; (xviii) aprovação de gastos com ativos não relacionados ao objeto
social da Companhia ou suas subsidiárias em valor igual ou superior a R$100.000,00; (xix) contratação, destituição e
substituição do auditor da Companhia e de suas subsidiárias, que não seja um Auditor Independente; (xx) (a) a contratação,
pela Companhia ou suas subsidiárias, de qualquer empregado, executivo ou diretor pela Companhia ou por qualquer de
suas subsidiárias que tenha uma remuneração total individual anual bruta superior a R$300.000,00, desde que não
prevista no Orçamento anual ou no plano de negócios da Companhia, (b) a alteração de tais contratos que envolva uma
variação igual ou superior a 10% da remuneração vigente; (xxi) criação e/ou extinção de comitês de assessoria de suporte
ao Conselho de Administração; (xxii) nomeação de árbitros em procedimentos arbitrais nos quais a Companhia esteja
envolvida como parte e que tratem de Disputas relacionadas a participações detidas pela Companhia em outras sociedades
ou consórcios; (xxiii) definição da política da Companhia para a realização de aplicações financeiras, a qual deverá incluir
os critérios para a realização de operações financeiras pela Companhia e suas subsidiárias, especialmente em relação
a instrumentos financeiros complexos; (xxiv) eleição e reeleição de membros da diretoria da Companhia; e (xxv) substituição
do diretor Presidente (Chief Executive Officer - CEO) e do diretor financeiro (Chief Financial Officer - CFO) da Companhia.
Seção II - Diretoria - Artigo 14. A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 e, no maximo, 5 membros, pessoas físicas,
residentes e domiciliadas no País, acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato unificado
de 2 anos, e por ele destituíveis a qualquer tempo, permitida a reeleição, sendo um diretor Presidente (COO - Chief
Executive Officer) um diretor financeiro (CFO - Chief Financial Officer) e os demais diretores sem designação específica,
observado o disposto no Acordo de Acionistas. §1º. Os Diretores serão investidos em seus cargos, mediante assinatura
do termo de posse em livro próprio, e deverão permanecer no exercício de seus cargos até a posse de seus sucessores.
§2º. Observado o disposto nos §§3ª e 4º abaixo, caberá aos Diretores a prática dos atos necessários à administração
da Companhia. Nesse sentido, os poderes dos Diretores incluem, dentre outros, a representação da Companhia, em
juízo e fora dele, perante repartições federais, estaduais, municipais e autárquicas de qualquer natureza e jurisdição,
inclusive a abertura, a movimentação e o encerramento de contas bancárias e demais atos necessários à gestão e
administração da Companhia. §3º. A Companhia será representada mediante a assinatura de (a) 2 Diretores em conjunto,
(b) 1 Diretor em conjunto com 1 procurador nomeado conforme o §4º abaixo, com poderes específicos, ou (c) 2 procuradores
em conjunto, nomeados na forma do §4º abaixo, com poderes específicos; ou (d) excepcionalmente, por 1 Diretor ou por
1 procurador nomeado conforme o §4º abaixo, desde que (i) perante órgãos, repartições ou entidades públicas (federais,
estaduais ou municipais); (ii) perante entidades de classe, sindicatos e Justiça do Trabalho, para a admissão, suspensão
ou demissão de empregados e para negociação de acordos trabalhistas; e (iii) para representação da Companhia em
processos judiciais, administrativos e arbitrais, ou para a prestação de depoimento pessoal ou atuar como preposto ou
testemunha. §4º. As procurações da Companhia deverão ser outorgadas mediante assinatura conjunta de 2 Diretores e,
além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais (ad
judicia), conter um período da validade limitado. §5º. Os atos que exigem autorização prévia do Conselho de Administração
ou da Assembleia Geral, de acordo com este Estatuto, o Acordo de Acionistas e/ou de acordo com a Lei das S.A., só
poderão ser efetuados se cumprida tal exigência. §6º. A Diretoria não atuará como órgão colegiado, cabendo a cada
diretor exercer as funções que lhe forem exigidas dentro da sua área de atuação. Ressalvadas as matérias de competência
da Assembleia Geral ou de reunião do Conselho de Administração, as questões e decisões de gestão diária da Companhia
serão tomadas individualmente pelos Diretores dentro da sua área de competência, sempre observadas as diretrizes
estratégicas estabelecidas pelo Conselho de Administração da Companhia e respeitando o orçamento aprovado e válido
à época. §7º. No caso de vacância de qualquer cargo da Diretoria, a respectiva substituição será deliberada pelo Conselho
de Administração, em reunião a ser, convocada no prazo de 10 dias contados da respectiva vacância. Para fins deste
artigo, o cargo de qualquer Diretor será considerado vago se ocorrer a renúncia, morte, incapacidade comprovada,
impedimento ou ausência injustificada por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 15. São expressamente vedados, sendo
nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de quaisquer dos acionistas, Diretores, procuradores ou funcionários
que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social da Companhia, tais como
fianças, avais, endosses ou quaisquer outras garantias concedidas em favor de terceiros que não estejam vinculados ao
objeto social da Companhia, exceto se expressamente autorizados pela Assembleia Geral. Seção III - Conselho Fiscal
- Artigo 16. A Companhia possuirá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, sendo instalado mediante
deliberação dos acionistas em Assembleia Geral, conforme previsto na Lei das S.A. e no Acordo de Acionistas. Artigo
17. O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por, no mm1mo, 3 e, no máximo, 5 membros e igual número
de suplentes, acionistas ou não, brasileiros e residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral, sendo permitida a
reeleição. Quando instalado, o Conselho Fiscal terá as atribuições e prazos de mandato previstos na Lei das S.A. §único.
Os membros do Conselho Fiscal não terão remuneração, exceto se de outra forma estabelecido pela Assembleia Geral
que os eleger. Capítulo VIII - Exercício Social e Lucros - Artigo 18. O exercício social terá início em 1 º /01 encerrarse-á em 31/12 de cada ano civil, quando serão elaborados as demonstrações financeiras, que deverão ser auditadas
anualmente por auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários e publicadas nos termos da legislação
societária aplicável, e o balanço patrimonial de acordo com os requisitos e formalidades previstos em lei. §único. A
Companhia poderá, a qualquer tempo, levantar balanços mensais, trimestrais ou semestrais, em cumprimento a requisitos
legais, ou para atender a interesses societários, inclusive para distribuição de dividendos intermediários ou intercalares,
mediante deliberação da Assembleia Geral e atendidos os requisitos legais. Estes dividendos, caso distribuídos, deverão
ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Artigo 19. Do resultado apurado em cada exercício social serão deduzidos,
antes de qualquer outra participação, as necessárias deduções legais. Artigo 20. O lucro líquido do exercício, definido
no artigo 191 da Lei das S.A., terá a seguinte destinação: (i) 5% (cinco por cento) para a constituição de reserva legal,
que não excederá 20% do capital social, observado o disposto no artigo 193 da Lei das S.A.; (ii) 25%, no mínimo, serão
destinados ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório aos acionistas, apurado na forma do artigo 202 da Lei das
S.A.; e (iii) a destinação do lucro líquido remanescente deverá ser determinada pela Assembleia Geral. §1º. De acordo
com a decisão dos acionistas em Assembleia Geral, poderá ser implementado o pagamento de juros sobre capital próprio,
devendo o valor pago a este título ser imputado ao dividendo mínimo obrigatório da Companhia. §2º. Os dividendos não
recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 (três) anos, contando da data em que tenham sido postos à
disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia. Capítulo IX - Dissolução de Liquidação da Companhia
- Artigo 21. A Companhia será liquidada ou dissolvida nos casos previstos em lei ou mediante deliberação da Assembleia
Geral. A Assembleia Geral deverá estabelecer a forma de liquidação e indicar o liquidante, e o Conselho Fiscal que
deverão funcionar no período de liquidação, fixando seus poderes e estabelecendo suas remunerações, observadas as
normas legais pertinentes. Capítulo X - Arbitragem - Artigo 22. Todos e quaisquer conflitos societários, incluindo, mas
não se limitando a, qualquer disputa oriunda deste Estatuto ou que envolvam seus assuntos societários será resolvida
por meio de arbitragem, que será conduzida e administrada em língua portuguesa e segundo o Regulamento de Arbitragem
da Câmara de Arbitragem do Mercado (“Regulamento”), em procedimento a ser administrado pela Câmara de Arbitragem
do Mercado (“CAM”), observados, subsidiariamente, os dispositivos da Lei de Arbitragem e do Código de Processo Civil.
§1º. A sede da arbitragem será a cidade de SP/SP, Brasil, local onde será proferida a sentença arbitral, salvo se as partes
acordarem expressamente outro local e sem prejuízo de as partes, de comum acordo, designarem localidade diversa
para a realização de audiências. §2º. A controvérsia será solucionada mediante procedimento arbitral sigiloso conduzido
por um tribunal arbitral composto por 3 árbitros, sendo 1 árbitro designado pela(s) parte(s) dernandante(s) e 1 árbitro
designado pela(s) parte(s) dernandada(s), nos termos do Regulamento, reunidas da forma indicada no Parágrafo Terceiro
abaixo (“Tribunal Arbitral”). O terceiro árbitro, que atuará corno presidente do Tribunal Arbitral, será indicado de comum
acordo pelos 2 árbitros indicados pelas Partes, no prazo de 10 dias contados da nomeação do segundo árbitro, conforme
termos e condições do Regulamento. Caso qualquer dos 3 árbitros não seja nomeado no prazo previsto no Regulamento,
caberá ao presidente da CAM nomeá-lo. Toda e qualquer controvérsia relativa à indicação dos árbitros, bem corno à
indicação do terceiro árbitro, será dirimida de acordo com o Regulamento. §3º. Estando envolvidas na disputa mais de
urna parte, tais partes reunir-se-ão ativa ou passivamente na defesa dos seus interesses comuns, de forma que a
arbitragem seja sempre conduzida por 3 árbitros, eleitos e substituídos, de acordo com o Regulamento (um árbitro
indicado pela(s) parte(s) demandante(s) e outro indicado pela(s) parte(s) demandada(s) e o terceiro, indicado, de comum
acordo, pelos 2 árbitros designados pelas partes ou pelo presidente da CAM. Na hipótese de procedimentos arbitrais
envolvendo três ou mais Partes em que estas não possam ser reunidas em blocos de requerentes e requeridas, todas
as Partes envolvidas, em conjunto, nomearão dois árbitros dentro de 10 dias a partir do recebimento pelas partes da
última notificação da CAM nesse sentido. O terceiro árbitro, que atuará como presidente do Tribunal Arbitral, será escolhido
pelos árbitros nomeados pelas partes dentro de 10 dias a partir da aceitação do encargo pelo último árbitro ou, caso
isso não seja possível por qualquer motivo, pelo presidente da CAM. Caso as partes, por qualquer motivo, não nomeiem
conjuntamente os 2 árbitros, todos os membros do Tribunal Arbitral serão nomeados pelo presidente da CAM, que
designará um deles para atuar como presidente. §4º. Qualquer documento ou informação divulgada pelas partes no
curso do procedimento arbitral será considerada confidencial, obrigando-se as partes e os árbitros a serem nomeados
a não transmitir tais informações a quaisquer terceiros, salvo na hipótese de solicitação de autoridades judiciais ou
administrativas diante das quais não seja possível invocar a obrigação de confidencialidade. §5º. A sentença arbitral
obrigará as partes e não estará sujeita a qualquer recurso judicial ou administrativo. A sentença arbitral será fundamentada
e proferida por escrito. §6º. Mediante requerimento de qualquer parte, o Tribunal Arbitral poderá, até a assinatura do
termo de arbitragem, consolidar 2 ou mais arbitragens em uma única arbitragem, nas seguintes hipóteses: (i) caso as
Partes tenham concordado com a consolidação; (ii) caso todas as demandas sejam formuladas com base na mesma
convenção de arbitragem; ou (iii) caso as demandas, embora formuladas com base em mais de uma convenção de
arbitragem, sejam relacionadas à mesma relação jurídica. Ao decidir acerca da consolidação, o Tribunal Arbitral levará
em consideração quaisquer circunstâncias que considerar relevantes, inclusive, a nomeação ou a confirmação da
nomeação de um ou mais árbitros em mais de uma das arbitragens (e, nesse caso, o Tribunal Arbitral também levará em
consideração o fato de terem sido nomeadas ou confirmadas as mesmas pessoas ou pessoas diferentes). A consolidação
de arbitragens se dará na arbitragem que tiver sido iniciada em primeiro lugar, salvo acordo por escrito das partes em
sentido contrário. § 7º. Sem prejuízo da validade da cláusula arbitral aqui prevista, as Partes elegem, com a exclusão de
quaisquer outros, o foro da Comarca de São SP/SP, se e quando necessário, para fins exclusivos de: (i) execução de
obrigações que comportem, desde logo, execução judicial; (ii) obtenção de medidas coercitivas ou procedimentos
acautelatórios como garantia à eficácia do procedimento arbitral, nos termos dos artigos 22-A e 22-B da Lei de Arbitragem;
e (iii) obtenção de medidas de caráter mandamental e de execução específica, sendo certo que, atingida a providência
mandamental ou a execução específica perseguida, restituir-se-á ao Tribunal Arbitral a ser constituído ou já constituído,
conforme o caso, a plena e exclusiva competência para decidir acerca de toda e qualquer questão, seja de procedimento
ou de mérito, que tenha dado ensejo ao pleito mandamental ou à execução específica, suspendendo-se o respectivo
procedimento judicial até decisão do Tribunal Arbitral, parcial ou final, a respeito do assunto. O ajuizamento de qualquer
medida nos termos previstos nesta §7º não importa em renúncia esta cláusula compromissória ou à plena jurisdição do
Tribunal Arbitral. §8º. A Companhia, os seus acionistas, membros do Conselho de Administração, membros do Conselho
Fiscal, efetivos e suplentes, se houver obrigam-se aos termos da cláusula compromissória prevista neste Estatuto Social
para todos os fins. §9º. Cada parte da arbitragem arcará com os custos e as despesas a que der causa no decorrer da
arbitragem, e as partes ratearão em partes iguais os custos e as despesas cuja causa não puder ser atribuída a uma
delas. A sentença arbitral atribuirá à parte vencida, ou a ambas as partes na proporção em que suas pretensões não
forem acolhidas, a responsabilidade final pelo custo do processo, inclusive honorários advocatícios razoáveis e
comprovadamente incorridos. §10º. A arbitragem será de direito, excluído o julgamento por equidade, aplicando-se as
regras e princípios do ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil. Capítulo XI - Abertura de Capital - Artigo
23. No caso de obtenção de registro de companhia aberta categoria A, a Companhia compromete-se a aderir a segmento
especial de bolsa de valores ou entidade mantenedora de mercado de balcão organizado, que assegure níveis diferenciados
de práticas de governança corporativa prevista na Instrução nº 578, de 30/08/2016, conforme alterada, emitida pela
Comissão de Valores Mobiliários. Capítulo XII - Disposições Finais - Artigo 24. Os casos omissos ou obscuros neste
Estatuto Social serão regidos pelas disposições vigentes aplicáveis da Lei das S.A. e do Acordo de Acionistas celebrado
em 19/06/2019 (“Acordo de Acionistas”), e demais legislações aplicáveis. Em caso de conflito entre este Estatuto Social
e o Acordo de Acionistas, os termos do Acordo de Acionistas devem prevalecer, devendo, neste caso, os acionistas se
reunirem em assembleia geral para adequarem o presente Estatuto Social aos termos do Acordo de Acionistas.
Artigo 25. A Companhia e os seus acionistas observarão o Acordo de Acionistas devidamente arquivado na sede da
Companhia, cabendo (i) à administração da Companhia abster-se de registrar transferências de ações ou criação de
ônus sobre ações que sejam contrários aos seus respectivos termos e de praticar atos contrários às suas disposições
e (ii) ao Presidente das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria abster-se de computar os votos lançados em
infração ao Acordo Acionistas, nos termos do artigo 118 da Lei das S.A. Artigo 26. As obrigações e responsabilidades
resultantes do Acordo de Acionistas serão oponíveis a terceiros tão logo este tenha sido devidamente averbado nos livros
de registro da Companhia e nos certificados de ações, se emitidos. Artigo 27. A Companhia compromete-se a disponibilizar
aos seus acionistas todos e quaisquer contratos firmados com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas
de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliário de emissão da Companhia.

CNPJ 20.247.332/0001-82 - NIRE 35.300.465.377
Aviso aos Acionistas
A Companhia, em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei 6.404/76, comunica que os documentos e informações
relacionados às matérias objeto da ordem do dia da AGO da Companhia a ser realizada no ano de 2021 estarão à disposição dos acionistas na sede da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1478, 18º andar, conjunto 1801, São Paulo,
SP, a partir do dia 30 de março de 2021. A Companhia comunica, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela
legislação aplicável, incluindo as demonstrações ﬁnanceiras e o edital de convocação para a AGO, será tempestivamente
realizada nos jornais costumeiros, conforme prazos legais aplicáveis.
São Paulo, 25/03/2021.
Thomaz Luiz Cabral de Menezes - Diretor Presidente
Felipe Pinto Gomes - Diretor Financeiro.
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Maxcel Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ nº 30.486.131/0001-91
Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto se indicado de outra forma)
Relatório da Administração
VISÃO GERAL: A Maxcel é uma Companhia controlada pela Suzano S.A, é detentora do direito de outorga da concessão fase operacional, não foram gerados receitas e custos. Despesas com Gerais e Administrativas: As despesas administra- pelo sistema “pro rata tempore” em relação às subscrições de capital efetuadas no exercício base de cálculo. Em razão da
do Porto de Itaqui e que durante o ano de 2020 concentrou seus esforços no suporte financeiro à sua subsidiária integral tivas totalizaram R$834 mil em 2020, 286% superior ao montante registrado em 2019 de R$216 mil. Este aumento deriva, Companhia ter apurado um prejuízo líquido no ano de 2020, no valor de R$134 mil, não há constituição de dividendo mínimo
Itacel - Terminal de Celulose de Itaqui S.A. para a construção da infraestrutura do porto DESEMPENHO ECONÔMICO-FI- principalmente, dos pagamentos de arrendamento da área do Porto de Itaqui de R$578 mil. Resultado Financeiro Líquido: a ser distribuído em 2021. RATING: Ao longo de 2020, a Companhia manteve o rating de grau de investimento (brAAA) na
NANCEIRO: Resultados: As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no O resultado financeiro líquido foi positivo em R$700 mil em 2020, comparado ao resultado positivo de R$2.569 mil em 2019. escala global pela Standard and Poor’s e pela Fitch Ratings para a maioria dos seus investimentos financeiros. SUSTENTABrasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e evidenciam todas as Esse resultado reflete, principalmente, a redução dos rendimentos das aplicações financeiras, como reflexo das sucessivas BILIDADE: A Companhia está sujeita ao mesmo nível de sustentabilidade estabelecido pela sua controladora, a Suzano S.A.
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utiliza- quedas do CDI ao longo de 2020. Resultado Líquido: Como resultado do exposto acima, a Companhia registrou prejuízo GOVERNANÇA: A Companhia está sujeita ao mesmo nível de governança estabelecido pela sua controladora, a Suzano
das pela Administração em sua gestão. As demonstrações financeiras foram expressas em milhares de Reais (“R$”), exceto de R$134 mil em 2020, em comparação ao lucro de R$1.591 mil de 2019. DIVIDENDOS: O estatuto social da Companhia S.A. AUDITORIA E CONTROLES INTERNOS: A Companhia está sujeita ao mesmo nível de auditoria e controles internos
se expresso de outra forma e foram preparadas com base no custo histórico como base de valor, bem como considerando a estabelece como dividendo mínimo obrigatório o equivalente a 25% do lucro líquido após constituição de reservas legais do estabelecidos pela sua controladora, a Suzano S.A. PESSOAS: A Companhia está sujeita ao aos mesmos pilares de conscontinuidade de suas atividades operacionais. Considerando que a Companhia não possui operações e que a Itacel está em exercício, que deve ser distribuído proporcionalmente aos acionistas de qualquer espécie, classe e categoria, calculados trução e vivência da Cultura estabelecidos pela sua controladora, a Suzano S.A.

Nota
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber - partes relacionadas
Tributos a recuperar
Dividendos a receber
Despesas antecipadas
Total do ativo circulante
Não Circulante
Tributos a recuperar
Investimentos
Intangível
Total do ativo não circulante

Balanço Patrimonial
Consolidado
31 de
dezembro
de 2019
Passivo
Circulante
20
10
32
17
Fornecedores
507
360
42.135
46.243
Tributos a recolher
100
100
Dividendos a pagar
111
104
452
241
Outros passivos
352
Total do passivo circulante
65
82
15 Não Circulante
803
826
42.801
46.516
Outros passivos
Total do passivo não circulante
179
138 Total do Passivo
47.946
48.054
Patrimônio Líquido
100
100
32.703
2.811
Capital social
48.046
48.154
32.882
2.949
Reservas de lucros
Total do patrimônio líquido
48.849
48.980
75.683
49.465 Total do Passivo e do Patrimônio Líquido
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora
31 de
31 de
dezembro dezembro
de 2020
de 2019

5
6
12
7
12

7
8
9

Total do Ativo

31 de
dezembro
de 2020

Nota
10
11
12
13

Controladora
31 de
31 de
dezembro dezembro
de 2020
de 2019

31 de
dezembro
de 2020

378
16
394

16
26.849

26.697
136
16
16

Consolidado
31 de
dezembro
de 2019
231
252
378
18
879

13

65
65
81

62
62
456

65
65
26.914

62
62
941

14

47.614
1.154
48.768
48.849

47.236
1.288
48.524
48.980

47.614
1.154
48.768
75.682

47.236
1.288
48.524
49.465

Notas explicativas às Demonstrações financeiras
1. Contexto Operacional: A Maxcel Empreendimentos e Participações S.A. em conjunto com suas controladas (“Max- Julgamentos, estimativas e premissas contábeis relevantes: Conforme divulgado na nota 2, a Administração utilicel” ou coletivamente “Companhia”), é uma sociedade anônima regida por estatuto social e pelas demais disposições zou-se de julgamentos, estimativas e premissas contábeis com relação ao futuro, cuja incerteza pode levar a resultados
legais que lhe forem aplicáveis, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. A Companhia tem por objeto que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil de certos ativos, passivos, receitas e despesas em exercícios fusocial a participação em outras sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior e é controlada pela Suzano turos, apresentado a seguir: · análise anual do valor recuperável de ativos não financeiros (nota 8). A Companhia revisa
S.A. que detém 100% de participação nas ações ordinárias do capital social. Em 27 de julho de 2018, a Suzano S.A., por continuamente as premissas utilizadas em suas estimativas contábeis e qualquer alteração, é reconhecida nas demonsmeio da Maxcel, participou do leilão nº. 3/2018, realizado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (“ANTAQ”), trações financeiras no período em que tais revisões são efetuadas. 3.3 Novas normas, revisões e interpretações ainpara o arrendamento de áreas e infraestruturas públicas, as quais realizarão a movimentação e armazenagem de carga da não vigentes: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a emissão das
geral de papel e celulose. A Maxcel apresentou a proposta vencedora para a concessão da área de 53.545 metros qua- demonstrações financeiras da Companhia, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar essas novas normas,
drados no Porto de Itaqui, localizado no estado do Maranhão, cujo direito de outorga da concessão foi registrado em suas alterações e interpretações, se cabível, quando entrarem em vigor e não espera ter impacto decorrente de sua aplicação
demonstrações financeiras. A garantia de proposta do arrendamento prevê a constituição de uma arrendatária (“subsi- em suas demonstrações financeiras. 3.3.1 Reforma da taxa de juros de referência - CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48 diária integral Itacel - Terminal de Celulose de Itaqui S.A”), a qual será responsável pela execução do objeto do contrato Fase 2 (Aplicável em/ou após 1 de janeiro de 2021, permitida adoção antecipada): Em continuidade ao divulgado na
de concessão na forma de uma Sociedade de Propósito Específico (“SPE”). O prazo de concessão inicial é de 25 (vinte nota 3.1.5 sobre a fase 2, a Companhia avaliou o conteúdo deste pronunciamento e não identificou impactos. 3.3.2 CPC
e cinco) anos, podendo ser prorrogado por até 70 (setenta) anos. A arrendatária a manterá como uma SPE, na forma de 25 - Contratos onerosos: Custo para cumprir um contrato oneroso (Aplicável para períodos anuais em/ou após
sociedade por ações, constituída de acordo com a lei brasileira, por prazo indeterminado, com a finalidade exclusiva de 1 de janeiro de 2022, permitido adoção antecipada): As alterações no CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e
explorar o arrendamento. A Itacel tem o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses contados da assinatura do Termo de Ativos Contingentes esclarecem o que representam “custos para cumprir um contrato” quando se avalia se um contrato
Aceitação Provisória para entrega das obras civis e disponibilização operacional da área de acordo com os parâmetros é oneroso. Algumas entidades que aplicam a abordagem do “custo incremental” podem ter o valor de suas provisões
do arrendamento exigidos no contrato de concessão. Entretanto, em decorrência dos efeitos adversos da pandemia da aumentadas, ou novas provisões reconhecidas para contratos onerosos em decorrência da nova definição. A necessidaCOVID-19, vem discutindo desde meados de 2020 com o poder concedente um novo cronograma de obras que contem- de de esclarecimento foi provocada pela introdução do CPC 47, que substituiu os requerimentos existentes relacionados
ple de forma razoável e/ou proporcional a situação extrema e atípica da pandemia deflagrada no ano de 2020 e que a receita, inclusive orientações contidas no CPC 17(R1), que tratava de contratos de construção. Enquanto o CPC
persiste até a presente data, promovendo assim os ajustes necessários nas obrigações pactuadas. A emissão dessas 17(R1) especificava quais custos eram incluídos como custos para cumprir um contrato, o CPC 25 não o fazia, gerando
demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria Executiva da Companhia em 24 de março de 2021. 2. Base de diversidade de prática. A alteração visa esclarecer quais custos devem ser incluídos na avaliação. 3.3.3 Imobilizado Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras foram preparadas con- CPC 27 - Receitas antes do uso pretendido (Aplicável para períodos anuais com início em/ou após 1 de janeiro
forme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos de 2022, permitida adoção antecipada): No processo de construir um item do ativo imobilizado para o uso pretendido,
Contábeis (“CPC”) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente uma entidade pode paralelamente produzir e vender produtos gerados no processo de construção do item do imobilizaelas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração em sua gestão. As demonstrações financeiras do. Antes da alteração proposta pelo CPC, eram observadas, na prática, diversas formas de contabilização de tais receiforam expressas em milhares de Reais (“R$”), exceto se expresso de outra forma. A preparação de demonstrações finan- tas. O CPC alterou a norma para fornecer orientações sobre a contabilização de tais receitas e os custos de produção
ceiras requer que a Administração faça julgamentos, use estimativas e adote premissas na aplicação das práticas contá- relacionados. Com a nova proposta, a receita da venda não é mais deduzida do custo do imobilizado, mas sim reconhebeis, que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos. As demonstrações financeiras foram cida na demonstração do resultado juntamente com os custos de produção desses itens. O CPC 16 - Estoques deve ser
preparadas com base no custo histórico como base de valor e considerando a continuidade de suas atividades operacio- aplicado na identificação e mensuração dos custos de produção. 3.3.4 Apresentação das demonstrações contábeis
nais. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão apresentadas na - CPC 26 - Classificação de passivos como circulante e não circulante (Aplicável para períodos anuais com início
nota 3. 3. Resumo das Principais Políticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo em/ou após 1 de janeiro de 2023, permitida adoção antecipada): As alterações do CPC 26 afetam apenas a apresencom políticas contábeis consistentes com aquelas utilizadas na elaboração das demonstrações financeiras de 31 de tação de passivos como circulantes ou não circulantes no balanço patrimonial e não o valor ou a época de reconhecidezembro de 2019. As políticas contábeis foram aplicadas de maneira uniforme e consistentes com aquelas utilizadas na mento de qualquer ativo, passivo, receita ou despesas, ou as informações divulgadas sobre esses itens. As alterações
controladora Suzano S.A. Não houve mudança de qualquer natureza em relação a tais políticas e métodos de cálculos esclarecem que a classificação de passivos como circulantes ou não circulantes se baseia nos direitos existentes na
de estimativas, exceto pelas novas políticas contábeis apresentadas na nota 3.1, adotadas a partir de 01 de janeiro de data do balanço, especificam que a classificação não é afetada pelas expectativas sobre se uma entidade irá exercer seu
2020. 3.1 Novas políticas contábeis adotadas: 3.1.1 Apresentação das demonstrações contábeis - CPC 26 e Polí- direito de postergar a liquidação do passivo, explicam que os direitos existem se as cláusulas restritivas são cumpridas
ticas contábeis, mudanças de estimativa e retificação de erro - CPC 23: Este pronunciamento foi alterado e esclare- na data do balanço, e introduzem a definição de “liquidação” para esclarecer que se refere à transferência, para uma
ce a definição de “material” e como deve ser aplicada (i) incluindo as orientações de definição que até agora foram des- contraparte; um valor em caixa, instrumentos patrimoniais, outros ativos ou serviços. 4. Instrumentos Financeiros e
tacadas em outras partes dos pronunciamentos, (ii) melhorar as explicações que acompanham a definição e (iii) garantir Gerenciamento de Riscos: 4.1 Gerenciamento de riscos financeiros: 4.1.1. Visão geral: Em decorrência de suas
que a definição de material seja consistente em todos os pronunciamentos. A Companhia avaliou o conteúdo deste pro- atividades, a Companhia é exposta a diversos riscos financeiros, sendo os principais fatores considerados pela Adminisnunciamento e não identificou impactos. 3.1.2 Estrutura conceitual para relatório financeiro - CPC 00 (R2): Este tração são: (i) liquidez; e (ii) crédito. A Administração dos riscos de liquidez e de crédito da Companhia é realizada contropronunciamento foi alterado e inclui alguns novos conceitos sobre apresentação, mensuração e divulgação das demons- ladora Suzano de forma consolidada, e se concentra na diminuição, mitigação ou transferência de exposições aos riscos
trações financeiras, sendo as principais mudanças: (i) objetivo dos relatórios financeiros; (ii) características qualitativas de mercado. 4.1.2. Administração de risco de liquidez: A Companhia tem como objetivo manter uma posição de caixa
das informações contábeis úteis; (iii) a descrição da entidade que reporta e seu limite; (iv) as definições de ativo, passivo, e aplicações financeiras de forma a fazer frente aos seus compromissos financeiros e operacionais. O montante mantido
patrimônio líquido, receitas e despesas; (v) os critérios de reconhecimento de ativos e passivos nas demonstrações fi- em caixa tem como objetivo honrar os desembolsos previstos no curso normal de suas operações, enquanto o excedennanceiras (reconhecimento) e orientação sobre quando removê-los (desreconhecimento); (vi) as bases de mensuração te é investido em aplicações financeiras de alta liquidez contratadas junto a instituições financeiras com alto grau de ine orientação sobre quando usá-las; e (vii) os conceitos e orientações sobre apresentação e divulgação. Essas alterações vestimento de acordo com a Política de Gestão de Caixa. O monitoramento da posição de caixa é acompanhado pela alta
ajudam a garantir que as normas contábeis sejam conceitualmente consistentes e que transações semelhantes sejam gestão da Companhia, por meio de relatórios gerenciais e participação em reuniões de desempenho com frequência
tratadas da mesma maneira, de modo a fornecer informações úteis para investidores e credores. A Companhia avaliou o determinada. Os vencimentos contratuais remanescentes dos passivos financeiros estão apresentados a seguir e repreconteúdo deste pronunciamento e não identificou impactos. 3.1.3 Arrendamento - CPC 06 (R2): Este pronunciamento sentam os fluxos de caixa não descontados.
foi alterado em decorrência de benefícios relacionados à COVID-19 concedidos para arrendatários em contratos de ar31 de dezembro de 2020
Valor contábil Valor futuro Até 1 ano 1 - 2 anos
rendamento. A Companhia avaliou o conteúdo deste pronunciamento e não identificou impactos, uma vez que não há
contratos de arrendamentos, prestação de serviço ou fornecimento que se enquadrem nos critérios estabelecidos pela Passivos
Fornecedores
26.697
26.697
26.697
norma. 3.1.4 Reforma da taxa de juros de referência - CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48 - Fase 1 (Aplicável em/ou após
Outros passivos
81
81
16
65
1 de janeiro de 2020, permitida adoção antecipada): Estes pronunciamentos foram alterados pelo CPC em resposta
26.778
26.778
26.713
65
à reforma, em andamento, das Interbank offered rates (“Ibor”) e de outras taxas de juros de referência, emitindo um pa31 de dezembro de 2019
cote de alterações aos pronunciamentos. Segundo o CPC, as mudanças visam ajudar as empresas a fornecerem, aos
Valor contábil Valor futuro Até 1 ano 1 - 2 anos
investidores, informações úteis sobre os efeitos da reforma nas suas demonstrações contábeis. A Companhia avaliou o
conteúdo deste pronunciamento e não identificou impactos. 3.2 Políticas contábeis adotadas: 3.2.1 Demonstrações Passivos
Fornecedores
231
231
231
financeiras consolidadas: São elaboradas utilizando informações da Maxcel e de sua subsidiária integral Itacel - TerOutros passivos
80
80
18
62
minal de Celulose de Itaqui S.A. na mesma data-base. A Companhia consolida todas as subsidiárias sobre as quais de311
311
249
62
tém o controle de forma direta ou indireta, isto é, quando está exposta ou tem direitos a retornos variáveis de seu investimento com a investida e tem a capacidade de dirigir as atividades relevantes da investida. Adicionalmente, todas as 4.1.3. Administração de risco de crédito: Está relacionado à possibilidade do não cumprimento do compromisso da
transações e saldos entre a Maxcel e sua subsidiária integral Itacel, foram eliminados na consolidação, bem como os contraparte em uma transação. O risco de crédito é administrado corporativamente e decorre de caixa e equivalentes de
lucros ou prejuízos não realizados decorrentes destas transações, líquidos dos efeitos tributários, os investimentos e os caixa e aplicações financeiras. 4.1.3.1. Bancos e instituições financeiras: A Companhia, com o objetivo de mitigar o
respectivos resultados de equivalência patrimonial. A Maxcel detém 100% de participação nas ações ordinárias do capi- risco de crédito, mantêm suas operações financeiras diversificadas entre bancos, com principal concentração em instital social da Itacel. 3.2.2 Investimentos em controladas: São todas as entidades cujas atividades financeiras e opera- tuições financeiras de primeira linha classificadas como high grade pelas principais agências de classificação de risco. O
cionais podem ser conduzidas pela Companhia e nas quais normalmente há uma participação acionária de mais da valor contábil dos ativos financeiros que representam a exposição ao risco de crédito está apresentado a seguir:
31 de dezembro 31 de dezembro
metade dos direitos de voto. A Companhia controla uma entidade quando está exposta ou tem direito a retornos variáveis
de 2020
de 2019
decorrentes de seu envolvimento com a entidade e tem a capacidade de interferir nesses retornos devido ao poder que
32
17
exerce sobre a entidade. As entidades controladas, são consolidadas a partir da data em que o controle é obtido até a Caixa e equivalentes de caixa
42.135
46.243
data em que esse controle deixa de existir. 3.2.3 Moeda funcional e de apresentação: A Companhia definiu que a sua Aplicações financeiras
42.167
46.260
moeda funcional e de apresentação é o Real, bem como a base de preparação de suas demonstrações financeiras. 3.2.4
Caixa e equivalentes de caixa: Compreende os saldos de caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de liqui- As contrapartes, substancialmente instituições financeiras, com as quais são realizadas operações que se enquadram
dez imediata, cujos vencimentos originais, na data da aquisição, eram iguais ou inferiores a 90 dias, prontamente conver- em caixa e equivalente de caixa e aplicações financeiras são classificados por agências avaliadoras conforme o risco
síveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor. As aplica- apresentado a seguir:
Caixa e equivalentes de caixa
ções financeiras classificadas nesse grupo, por sua própria natureza, estão mensuradas a valor justo por meio do
e aplicações financeiras
resultado. 3.2.5 Ativos financeiros: 3.2.5.1 Classificação: Os ativos financeiros são classificados com base nas carac31 de dezembro 31 de dezembro
terísticas individuais dos instrumentos e no modelo de gestão do ativo ou da carteira em que está contido, cujas categode 2020
de 2019
rias de mensuração e apresentação são: (i) custo amortizado; (ii) valor justo por meio do resultado. As compras e as
(1)
Classificação
de
risco
vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação, ou seja, na data a qual a Companhia se
brAAA
42.167
46.260
compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de
42.167
46.260
caixa dos investimentos tenham vencido ou sido transferidos, significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. 3.2.5.2 Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado: São ativos financeiros mantidos pela Compa- 1) Utilizamos o Brazilian Risk Rating e a classificação é concedida pelas agências Fitch Ratings, Standard & Poor’s e
nhia (i) com o objetivo de recebimento de seu fluxo de caixa contratual e não para venda com realização de lucros ou Moody’s. 5. Caixa e Equivalentes de Caixa
Controladora
Consolidado
prejuízos e (ii) cujos termos contratuais dão origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusi31 de dezembro
31 de dezembro 31 de dezembro 31 de dezembro
vamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Suas variações são reconhecidas na rude 2020
de 2019
de 2020
de 2019
brica de resultado financeiro, líquido. Compreende o saldo das rubricas caixas e equivalentes de caixa. 3.2.5.3 Ativos
20
10
32
17
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: São classificados nessa categoria, os ativos financei- Caixa e bancos
20
10
32
17
ros que não sejam mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Suas
variações são reconhecidas na rubrica de resultado financeiro, líquido. Compreende o saldo da rubrica de aplicações fi- 6. Aplicações Financeiras
Controladora
Consolidado
nanceiras. 3.2.5.4 Redução ao valor recuperável (impairment) de ativos financeiros: 3.2.5.4.1 Ativos financeiros
Taxa
mensurados ao custo amortizado: Anualmente, a Companhia avalia se há evidência de que o ativo financeiro possa
média 31 de dezembro 31 de dezembro 31 de dezembro 31 de dezembro
estar sujeito a perda por redução ao valor recuperável (impairment), sendo que é registrada, somente, após a verificação
de 2020
de 2019
de 2020
de 2019
% a.a.
do resultado de um ou mais eventos ocorridos posteriormente ao reconhecimento inicial e se impactar nos fluxos de
caixa futuros estimados do ativo financeiro que possa ser estimado de maneira confiável. Os critérios utilizados para Em moeda nacional
Fundos de
126,56
determinar se há evidência de perda por redução ao valor recuperável (impairment) incluem: (i) dificuldade financeira
507
360
42.135
46.243
investimentos
do CDI
relevante do emitente ou tomador; (ii) evento de default no contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos ju507
360
42.135
46.243
ros ou principal; (iii) quando a Companhia, por razões econômicas ou jurídicas relativas à dificuldade financeira do tomador de empréstimo, garante ao tomador uma concessão que o credor não receberia; (iv) torna-se provável que o tomador Os fundos de investimento alocam os recursos em instrumentos de renda fixa, diversificados entre títulos de instituições
declare falência ou outra reorganização financeira; (v) o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo finan- privadas e títulos públicos. As carteiras de investimento são monitoradas com frequência pela Companhia, com o objeticeiro devido às dificuldades financeiras; (vi) dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros vo de verificar o cumprimento da política de investimento, que busca baixo risco e alta liquidez dos títulos.
fluxos de caixa estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos, 7. Tributos a Recuperar
Controladora
Consolidado
embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos financeiros individuais na carteira. O montante da
31 de dezembro 31 de dezembro 31 de dezembro 31 de dezembro
perda por redução ao valor recuperável (impairment) é mensurado pela diferença entre o valor contábil e o valor presende 2020
de 2019
de 2020
de 2019
te dos fluxos de caixa futuros estimados descontados à taxa de juros original do ativos financeiros. O valor contábil do
111
104
430
241
ativo financeiro é reduzido e o valor da perda por redução ao valor recuperável (impairment) é reconhecida na demons- IRPJ - a compensar
CSLL
a
compensar
22
tração de resultado do exercício. Em mensuração subsequente, havendo uma melhora na classificação do ativo, como
aquisição
por exemplo, melhoria no nível de crédito do devedor, a perda por redução ao valor recuperável (impairment) reconheci- PIS/COFINS - sobre
de intangível (1)
179
138
da anteriormente, deve ser revertida na demonstração do resultado. 3.2.6 Intangível: Os ativos intangíveis adquiridos
111
104
631
379
são mensurados ao custo no momento do seu reconhecimento inicial. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangí111
104
452
241
veis são apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando Circulante
179
138
aplicável. Ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados ao longo da vida útil econômica e avaliados em rela- Não circulante
ção à perda por redução ao valor recuperável (impairment) sempre que houver indício de perda de seu valor econômico. 1) Programa de Integração Social (“PIS”) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”): Créditos
O período e o método de amortização para um ativo intangível com vida útil definida são revisados no mínimo ao final de cuja realização está atrelada ao período de amortização do ativo correspondente.
Informações das entidades em
Participação da Companhia
cada exercício social. A amortização de ativos intangíveis com vida útil definida é reconhecida na demonstração do re- 8. Investimentos
31 de dezembro de 2020 No patrimônio líquido No resultado do exercício
sultado na categoria de despesa relacionada ao seu uso e consistente com a vida útil econômica do ativo intangível.
31 de
31 de
31 de
31 de
3.2.6.1 Direito de outorga pela concessão: A Companhia registra nesta rubrica o direito de outorga pela concessão
dezembro dezembro
Patrimônio Resultado do Participação dezembro dezembro
portuária, o qual será amortizado pelo prazo da concessão, que é de 25 (vinte e cinco) anos, vigorando a partir do início
de 2020 de 2019
de 2020 de 2019
líquido
exercício societária (%)
da assinatura da outorga. A amortização desse direito de uso terá início junto com a operação do Terminal de Itaqui pre- Itacel - Terminal
visto para o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses contados da assinatura do Termo de Aceitação Provisória. Em
de Celulose de
consideração à orientação contida nos itens 12(a) e 13 da OCPC 05 - Contratos de concessão, a Companhia adota a
Itaqui S.A.
47.946
(109)
100,00%
47.946
48.054
(109)
1.484
prática contábil de não ativar o preço da delegação do serviço público, não reconhecendo os valores futuros a pagar ao Total do investimento da controladora
47.946
48.054
(109)
1.484
poder concedente com base nos termos contratuais, sob o entendimento de que o contrato de concessão se trata de um 9. Intangível
Controladora
Consolidado
contrato executório. A Administração da Companhia entende que este contrato de concessão pode ser encerrado sem
31 de dezembro 31 de dezembro 31 de dezembro 31 de dezembro
custos relevantes que não sejam indenizados. 3.2.6.2 Contratos de concessão de serviços: A infraestrutura, dentro do
de 2020
de 2019
de 2020
de 2019
alcance da Interpretação Técnica ICPC 01 - Contratos de Concessão, não é registrada como ativo imobilizado do con- No início do exercício
100
100
2.811
100
cessionário porque o contrato de concessão prevê apenas a cessão de posse desses bens para a prestação de serviços
Adições
29.892
2.711
públicos, sendo eles revertidos ao poder concedente após o encerramento do respectivo contrato. O concessionário tem No final do exercício
100
100
32.703
2.811
acesso para construir e/ou operar a infraestrutura para a prestação dos serviços públicos em nome do poder conceden- Representados por
te, nas condições previstas no contrato. Nos termos dos contratos de concessão dentro do alcance desta Interpretação,
Direito de exploração
100
100
100
100
o concessionário atua como prestador de serviço, construindo ou melhorando a infraestrutura usada para prestar um
Obras em andamento - concessão
serviço público, além de operar e manter essa infraestrutura durante determinado prazo. Se o concessionário presta
de portos
32.603
2.711
serviços de construção ou melhoria da infraestrutura concedida, esse deverá reconhecer o valor justo dos serviços
100
100
32.703
2.811
prestados como um direito sobre um ativo intangível ou um ativo financeiro como contrapartida. O concessionário reco- A adição no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 é decorrente da realização das obras de construção civil.
nhece um ativo intangível à medida que recebe o direito (autorização) de cobrar os usuários pela prestação dos serviços 10. Fornecedores
Consolidado
públicos. O concessionário reconhece um ativo financeiro na medida em que tem o direito contratual incondicional de
31 de dezembro 31 de dezembro
receber caixa ou outro ativo financeiro do poder concedente pelos serviços de construção. O direito de exploração de
de 2020
de 2019
infraestrutura é oriundo dos dispêndios realizados na construção de obras de melhoria em troca do direito de cobrar os Em moeda nacional
usuários das rodovias pela utilização da infraestrutura. Este direito é composto substancialmente pelo custo da constru- Terceiros
26.697
231
ção somado aos custos dos empréstimos atribuíveis a esse ativo. A amortização do direito de exploração da infraestru26.697
231
tura será reconhecida linearmente na demonstração de resultado durante o prazo de concessão, previsto para iniciar a A variação no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 é decorrente, principalmente, pela contratação de prestadores
operação no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses contados da assinatura do Termo de Aceitação Provisória. 3.2.7 de serviço para realização das obras de construção civil.
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) correntes: 11. Tributos a Recolher
Consolidado
Os tributos sobre o lucro compreendem o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Esses tributos são
31 de dezembro 31 de dezembro
reconhecidos na demonstração do resultado. O encargo corrente é calculado com base nas leis tributárias promulgadas
de 2020
de 2019
nos países em que a Companhia e sua controlada atuam e geram lucro tributável. A Administração avalia, periodicamen- PIS/COFINS sobre receita financeira
8
te, as posições assumidas nas declarações de imposto de renda com relação às situações em que a regulamentação IRRF - terceiros
3
23
fiscal aplicável dá margem a interpretações e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores que deve- INSS - terceiros
119
73
rão ser pagos às autoridades fiscais. 3.2.8 Contas a pagar aos fornecedores: Corresponde às obrigações a pagar por PIS/COFINS e CSLL - terceiros
4
71
bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal das atividades da Companhia, reconhecidas pelo valor justo e, ISS a recolher
10
66
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva e ajustadas pelas Provisão para IRPJ e CSLL
11
variações monetárias e cambiais incorridas, quando aplicável. 3.2.9 Dividendos e juros sobre o capital próprio: A
136
252
distribuição de dividendos ou juros sobre o capital próprio é reconhecida como um passivo, apurado com base na legis- 12. Partes Relacionadas
lação societária, no estatuto social e na política de dividendos da Companhia, que estabelece que o dividendo mínimo
31 de dezembro 31 de dezembro
anual é 25% do lucro líquido ajustado, desde que declarados antes do final do exercício. Qualquer parcela excedente dos
de 2020
de 2019
Natureza
dividendos mínimos obrigatórios, caso seja declarada após a data do balanço, deve ser registrada na rubrica dividendos Transações com
adicionais propostos no patrimônio líquido, até aprovação pelos acionistas, em assembleia geral. Após aprovação, é
acionista controlador
efetuada a reclassificação para o passivo circulante. O benefício fiscal dos juros sobre capital próprio é reconhecido na
Suzano S.A.
Dividendos a pagar
(378)
demonstração de resultado. 3.2.10 Capital social: As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. 3.2.11
Suzano S.A.
Reembolso de despesas
100
Receitas e despesas financeiras: Abrangem receitas de juros sobre ativos financeiros, mensurados pela taxa efetiva
Itacel S.A.
Dividendos a receber
352
de juros e despesas bancárias. As receitas e despesas de juros são reconhecidas no resultado por meio do método dos
100
(26)
juros efetivos. 3.2.12 Resultado básico por ação: O cálculo do resultado básico por ação é efetuado por meio da divisão Ativo
do resultado líquido do exercício, atribuído aos detentores de ações ordinárias da Companhia, pela quantidade média Contas a receber
100
ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o exercício. O cálculo do resultado diluído por ação é efetuado por
Dividendos a receber
352
meio da divisão do resultado líquido do exercício, atribuído aos detentores de ações ordinárias da Companhia, pela Passivo
Dividendos a pagar
(378)
quantidade média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o exercício, somados à quantidade média ponde100
(26)
rada de ações ordinárias que seriam emitidas na conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluidoras. 3.2.13

Demonstração do Resultado
Controladora
31 de
31 de
dezembro
dezembro
de 2020
de 2019
Nota

Consolidado
31 de
31 de
dezembro
dezembro
de 2020
de 2019
Receitas (Despesas) Operacionais
Gerais e administrativas
15
(33)
(25)
(834)
(216)
Resultado da equivalência patrimonial
8
(109)
1.484
Resultado Operacional Antes
(142)
1.459
(834)
(216)
do Resultado Financeiro
Resultado Financeiro
17
Despesas
(4)
(5)
(6)
(27)
Receitas
12
171
706
2.596
Resultado Antes do Imposto de
(134)
1.625
(134)
2.353
Renda e Contribuição Social
Imposto de renda e contribuição social corrente
18
(34)
(762)
Resultado Líquido do Exercício
(134)
1.591
(134)
1.591
Resultado do líquido exercício
14
Básico
(0,000002814) 0,000033907 (0,000002814) 0,000033907
Diluído
(0,000002814) 0,000033907 (0,000002814) 0,000033907
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração do Resultado Abrangente
Controladora
Consolidado
31 de
31 de
31 de
31 de
dezembro dezembro dezembro dezembro
de 2020
de 2019
de 2020
de 2019
Resultado líquido do exercício
(134)
1.591
(134)
1.591
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente do exercício
(134)
1.591
(134)
1.591
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Fluxo de Caixa
Controladora
31 de
31 de
dezembro dezembro
de 2020
de 2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado líquido do exercício
Ajustes por
Rendimentos sobre aplicações financeiras (nota 17)
Resultado de equivalência patrimonial (nota 8)
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber
Tributos a recuperar
Despesas antecipadas
Acréscimo (decréscimo) em passivos
Partes relacionadas
Fornecedores

(134)

1.591

(134)

1.591

(12)
109

(171)
(1.484)

(706)

(2.596)

(100)
(252)
(66)

(280)
(15)

(19)

23

(100)
(7)
(65)

(5)
(352)

13. Outros Passivos
Controladora
Consolidado
31 de dezembro 31 de dezembro 31 de dezembro 31 de dezembro
de 2020
de 2019
de 2020
de 2019
16
16
16
18
16
16
16
18
65
62
65
62
65
62
65
62
81
78
81
80
Corresponde ao montante a ser pago a União, sobre o direito de outorga pela concessão do Porto de Itaqui, a serem
pagos anualmente e reajustados pelo IPCA acumulado a partir da data de assinatura da outorga. 14. Patrimônio Líquido: 14.1 Capital social: Em 25 de setembro de 2018, foram integralizados R$46.922 como capital social da Companhia,
dividido em 46.922.783 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Em 29 de novembro de
2018, foi aprovado, em Assembleia Geral Ordinária, o aumento de capital R$313 dividido em 313.149 ações ordinárias,
todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Em 20 de julho de 2020, foi aprovada, em Assembleia Geral Ordinária, a conversão dos dividendos mínimos obrigatórios, que seriam pagos à controladora Suzano, em aumento de capital
no valor de R$378 dividido em 377.914 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o capital social da Maxcel é de R$47.613.846,00 dividido em 47.613.846 ações
ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. 14.2 Dividendos: O estudo social da Companhia estabelece que dividendo mínimo anual é de 25% do lucro líquido do exercício ajustado nos termos do artigo 202 da Lei no
6.404/76. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, não foram distribuídos dividendos, em decorrência do prejuízo
apurado no exercício (R$378 em 31 de dezembro de 2019). 14.3 Reservas: 14.3.1 Reservas de lucro: São constituídas
pela apropriação de lucros da Companhia, após a destinação para pagamentos dos dividendos mínimos obrigatórios e
após a destinação para as diversas reservas de lucros, conforme apresentado a seguir: (i) legal: constituída na base de
5% do lucro líquido do exercício nos termos do artigo 193 da Lei no 6.404/76 e limitado a 20% do capital social, considerando que no exercício em que o saldo da reserva legal acrescido dos montantes das reservas de capital exceder a 30%
do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício social para a reserva legal. A
utilização desta reserva está restrita à compensação de prejuízos e ao aumento de capital social e visa assegurar a integridade do capital social. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo desta reserva correspondia a 0,2% do capital social. (ii)
para aumento de capital: constituída na base de até 90% do saldo remanescente do lucro líquido do exercício e limitado
a 80% do capital social, nos termos do Estatuto Social da Companhia, após a destinação à reserva legal e dividendos
mínimos obrigatórios. A constituição desta reserva visa assegurar à Companhia adequadas condições operacionais. Em
31 de dezembro de 2020, o saldo desta reserva correspondia a 2,2% do capital social, sendo parcialmente utilizada para
absorção do prejuízo do exercício no valor de R$134.
14.4 Destinação do resultado
Destinação do
resultado
Saldo de reservas
% limite sobre 31 de dezembro 31 de dezembro 31 de dezembro 31 de dezembro
o capital social
de 2020
de 2019
de 2020
de 2019
Reserva legal
20%
80
85
85
Reserva para aumento
de capital
80%
(134)
1.133
1.069
1.203
Dividendos mínimos
obrigatórios
378
(134)
1.591
1.154
1.288
15. Resultado Por Ação: 15.1 Básico: O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do resultado atribuível
aos acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas durante o exercício.
31 de dezembro 31 de dezembro
de 2020
de 2019
Resultado atribuível aos acionistas controladores
(134)
1.591
Quantidade média ponderada de ações em circulação no exercício
47.426
47.236
Resultado básico por ação ordinária - R$
(0,00283)
0,03368
15.2 Diluído: A Companhia não possui dívida conversível em ações e opção de compra de ações, bem como outros itens
potenciais para fins de diluição, dessa forma, o lucro diluído por ação é igual ao lucro básico por ação. 16. Despesas
Gerais e Administrativas: Correspondem, principalmente, a arrendamento e seguro garantia de concessão, no montante de R$834, incorridas durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (R$216 em 31 de dezembro de 2019,
principalmente, seguro garantia de concessão). 17. Resultado Financeiro, Líquido
Controladora
Consolidado
31 de dezembro 31 de dezembro 31 de dezembro 31 de dezembro
de 2020
de 2019
de 2020
de 2019
Despesas financeiras
Outras despesas financeiras
(4)
(5)
(6)
(27)
(4)
(5)
(6)
(27)
Receitas financeiras
Rendimento de aplicações
financeiras
12
171
706
2.596
12
171
706
2.596
Resultado financeiro,
líquido
8
166
700
2.569
18. Reconciliação dos Efeitos do Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
31 de dezembro 31 de dezembro
de 2020
de 2019
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social
(134)
2.353
Alíquota nominal
34%
34%
Imposto de renda e contribuição social
800
31 de dezembro 31 de dezembro
de 2020
de 2019
Imposto de renda - 25%
Corrente
550
Contribuição social - 9%
Corrente
212
762
Alíquota efetiva
32,4%
A Companhia não apresenta diferenças temporárias na apuração do IRPJ e CSLL, bem como não constitui imposto de
renda diferido ativo em decorrência das operações ainda não terem sido iniciadas. 19. Cobertura de Seguros (não auditado): A Companhia está inserida na cobertura de seguro da Suzano S.A. para risco operacional com limite máximo
para indenização de US$1.000.000 equivalente a R$5.196.700. Adicionalmente, está inserida na cobertura de seguro de
responsabilidade civil geral no montante de US$20.000, equivalente a R$103.934 no exercício findo em 31 de dezembro
de 2020. A Administração da Companhia considera esse valor suficiente para cobrir possíveis riscos de responsabilidades, sinistros com seus ativos e lucros cessantes. A avaliação da suficiência das coberturas de seguro não faz parte do
escopo do exame das demonstrações financeiras por parte dos nossos auditores independentes.

Outros passivos
Total circulante
Outros passivos
Total não circulante

Diretoria
Walter Schalka
Diretor

Consolidado
31 de
31 de
dezembro dezembro
de 2020
de 2019

Contador
Arvelino Cassaro
CRC ES-007400/O-4

Pablo Francisco Gimenez Machado
Diretor

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Acionistas Maxcel Empreendimentos e Participações S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Maxcel Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras consolidadas da Maxcel Empreendimentos e Participações S.A. e suas controladas (“Consolidado”),
que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações
consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Maxcel Empreendimento e Participações S.A. e da Maxcel
Empreendimentos e Participações S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos
de caixa consolidados para o exercício findo nessa 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 financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação
à Companhia e suas controladas, 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de-

monstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 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 financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso: s Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, independentemente 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, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas inTENCIONAIS s /BTEMOS ENTENDIMENTO DOS CONTROLES 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 con-

TROLES INTERNOS DA #OMPANHIA E SUAS CONTROLADAS s !VALIAMOS A ADEQUA½áO DAS POL¤TICAS CONTÕBEIS UTILIZADAS E A RAZOABILIDADE DAS ESTIMATIVAS CONTÕBEIS E RESPECTIVAS DIVULGA½µES FEITAS PELA ADMINISTRA½áO s #ONCLU¤MOS SOBRE A ADEQUA½áO
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 continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
#OMPANHIA A NáO MAIS SE MANTER EM CONTINUIDADE OPERACIONAL s !VALIAMOS A APRESENTA½áO GERAL A ESTRUTURA E O CONteúdo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresenTA½áO ADEQUADA s /BTEMOS EVIDãNCIA DE AUDITORIA APROPRIADA E SUFICIENTE REFERENTE ÍS INFORMA½µES FINANCEIRAS DAS ENtidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais
e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 24 de março de 2021
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Daniel Vinícius Fumo
Contador CRC 1SP256197/O-9
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

CNPJ: 02.667.694/0001-40
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas: Atendendo às disposições legais, a Administração submete à apreciação dos Senhores Acionistas as Demonstrações Financeiras Condensadas da Telmex do Brasil S.A., referentes aos exercícios findos em
31 de dezembro 2020 e 2019. Permanecemos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários.
A Diretoria
Balanços Patrimoniais Condensados
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Reserva de lucros
2020
2019
Ativo
Perdas em
Outros
Lucros
Circulante
493.493 1.271.650
Capital Reserva Reserva transação resultados (prejuízos) Patrimônio
1.752.122
853.520
Não circulante
social
legal de lucros de capital abrangentes acumulados
líquido
2.245.615 2.125.170 Saldos em 31 de dezembro de 2018
Total do ativo
86.242 17.249 297.641 (25.586)
(282)
–
375.264
–
–
–
–
–
(18.511)
(18.511)
Passivo e patrimônio líquido
2020
2019 Prejuízo do exercício
753.650
–
–
–
–
–
753.650
Circulante
163.249
956.555 Aumento de capital
–
–
–
–
(61)
–
(61)
Não circulante
59.110
58.273 Passivo atuarial, líquido
–
– (18.511)
–
–
18.511
–
Patrimônio líquido
2.023.256 1.110.342 Absorção do prejuízo do exercício
839.892 17.249 279.130 (25.586)
(343)
– 1.110.342
Total do passivo e patrimônio líquido
2.245.615 2.125.170 Saldos em 31 de dezembro de 2019
Aumento de capital
830.816
–
–
–
830.816
Demonstrações dos Fluxos de Caixa Condensados
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
82.896
82.896
31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Constituição de reserva legal
– 4.144
–
–
–
(4.144)
–
2020
2019 Dividendos mínimos obrigatórios
–
–
–
–
–
(789)
(789)
Fluxo de caixa de atividades operacionais
101.743 91.125
Constituição de reserva de lucros
–
– 77.963
–
–
(77.963)
–
Fluxo de caixa de atividades de investimento
(94.031) (80.446)
–
–
–
–
(9)
–
(9)
(5.062) (2.158) Passivo atuarial, líquido
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
1.670.708 21.393 357.093 (25.586)
(352)
– 2.023.256
Aumento no caixa e equivalente de caixa
2.650 8.521 Saldos em 31 de dezembro de 2020
352.900
Caixa e equivalentes de caixa por incorporação
–
806
9.710
383
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Demonstrações dos Resultados Condensados
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
12.360 9.710
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da Administração
da Companhia. A Companhia não adotou antecipadamente qualquer pronunciamento, interpretação que tenha sido emitido, cuja aplicação não é
obrigatória. As demonstrações financeiras em sua íntegra, juntamente
como relatório do auditor independente, encontram-se à disposição na
sede da Companhia.

Receita operacional, líquida
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto
Despesa operacional, líquida
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro
e do imposto de renda e contribuição social
Resultado financeiro
Resultado antes do IR e CS
IR e CS correntes e diferidos
Lucro líquido (prejuízo) do exercício

2020
2019
621.569 329.372
(526.829) (297.772)
94.740
31.600
(5.452) (48.664)
89.288
6.405
95.693
(12.797)
82.896

(17.064)
5.382
(11.682)
(6.829)
(18.511)

2020

2019

Lucro líquido (prejuízo) do exercício
82.896 (18.511)
Outros resultados abrangentes líquidos não reclassificados
para resultado do exercício em períodos subsequentes:
Perda na atualização do plano de benefício
(15)
(91)
Efeito de imposto de renda e contribuição social sobre
6
30
a perda na atualização do plano de benefício
Outros resultados abrangentes, do exercício,
(9)
(61)
líquidos de impostos
82.887 (18.572)
Total dos resultados abrangentes do exercício

Marcello da Silva Miguel
Diretor Superintendente

José Antônio Guaraldi Félix
Diretor

Contador: Ricardo Basso Gaino
CRC-PR-040021/O-0-S-SP

EĞǁĐŽŶ^ŽŌǁĂƌĞ^͘͘

CNPJ/MF nº 05.902.990/0001-77
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬĞϮϬϭϵ;sĂůŽƌĞƐĞǆƉƌĞƐƐŽƐĞŵZĞĂŝƐͲZΨͿ

ĂůĂŶĕŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ ϮϬϮϬ ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ WĂƐƐŝǀŽ
Ϯ͘Ϭϵϰ ϯ͘ϱϵϴ ϰ͘ϳϳϰ ϰ͘ϱϱϵ
Ϯϭ͘ϲϳϱ
ϭϰ͘ϰϬϯ WĂƐƐŝǀŽŝƌĐƵůĂŶƚĞ
70
175
71
175
ϭϳ͘ϰϲϮ
11.279 &ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
12
12
2.966
ϭ͘ϳϴϯ ŽƚĂƐĚĞŽŶƐſƌĐŝŽĂWĂŐĂƌ
2.229 1.970 Ϯ͘ϰϯϱ 2.177
ϰϭϯ
ϰϳϳ KďƌŝŐĂĕƁĞƐ^ŽĐŝĂŝƐĞdƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
Ϯ͘Ϭϴϱ ϭ͘ϰϮϳ Ϯ͘ϵϰϬ Ϯ͘ϭϴϬ
ϴϯϰ
ϴϲϰ KďƌŝŐĂĕƁĞƐ&ŝƐĐĂŝƐ
13
15
ϭϰ
15
ϲ͘ϱϵϭ
ϲ͘ϴϳϭ KƵƚƌĂƐKďƌŝŐĂĕƁĞƐĂWĂŐĂƌ
WĂƐƐŝǀŽEĆŽŝƌĐƵůĂŶƚĞ
Ͳ
Ϯϳϵ
Ͳ
Ϯϳϵ
279
279
12
- ŽƚĂƐĚĞŽŶƐſƌĐŝŽĂWĂŐĂƌ
Ͳ
Ͳ
ϭϮ
Ͳ dƌŝďƵƚŽƐŝĨĞƌŝĚŽƐ
ϯ͘ϳϳϵ ϯ͘ϴϳϳ ϰ͘ϳϳϰ ϰ͘ϴϯϴ
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
2.157
2.323
199 dŽƚĂůĚŽWĂƐƐŝǀŽ
/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ϰ͘ϴϬϳ
5.077
ϰ͘ϴϭϵ
5.103 WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
1.200 1.200 1.200 1.200
/ŶƚĂŶŐşǀĞů
ϭ͘ϳϰϲ
ϭ͘ϱϰϱ
1.761
1.569 ĂƉŝƚĂů^ŽĐŝĂů
ϮϰϬ
ϮϰϬ
ϮϰϬ
ϮϰϬ
dŽƚĂůĚŽƟǀŽ
Ϯϲ͘ϵϳϮ
ϮϬ͘Ϭϳϳ
Ϯϴ͘Ϯϲϲ
Ϯϭ͘Ϯϳϰ ZĞƐĞƌǀĂ>ĞŐĂů
ZĞƐĞƌǀĂĚĞ>ƵĐƌŽƐ
21.126 ϭϰ͘ϳϲϬ Ϯϭ͘ϴϬϲ ϭϰ͘ϳϲϬ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽ
ϭϲ͘ϮϬϬ Ϯϯ͘Ϯϰϲ ϭϲ͘ϮϬϬ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ dŽƚĂůĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐϮϮ͘ϱϲϲ
Ͳ
Ͳ
Ϯϰϲ
Ϯϯϲ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞEĆŽŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
Ϯϲ͘ϵϳϮ ϮϬ͘Ϭϳϳ Ϯϴ͘Ϯϲϲ Ϯϭ͘Ϯϳϰ
ZĞĐĞŝƚĂKƉĞƌĂĐŝŽŶĂů>şƋƵŝĚĂ
ϲϯ͘ϰϴϵ ϰϳ͘ϴϭϲ ϲϳ͘ϳϳϰ ϱϮ͘ϴϬϵ dŽƚĂůĚŽWĂƐƐŝǀŽĞWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
ƵƐƚŽĚŽƐ^ĞƌǀŝĕŽƐWƌĞƐƚĂĚŽƐ
;ϭϴ͘ϭϰϰͿ (16.063) ;ϭϵ͘ϰϳϬͿ (17.359) ZĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ
ϯϲϲ
ϯϵϵ
ϳϮϭ
ϰϳϬ
>ƵĐƌŽƌƵƚŽ
ϰϱ͘ϯϰϱ ϯϭ͘ϳϱϯ ϰϴ͘ϯϬϰ ϯϱ͘ϰϱϬ >ƵĐƌŽĂŶƚĞƐĚŽƐƚƌŝďƵƚŽƐƐŽďƌĞůƵĐƌŽϰϲ͘ϵϳϱ ϯϮ͘ϴϮϬ ϰϳ͘ϱϬϱ ϯϰ͘ϭϵϬ
ĞƐƉĞƐĂƐ'ĞƌĂŝƐ
;ϯϰϱͿ
;ϱϰϳͿ
;ϰϳϵͿ
;ϳϵϴͿ /ZW:Ğ^>>ͲŽƌƌĞŶƚĞƐ
;ϳ͘ϰϱϱͿ ;ϱ͘ϲϰϴͿ ;ϴ͘ϰϱϭͿ (6.731)
ĞƐƉĞƐĂƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
;ϴϲϳͿ
(762) ;ϭ͘ϬϴϯͿ
(955) /ZW:Ğ^>>ͲŝĨĞƌŝĚŽƐ
1
12
2
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ
>ƵĐƌŽĂƉſƐ/ZW:Ğ^>>
ϯϵ͘ϱϮϬ Ϯϳ͘ϭϳϯ ϯϵ͘Ϭϲϲ Ϯϳ͘ϰϲϬ
(627)
(565)
;ϲϴϳͿ
(635)
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ
ϰϮ
23
ϰϮ
23 WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽƐ>ƵĐƌŽƐͬZĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ϯϴ͘ϴϵϯ Ϯϲ͘ϲϬϴ ϯϴ͘ϯϴϬ Ϯϲ͘ϴϮϱ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂWĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
Ϯ͘ϰϯϯ
1.955
- >ƵĐƌŽ>şƋƵŝĚŽĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
192
217
ϭ͘Ϯϲϯ
ϲϲϵ ;ϭ͘ϱϮϬͿ ;ϭ͘ϳϯϬͿ >ƵĐƌŽ>şƋƵŝĚŽEĆŽŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
>ƵĐƌŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
ϰϲ͘ϲϬϴ ϯϮ͘ϰϮϮ ϰϲ͘ϳϴϰ ϯϯ͘ϳϭϵ >ƵĐƌŽ>şƋƵŝĚŽĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĂŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂϯϴ͘ϴϵϯ Ϯϲ͘ϲϬϴ ϯϴ͘ϭϴϴ Ϯϲ͘ϲϬϴ
ZĞĐĞŝƚĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ϰϮϰ
ϰϯϲ
ϴϳϰ
562 ZĞƐƵůƚĂĚŽƉŽƌĕĆŽ
ĞƐƉĞƐĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
(57)
;ϯϴͿ
(153)
(92) ;EǑĚĞĕƁĞƐ͗ϭŵŝůŚĆŽͿ
ϯϴ͕ϴϵ Ϯϲ͕ϲϭ ϯϴ͕ϭϵ Ϯϲ͕ϲϭ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĂƐDƵƚĂĕƁĞƐĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ĂƉŝƚĂů ZĞƐĞƌǀĂ ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞ >ƵĐƌŽƐĐƵͲ W>ĚŽƐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐ^ſĐŝŽƐ dŽƚĂůĚŽWĂƚƌŝͲ
^ŽĐŝĂů
>ĞŐĂů
>ƵĐƌŽƐ
ŵƵůĂĚŽƐ ĚĂŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
EĆŽŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ ŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
ϭ͘ϮϬϬ
ϮϰϬ
ϭϭ͘ϰϮϲ
Ͳ
ϭϮ͘ϴϲϲ
Ϯϭϯ
ϭϯ͘Ϭϳϵ
>ƵĐƌŽĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐͬWƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽƐ
Ϯϲ͘ϲϬϴ
Ϯϲ͘ϲϬϴ
217
Ϯϲ͘ϴϮϱ
WĞƌĚĂƐĐŽŵŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĞƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůĚĞ>ƵĐƌŽƐͲ
(22.519)
(22.519)
;ϵϵϰͿ
(23.513)
ũƵƐƚĞƐĚĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŶƚĞƌŝŽƌĞƐ
;ϴϬϬͿ
;ϴϬϬͿ
ϴϬϬ
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƉĂƌĂZĞƐĞƌǀĂĚĞ>ƵĐƌŽƐ
ϰϱ
ϰϱ
ϰϱ
ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
Ͳ
Ͳ
ϰ͘Ϭϴϵ
;ϰ͘ϬϴϵͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϭ͘ϮϬϬ
ϮϰϬ
ϭϰ͘ϳϲϬ
Ͳ
ϭϲ͘ϮϬϬ
Ϯϯϲ
ϭϲ͘ϰϯϲ
>ƵĐƌŽĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐͬWƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽƐ
ϯϴ͘ϴϵϯ
ϯϴ͘ϴϵϯ
192
ϯϵ͘Ϭϴϱ
WĞƌĚĂƐĐŽŵŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĞƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůĚĞ>ƵĐƌŽƐͲ
(31.027)
(31.027)
;ϭ͘ϲϴϴͿ
(32.715)
ũƵƐƚĞƐĚĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŶƚĞƌŝŽƌĞƐ
(1.500)
(1.500)
1.500
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐƉĂƌĂZĞƐĞƌǀĂĚĞ>ƵĐƌŽƐ
ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ
Ͳ
Ͳ
;ϳ͘ϴϲϲͿ
ϳ͘ϴϲϲ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϭ͘ϮϬϬ
ϮϰϬ
ϱ͘ϯϵϰ
ϭϱ͘ϳϯϮ
ϮϮ͘ϱϲϲ
ϮϰϬ
ϮϮ͘ϴϬϲ
EŽƚĂƐǆƉůŝĐĂƟǀĂƐăƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
EŽƚĂ ϯ Ͳ dƌŝďƵƚŽƐ Ă ZĞĐƵƉĞƌĂƌ ŽŵƉŽƐƚŽ ŶĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ ƉŽƌ ŝŵƉŽƐƚŽƐ Ă
I. ŽŶƚĞǆƚŽKƉĞƌĂĐŝŽŶĂůEĞǁĐŽŶ^ŽŌǁĂƌĞ^ͬĠƵŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƉŽƌĂĕƁĞƐ ĐŽŵƉĞŶƐĂƌĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞƌĞƚĞŶĕƁĞƐŶĂĨŽŶƚĞƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌĐůŝĞŶƚĞƐ͕ĂĐƌĞƐĚĞĐĂƉŝƚĂůĨĞĐŚĂĚŽ͕ĐŽŵƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽͲ^WĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐŶĂĮůŝĂů ĐŝĚŽ͕ŶŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͕ƉŽƌƐĂůĚŽŶĞŐĂƟǀŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ
ŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞdƵƉĆͲ^W͘^ŽĐŝĞĚĂĚĞƚĞŵƉŽƌŽďũĞƚŽŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͕ ƐŽĐŝĂů͕ĞƉŽƌŝŵƉŽƐƚŽƌĞƟĚŽŶĂĞǆƉŽƌƚĂĕĆŽĚĞƐŽŌǁĂƌĞ.
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĞůŝĐĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͕ďĞŵĐŽŵŽ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐŶĂĄƌĞĂĚĞŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂĞĂŝŵƉŽƌƚĂĕĆŽĞĞǆϮϬϮϬ ϮϬϭϵ ϮϬϮϬ ϮϬϭϵ
ƉŽƌƚĂĕĆŽĚĞƐŽŌǁĂƌĞƐ͘^ŽĐŝĞĚĂĚĞĚĞƚĠŵŽĐŽŶƚƌŽůĞƐŽĐŝĞƚĄƌŝŽĚĂĞŵƉƌĞƐĂ /ZZ&ĂŽŵƉĞŶƐĂƌ
2
EĞǁĐŽŶdĞĐŶŽůŽŐŝĂĞ^ĞƌǀŝĕŽƐ>ƚĚĂ͕͘ƐŽĐŝĞĚĂĚĞĞŵƉƌĞƐĄƌŝĂůŝŵŝƚĂĚĂĐŽŶƐƟƚƵş- W/^ĂŽŵƉĞŶƐĂƌͬZĞĐƵƉĞƌĂƌ
6
2
6
2
ĚĂŶŽĮŶĂůĚĞϮϬϭϭ͕ƐĞĚŝĂĚĂĞŵdƵƉĆͲ^W͕ĐŽŵĮůŝĂůĞŵKƵƌŝŶŚŽƐͲ^W͘KŽďũĞƚŽ K&/E^ĂŽŵƉĞŶƐĂƌͬZĞĐƵƉĞƌĂƌ
26
7
26
7
ƐŽĐŝĂůĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĠƐĞŵĞůŚĂŶƚĞĂŽĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͘//͘ĂƐĞƉĂƌĂůĂďŽƌĂͲ ^>>ĂŽŵƉĞŶƐĂƌͬZĞĐƵƉĞƌĂƌ
9
2
ϴϴ 163
ĕĆŽĚĂƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐŽŶƚĄďĞŝƐƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĨŽƌĂŵĞůĂ- /ZW:ĂŽŵƉĞŶƐĂƌ
1
- 292 302
ďŽƌĂĚĂƐĞĞƐƚĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ KƵƚƌŽƐ/ŵƉŽƐƚŽƐĂŽŵƉĞŶƐĂƌ
3
ĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝůĞĐŽŵŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂăƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĐŽŶƟĚĂƐŶĂ>ĞŝĚĂƐ^Žϰϭ
ϭϭ ϰϭϯ ϰϳϳ
ĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐĞŶĂƐZĞƐŽůƵĕƁĞƐĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ
ĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂŵĂƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐƚƌĂǌŝĚĂƐƉĞůĂƐ>ĞŝƐŶǑϭϭ͘ϲϯϴͬϬϳĞŶǑϭϭ͘ϵϰϭͬϬϵ͘ EŽƚĂϰͲ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐŽŵƉŽƐƚŽĞŵϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵƉŽƌĐŽƚĂƐĚĞ
ŽŵŽĂĚǀĞŶƚŽĚĂ>ĞŝŶǑϭϭ͘ϲϯϴͬϬϳ͕ƋƵĞĂƚƵĂůŝǌŽƵĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂďƌĂ- ĐŽŶƐſƌĐŝŽƉĂŐĂƐĞ͕ŶĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͕ƚĂŵďĠŵƉŽƌƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂŶĂ
ƐŝůĞŝƌĂ͕ƚĞŶĚŽĐŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŽďũĞƟǀŽƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌĂĐŽŶǀĞƌŐġŶĐŝĂĚĂƐƉƌĄƟĐĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ͕ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚĂƉĞůŽŵĠƚŽĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘EŽƚĂϱ
ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ĂĚŽƚĂĚĂƐ ŶŽ ƌĂƐŝů͕ ĐŽŵ ŶŽƌŵĂƐ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ ĚĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ Ͳ/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĞůŽĐƵƐƚŽĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽŽƵĨŽƌŵĂĕĆŽ͘ĚĞƉƌĞ(/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů&ŝŶĂŶĐŝĂůZĞƉŽƌƟŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚƐͲ/&Z^Ϳ͕ŶŽǀĂƐŶŽƌŵĂƐĞƉƌŽŶƵŶ- ĐŝĂĕĆŽ ĚŽƐ ďĞŶƐ Ġ ĐĂůĐƵůĂĚĂ ƉĞůŽ ŵĠƚŽĚŽ ůŝŶĞĂƌ ăƐ ƚĂǆĂƐ ĂŶƵĂŝƐ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ
ĐŝĂŵĞŶƚŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐĐŽŶƚĄďĞŝƐǀġŵƐĞŶĚŽĞǆƉĞĚŝĚŽƐĞŵĐŽŶƐŽŶąŶĐŝĂĐŽŵŽƐ ĐŽŵĂƐƵĂǀŝĚĂƷƟů͘
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ƉĂĚƌƁĞƐ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ ĚĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ƉĞůŽ Žŵŝƚġ ĚĞ WƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;ͲͿĞƉ͘ sĂůŽƌ dĂǆĂDĠĚŝĂĚĞ
ŽŶƚĄďĞŝƐͲW͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĨŽŝƉƵďůŝĐĂĚŽŽWWDƋƵĞĠĞƐƉĞĐşĮĐŽ
ƵƐƚŽ ĐƵŵ͘ >şƋƵŝĚŽ ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ
ĞĚĞǀĞƐĞƌĂƉůŝĐĂĚŽăƐƉĞƋƵĞŶĂƐĞŵĠĚŝĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ƉŽƌĨŽƌĕĂĚĂZĞƐ͘& /ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ϴϭ
(35)
ϰϲ
10%
1.255/09. III. WƌŝŶĐŝƉĂŝƐWƌĄƟĐĂƐŽŶƚĄďĞŝƐͻƉƵƌĂĕĆŽĚŽƐZĞƐƵůƚĂĚŽƐʹZĞĂ- ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞdĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ
1.026 ;ϱϰϳͿ
ϰϳϵ
10%
ůŝǌĂĚĂƉĞůŽƌĞŐŝŵĞĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ͘ͻZĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂʹƉƵƌĂĚŽƐ DſǀĞŝƐ͕hƚĞŶƐşůŝŽƐĞ/ŶƐƚĂůĂĕƁĞƐ
ϴϳϰ (667)
ϮϬϴ
20%
ƉĞůŽŵĠƚŽĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘EŽƚĂϭͲĂŝǆĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞ ŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐĞWĞƌŝĨĠƌŝĐŽƐ
ϰϴϯ ;ϭϯϴͿ
ϯϰϰ
20%
ĂŝǆĂƐƐĞŐƌƵƉŽĠĐŽŵƉŽƐƚŽĚĞĐĂŝǆĂĚĞƉĞƋƵĞŶŽǀĂůŽƌŵĂŶƟĚŽŶĂƐƵŶŝĚĂ- sĞşĐƵůŽƐ
ĚŝİĐŝŽƐ
ϰ͘ϵϯϱ
(1.192)
ϯ͘ϳϰϮ
5%
ĚĞƐĚĞŶĞŐſĐŝŽ͕ƐĂůĚŽƐĚĞĐŽŶƚĂƐĐŽƌƌĞŶƚĞƐĞĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĞůŝƋƵŝ76
(76)
0%
ĚĞǌŝŵĞĚŝĂƚĂ͕ĐƵũŽƐǀĂůŽƌĞƐĞƐƚĆŽĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐĞŵϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͘ ĞŶĨĞŝƚŽƌŝĂƐĞŵ/ŵſǀĞŝƐĚĞdĞƌĐĞŝƌŽƐ
EŽƚĂϮͲŽŶƚĂƐĂZĞĐĞďĞƌĚĞůŝĞŶƚĞƐZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƉŽƌƐĂůĚŽĂƌĞĐĞďĞƌĚĞ ^ĂůĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ ϳ͘ϰϳϱ (2.656) ϰ͘ϴϭϵ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ĐůŝĞŶƚĞƐŶĂĐŝŽŶĂŝƐĞĚŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ƐĞŶĚŽĞƐƚĞƷůƟŵŽĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĐĂŵďŝĂůŵĞŶƚĞ EŽƚĂϲͲKďƌŝŐĂĕƁĞƐ^ŽĐŝĂŝƐĞdƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ƉĞůĂƚĂǆĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽĐąŵďŝŽ͘
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ ^ĂůĄƌŝŽƐĂWĂŐĂƌ
267
232 279
Ϯϰϯ
ϮϬϮϬ ϮϬϭϵ ϮϬϮϬ ϮϬϭϵ /E^^ĂZĞĐŽůŚĞƌ
&'d^ĂZĞĐŽůŚĞƌ
ϴϵ
ϴϬ
ϵϴ
ϴϵ
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌͲŵĞƌĐĂĚŽŝŶƚĞƌŶŽ
ϭ͘ϴϭϳ 539 ϭ͘ϴϭϳ
539 WƌŽǀŝƐƁĞƐ^ŽĐŝĂŝƐĞdƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
1.253 1.097 1.379 1.215
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌͲŵĞƌĐĂĚŽĞǆƚĞƌŶŽ
ϲϴ
13 ϭ͘ϭϰϵ ϭ͘Ϯϰϰ Outros
620
561 620
631
ϭ͘ϴϴϲ ϱϱϮ Ϯ͘ϵϲϲ ϭ͘ϳϴϯ
Ϯ͘ϮϮϵ ϭ͘ϵϳϬ Ϯ͘ϯϳϲ Ϯ͘ϭϳϳ
ƟǀŽ
ƟǀŽŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ĂŝǆĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĂŝǆĂ
ŽŶƚĂƐĂZĞĐĞďĞƌĚĞůŝĞŶƚĞƐ
dƌŝďƵƚŽƐĂZĞĐƵƉĞƌĂƌ
KƵƚƌĂƐŽŶƚĂƐĂZĞĐĞďĞƌ
ƟǀŽEĆŽŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ZĞĂůŝǌĄǀĞůĂ>ŽŶŐŽWƌĂǌŽ
dƌŝďƵƚŽƐŝĨĞƌŝĚŽƐ

ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϭϴ͘ϮϲϮ
ϭϭ͘ϭϯϯ
ϭϲ͘Ϭϴϵ
10.232
ϭ͘ϴϴϲ
552
ϰϭ
11
Ϯϰϲ
ϯϯϴ
ϴ͘ϳϭϬ
ϴ͘ϵϰϰ

CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ 29.938.085/0001-35 - NIRE 35.300.514.611-Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02.03.2021
1. Data, Hora e Local: 02.03.2021, às 10h00, na sede da Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo S.A.
(“Companhia”), localizada na Estrada de Itapecerica, nº. 4.157 - Bairro Capão Redondo, CEP: 05.858-001, São Paulo/SP. 2.
Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença
das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se veriﬁca das assinaturas constantes e apostas no “Livro
Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo
comparecimento das acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, conforme permitido pelo § 4º do artigo
124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Luís Augusto Valença de Oliveira e Secretário: Igor de Castro Camillo. 5. Ordem do Dia:
Deliberar sobre: (i) a ratiﬁcação da celebração do Contrato CCRACT-VM-198/2019, entre a Companhia e a Thyssenkrupp
Elevadores S.A. (“Thyssenkrupp”) e, a celebração do 1º Aditivo ao Contrato CCRACT-VM-198/2019; e (ii) a celebração do 3º
Aditivo ao Contrato CCRACT-VM-4600049167/2020, entre a Companhia e a Planova Planejamento e Construções S.A.
(“Planova”). 6. Deliberações: As acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, por unanimidade de
votos, após debates e discussões, conforme atribuição prevista no artigo 6º, inciso (xii) do Estatuto Social da Companhia,
deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2.
Aprovar: (i) a ratiﬁcação da celebração do Contrato CCRACT-VM-198/2019, entre a Companhia e a Thyssenkrupp e, a celebração
do 1º Aditivo ao Contrato CCRACT-VM-198/2019, referente a aquisição das escadas rolantes para a readequação da Estação
Santo Amaro; e (ii) a celebração do 3º Aditivo ao Contrato CCRACT-VM-4600049167/2020, entre a Companhia e a Planova, a
ﬁm de excluir o fornecimento do aço remanescente para as estruturas metálicas, com consequente redução de valores no
referido contrato; tudo conforme termos e condições apresentados nesta assembleia. 7. Encerramento: Nada mais a tratar, foi
encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo
que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no § 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada
a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 02.03.2021. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira,
Presidente da Mesa e, Igor de Castro Camillo, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., representada pelo Sr. Luís Augusto Valença
de Oliveira; e (2) RUASINVEST Participações S.A., representada pelo Sr. Paulo José Dinis Ruas e Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas
Vaz. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais. Luís Augusto
Valença de Oliveira - Presidente da Mesa - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil, Igor de Castro Camillo - Secretário Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil. JUCESP nº 137.843/21-5 em 12.03.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ 29.938.085/0001-35 - NIRE 35.300.514.611 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03.03.2021
1. Data, Hora e Local: 03.03.2021, às 10h30, na sede da Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo
S.A. (“Companhia”), na Estrada de Itapecerica, nº 4.157 - Bairro Capão Redondo, CEP: 05.858-001, São Paulo/SP. 2.
Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a
presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se veriﬁca das assinaturas constantes
e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA
foram dispensados pelo comparecimento das acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Luís Augusto Valença de Oliveira e Secretário:
Igor de Castro Camillo. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a ratiﬁcação da celebração de aditivo contratual. 6. Deliberações: As acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, conforme atribuição prevista no artigo 6º, inciso (xii) do Estatuto Social da Companhia, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2.
Aprovar a ratiﬁcação da celebração do 2º Aditivo ao Contrato CCRACT-VM 26/2018, entre a Companhia e a Vivante
Serviços de Facilities Ltda. (“Vivante”), referente a diminuição do preço dos serviços de limpeza convencional, conforme termos e condições apresentados nesta assembleia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP, 03.03.2021. Assinaturas:
Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Igor de Castro Camillo, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A.,
representada pelo Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira; e (2) Ruasinvest Participações S.A., representada pelo Sr. Paulo José Dinis Ruas e Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original lavrado no livro de
Registro de Atas de Assembleias Gerais. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil, Igor de Castro Camillo - Secretário - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil. JUCESP
nº137.779/21-5 em 12.03.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ 29.938.085/0001-35 - NIRE 35.300.514.611 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26.02.2021
1. Data, Hora e Local: 26.02.2021, às 11h00, na sede da Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São
Paulo S.A. (“Companhia”), na Estrada de Itapecerica, nº 4.157 - Bairro Capão Redondo, CEP: 05.858-001, São
Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976
(“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se veriﬁca das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os
avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento das acionistas detentoras da
totalidade do capital social da Companhia, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Luís Augusto Valença de Oliveira e Secretário: Igor de Castro Camillo. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre
a celebração de contrato entre partes relacionadas. 6. Deliberações: As acionistas detentoras da totalidade do
capital social da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar
a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Conforme atribuição prevista no artigo 6º, inciso (xxi) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração de Termo de
Acordo Operacional entre a Companhia, a Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. (“ViaQuatro”),
a CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços (“CIIS”) e a Companhia do Metrô da Bahia
(“MetrôBahia”), para compartilhamento de estruturas e rateio de custos e despesas, conforme termos e condições apresentados nesta assembleia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que
a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP, 26.02.2021. Assinaturas: Luís
Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Igor de Castro Camillo, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A.,
representada pelo Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira; e (2) Ruasinvest Participações S.A., representada pelo Sr.
Paulo José Dinis Ruas e Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original, lavrado n

CNPJ nº 11.360.568/0001-30 - NIRE 35.223.856.877
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 02.02.2021, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença:
Totalidade do capital. Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações aprovadas: Redução do capital em R$ 3.500.000,00 por serem considerados excessivos nos termos do artigo 1.082, II do Código Civil, mediante o cancelamento de 3.500.000 quotas, com valor de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações. Desta forma o Capital Social passará de R$
3.801.061,00 para R$ 301.061,00, dividido em 301.061 quotas. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.02.2021. Sócia: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações por Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos.

JTS Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ nº 18.938.227/0001-48 - NIRE 35.227.858.335
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, hora, local: 02.02.2021, às 10hs, na sede, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital. Mesa. Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos.
Deliberações Aprovadas: Redução do capital social em R$ 1.200.000,00 por serem considerados excessivos nos
termos do artigo 1.082, II do Código Civil, mediante o cancelamento de 1.200.000 quotas, com valor nominal de
R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações. O Capital Social
passará de R$ 2.192.585,00 para R$ 992.585,00, dividido em 992.585 quotas. Autorizar os administradores a assinar
os documentos necessários. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.02.2021. Sócia: Cyrela Brazil Realty S.A.
Empreendimentos e Participações. - Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradores.

SEMANTIX TECNOLOGIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ nº 09.162.524/0001-53 - NIRE 35.300.499.433
Extrato-Ata de Reunião do Conselho de Administração de 19/06/2019
Em 19/06/2019, às 17:30h, na sede social da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada, presença
dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Leonardo dos Santos Poça D’Água;
Secretária: Priscila Pereira Rodrigues. Deliberações: I. A reeleição para compor a diretoria, todos com
mandato de 2 anos. (a) Sr. Leonardo dos Santos Poça D’água, RG 29.599.333-9 (SSP/SP), CPF
298.372.378-0, para o cargo de Diretor-Presidente da Companhia; (b) Sr. Denis Viana Regis, RG 7.380.3777 (IFP/RJ), CPF 004.061.757-21, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia; II. Em complementação
aos indivíduos eleitos no item I acima, a eleição dos seguintes indivíduos para compor a diretoria da
Companhia, todos com mandato de 2 anos, permitida a reeleição. Os diretores ora eleitos assinaram seus
respectivos termos de posse no livro de atas da diretoria, onde prestaram suas declarações de
desimpedimento: (a) Sr. Leandro dos Santos Poça D’água, RG 29.599.332-7 (SSP/SP), CPF 214.528.92830, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; e (b) Sr. Anderson Paulucci da
Silva, RG 33246417-9 (SSP/SP), CPF 304671998-17, para o cargo de Diretor sem designação específica
da Companhia. SP, 19/06/2019. Mesa: Presidente: Leonardo dos Santos Poça D’Água; Secretária: Priscila
Pereira Rodrigues. JUCESP 498.071/19-4 em 13/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SEMANTIX TECNOLOGIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO S.A.

Diretoria
José Formoso Martínez
Diretor Presidente

QUINTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2021
Dona Margarida I Empreendimentos Imobiliários Ltda.

TELMEX DO BRASIL S.A.

ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƐ&ůƵǆŽƐĚĞĂŝǆĂ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
>ƵĐƌŽĂŶƚĞƐĚŽ/ZW:ĞĚĂ^>>
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ũƵƐƚĞƐĚŽ>ƵĐƌŽ;ƉƌĞũƵŝǌŽͿ>şƋƵŝĚŽ
ϰϲ͘ϵϳϱ ϯϮ͘ϴϮϬ ϰϳ͘ϱϬϱ ϯϰ͘ϭϵϬ
;>ƵĐƌŽͿƉƌĞũƵşǌŽĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽϰϵϬ
ϰϳϬ
515
512
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ>ƵĐƌŽƐĞZĞƐƵůƚĂĚŽƐ
(93)
(22)
(93)
(22)
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂWĂƚƌŝŵŽŶŝĂů;ϵϬͿ
(20)
(90)
(20)
ũƵƐƚĞĚĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŶƚĞƌŝŽƌĞƐ
(627)
(565)
(627)
(635)
;Ϯ͘ϰϯϯͿ (1.955)
>ƵĐƌŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿ>şƋƵŝĚŽũƵƐƚĂĚŽ
45
Ͳ
45
sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐƟǀŽƐĞ
WĂƐƐŝǀŽƐKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ϰϰ͘ϮϮϮ ϯϬ͘ϳϳϰ ϰϳ͘ϮϭϬ ϯϰ͘ϬϳϬ
ƵƉůŝĐĂƚĂƐĂZĞĐĞďĞƌ
dƌŝďƵƚŽƐĂZĞĐƵƉĞƌĂƌ
KƵƚƌŽƐsĂůŽƌĞƐ
;ϭ͘ϯϯϰͿ
ϰϲϱ ;ϭ͘ϭϴϯͿ
(125)
ƉůŝĐĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ;EĆŽŝƌĐƵůĂŶƚĞͿ;ϯϭͿ
16
ϲϰ
ϭϭϴ
92
;ϮϰͿ
30
;ϰϵϵͿ
KďƌŝŐĂĕƁĞƐ&ŝƐĐĂŝƐ
;ϭϬϰͿ
ϰϯ
(103)
ϰϭ
KƵƚƌĂƐKďƌŝŐĂĕƁĞƐ
259
103
ϭϵϴ
133
ĂŝǆĂŐĞƌĂĚŽŶĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
127
(16)
ϭϮϰ
(13)
(2)
2
(1)
/ZW:Ğ^>>WĂŐŽƐŶŽƉĞƌşŽĚŽ
ϰϯ͘ϮϮϵ ϯϭ͘ϯϲϰ ϰϲ͘ϯϯϵ 33.726
ĂŝǆĂ>şƋƵŝĚŽ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿŐĞƌĂͲ
ĚŽƉĞůĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
(6.915) (5.612) ;ϳ͘ϴϭϱͿ (5.957)
&ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂĚĂƐ
ƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ϯϲ͘ϯϭϱ Ϯϱ͘ϳϱϮ ϯϴ͘ϱϮϰ Ϯϳ͘ϳϲϵ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐZĞĐĞďŝĚŽƐ
;ϰϵϴͿ ;ϭ͘ϴϰϭͿ
;ϰϵϴͿ ;ϭ͘ϴϰϰͿ
ĂŝǆĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐ
ƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ϭϲϲ
ϴϰ
ϭϲϲ
ϴϰ
ϵϬϬ
ϵϰϱ
Ͳ
Ͳ
&ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂĚĂƐ
ƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞ&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
ϱϲϴ
;ϴϭϮͿ
;ϯϯϮͿ ;ϭ͘ϳϲϬͿ
WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞŽŶƐſƌĐŝŽƐ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐWĂŐŽƐ
ĂŝǆĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐ
ƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞ&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
ϭ
Ͳ
ϭ
Ͳ
;ϯϭ͘ϬϮϳͿ ;ϮϮ͘ϱϭϵͿ ;ϯϮ͘ϬϭϬͿ ;Ϯϯ͘ϱϭϯͿ
ƵŵĞŶƚŽ;ƌĞĚƵĕĆŽͿĚĞĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝͲ
ǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ͕ůşƋƵŝĚŽƐ
;ϯϭ͘ϬϮϲͿ ;ϮϮ͘ϱϭϵͿ ;ϯϮ͘ϬϬϵͿ ;Ϯϯ͘ϱϭϯͿ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽŝŶşĐŝŽĚŽƉĞƌşŽĚŽ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ
ĚĞĐĂŝǆĂŶŽĮŵĚŽƉĞƌşŽĚŽ
ϱ͘ϴϱϳ
Ϯ͘ϰϮϬ
ϲ͘ϭϴϯ
Ϯ͘ϰϵϲ
sĂƌŝĂĕĆŽŶŽĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ
ĚĞĐĂŝǆĂ
10.232
ϳ͘ϴϭϮ 11.279
ϴ͘ϳϴϯ
ϭϲ͘Ϭϴϵ 10.232 ϭϳ͘ϰϲϮ 11.279
ϱ͘ϴϱϳ
Ϯ͘ϰϮϬ
ϲ͘ϭϴϯ
Ϯ͘ϰϵϲ

EŽƚĂϳͲKďƌŝŐĂĕƁĞƐ&ŝƐĐĂŝƐ

ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϮϬ ϮϬϭϵ ϮϬϮϬ ϮϬϭϵ
151
120
162
132
ϭϴ
7
ϭϴ
ϴ
ϴϱ
ϯϰ
ϴϱ
35
121
ϴϬ
121
ϴϬ
1
3
2
ϰ
1
1
1
2
6
2
6
1.297
ϴϳϴ ϭ͘ϴϲϭ ϭ͘ϯϮϰ
ϰϭϵ
297
ϲϴϵ
590
Ϯ͘Ϭϵϰ ϭ͘ϰϮϳ Ϯ͘ϵϰϬ Ϯ͘ϭϴϬ
EŽƚĂϴͲĂƉŝƚĂů^ŽĐŝĂůKĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĞŵϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵĠĚĞZΨ
ϭ͕ϮŵŝůŚĆŽ͕ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽ͕ĚŝǀŝĚŝĚŽĞŵƵŵŵŝůŚĆŽĚĞĂĕƁĞƐ
ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͘EŽƚĂϵͲZĞĐĞŝƚĂƐ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ZĞĐĞŝƚĂƌƵƚĂ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
>ŝĐĞŶĕĂƐĚĞhƐŽ
ϯϬ͘ϴϲϵ 22.553 31.737 Ϯϯ͘ϮϮϰ
^ƵƉŽƌƚĞĞĚŝĐĂĚŽ
3.362 ϰ͘ϵϭϰ ϰ͘ϭϯϴ ϱ͘ϲϴϲ
,ŽƌĂƐĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
9.120 ϳ͘ϰϱϳ 11.761 ϵ͘ϴϲϴ
,ŽƌĂƐŽŶƐƵůƚŽƌŝĂƐ
WƌŽũĞƚŽƐ
21.635 ϭϰ͘ϴϵϭ 21.635 16.029
>ŝĐĞŶĕĂƐĚĞhƐŽĞ^ĞƌǀŝĕŽ
317
355
317
355
ǆƉŽƌƚĂĕĆŽ^ŽŌǁĂƌĞƐ
ϭϰϲ
75
ϭϰϲ
75
,ŽƌĂƐĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ^ƋƵĂĚ
ϭ͘ϳϴϵ
- ϭ͘ϳϴϵ
KƵƚƌŽƐ^ĞƌǀŝĕŽƐ
ϰϱ
ϰϯϭ
ϰϱ
ϰϯϭ
ϲϳ͘Ϯϴϯ ϱϬ͘ϲϳϱ ϳϭ͘ϱϲϳ ϱϱ͘ϲϲϴ
ĞĚƵĕƁĞƐĚĞsĞŶĚĂƐ
;ͲͿdƌŝďƵƚŽƐƐŽďƌĞǀĞŶĚĂ
(3.793) ;Ϯ͘ϴϱϵͿ (3.793) ;Ϯ͘ϴϱϵͿ
ZĞĐĞŝƚĂ>şƋƵŝĚĂ
ϲϯ͘ϰϴϵ ϰϳ͘ϴϭϲ ϲϳ͘ϳϳϰ ϱϮ͘ϴϬϵ
EŽƚĂϭϬͲǀĞŶƚŽƐ^ƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐŽŵƉĂŶŚŝĂĂǀĂůŝŽƵŽƐŝŵƉĂĐƚŽƐĚŽKs/Ͳϭϵ;͚ŶŽǀŽĐŽƌŽŶĂǀşƌƵƐ͛ͿŶŽƐƐĂůĚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĞŵϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬĞŶĆŽ
ǀĞƌŝĮĐŽƵŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĂũƵƐƚĞƐ͘/ŶĨŽƌŵĂ͕ĂŝŶĚĂ͕ƋƵĞŶĆŽĨŽŝƉŽƐƐşǀĞůĞƐƟŵĂƌ
ŽƐĞĨĞŝƚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞϮϬϮϭ͘ĞŵƉƌĞƐĂĞƐƚĄĂĚŽƚĂŶĚŽŵĞĚŝĚĂƐĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽĚĞƐĞƵƐĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͕ĐůŝĞŶƚĞƐĞƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĕƁĞƐĚĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐƐĂŶŝƚĄƌŝĂƐ͘
/ZZ&ĂZĞĐŽůŚĞƌ
W/^ĂZĞĐŽůŚĞƌ
ŽĮŶƐĂZĞĐŽůŚĞƌ
/^^ĂZĞĐŽůŚĞƌ
W/^ͬŽĮŶƐͬ^>>ĂZĞĐŽůŚĞƌ
/ZZ&ZĞƟĚŽƐŽďƌĞ^ĞƌǀŝĕŽƐdŽŵĂĚŽƐ
/^^ZĞƟĚŽƐŽďƌĞ^ĞƌǀŝĕŽƐdŽŵĂĚŽƐ
/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂĂZĞĐŽůŚĞƌ
ŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ^ŽĐŝĂůĂZĞĐŽůŚĞƌ

ŝƌĞƚŽƌŝĂ
ĞůƐŽ:ŽƐĠŶĚƌŝĂŶŝ- Diretor de Produtos
tĂŐŶĞƌDŽƌĞŶŽͲŝƌĞƚŽƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽĞ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
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São Paulo Locação de Torres Ltda.
CNPJ nº 12.367.698/0001-67 - NIRE 35.224.521.500
Ata de Reunião dos Sócios
Data, Horário e Local: 24/03/2021, às 11 horas, na Rua Surubim, 577, 2º andar, salas 22, 23 e 24, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada, conforme disposto no
artigo 1.072, §2º da Lei 10.406/2002. Presença: Sócios representando a totalidade do capital social: (a) GTS LUXCO S.À R.L, CNPJ nº 40.721.697/0001-04, neste ato
representada por seu bastante procurador, José Augusto Varela Nuñez, RNE nº V754212-8 e CPF nº 234.991.248-58; e (b) GTS SAT, LLC, CNPJ nº 12.922.728/000150, neste ato representada por seu bastante procurador, José Augusto Varela Nuñez, acima qualificado. Mesa: Presidente: José Augusto Varela Nuñez. Secretária:
Cláudia Regina Correia dos Santos. Ordem do Dia/Deliberações: “Aprovadas por unanimidade”: 1. A redução do capital social da Sociedade de R$35.777.741,00,
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, para R$247.741,00, com uma redução efetiva, portanto, de R$35.530.000,00, em razão de
o capital social ser considerado excessivo para consecução do objeto social da Sociedade, de acordo com artigo 1.082, II, do Código Civil. A redução será feita
mediante o cancelamento de 35.530.000 quotas da Sociedade, todas detidas pela sócia GTS LUXCO S.À R.L. Com anuência da sócia GTS SAT, LLC, o montante a ser
reembolsado pela Sociedade como resultado da redução de capital ora aprovada será integralmente pago à sócia GTS LUXCO S.À R.L. 2. Passa, portanto, o capital
social da Sociedade a ser distribuído da seguinte forma: GTS LUXCO S.À R.L. possui 247.740 quotas no valor nominal de R$1,00 cada, totalizando uma participação
no capital social da Sociedade no valor de R$247.740, e GTS SAT, LLC possui 1 quota no valor nominal de R$1,00, totalizando uma participação no capital social da
Sociedade no valor de R$1,00. A administração da Sociedade fica autorizada a tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das deliberações
ora tomadas pelos sócios, inclusive a publicação do extrato da presente ata, para fins e nos termos do artigo 1.084 do Código Civil, e o pagamento e a remessa do
capital aos sócios, observados os termos e condições aprovados e a legislação em vigor. Os sócios assinarão oportunamente uma Alteração do Contrato Social da
Sociedade refletindo a redução de capital ora aprovada. As deliberações aqui tomadas obrigarão a Sociedade desde a presente data, inclusive para fins do pagamento dos valores devidos aos sócios em decorrência da redução de capital, sendo certo que, em havendo oposição de credores dentro do prazo legal de 90 dias
contado da publicação do extrato desta ata, conforme disposto no artigo 1.084 do Código Civil, os sócios assumirão solidária e conjuntamente a responsabilidade
pelo pagamento da dívida exigida, promovendo o aporte de recursos adicionais na Sociedade conforme necessário para quitar a dívida junto aos(s) credor(es),
sem que restem prejudicadas as deliberações aqui adotadas. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata, a qual, foi lida, aprovada e por todos
os presentes assinada. Mesa: José Augusto Varela Nuñez - Presidente; Cláudia Regina Correia dos Santos - Secretária. Sócios: GTS II LUXCO S.À R.L - José Augusto
Varela Nuñez - Procurador; GTS II SAT, LLC - José Augusto Varela Nuñez - Procurador.
São Paulo Cinco Locação de Torres Ltda.
CNPJ nº 17.766.018/0001-00 - NIRE 35.227.437.577
Ata de Reunião dos Sócios
Data/Horário/Local: 24/03/2021, às 11 horas, na Rua Surubim, 577, 2º andar, salas 22 e 23, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada, conforme disposto no
artigo 1.072, §2º da Lei 10.406/2002. Presença: Totalidade do capital social: (a) GTS II LUXCO S.À R.L, CNPJ nº 40.721.699/0001-01, neste ato representada por
seu bastante procurador, José Augusto Varela Nuñez, RNE nº V754212-8 e CPF nº 234.991.248-58; e (b) GTS II SAT, LLC, CNPJ nº 17.834.820/0001-81, neste ato
representada por seu bastante procurador, José Augusto Varela Nuñez, acima qualificado. Mesa: Presidente: José Augusto Varela Nuñez. Secretária: Cláudia
Regina Correia dos Santos. Ordem do Dia/Deliberações: “Aprovadas por unanimidade”: 1. A redução do capital social da Sociedade de R$389.633.824,00,
totalmente subscrito e integralizado, para R$388.133.824,00, com uma redução efetiva, portanto, de R$1.500.000,00, em razão de o capital social ser considerado excessivo para consecução do objeto social da Sociedade, de acordo com artigo 1.082, II, do Código Civil. A redução será feita mediante o cancelamento
de 1.500.000 quotas da Sociedade, todas detidas pela sócia GTS II LUXCO S.À R.L. Com anuência da sócia GTS II SAT, LLC, o montante a ser reembolsado pela
Sociedade como resultado da redução de capital ora aprovada será integralmente pago à sócia GTS II LUXCO S.À R.L. 2. Passa, portanto, o capital social da
Sociedade a ser distribuído da seguinte forma: GTS II LUXCO S.À R.L. possui 388.133.823 quotas no valor nominal de R$1,00 cada, totalizando uma participação
no capital social da Sociedade no valor de R$388.133.823,00, e GTS II SAT, LLC possui 1 quota no valor nominal de R$1,00, totalizando uma participação no
capital social da Sociedade no valor de R$1,00. A administração da Sociedade fica autorizada a tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das deliberações ora tomadas pelos sócios, inclusive a publicação do extrato da presente ata, para fins e nos termos do artigo 1.084 do Código Civil,
e o pagamento e a remessa do capital aos sócios, observados os termos e condições aprovados e a legislação em vigor. Os sócios assinarão oportunamente
uma Alteração do Contrato Social da Sociedade refletindo a redução de capital ora aprovada. As deliberações aqui tomadas obrigarão a Sociedade desde a
presente data, inclusive para fins do pagamento dos valores devidos aos sócios em decorrência da redução de capital, sendo certo que, em havendo oposição
de credores dentro do prazo legal de 90 dias contado da publicação do extrato desta ata, conforme disposto no artigo 1.084 do Código Civil, os sócios assumirão solidária e conjuntamente a responsabilidade pelo pagamento da dívida exigida, promovendo o aporte de recursos adicionais na Sociedade conforme
necessário para quitar a dívida junto aos(s) credor(es), sem que restem prejudicadas as deliberações aqui adotadas. Encerramento: Nada mais havendo a ser
tratado, lavrou-se a ata, a qual, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Mesa: José Augusto Varela Nuñez - Presidente; Cláudia Regina Correia
dos Santos - Secretária. Sócios: GTS II LUXCO S.À R.L - José Augusto Varela Nuñez - Procurador; GTS II SAT, LLC - José Augusto Varela Nuñez - Procurador.

SEMANTIX TECNOLOGIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ n° 09.162.524/0001-53 - NIRE 35.300.499.433
Extrato - Ata de Reunião do Conselho de Administração em 29/04/2020
Em 29/04/2020, às 9h, via teleconferência. Convocação: Edital de convocação enviado nos termos do §3º do
Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia. Presença e Instalação: Presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração da Companhia e com a participação de Daniel Malandrin, Adriano Alcalde, Allan
David Goldberg. Mesa: Sr. Leonardo dos Santos Poça D’Água, Presidente; Sr. Leonardo Augusto Oliveira Dias,
Secretário. Deliberações: (i) a constituição de uma empresa, subsidiária da Semantix Participações S. A. , que
exercerá as atividades de meio de pagamento (Semantix Pay). Foi aprovado, também por unanimidade de votos,
o investimento de até R$ 2.000.000,00 para esta nova empresa; (ii) ratificaram o conhecimento do pedido de
renúncia do Diretor Financeiro, Denis Viana Regis, aprovado, por unanimidade de votos, sua destituição do cargo
de Diretor Financeiro da Companhia; (iii) aprovadas por unanimidade as demonstrações financeiras e parecer
dos auditores independentes referentes ao exercício findo em 31/12/2019, bem como autorizada sua publicação
para realização da AGO da Companhia; e (iv) aprovado, de forma unânime, o aumento de capital no valor de
R$ 2.950.000,00. Os diretores ficam autorizados a praticar todos os atos necessários à constituição da nova
empresa e aumento de capital social da Semantix Participações S.A. SP, 29/04/2020. Leonardo dos Santos Poça
D’Água - Presidente; Leonardo Augusto Oliveira Dias - Secretário. JUCESP - 231.063/20-9 em 02/07/2020.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0040223-88.2020.8.26.0100. A MM. Juíza
de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Mariana de Souza Neves
Salinas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Washington Rogério Cezar Me, CNPJ 05.418.770/0001-72,
na pessoa de seu representante legal e a Washington Robério Cezar, CPF 172.030.438-60, que a Ação de
Procedimento Comum, requerida por HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, foi julgada procedente em parte,
condenando os réus ao pagamento de R$ 170.741,23 (agosto/2020), corrigidos monetariamente, bem como a
custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando os executados em lugar ignorado, expediu-se
RSUHVHQWHSDUDTXHHPGLDVDÀXLUDSyVRVGLDVVXSUDHIHWXHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRGRGpELWR
sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §§ 1º
e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que os
executados, independente de penhora ou nova intimação, ofereçam suas impugnações (art. 525 do C.P.C.).
6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6%H
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004049-68.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do
Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Serqualix Sermarketing Qualidade - Terceirização de Mão de Obra Ltda, CNPJ 72.686.389/0001-81, na pessoa de seu representante legal, que Ciclusa
- Parafusos e Ferramentas Ltda, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 13.900,47 (03/20117), referente
ao inadimplemento de 04 duplicatas, com vencimentos em 27.01.2017, 03.02.2017, 10.02.2017 e 17.02.2017, nos valores de R$ 4.200,00,
R$ 4.200,00, R$ 4.200,00 e R$ 1.000,00, respectivamente. Estando a executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para
QUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEªOªQUANTUMªRECLAMADO ªACRESCIDOªDEªJUROSªEªCORREÎÍOªMONETÈRIA ªBEMªCOMOªHONORÈRIOSª
ADVOCATÓCIOSªlXADOSªEMªªSOBREªOªTOTALªDOªDÏBITOªATUALIZADO ªANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAª
lCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAªmUIRªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªQUEªOFEREÎAªEMBARGOS ªFACULTANDOªAªEXECUTADAªNESSEª
PRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDAªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOªOªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªREQUERERªOª
PAGAMENTOªDOªSALDOªEMªªSEIS ªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEªCORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALª
EMªCASOªDEªREVELIAªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª3ERÈªOªPRESENTE ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª"ªªEª

CNPJ n° 09.162.524/0001-53 - NIRE 35.300.499.433
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 23/08/2019
Em 23/08/2019, às 14h, na sede social da Companhia. Convocação: Edital de Convocação publicado nos termos dos
artigos 123 e 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), no jornal “Gazeta de São Paulo”, das edições dos dias 16, 19 e
20/08/2019, respectivamente; e no jornal “DOESP”, nas páginas 31, 07 e 18 das edições dos dias 16, 17 e 20/08/2019,
respectivamente. Presença e Instalação: Presentes acionistas representando mais da metade do capital social da
Companhia. Mesa: Presidente: Leonardo dos Santos Poça D’Água; Secretário: Fernando Carvalho. Deliberações: (i)
Nos termos do acordo de acionistas da Companhia, os acionistas Leonardo dos Santos Poça D’Água, Leandro dos
Santos Poça D’Água e Leonardo Augusto Oliveira Dias decidiram, em conjunto, aprovar a destituição do Sr. Anderson
Paulucci da Silva, RG 33.246.417-9 SSP/SP, CPF 304.671.998-17, do cargo de conselheiro da Companhia. Em
seguida, os demais acionistas da Companhia aceitaram a referida destituição, a qual terá eficácia a partir da presente
data. (ii) Em substituição ao conselheiro ora destituído, os acionistas Leonardo dos Santos Poça D’Água, Leandro dos
Santos Poça D’Água e Leonardo Augusto Oliveira Dias deliberaram, em conjunto, a eleição do Sr. Dorival Dourado
Junior, RG 6.972.294 (SSP/SP), CPF 914.735.788-68, para o cargo de membro do conselho de administração da
Companhia. O conselheiro foi eleito para cumprir o prazo de gestão do substituído, cujo mandato era até 19/06/2021.
São Paulo, 23/08/2019. Mesa: Presidente: Leonardo dos Santos Poça D’Água; Secretário: Fernando Carvalho. JUCESP
- 510.782/19-0 em 24/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SEMANTIX TECNOLOGIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ n° 09.162.524/0001-53 - NIRE 35.300.499.433
Extrato - Ata de Reunião do Conselho de Administração de 23/08/2019
Em 23/08/2019, às 16h, na sede social da Companhia. Convocação: Edital de Convocação enviado
nos termos do §3º do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia. Presença e Instalação: Em 1ª
convocação, com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa:
Presidente: Leonardo dos Santos Poça D’Água; Secretária: Priscila Pereira Rodrigues. Deliberações:
Deliberaram pela aprovação da destituição do Sr. Anderson Paulucci da Silva, RG 33246417-9
SSP/SP, CPF 304.671.998-17. SP, 23/08/2019. Mesa: Presidente: Leonardo dos Santos Poça D’Água;
Secretária: Priscila Pereira Rodrigues. JUCESP - 510.783/19-3 em 24/09/2019. Gisela Simiema Ceschin
- Secretária Geral.

SEMANTIX TECNOLOGIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ nº 09.162.524/0001-53 - NIRE 35.300.499.433
Extrato - Ata de Reunião do Conselho de Administração de 02/09/2020
Em 02/09/2019, às 10h, na sede social da Companhia. Convocação: Edital de Convocação enviado
nos termos do §3º do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia. Presença e Instalação: Presença
da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Presidente: Leonardo
dos Santos Poça D’Água; Secretário: Leandro dos Santos Poça D’Água. Deliberações: Deliberaram
pela aprovação da eleição do Sr. Lucas Reis Almeida Mattos, RG MG10272044 SSP/MG, CPF
053.438.306-84. O diretor foi eleito para cumprir o seu mandato até 19/06/2021. SP, 02/09/2019. Mesa:
Presidente: Leonardo dos Santos Poça D’Água; Secretário da Mesa: Leandro dos Santos Poça D’Água.
JUCESP - 510.784/19-7 em 24/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha S.A.
C.N.P.J. 49.912.199/0001-13
Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Convocamos os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em AGO/AGE, a realizar-se no dia 17/04/2021,
às 10:00 hs, na sede social da Sociedade, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma
Google Meet (https://meet.google.com), por meio de link a ser enviado juntamente das instruções para
acesso e participação da mesma, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia: AGO:
a) Leitura, discussão e votação do relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício findo de 31/12/2020; b) Destinação do Lucro Líquido do Exercício;
c) Pagamento de Dividendos; d) Instalação do Conselho Fiscal e eleição dos membros titulares e seus
suplentes. AGE: a) Aumento do Capital Social e consequente alteração do Artigo 6º do Estatuto Social.
b) Alterações nos cargos da composição da Diretoria e suas respectivas competências, com a consequente
alteração da Seção II - Diretoria e demais artigos relacionados do Estatuto Social. As deliberações acima serão
realizadas via Boletim de Voto a Distância, conforme previsto na IN DREI Nº 79, de 14/04/2020. Para
participação, os acionistas deverão enviar ao endereço da Sociedade, o Boletim de Voto a Distância
completamente preenchido e assinado, com antecedência mínima de 15 dias úteis, juntamente de cópia
autenticada de documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe profissional
oficialmente reconhecidas) ou, preferencialmente, via e-mail, no endereço assembleia2021@penha.com.br.
A partir da data desta publicação, estarão disponíveis aos acionistas na sede social da Sociedade, cópias do
relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em
31/12/2020, as quais também serão encaminhadas através do e-mail de cada acionista.
Itapira, 23 de Março de 2021. Conselho de Administração

COOPERATIVA PAULISTA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE DANÇA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Sandro Borelli no uso de suas atribuições conforme o artigo 20 do Estatuto Social da Cooperativa Paulista de Trabalhos dos
Proﬁssionais de Dança – CPD, convoca os 157 (cento e cinquenta e sete) cooperados ativos da supracitada cooperativa, para
comparecem à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada virtualmente pelo aplicativo Zoom no seguinte link:
(https://us02web.zoom.us/j/83558727139?pwd=K2hXd1l2R1RmVGo3emNBQ0F2ejZpZz09), no dia 24 de abril de 2021, em
1ª convocação às 16 horas, com 2/3 (dois terços) dos seus cooperados ativos; em 2ª convocação às 16h15, com metade mais
um dos seus cooperados, ou em 3ª convocação às 16h30 com o mínimo de 32 (trinta e dois) cooperados que corresponde a
20% de total de sócios. Serão deliberados os assuntos da Assembleia Geral Ordinária, na seguinte ordem do dia:
a) Prestação de contas do órgão da Administração, compreendendo Balanço Geral do exercício de 2020, das Contas de
Sobras e Perdas, parecer do Conselho Fiscal e do Relatório da Diretoria, documentos estes que estarão à disposição dos
cooperados, em sua sede social; b) Apresentação de relatório físico de atividades desenvolvidas pela Diretoria no ano de
2020; c) Eleição dos membros do Conselho Administrativo; d) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; e) Assuntos gerais.
São Paulo/SP, 24 de março de 2021. Sandro Borelli - Presidente

B.BLEND MÁQUINAS E BEBIDAS S.A.
CNPJ nº 22.172.203/0001-06

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em Reais)
Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalente de Caixa
Contas a Receber
Estoques
Impostos a recuperar
Adiantamentos
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Tributos diferidos
Impostos e contribuições a recuperar
Outros créditos
Imobilizado Líquido
Intangivel Líquido
Total do ativo

Receita líquida de vendas
Custo das mercadorias vendidas
Lucro bruto
Receitas/(despesas) operacionais:
Despesas com pessoal
Despesas comerciais
Despesas administrativas
Depreciacao e amortização
Despesas tributárias
Despesas indedutíveis
Despesas com provisões

BALANÇOS PATRIMONIAIS
2020
2019 Passivo
22.525.536 17.246.642 Passivo circulante
7.850.815
4.347.578 Fornecedores
6.550.273
3.966.515 Obrigações Trabalhistas
3.673.070
2.448.737 Obrigações Tributarias
3.767.716
5.221.591 Contas a pagar
683.663
1.262.220 Adiantamentos de clientes
Provisões Para Contingência
86.869.958 82.111.025 Passivo não circulante
36.559.006 39.121.286 Partes relacionadas
42.060.847 34.319.834 Patrimônio líquido
2.019.640
2.019.640 Capital social
6.230.465
6.650.266 Adiantamento para
50.310.952 42.989.740 futuro aumento de capital
34.892.909 37.947.304 Lucro/Prejuízo Acumulado
1.666.097
1.173.982 Lucro/Prejuízo do Período
Total do passivo
109.395.494 99.357.667 e patrimônio líquido
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
2020
2019
23.028.165 14.831.221 Lucro operacional antes
(21.346.196) (14.729.784) do resultado financeiro
1.681.969
101.437
Resultado financeiro
(4.908.690) (3.937.103) Receitas financeiras
(2.772.660) (1.947.098) Despesas financeiras
(10.876.751) (8.094.388)
(4.666.348) (4.447.518) Lucro antes da provisão
(122.836)
(110.356) para o IRPJ e a CSLL
(2.083)
(58.341) IRPJ e CSLL - diferido
273.130
110.479 Lucro líquido do exercício

2020
2019
14.570.255 13.565.375
12.258.234 11.287.620
841.379
726.701
263.677
164.460
1.139.271
920.556
67.693
192.907
–
273.130
23.148.072 15.262.251
23.148.072 15.262.251
71.677.168 70.530.041
139.769.885 139.769.885
15.623.292
–
(69.239.844) (57.985.436)
(14.476.165) (11.254.408)
109.395.494

99.357.667

2020

2019

(21.394.268) (18.382.888)
(1.145.289)
322.379
(822.910)

(1.363.762)
1.168.671
(195.091)

(22.217.178) (18.577.979)
7.741.013
7.323.571
(14.476.165) (11.254.408)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
2020
2019
(14.476.165) (11.254.408)
–
–
(14.476.165) (11.254.408)

Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Total dos resultados abrangentes

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Reserva de lucros
Capital social Prejuízos acumulados
139.769.885
(57.985.436)
–
–
(11.254.408)
–
–
139.769.885
(69.239.844)
–
15.623.292
–
(14.476.165)
139.769.885
(83.716.009)

Total
81.784.449
–
(11.254.408)
–
70.530.041
15.623.292
(14.476.165)
71.677.167

Saldos em 31/12/2018
Aumento de capital social
Prejuízo do exercício
Ajuste de exercicios anteriores
Saldos em 31/12/2019
Adiantamento para futuro aumento de capital
Lucro líquido do exercício
Saldos em 31/12/2020

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
2020
2019 Das atividades operacionais
Das atividades operacionais
Lucro líquido antes do IRPJ e da CSLL
(22.217.178) (18.577.979) Fluxo de caixa das ativiAjustes para conciliar o resultado
dades de investimento
às disponibilidades geradas
Aquisição de ativo imobilizado
pelas atividades operacionais:
Caixa líquido aplicado nas
Imposto de renda e
atividades de investimento
contribuição social diferidos
7.741.013
7.323.571 Fluxo de caixa das ativiEstorno provisão
(273.130)
426.651 dades de financiamento
Depreciação e amortização
4.334.683
4.126.989 Liquidação de empréstimos
Amortização Arrendamento Mercantil
331.664
320.529 Operações com partes relacionadas
Decréscimo/(acréscimo) em ativos
Caixa líquido proveniente
Contas a receber de clientes
(2.583.758) (1.926.279) das atividades de financiamento
Adiantamentos
1.213.129
174.489
Estoques
(1.224.332) (2.380.629) Das atividades de financiaTributos a recuperar
(6.287.137) (7.725.351) mento com acionistas
Despesas antecipadas
(193.100)
(9.198) Pagamento de Arrendamento
Outros créditos
–
71.000 Adiantamento para
(Decréscimo)/ acréscimo em passivos
futuro aumento de capital
Fornecedores
1.067.835
1.914.541 Ajuste de exercicios anteriores
Obrigações trabalhistas
114.679
232.088 Caixa líquido proveniente
Obrigações tributárias
96.806
(125.808) das atividades de financiaProvisão de contas a pagar
–
(42.610) mento com acionistas
Contas a pagar
136.339
25.560 Redução líquida de caixa
Caixa líquido (aplicado nas)/
e equivalentes de caixa
proveniente das operações
(17.742.487) (16.172.437) Caixa e equivalentes de caixa
Imposto de renda e contribuição
No início do exercício
social - pagos
–
– No final do exercício
Caixa líquido(aplicado nas)/proveRedução líquida de caixa
niente das atividades operacionais (17.742.487) (16.172.437) e equivalentes de caixa

2020

2019

(1.763.527)

(3.108.493)

(1.763.527) (3.108.493)
–
7.741.013

–
5.122.697

7.741.013

5.122.697

(355.054)

(341.045)

15.623.292
–

–
–

15.268.238

(341.045)

3.503.238 (14.499.279)
4.347.578
7.850.815

MARCO AURÉLIO HUERTA RODRIGUES ALVES
Diretor

18.846.856
4.347.578

3.503.238 (14.499.279)

DIRETORIA
FERNANDO LUCAS CORREA DA SILVA
Contador CRC SP 262.012/O-1
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Petrobras aprova venda da
Refinaria Landulpho Alves
O Conselho de Administração da Petrobras aprovou na
quarta-feira (24) a venda da
Refinaria Landulpho Alves, na
Bahia, e de seus ativos logísticos associados para a Mubadala Capital por US$ 1,65 bilhão (cerca de R$ 9,1 bilhões). A refinaria será a primeira dentre as oito que estão
em processo de venda a ter o
contrato assinado.
A venda da Landulpho Alves
integra o compromisso firmado
pela Petrobras com o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para a abertura do
setor de refino no Brasil.
Após a venda das oito refinarias, a Petrobras permanecerá
com capacidade de refino de
1,15 milhão de barris por dia

(bpd), com foco na produção de
combustíveis mais eficientes e
sustentáveis. Para isso, a Petrobras investirá em tecnologias
para tornar as refinarias duplamente resilientes, tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico. A projeção é dobrar, em
cinco anos, a oferta nessas refinarias de diesel S-10, de menor
emissão, e a custos cada vez mais
competitivos.
O presidente da Petrobras,
Roberto Castello Branco, destacou a importância da operação.
“Hoje é um dia muito feliz para
a Petrobras e o Brasil. É o começo do fim de um monopólio
numa economia ainda com monopólios em várias atividades. O
desinvestimento da Refinaria
Landulpho Alves contribui para

a melhoria da alocação de capital, redução do ainda elevado
endividamento e para iniciar um
processo de redução de riscos
de intervenções políticas na precificação de combustíveis, que
tantos prejuízos causaram para a
Petrobras e para a própria economia brasileira.”
Castello Branco ressaltou
que a empresa não está inovando, pois, há mais de uma década,
grandes empresas privadas de
petróleo no mundo vêm alienando expressiva parcela de sua capacidade de refino, na busca da
maximização do retorno do seu
capital. “A transação satisfaz,
sem dúvida, os melhores interesses dos acionistas da Petrobras e do Brasil”, afirmou.
Segundo a Petrobras, ne-

nhum empregado da companhia
será demitido com a transferência do controle da refinaria para
o novo dono.
Os empregados que decidirem permanecer poderão optar por transferência para outras áreas da empresa. Há
também a possibilidade de
adesão a um programa de desligamento voluntário, com pacote de benefícios.
De acordo com a empresa,
os processos de desinvestimento vêm sendo conduzidos com
transparência e respeito aos empregados. A companhia informa
que divulga interna e externamente as principais etapas do
processo e dá todo o apoio aos
profissionais envolvidos. (Agencia Brasil)

Brasil lança campanha no Dia
Mundial de Combate à Tuberculose
O Brasil registrou, no ano
passado, 66.819 casos novos de
tuberculose, o que representa
um coeficiente de incidência de
31,6 casos por 100 mil habitantes.
O total mostra uma queda em relação a 2019, quando a incidência atingiu 37,4 casos por 100 mil habitantes. De acordo com o Ministério da
Saúde, a queda ocorreu em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Com o resultado, o país
continua listado entre os 30 países
com alta carga para a tuberculose,
sendo considerado Organização
Mundial de Saúde (OMS) como prioritário para o controle da doença
no mundo. Devido às medidas sanitárias de isolamento social, os pacientes com tuberculose buscaram menos as unidades de saúde
para tratamento, com receio de
contaminação pela covid-19.
Os números foram divulgados na quarta-feira (24), no Dia
Mundial de Combate à Tuberculose, pelo Ministério da Saúde,
que considera essencial conhecer
os indicadores epidemiológicos
da doença para planejar ações que
visem ao controle da doença.
De acordo com o Boletim
Epidemiológico especial, pessoas da raça ou cor preta e parda
apresentaram a maior prevalência de tuberculose no período
2011 a 2020, variando de 60,2%
a 66,8% dos casos novos. No
mesmo período, 46.130 casos
(69%) ocorreram em pessoas do
sexo masculino. Os maiores coeficientes de incidência de tuberculose (acima de 51 casos
por 100 mil habitantes) foram
observados nos estados do Rio
de Janeiro, Amazonas e Acre.
A proporção de cura entre os
casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação por exame laboratorial no Brasil foi de
70,1%, em 2019. Os estados do
Amapá, Rondônia, Piauí, Ceará,
Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Bahia e Espírito Santo apresentaram percentuais de cura abaixo
do percentual nacional, enquanto o Acre foi a unidade da Federação que apresentou o maior percentual de cura (89,2%).
Entre as populações mais

vulneráveis ao adoecimento, observou-se aumento na ocorrência de tuberculose no período de
2015 a 2020, com a variação de
casos subindo de 5.860 para
8.978, na população presa; de
837 a 1.043, nos profissionais
de saúde; de 335 a 542, em imigrantes; e de 1.689 a 2.071, na
população em situação de rua.
Em 2020, houve queda de
16% na notificação de casos novos de tuberculose em comparação com 2019. Essa redução
foi mais acentuada a partir de
abril, com o mês de maio mostrando a maior variação do período (-34%) em relação aos casos notificados.
Ao mesmo tempo, na comparação do mesmo período, houve diminuição de 14% no consumo de cartuchos de teste rápido molecular para tuberculose. Na comparação de maio do
ano passado com maio de 2019,
a diminuição no consumo de cartuchos atingiu 44% 2019.
O Ministério da Saúde advertiu que o boletim foi elaborado em um contexto atípico,
marcado pela pandemia do novo
coronavírus e, portanto, serve
como uma prévia “do comportamento da tuberculose diante
do enfrentamento da covid-19,
a fim de servir como norteador
de ações estratégicas e do monitoramento da doença no país”.
Com o objetivo de mobilizar
a população e orientar sobre sintomas e tratamento, o Ministério da Saúde promove a partir de
hoje a Semana de Mobilização e
Luta contra a Tuberculose. O secretário de Vigilância em Saúde,
Arnaldo Medeiros, destacou que
a tuberculose continua sendo um
importante problema de saúde
pública no Brasil.
“Para diminuir os efeitos da
pandemia da covid-19, é necessário organizar a oferta de diagnóstico e tratamentos, se atentando aos sintomas, especialmente a tosse. Além disso, é preciso garantir as estratégias de suporte social para que as pessoas
tenham possibilidade de finalizar o tratamento”, afirmou.

Receita adia pagamento do
Simples Nacional
em três meses
Os micro e pequenos empresários e os microempreendedores individuais (MEI)
deixarão de pagar as parcelas
do Simples Nacional pelos
próximos três meses, de abril
a junho, anunciou há pouco o
secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto. A medida foi decidida na quarta-feira (24) em
reunião extraordinária do Comitê Gestor do Simples Nacional.
De julho a dezembro, os tributos que deixaram de ser recolhidos serão pagos em seis prestações. A medida, informou Tostes Neto, ajudará 5,5 milhões de
micro e pequenas empresas e
11,8 milhões de MEI e envolverá a postergação do pagamento
de R$ 27,8 bilhões em tributos
federais, estaduais e municipais.
A medida será publicada no
Diário Oficial da União desta
quinta-feira (25). Segundo Tostes Neto, o adiamento beneficiará segmentos da economia que
mais geram empregos em meio
ao agravamento da pandemia de
covid-19.
“Com esse diferimento, estamos adotando uma medida de
alívio para dar fôlego a esse universo de contribuintes ter me-

lhores condições de ultrapassar
esse período mais crítico em
que os impactos econômicos e
da pandemia se fazem sentir
principalmente nos negócios
que estão fechados e sem a possibilidade de geração de receitas”, declarou.
O secretário da Receita ressaltou que, por enquanto, o Fisco não pensa em adiar o prazo
de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física,
como ocorreu no ano passado.
Segundo Tostes, o volume de
entregas está superior ao registrado no mesmo período de
2020 e acima da expectativa, o
que dá tempo para a Receita avaliar se há a necessidade de mudar a data.
“No caso das declarações de
Imposto de Renda Pessoa Física, fazemos o monitoramento diário. Os números de hoje indicam
a entrega, até o momento, de
7,826 milhões de declarações. No
mesmo período do ano passado,
tínhamos recebido 5,7 milhões.
Os números estão até acima da expectativa. O prazo regular vai até
30 de abril. Então, temos tempo
de avaliar se há a necessidade ou
não de prorrogação”, disse Tostes
Neto. (Agencia Brasil)

O ministério divulgou também a campanha institucional de
comunicação Não Fique na Dúvida, Fique Livre da Tuberculose. A campanha alerta para a importância do diagnóstico precoce e tratamento da tuberculose,
esclarecendo que tosse por três
semanas ou mais é um dos sinais
importantes da doença. O objetivo é reforçar a disponibilidade
do diagnóstico e tratamento no
Sistema Único de Saúde (SUS),
além de enfatizar a necessidade
de seguir com o tratamento até
o final para alcançar a cura.
De acordo com o ministério,
cinco novas tecnologias para o
diagnóstico e tratamento da tuberculose foram incorporadas
ou estão em processo de aquisição pelo SUS. O objetivo é promover um diagnóstico mais rápido e ampliar os esquemas terapêuticos.
Para o d iagnóstico da tuberculose, houve aumento do acesso
aos testes, de forma padronizada.
Entre os testes, está a cultura líquida automatizada, que “amplia a
qualidade da cultura e acelera o
diagnóstico”. Além disso, ainda
neste mês de março, foi recomendada a incorporação do teste de
fluxo lateral para detecção de lipoarabinomanano em urina (LFLAM), mais uma alternativa para
diagnóstico precoce para pesso-

as que vivem com HIV/Aids.
Também foi incorporado à
rede pública de saúde o teste de
liberação de interferon-gama
(Igra) para diagnóstico da infecção latente da tuberculose em
pessoas vivendo com HIV. A
oferta do Igra é voltada para populações específicas: casos de
tuberculose ativa e candidatos a
transplante de células-tronco.
Em relação ao tratamento, os
medicamentos Delamanida e
Bedaquilina foram incorporados
para atendimento dos casos em que
os pacientes apresentam resistência ou intolerância ao tratamento já
disponível. Com essa incorporação,
o Brasil atualiza os esquemas terapêuticos para tuberculose drogarresistente (TBDR), seguindo recomendações vigentes da Organização
Mundial da Saúde (OMS). Também
houve a incorporação da Rifapentina, favorecendo a adesão ao tratamento da infecção latente.
A tuberculose é causada por
uma bactéria (Mycobacterium
tuberculosis) que afeta com mais
frequência os pulmões, mas pode
infectar qualquer órgão ou sistema do corpo. A transmissão
ocorre pelo ar. Os sintomas da tuberculose ativa são tosse persistente, por três semanas ou mais;
febre baixa; sudorese, geralmente à noite; emagrecimento e cansaço. (Agencia Brasil)

Seminário reúne iniciativas de
inovação durante a pandemia
Com a chegada e permanência da pandemia, a organização
das estruturas de saúde para o
seu combate foi extremamente
desafiada. Em diversos locais,
tanto no Brasil quanto em outros países, a inovação contribuiu para detectar os problemas para o enfrentamento à
covid-19 e como a tecnologia
poderia ajudar a resolvê-los.
Um evento virtual da rede BRUK Tech Network realizado
na quarta-feira (24) discutiu essas iniciativas no Brasil e no
Reino Unido.
O diretor de transformação
digital de uma unidade de tecnologia do Serviço Nacional de
Saúde do Reino Unido (NHSx),
Ian O´Neill, pontuou que o sistema público de saúde do país
conseguiu se adaptar em uma
série de aspectos.
Ele citou como pontos positivos da reação o trabalho em
pequenas equipes; pequenos ciclos de governança, com respostas rápidas e a oferta de muitas soluções e serviços ao governo federal por empresas.
Por outro lado, as demandas
intensas da pandemia também
trouxeram desafios. O trabalho
em pequenas equipes e o grande volume de trabalho para lidar com o avanço do vírus dificultaram ainda mais a coordenação dos esforços. Apesar da
disponibilidade de muitas firmas ofertando bens e serviços,
houve dificuldade para analisar
adequadamente os mais eficazes para as demandas do sistema público britânico de saúde.
O´Neill elencou o que chamou de legados da pandemia,
mesmo com ela ainda em andamento. Entre eles as consultas remotas, a criação da
base de dados da covid-19, a
garantia de conexão à Internet para unidades de saúde e
o trabalho remoto.
Jon Hazell, do projeto Innovate UK, apresentou a experiência da Iniciativa de Pesquisa
para Pequenos Negócios. O projeto é utilizado por mais de 100

órgãos públicos do Reino Unido. Instituições públicas colocam problemas e empresas pensam em soluções para ele. As
melhores respostas são apoiadas para avançar no desenvolvimento do produto ou serviço.
As alternativas mais bem
avaliadas recebem recursos
para testar as inovações e colocá-las no mercado. Em um destes “desafios”, uma startup (pequenas empresas de tecnologia)
desenvolveu uma forma de sanitização de ambulâncias 86%
mais rápida e 82% mais barata.
Lucio Jorge Ferreira, membro do Ministério Público de
Pernambuco e integrante do
MPLabs, trouxe experiência
parecida empregada no âmbito
do órgão. O MPPE promoveu
desafios voltados a startups buscando abrir espaço para a apresentação de soluções.
“Sete foram escolhidos e
lançados no mercado. Uma ferramenta era de rastreamento de
contatos de pessoas e alertando para riscos de contaminação
a partir de geolocalização”, contou Ferreira.
A professora Monica De
Bolle, do Observatório CovidBR, mostrou diferentes iniciativas do grupo de especialistas
que passou a monitorar a situação da pandemia no Brasil. Com
uma equipe multidisciplinar, foram elaborados modelos matemáticos e estatísticos para analisar os dados da pandemia e
projetar tendências.
O Observatório firmou parcerias com as prefeituras de São
Paulo e Florianópolis para a
realização dos projetos. As
análises de evolução da pandemia e as projeções de tendências foram enviadas aos
gestores locais para auxiliar na
análise dos cenários e na definição das melhores políticas
públicas. Além disso, o Observatório publicou diversos artigos em periódicos acadêmicos e veículos de mídia discutindo a situação da pandemia no
país. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
SEMANTIX TECNOLOGIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ n° 09.162.524/0001-53 - NIRE 35.300.499.433
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 29/01/2020
Em 29/01/2020, às 15h, na sede social da Companhia. Convocação e Presenças: Dispensada, presença da
totalidade dos acionistas da Companhia. MESA: Presidência: Sr. Leonardo dos Santos Poça D’ Água; Secretária:
Gabriela Torres Mapa Campanharo. Deliberações: (i) Nos termos do Acordo de Acionistas, a acionista Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia lnovabra 1 - Investimento no Exterior decide destituir o Sr. Daniel
Aguilar Andrijic Malandrin de seu cargo de Conselheiro do Conselho de Administração da Companhia. Os demais
acionistas aprovam por unanimidade de votos a destituição do Sr. Daniel e consignam seus votos de agradecimento
pelo período em que permaneceu no referido cargo. (ii) Prosseguindo, em razão da destituição acima e nos termos
do Acordo de Acionistas, a acionista Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia lnovabra I - Investimento
no Exterior indica, em substituição ao conselheiro ora destituído, o Sr. Rafael Padilha de Lima Costa, RG 65.861.0983 (SSP/SP), CPF 055.217.997-37, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, que
cumprirá seu mandato até o término do mandato do conselheiro ora substituído, cujo término será até 19/06/2021.
Os demais acionistas aprovam, por unanimidade de votos, a eleição do Sr. Rafael Padilha de Lima Costa. SP,
29/01/2020. Mesa: Presidência: Sr. Leonardo dos Santos Poça D’Água; Secretária: Gabriela Torres Mapa
Campanharo. JUCESP 132.463/20-9 em 09/03/2020. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

SEMANTIX TECNOLOGIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ nº 09.162.524/0001-53 - NIRE 35.300.499.433
Extrato-Ata de Reunião do Conselho de Administração de 29/01/2020
Em 29/01/20, às 16:30h na sede da Compahia. Convocação e Presenças: Dispensada, presença
da totalidade. Mesa: Sr. Leonardo dos Santos Poça D’Água - Presidente, Sra. Gabriela Torres
Mapa Campanharo - Secretária. Deliberações: (i) Aprovação da destituição do Sr. Lucas Reis
Almeida Mattos, RG MG10272044 SSP/MG, CPF 053.438.306-84. (ii) aprovação da eleição do
Sr. Daniel Aguilar Andrijic Malandrin, RG 22.944.050-2 (SSP/SP), 153.815.308-46, para o cargo
de Diretor sem designação específica. para cumprir o seu mandato por 2 anos a partir do dia
03/02/2020. Mesa: Sr. Leonardo dos Santos Poça D’Água - Presidente, Sra. Gabriela
Torres Mapa Campanharo - Secretária. SP, 29/01/2020. JUCESP 132.462/20-5 em 09/03/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO
Nº 1097624-72.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDWIRGES PUTZ
DOBERMANN e a WALTER PUTZ, na qualidade de
herdeiros de THEODORO PUTZ e a CONSTRUTORA
PONDER LTDA, que lhes foi proposta uma ação de
adjudicação compulsória, de procedimento comum, por
parte de OSMAILDA DE FÁTIMA BATISTA, objetivando a
outorga definitiva da propriedade de uma casa e terreno, à
travessa Theodoro Putz 34, com entrada pela rua Álvaro
Luiz Roberto de Assunção 46, antiga rua Piracicaba, parte
dos lotes 1, 2, 3, 4 e 5, quadra 101, Ibirapuera, São Paulo
SP, objeto da matrícula 40.799, 15º CRI-SP, contribuinte
086.021.0022, devidamente quitado. Encontrando-se os
réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados
revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS.
[24,25]
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SEMANTIX TECNOLOGIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ n° 09.162.524/0001-53 - NIRE 35.300.499.433
Extrato - Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 28/02/2020
Em 28/02/20, às 10h, na sede social da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada, presença da totalidade
dos acionistas da Companhia. Mesa: Presidente: Leonardo dos Santos Poça D‘Àgua; Secretária: Priscila Pereira
Rodrigues. Deliberações: Deliberaram: (i) A aprovação da criação de nova classe de ações preferenciais “Classe
A” da Companhia, às quais foram atribuídos os seguintes direitos e características: a) Terá prioridade no reembolso
de capit al em caso de liquidação da Sociedade; b) Não terá direito a voto nas deliberações em Assembleias Gerais
da Companhia; e c) Poderá ser conversível em ação ordinária de emissão da Companhia, nos termos dos acordos
de acionistas arquivados na sede da Companhia. (ii) A aprovação da recompra de 450 ações ordinárias de titularidade
dos acionistas Leonardo dos Santos Poça D’Água, Leonardo Augusto Oliveira Dias e Leandro dos Santos Poça
D’Água, sendo 150 ações ordinárias de cada um, pelo valor de R$ 1,00 cada. Ato contínuo, as ações ordinárias
ora adquiridas deverão ser convertidas em ações preferenciais “Classe A” para manutenção em tesouraria; (iii) A
aprovação do desdobramento da totalidade das ações ordinárias e preferenciais da Companhia, todas nominativas
e sem valor nominal, na proporção de 1 ação para 100 ações; (iv) Tendo em vista as deliberações anteriores, a
aprovação da alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova
redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda
corrente nacional, é de R$ 55.796.991,00, dividido em 1. 577.300 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
e 45.000 ações preferenciais “Classe A”, nominativas e sem valor nominal. §1º. Cada ação ordinária confere a seu
titular o direito a 1 voto nas Assembleias Gerais, cujas deliberações serão tomadas na forma deste Estatuto Social,
da legislação aplicável e do Acordo de Acionistas. §2º Cada ação preferencial classe A terá as seguintes
características: a) Terá prioridade no reembolso de capital em caso de liquidação da Sociedade; b) Não terá direito
a voto nas deliberações em Assembleias Gerais da Companhia; e c) Poderá ser conversível em ação ordinária de
emissão da Companhia, nos termos dos acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia. §3º. Os acionistas
terão direito de preferência para subscrição de ações da Companhia, nos termos da legislação aplicável. §4º. A
Companhia poderá negociar com suas próprias ações, a critério dos acionistas, adquirindo-as, alienando-as,
mantendo-as em tesouraria ou cancelando-as na forma prevista na legislação aplicável, até o limite do saldo de
lucros ou reservas, e sem diminuição do capital social”. (v) A aprovação da alteração do Artigo 24 do Estatuto Social
da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 24. Os casos omissos ou obscuros
neste Estatuto Social serão regidos pelas disposições da Lei das S.A., do acordo de acionistas celebrado em
19/06/2019 (“Acordo de Acionistas”) e do acordo de acionistas preferencialistas (“Acordo de Acionistas
Preferencialistas”) (em conjunto, os “Acordos de Acionistas”), e demais legislações aplicáveis. Em caso de
conflito entre este Estatuto Social e os Acordos de Acionistas, os termos dos Acordos de Acionistas devem
prevalecer, devendo, neste caso, os acionistas se reunirem em assembleia geral para adequarem o presente
Estatuto Social aos termos dos Acordos de Acionistas. Em caso de conflito entre os termos dos Acordos de
Acionistas entre si, os termos do Acordo de Acionistas celebrado em 19/06/19 devem prevalecer.” (vi) Retificar
a referência à Holding no Anexo C-“Principais Características do Programa de Opção de Compra de Ações”
do Acordo de Investim entos firmado pelos acionistas em 29/04/19. Deste modo, os acionistas esclarecem
que todas as menções à “Holding” constantes no Anexo C do Acordo de Investimentos devem fazer referência
à “Companhia”. SP, 28/02/20. Mesa: Presidente: Leonardo dos Santos Poça D‘Água; Secretária:
Priscila Pereira Rodrigues. JUCESP 153.193/20-7 em 19/03/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SEMANTIX TECNOLOGIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ nº 09.162.524/0001-53 - NIRE 35.300.499.433
Extrato-Ata de Reunião do Conselho de Administração de 22/05/2020
Data, Local e Hora: 22/05/2020, às 9h, na sede social da Companhia. Convocação: Dispensada.
Presença e Instalação: Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia. Mesa: Sr. Leonardo dos Santos Poça D’Água - Presidente, Sr. Leandro dos Santos Poça
D’água - Secretário. Deliberações: Por unanimidade votos, a eleição do Sr. Adriano Alcalde,
RG 20.760.549-X (SSP/SP), CPF 155. 240.488-99, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia
que completará seu mandato até 19/06/2021. SP, 22/05/2020. Mesa: Sr. Leonardo dos Santos Poça
D’água - Presidente, Sr. Leandro dos Santos Poça D’água - Secretário. JUCESP 275.673/20-0 em
29/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ 07.682.638/0001-07 - NIRE 35.300.326.032 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01.03.2021
1. Data, Hora e Local: 01.03.2021, às 11h00, na sede da Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A.
(“Companhia”), localizada na Rua Heitor dos Prazeres, nº. 320, Vila Sônia, São Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se veriﬁca das assinaturas constantes e apostas
no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que tratam o artigo 124 da LSA foram
dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA.
4. Mesa: Presidente: Luís Augusto Valença de Oliveira e Secretário: Igor de Castro Camillo. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a celebração de mútuo entre partes relacionadas. 6. Deliberações: As acionistas detentoras da maioria
do capital social da Companhia, após debates e discussões, abstendo-se de votar a acionista Mitisui & CO., Ldt., deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA;
6.2. Conforme atribuição prevista no artigo 6º, inciso (xxii) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração de
contrato de mútuo de até R$ 51.000.000,00 entre a Companhia e suas acionistas, tendo em vista (i) que os ﬁnanciamentos de terceiros não se mostraram viáveis; (ii) que a celebração do mútuo nessa oportunidade não representa renúncia das acionistas aos mecanismos e penalidades previstos nas cláusulas 10.4 a 10.6 do Acordo de Acionistas; e (iii)
que a proposta submetida à aprovação das acionistas foi de concessão do mútuo preferencialmente na proporção de
suas respectivas participações no capital social da Companhia, sendo certo que, caso alguma ou algumas das acionistas se negue(m) à celebração nos termos aprovados, poderá(ão) a(s) outra(s) acionista(s) cobrir a parte da acionista
que tenha se negado a celebrá-lo, conforme demais termos e condições apresentados nesta assembleia. 7. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada,
é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 01.03.2021. Assinaturas: Luís Augusto Valença
de Oliveira, Presidente da Mesa e, Igor de Castro Camillo, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelo Sr. Luís Augusto
Valença de Oliveira; (2) RUASINVEST Participações S.A., pelos Srs. Paulo José Dinis Ruas e Ana Lúcia Dinis Ruas
Vaz; e (3) Mitsui & CO., LTD., pelo Sr. Mitsuhiko Okubo. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original lavrado no
Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da
Mesa - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil, Igor de Castro Camillo - Secretário - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil. JUCESP nº 138.819/21-0 em 12.03.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ 07.682.638/0001-07 - NIRE 35.300.326.032 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02.03.2021
1. Data, Hora e Local: 02.03.2021, às 11h00, na sede da Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A.
(“Companhia”), na Rua Heitor dos Prazeres, nº. 320, Vila Sônia, São Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpridas as
formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando
a totalidade do capital social da Companhia, conforme se veriﬁca das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro
de Presença de Acionistas”. 3. Convocação: Os avisos de que tratam o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo
comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente:
Luís Augusto Valença de Oliveira e Secretário: Igor de Castro Camillo. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a celebração de
contrato entre partes relacionadas e de aditivo contratual com terceiro. 6. Deliberações: As acionistas detentoras da
totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaram: 6.1.
Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da LSA; 6.2. Conforme
atribuição prevista no artigo 6º, inciso (xxii) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração de Termo de Acordo
Operacional entre a Companhia, a Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo S.A. (“ViaMobilidade”), a CIIS
- Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços (“CIIS”) e a Companhia do Metrô da Bahia (“MetrôBahia”),
para compartilhamento de estruturas e rateio de custos e despesas. 6.3. Conforme atribuição prevista no artigo 6º, inciso
(xii) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração do 1º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Mídia
Estática e Ação Promocional CCRACT-VQ-4229/2018, a ser ﬁrmado entre a Companhia e a Eletromídia S.A., referente a
comercialização exclusiva e veiculação de mídia estática e publicidade; tudo conforme termos e condições apresentados
nesta assembleia. 7. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata,
que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente,
MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 02.03.2021. Assinaturas: Luís
Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Igor de Castro Camillo, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelo
Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira; (2) RUASINVEST Participações S.A., pelos Srs. Paulo José Dinis Ruas e Ana Lúcia
Dinis Ruas Vaz; e (3) Mitsui & CO., LTD., pelo Sr. Mitsuhiko Okubo. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original
lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. Luís Augusto Valença de Oliveira Presidente da Mesa - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil. Igor de Castro Camillo - Secretário - Assinado com
certiﬁcado digital ICP Brasil. JUCESP nº 138.421/21-3 em 12.03.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Governo e Congresso Nacional criam
comitê de combate à covid-19
O presidente Jair Bolsonaro
anunciou na quarta-feira (24) a
criação de um comitê de coordenação nacional para o combate à pandemia de covid-19. O
grupo terá reuniões semanais e
será formado pelo chefe do Executivo e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da
Câmara, Arthur Lira, e outros
membros.
A medida foi decidida em
reunião na manhã da quarta-feira, no Palácio da Alvorada, onde
Bolsonaro recebeu, além dos
presidentes do Parlamento, o líder do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, o procurador-geral da República, Augusto Aras, governadores, ministros
de Estado e representantes de
instituições independentes.
“Mais que harmonia, imperou a solidariedade e a intenção
de minimizarmos os efeitos da
pandemia. A vida em primeiro
lugar”, disse Bolsonaro em pronunciamento à imprensa após a
reunião.
De acordo com o presidente, houve unanimidade entre
todos os presentes sobre a necessidade de ampliar a capacidade de produção e aquisição de
vacinas para alcançar a imuniza-

ção em massa da população.
Além disso, o presidente também falou sobre a possibilidade
de “tratamento precoce”. “Isso
fica a cargo do ministro da Saúde [Marcelo Queiroga], que respeita o direito e o dever do medico de tratar off-label os infectados”, disse.
O medicamento chamado
off-label é aquele prescrito pelo
médico que diverge das indicações da bula. Desde o início da
pandemia, no ano passado, Bolsonaro defende o uso dessas
medicações como, por exemplo,
a hidroxicloroquina, que não tem
eficácia científica comprovada
contra covid-19, mas pode ser
prescrito por médicos com a
concordância do paciente.
“É uma doença ainda desconhecida, uma nova cepa ou um
novo vírus apareceu e nós, cada
vez mais, nos preocupamos em
dar o atendimento adequado a
essas pessoas. Não temos ainda
o remédio, mas [temos] nossa
união, nosso esforço entre os
três Poderes da República, ao
nos direcionarmos para aquilo
que realmente interessa, sem que
haja qualquer conflito, qualquer
politização da solução do problema. Creio que essa seja o ca-

Marcelo Queiroga diz que
meta do governo é vacinar
1 milhão por dia
O novo ministro da Saúde, o cardiologista Marcelo
Queiroga, reuniu na quartafeira (24) a imprensa para
divulgar as novas ações e estratégias do governo federal
no combate à covid-19. O
ministro também deverá falar sobre a reformulação do
sistema público de saúde e
sobre a intensificação da

campanha de imunização,
além da produção nacional
de vacinas contra o novo coronavírus.
Segundo Queiroga, o governo aposta na vacinação em
massa como ação primária
contra a pandemia. O ministro
afirmou, ainda, que a meta é
vacinar 1 milhão de brasileiros
por dia. (Agencia Brasil)

Volkswagen e
Mercedes-Benz
paralisam fábricas
no Brasil
A Volkswagen suspendeu a
partir da quarta-feira (24) as atividades relacionadas à produção
de todas as unidades nos estados
de São Paulo e Paraná, por causa do agravamento da pandemia
da covid-19. A suspensão se
manterá por 12 dias corridos, até
4 de abril.
As atividades de produção das
fábricas da Volkswagen ocorrem
em São Bernardo do Campo (SP),
Taubaté (SP), São Carlos (SP) e
São José dos Pinhais (PR). Os empregados da área administrativa
estarão em trabalho remoto. Segundo a empresa, a medida foi tomada em conjunto com os sindicatos locais.
“Com o agravamento do número de casos da pandemia e o
aumento da taxa de ocupação
dos leitos de UTI nos estados
brasileiros, a empresa adota esta
medida a fim de preservar a saúde de seus empregados e familiares. Nas fábricas, só serão
mantidas atividades essenciais”,
informou a Volkswagen em nota.
Mercedes-Benz
A Mercedes-Benz do Brasil
informou que também interrom-

perá as atividades produtivas de
suas fábricas de veículos comerciais de São Bernardo do Campo (SP) e Juiz de Fora (MG), a
partir do dia 26 de março, com
retorno previsto para 5 de abril.
O motivo é também o agravamento da pandemia.
“O nosso intuito, alinhado
com o Sindicato dos Metalúrgicos, é contribuir com a redução de circulação de pessoas neste momento crítico no
país, administrar a dificuldade
de abastecimento de peças e
componentes na cadeia de suprimentos, além de atender a
antecipação de feriados por
parte das autoridades municipais”, disse a empresa.
A partir de 5 de abril, a Mercedes informou que dará continuidade às medidas restritivas para
proteção dos profissionais, além
de conceder férias coletivas para
grupos alternados de funcionários. Com isso, haverá um grupo de
produção menor mantendo os protocolos de distanciamento. Segundo a montadora, os funcionários administrativos continuarão
trabalhando em regime de home
office. (Agencia Brasil)

minho para o Brasil sair dessa
situação bastante complicada em
que se encontra”, disse Bolsonaro.
Para o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a conclusão da reunião foi pelo fortalecimento do Sistema Único de
Saúde (SUS) para prover à população brasileira, “com agilidade” uma campanha de vacinação
que possa atingir uma cobertura
vacinal capaz de reduzir a circulação do vírus. Por outro lado,
segundo ele, também fortalecer
a assistência à saúde, nos três
níveis – municipal, estadual e
federal - “com a criação de protocolos assistenciais capazes de
mudar a história natural da doença”.
Coordenação com governadores
A coordenação com os governadores dos estados e do Distrito Federal será feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que receberá as demandas e encaminhará ao comitê.
De acordo com Pacheco, o
comitê será um grupo permanente de trabalho e sem delegação
por parte dos presidentes do
Executivo e do Legislativo. O

objetivo, segundo ele, é definir
políticas nacionais uniformes,
“no ambiente de identificação
das convergências que existem,
e as divergências devem ser dirimidas à luz dos procedimentos
próprios, democraticamente”.
Leitos de UTI
Na reunião de quarta-feira,
segundo o senador, algumas medidas já foram definidas como
prioritárias, como a participação
da iniciativa privada na ampliação de leitos de terapia intensiva, a solução de problemas de
desabastecimento de oxigênio,
insumos e medicamentos e,
“fundamentalmente, a política do
Ministério da Saúde para vacinação do povo brasileiro”. “Isso
exige mais do que nunca a colaboração de todos os poderes e
instituições, da sociedade e da
imprensa para que consigamos
alargar a escala da vacinação no
Brasil”, disse Pacheco.
Na sequência do encontro
no Palácio da Alvorada, o presidente da Câmara, Arthur Lira disse que se reunirá com líderes
partidários para tratar de projetos que podem ser votados logo.
Um deles é a oferta de novos
leitos em parceria com a inicia-

tiva privada, “que não se nega
também a participar dessa luta”.
Judiciário
O Supremo Tribunal Federal,
por força de lei, não pode participar de comitês dessa natureza, mas deverá atuar para que haja
um controle prévio da constitucionalidade das medidas que serão adotadas.
“Como esse problema da
pandemia exige soluções rápidas, vamos verificar estratégias
capazes de evitar a judicialização, que é um fator de demora
na tomada dessas decisões”, disse o presidente do STF, Luiz Fux.
O ministro também se solidarizou com as famílias que sofreram com as mortes causadas
pela covid-19 e agradeceu a dedicação dos profissionais de saúde no combate à pandemia.
Na terça-feira (23), o Brasil
bateu novo recorde e superou 3
mil mortes por covid-19 registradas em 24 horas. Foram registradas 3.251 vidas perdidas
para a pandemia. Com isso, a
quantidade de óbitos chegou a
298.676.
Parcerias com outros países
De acordo com o governador

de Goiás, Ronaldo Caiado, algumas ações também serão tomadas no campo diplomático com
o objetivo de buscar parceria
com países que têm uma cota
maior do que a necessária de vacina para que haja o compartilhamento com o Brasil.
Além disso, o grupo quer
“sensibilizar os laboratórios”
que detêm as tecnologias de produção de vacinas para que “também entendam a necessidade de
ser compartilhada para que outros laboratórios possam produzir, já que temos uma demanda
de 8 bilhões de pessoas no planeta. “É hora de mostramos solidariedade e que todos nós temos hoje a responsabilidade de
salvar vidas”, disse.
Também será criado no Ministério da Saúde, segundo Caiado, uma assessoria científica
para os estados, em todas as áreas da saúde. O governador destacou ainda a importância de
medidas sociais para o controle
da transmissão da doença. “Quero pedir a todos que entendam
que em situação delicada, crítica como a que estamos vivendo,
muitas vezes se faz também necessário o isolamento social”,
disse Caiado. (Agencia Brasil)

Especialistas discutem perspectivas
para retomada de aulas presenciais
A presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), Maria Helena Guimarães de Castro,
disse na quarta-feira (24) que é
impossível prever, com algum grau
de segurança, quando as escolas e
faculdades do Brasil poderão retomar as aulas presenciais.
Ao participar de seminário
virtual rea lizado pela Associação
Brasileira de Mantenedoras de
Ensino Superior (Abmes), a presidente do órgão responsável por
formular e avaliar a política nacional setorial e assessorar o
Ministério da Educação, disse
que o aumento do número de casos da covid-19 e o consequente
agravamento da crise sanitária em
todo o país frustrou a expectativa inicial dos especialistas.
“As orientações e normas
que o CNE aprovou durante
2020 sinalizavam para uma situação muito diferente da atual.
Nossa expectativa era iniciar
2021 com uma situação mais
tranquila, com as escolas se preparando para retomar as atividades presenciais, mas não é isto o

que está acontecendo”, disse
Maria Helena, lembrando que
colégios que anunciaram uma retomada gradual das atividades presenciais tiveram que voltar atrás,
enquanto instituições de ensino
superior mantêm a perspectiva
de, na melhor das hipóteses, só
voltar a ocupar os campi universitários no segundo semestre.
“Estamos lidando com uma
agenda de planejamento imprevisível. Não sabemos quando as
escolas poderão retornar ao seu
efetivo funcionamento”, reconheceu Maria Helena ao defender que todos os profissionais
que trabalham na área da educação, do ensino infantil à universidade, sejam vacinados o
quanto antes possível. “Sem isso
será muito difícil retomarmos as
atividades com segurança”.
Já a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz Margareth
Dalcolmo, reforçou a importância de se priorizar a imunização
dos trabalhadores do setor.
“Estou segura de que, após
vacinar os idosos e os profissi-

onais de saúde, temos que imunizar todo o pessoal da educação. Só assim poderemos reativar o sistema com alguma segurança”, disse a pesquisadora após
declarar que o Brasil vive, hoje,
o momento mais grave da pandemia, com o sistema de saúde
exaurido e taxas de transmissão
da covid-19 muito altas.
Segundo a especialista, para
controlar a doença, além de restringir atividades em várias regiões por, no mínimo, duas semanas, o Brasil deveria vacinar
ao menos 1 milhão de pessoas
por dia. Embora reconhecendo
que, em outras condições, a
meta seria factível, dada a experiência e a capilaridade do Sistema Único de Saúde (SUS),
Margareth disse que o ritmo atual é condicionado pela oferta de
vacinas no mercado global
“O ritmo de vacinação, no
momento, está correto no sentido do planejamento, porque
obedece a uma oferta, e não à
demanda. Ele está ocorrendo de
acordo com o que há de existen-

te. Por isso temos que ter todas
as negociações possíveis, para
termos mais vacinas”, disse a
pesquisadora da Fiocruz, frisando que, no ritmo atual, o país
demoraria cerca de um ano para
imunizar cerca de 70% da população e, assim, começar a conter a disseminação do vírus – e,
isso, contando com que não surjam novas variantes do SarsCoV-2. “E se não cobrirmos ao
menos 70% da população ainda
neste semestre, teremos um
2021 ainda muito difícil”.
O presidente da Abmes, Celso Niskier, fez coro aos palestrantes, enfatizando a importância da imunização dos trabalhadores da educação. “O setor tem
defendido que as escolas sejam as
últimas a fechar e as primeiras a
reabrir. Devido ao impacto enorme para o futuro das próximas
gerações, efeitos que serão sentidos por gerações, será necessário não só recuperarmos a aprendizagem, mas também reprogramarmos todo o calendário”, disse Niskier. (Agencia Brasil)

Supremo indicará membro do CNJ
para comitê contra covid-19
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro
Luiz Fux, decidiu na quarta-feira
(24) indicar um membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
para integrar o comitê de coordenação nacional para o combate à pandemia de covid-19. O comitê foi criado na manhã de quarta-feira, após reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e repre-

sentantes do Legislativo e Judiciário.
A decisão foi comunicada no
início da sessão do Supremo,
na qual Fux fez um relato aos
colegas sobre a reunião. Segundo ele, a medida foi tomada para evitar que o STF fique
vinculado aos trabalhos do comitê e, ao mesmo tempo, tenha que julgar eventuais pro-

cessos que possam chegar ao
tribunal para contestar as medidas que são tomadas.
O CNJ não profere decisões
judiciais, somente toma medidas
administrativas no âmbito do
Judiciário. O conselho tem um
fórum permanente para acompanhar ações que envolvem demandas da área da Saúde.
Fux disse ainda que os inte-

grantes do comitê demonstraram preocupações com decisões
envolvendo a pandemia e discutiram formas para reduzir a judicialização da questão.
“Foi uma ambiente extremamente solidário. O ministro da
Saúde recebeu apoio irrestrito
de todos. A postura foi totalmente diferente”, disse Fux. (Agencia Brasil)

Ministro da Cidadania diz que governo
estuda mudanças no Bolsa Família
O ministro da Cidadania,
João Roma, afirmou na quarta-feira (24) que o governo
avalia fazer mudanças no
programa Bolsa Família. De
acordo com o ministro, há
um estudo em discussão na
pasta tratando da ampliação
do programa. Em audiência
na Comissão de Seguridade
Social e Família da Câmara
dos Deputados, Roma d isse
que haverá uma reunião na próxima semana com integrantes da
Frente Parlamentar Mista de
Renda Básica para debater o
tema, mas não deu maiores detalhes.
“Há um estudo no ministério
buscando o fortalecimento do

programa Bolsa Família. Tenho
conversado com diversos colegas parlamentares, de diversas
correntes, sobre o tema e inclusive pré-agendamos uma reunião, no dia 29 de março, com a
Frente Parlamentar de Renda,
onde vamos discutir um pouco
para que a gente possa buscar
agregar e construir uma proposta de ampliação do programa”,
afirmou.
Auxílio Emergencial
A intenção do governo, disse Roma, é que a mudança no
programa seja implantada a partir de agosto, após o final do pagamento do auxílio emergencial, previsto para julho. Na audi-

ência, o ministro reafirmou ainda que o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial
será realizado a partir do mês de
abril. De acordo com Roma, a
pasta está finalizando os contratos com a Dataprev e a Caixa
Econômica Federal (CEF) para
finalizar o calendário de pagamentos.
“Estou confiante em conseguir executar o pagamento já
agora no mês de abril, de uma
forma tranquila, transparente,
evitando aglomerações, dando o
máximo de informações e recursos digitais também, para que
essas famílias possam receber
esses recursos”, disse Roma.
A nova rodada de pagamento

do auxílio será paga em três valores diferentes. Serão R$ 150
para os beneficiários que moram
sós; R$ 250 para famílias e R$
375 às mulheres que são chefes
de família. No total, serão pagas
quatro parcelas nos meses de
abril, maio, junho e julho. A previsão é que 46 milhões de famílias deverão ser beneficiadas
com a medida.
“Essa nova rodada de auxílio
deve abranger cerca de 46 milhões de beneficiários. Acredito que teremos números precisos no final da próxima semana
com o detalhamento inclusive de
quais públicos específicos poderemos dispor”, disse Roma.
(Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

