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Alta da Selic vai levar inflação a
ficar abaixo da meta, diz Copom
Governo SP anuncia investimento
de R$ 200 mi em projetos culturais
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Guedes diz que reforma
administrativa será moderada

Página 8

Foto/Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr

Ministro anuncia compra
de mais 100 milhões de
vacinas da Pfizer

Durante a madrugada, 130
ataques aéreos israelenses
atingiram o norte da Faixa de
Gaza. Segundo as autoridades
judaicas, os alvos eram núcleos do Hamas.
Pelo menos 15 integrantes
do grupo armado morreram. Os
palestinos dispararam cerca de
200 foguetes. Os ataques deixaram mais de 20 mortos.
ONU
A Organização das Nações
Unidas está “profundamente
preocupada” com o aumento da
violência em Israel e nos territórios palestinos ocupados,
declarou na terça-feira (11)
um porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos.
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Índia tem
nova alta na
média
semanal de
casos de
covid-19
A pandemia de covid-19 na
Índia da Índia mostrou poucos
sinais de abrandamento na terça-feira (11). A média semanal
de casos da doença teve nova
alta, e autoridades de saúde internacionais alertaram que a
variante do país representa perigo global.
O número diário de casos de
covid-19 na Índia cresceu em
329.942, e as mortes pela doença
aumentaram em 3.876, de acordo
com o Ministério da Saúde. O total de infecções pelo novo coronavírus no país está agora em
22,99 milhões e o total de mortes
subiu para 249.992. Página 3

Previsão do Tempo

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,22
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5,23
Turismo
Compra: 5,18
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5,37

EURO
Compra: 6,35
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6,35

prar mais 100 milhões de doses
da vacina produzida pela farmacêutica Pfizer para serem usadas

Vendas de motos têm alta
e mostra recuperação do
setor em abril
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Inflação oficial fica em 0,31%
em abril, diz IBGE
Página 3

Kartismo: Akasp disputa terceira
etapa do segundo turno no KGV
AAssociação de Kart Amador de São Paulo (Akasp) promove nesta quarta-feira (12) a
disputa da terceira etapa de seu
segundo turno de F-4, a partir
das 21h30, no Kartódromo
Granja Viana (Cotia/SP). A liderança é da dupla Alberto
Otazú/Rogério, que já haviam
vencido o primeiro turno.
“Agora vai ser ainda mais
difícil repetirmos as nossas
últimas vitórias. Além de ter
que largar no meio do pelotão,
em fila indiana, ainda vou ser
castigado andando bem pesadinho. Então, vou me preocupar em ser bem constante para
tentar terminar entre os cinco
primeiros e manter a nossa liderança”, reconforta-se Alberto Otazú (Cardoso Funilaria e
Pintura/Bianchi Automóveis/

AVSP/No Fire Services/Rolley
Ball/Speed Truck/Imab/Concept
Kart), que venceu as três últimas
provas realizadas.
Pelo regulamento de F-4 da
Akasp, o vencedor de cada etapa
tem que correr na prova seguinte com o ‘Lastro do Sucesso’.
Com as vitórias consecutivas,
Otazú vai carregar 10 quilos a
mais que o peso regulamentar. E
o grid em fila indiana é formado
pela metade dianteira dos pilotos da corrida anterior, com suas
posições invertidas. Desta forma, Alberto Cesar vai largar em
nono, enquanto a pole position
será de Thiago Lopes, seguido de
Hélio Bianchi, Alexandre Albino,
Carlos Santana, Otávio Lotfi,
Bruno Biondo, Eder Ayres e Nelson Reple. Os demais pilotos largam da posição que conquistaram

Alberto Otazú quer brigar pelo pódio na F-4 Akasp
no último evento.
Agora a dupla Alberto Otazú/
Rogério Cebola lidera o segundo turno com 67 pontos, 14 pontos de vantagem sobre Nelson

Reple/Igor Mori. Em terceiro
está Carlos Santana, com 51 pontos. Na pontuação geral Alberto
Otazú/Rogério Cebola somam
126 pontos, 24 de folga sobre

Nelson Reple/Igor Mori. Alberto Otazú/Hélio Bianchi aparecem em terceiro, com 96
pontos.
O certame de F-4 da Akasp
é disputado com karts Mega
dos próprios pilotos, mas com
acertos de chassi fixos, equipados com motor Honda GX
390, de 18 hp, equalizados e
sorteados pela MFS Racing.
Alberto Cesar Otazú tem o
apoio de Bianchi Automóveis,
Cardoso Funilaria e Pintura,
No Fire Services, Rolley Ball,
Speed Truck, IMAB Metalúrgica, TS Sports, Autódromo Virtual de São Paulo (AVSP). O
jovem apoia as ações da Associação Cruz Verde, Direção
para a Vida e Rotary Club Ponte
Estaiada.
Visite www.akasp.com.br

Rafa Câmara volta a Genk para etapa de
abertura do Campeonato Europeu de Kart

24º C
16º C

Noite
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Esporte
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Quarta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou na terçafeira (11) que o governo vai com-

no Programa Nacional de Imunização (PNI) contra a covid-19. A
compra foi viabilizada após a edição de uma medida provisória
(MP) que abre crédito extraordinário total de 5,5 bilhões, anunciada na segunda-feira (10).
Parte desse recurso, cerca de
R$ 1,68 bilhão, será destinada à
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
para a fabricação, em território
brasileiro, de 50 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Os
R$ 3,82 bilhões restantes serão
usados na compra da Pfizer.
“O presidente me incumbiu
de impulsionar nossa campanha
de vacinação. E é isso que estamos fazendo.
Página 8

Esta foi a segunda vez no
ano, que o comitê elevou a taxa
em 0,75 ponto percentual.
Com isso, a Selic está em 3,5%
ao ano. Em março, o Copom
elevou a Selic de 2 pontos
percentuais para 2,75% ao ano,
após quase seis anos sem elevação.
O Copom decidiu elevar
a taxa de juros em meio a um
cenário de aumento da inflação de alimentos, combustíveis e energia. Segundo o
Copom, com exceção do petróleo, os preços internacionais das commodities continuaram em elevação, com
impacto sobre as projeções
de preços de alimentos e
bens industriais. Página 3

Vacinação de gestantes com
comorbidades está suspensa
temporariamente

Foto/ Pedro Bragança

Ataques
aéreos na
Faixa de
Gaza deixam
mais de
20 mortos

O Comitê de Política Monetária (Copom) afirmou que
elevar a taxa de juros Selic
até um patamar considerado
neutro vai levar a inflação a
ficar “consideravelmente”
abaixo da meta. A informação consta da última ata da
reunião do comitê divulgada
na terça-feira (11). Na ocasião, o Copom decidiu elevar a taxa básica de juros
para 3,5% ao ano.
De acordo com a ata, a alta
chamada pelo Copom de “normalização parcial” dos juros reflete as opiniões do comitê sobre a política monetária adequada para a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante.

Depois de dominar os eventos
promovidos pela WSK e o Champions of the Future de Kart, o pernambucano Rafa Câmara encara nesta
semana a primeira competição promovida pela FIA na temporada. Apista belga de Genk, onde venceu há dez
dias, é o palco de abertura do Campeonato Europeu de Kart.
O piloto da Oak Racing Team
(ORT) é um dos 83 inscritos na
classe OK. Vice-campeão mundial em 2019, o competidor de 16
anos de idade faz neste ano sua primeira temporada pela prestigiada
equipe Kart Republic, organização
responsável por revelar ao automobilismo nomes como Lewis Hamilton e Nico Rosberg. O time prepara oito karts nesta etapa do Campeonato Europeu, incluindo os de integrantes de programas de desenvolvimento de equipes da F1, casos
do italiano Andrea Kimi Antonelli

(Mercedes), do britânico Arvid Lindblad (Red Bull) e do americano
Ugo Ugochukwu (McLaren). Os
três também disputaram todos os
campeonatos vencidos pelo brasileiro da ORT em 2021.
O Europeu é um campeonato
composto de quatro etapas, passando depois de Genk por Aunay
Les Bois (França), Sarno (Itália)
e Zuera (Espanha). O regulamento
determina três sessões de 15 minutos de treinos livres na sextafeira e mais quatro corridas preliminares de sábado até a manhã de
domingo. Os 36 mais bem classificados avançam para a final, com
previsão de 23 voltas (ou 30 km).
O canal FIA Karting Championship
no Youtube exibe as corridas de
sábado e domingo ao vivo.
Rafa Câmara iniciou o ano
vencendo o WSK Champions
Cup, evento de etapa única em

Adria (Itália). Depois foi campeão do WSK Super Masters
Series, campeonato composto
de quatro etapas nas principais
pistas italianas. Correu também
uma etapa do WSK Euro Series
e venceu a jornada de abertura
do Champions of the Future em
Genk no início de maio.
Ele é o único piloto do kartismo mundial que terminou
todas as competições de 2021
entre os seis melhores.
A temporada reserva ainda um
desafio inédito. Também promovido pela FIA, o Campeonato
Mundial de Kart acontece pela
primeira vez em território brasileiro. O palco é o kartódromo de
Birigui (SP), onde o pernambucano conquistou mais um Campeonato Brasileiro em dezembro
de 2020, ocasião em que estreou
como integrante da ORT.
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Governo anuncia investimento de
R$ 200 mi em projetos culturais
O Governador João Doria
anunciou na terça-feira (11) investimento recorde de R$ 200
milhões para 9.340 projetos de
artistas, produtores culturais e
prefeituras, que serão selecionados por chamadas públicas e
curadorias independentes.
O objetivo é estimular a retomada das atividades culturais
e criativas, fortemente impactadas pela crise gerada pela pandemia do coronavírus, e incentivar a geração de renda, emprego e desenvolvimento.
A Secretaria de Cultura e
Economia Criativa estima gerar
138 mil postos de trabalho e um
impacto econômico de R$ 300
milhões.
“Aqui em São Paulo a cultura não parou, não foi prejudicada em investimentos, ao contrário, estamos aqui para anunciar
o maior investimento já realiza-

do por um estado brasileiro para
a cultura. São R$ 200 milhões
apenas neste ano de 2021”, afirmou Doria.
São três programas de fomento articulados e complementares: ProAC Expresso Editais,
ProAC Expresso Direto e Juntos
pela Cultura, com investimento
recorde de R$ 182 milhões em
recursos próprios do Governo de
São Paulo. Este é o maior conjunto de programas de fomento à
cultura em nível estadual no país
e o maior investimento em produção cultural realizado por um
estado brasileiro.
Além disso, o Governo de
São Paulo obteve uma liminar
que autoriza o uso dos recursos
da Lei Aldir Blanc revertidos dos
municípios ao Estado. Serão R$
18 milhões para 11 linhas de prêmios nas áreas de teatro, dança
circo, literatura, artes visuais,

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
CÂMARA (SP)
Pergunta : quem você acha que pode ficar mais 35 anos como
conselheiro no maior Tribunal de Contas do Brasil, o do Município de São Paulo ? Resposta : o ex-vereador e ex-presidente do
Parlamento paulistano Eduardo Tuma, que foi filiado ao PSDB ...
.
PREFEITURA (SP)
Pergunta : quem você acha que suporta muita paulada da parte
do comunicador Datena e que ontem pintou na tela da Band tv
dando entrevista sobre falta de vacina ? Resposta : o Secretário
(Saúde) Edson Aparecido, dizendo que era um grande prazer ...
.
ASSEMBLEIA (SP)
Pergunta : quem você acha que tem tudo pra sair candidata ao
Senado em 2022, mas diz não gostar de ficar na ponte aérea São
Paulo - Brasília ? A deputada estadual mais votada do Brasil, Janaína (PSL), que teve mais de 2 milhões de votos no ano 2018 ...
.
GOVERNO (SP)
Pergunta : quem você acha que pode seguir dominando o PSDB
paulista e ser candidato à reeleição pra governador, uma vez que
tem apenas 63 de idade e pode esperar até 2026 pra disputar a
Presidência ? Resposta : só tem um cara, o João Doria Júnior ...
.
CONGRESSO (BR)
Pergunta : quem você acha que deitou e rolou nas respostas
técnicas em relação as medicações e vacinas na CPI da pandemia
Covid 19 no Senado ? Resposta : um médico que navegou pela
Marinha e que agora navega pelas águas da política : Barra Torres
...
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Pergunta : quem você acha que vai mandar - através dos filhos
- no partido ao qual vai oficializar a filiação, uma vez que nunca
mais quer ser traído como foi no PSL ? Resposta : o capitão do
Exército que foi de vereador a Presidente. Jair Messias Bolsonaro ...
.
PARTIDOS (BR)
Pergunta : quem você acha que com um marketeiro como João
Santana - que criava novos personagens pra Lula (ainda dono do
PT) - vai se jogar pela 4ª vez numa campanha (2022) pra Presidência pelo PDT que foi do Brizola ? Resposta : o Ciro Gomes ...
.
JUSTIÇAS (BR)
Pergunta : quem você acha que pode ter um gabinete pra chamar de ‘seu’, no Supremo, assim que o Bolsonaro indicar seu
‘terrivelmente evangélico’ pra cadeira do Marco Aurélio, que se
aposentará em julho ? Resposta : Edir Macedo e a Igreja Universal ...
.
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 referência da liberdade possível. Twitter @cesarnetoreal - Email
@cesar.cesarneto.com
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música, audiovisual e Pontos de
Cultura.
ProAC Expresso Editais
O ProAC Expresso Editais
tem este ano o valor recorde de
R$ 60 milhões, sendo R$ 49,84
milhões para projetos que serão
selecionados em 2021; R$ 7,1
milhões para as segundas parcelas dos projetos selecionados
em 2020 e R$ 2,1 milhões para
o pagamento dos 175 profissionais que formarão as comissões
de seleção e demais custos administrativos.
São 36 linhas, entre elas três
novas: uma voltada para projetos
culturais relacionados ao Centenário da Semana de 22, outra para
propostas relativas ao Bicentenário da Independência do Brasil e a última para primeiras
obras de artistas iniciantes. Os
editais contemplam ações locais
em favelas e periferias para projetos de artistas, espaços culturais e organizações sociais. Também agraciam projetos culturais
locais no interior e litoral, abrangendo as regiões do Pontal do
Paranapanema, Baixada Santista

e Vale do Ribeira.
As demais linhas se dirigem
a áreas como teatro, dança, audiovisual, literatura, música e
espetáculos para o público infanto-juvenil, além de apresentações online que serão exibidas na plataforma de streaming
#CulturaEmCasa. Criada em
2020 com o objetivo de ampliar a difusão cultural virtual, em
um ano a plataforma alcançou
a marca de 5,4 milhões de visualizações em cerca de três
mil conteúdos, empregando
sete mil artistas e seis mil produtores e técnicos.
ProAC Expresso Direto
O ProAC Expresso Direto,
que substitui o ProAC Expresso
ICMS, de incentivo fiscal à cultura, mantém o mesmo valor de
investimento de R$ 100 milhões
e o mesmo perfil do anterior.
São quatro linhas: Projetos
Aprovados no ProAC ICMS com
Recursos Captados em 2020 e
2019; Projetos Sem Captação
no ProAC ICMS; Prêmio para
Profissionais do Setor Cultural
e Criativo e Prêmio para Espa-

ços Culturais e Criativos.
Juntos pela Cultura
A Secretaria também anunciou a edição 2021 do Juntos
pela Cultura, programa de fomento e difusão online e presencial que tem perfil municipalista e envolve parcerias com
prefeituras. A iniciativa, realizada com a Secretaria de Desenvolvimento Regional e com gestão e produção da Organização
Social Amigos da Arte, inclui
ações como Virada SP, Circuito
SP, Tradição SP e Revelando SP.
Neste ano, vem com quatro
novas linhas, entre elas a #ArteUrbanaSP, dirigida a municípios para apoio à realização de
murais de arte urbana e composição de galerias a céu aberto, e
o #MaisGestãoSP, de capacitação em políticas públicas para a
economia criativa voltado a gestores públicos municipais.
São 12 linhas ao todo, sendo
sete para municípios, quatro para
artistas e uma para organizações,
com um valor total de R$ 20
milhões, sendo R$ 10,6 milhões
para chamadas públicas. A esti-

mativa é beneficiar mais de quatro mil artistas, dois mil técnicos e 164 municípios em 962
propostas artísticas.
Comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna
Também foi lançado nesta
terça-feira o projeto “Modernismo Hoje”, coordenado pelas Secretarias de Cultura e Economia
Criativa e de Turismo. Serão mais
de 100 iniciativas no período entre julho de 2021 e dezembro de
2022 para celebrar o legado da
Semana de Arte Moderna de
1922. As 60 instituições, corpos
artísticos, espaços e programas
culturais do Estado participarão
das comemorações.
A proposta é valorizar a Semana de 22 e seu impacto na
produção cultural, estimular a
reflexão e destacar o papel de
São Paulo no modernismo. Haverá ainda ação contínua de articulação do Governo de São Paulo com as Prefeituras, com o
setor de turismo e instituições
culturais privadas e entidades e
organizações da sociedade civil.

São Paulo comemora 100 anos da
Semana de Arte Moderna de 1922
A celebração dos 100 anos
da Semana de Arte Moderna de
1922 será marcada por uma série de eventos culturais organizados pelo governo de São Paulo, que lançou na terça-feira (11)
o programa Modernismo Hoje.
Segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa de São
Paulo, Sérgio Sá Leitão, são
mais de 100 atividades, com
apresentações de dança, música, poesia, palestras e diversas
exposições, que vão ocorrer
entre julho deste ano e dezembro do ano que vem.
Entre os destaques estão as
exposições Portinari por Todos,
no Museu da Imagem e do Som
- MIS Experience, a partir de ja-

neiro do ano que vem; 100 Anos
Modernos, a partir de fevereiro,
também no MIS; e A Arte Sacra
dos Modernistas, no Museu de
Arte Sacra, agendada para janeiro de 2022.
Também fazem parte da programação o espetáculo de dança
Pau Brasil – Inspirações Modernistas, da São Paulo Companhia
de Dança, e a Orquestra do Theatro São Pedro, com coreografias inspiradas em Villa-Lobos;
e o ciclo de concertos Clássicos Modernistas, que vai ocorrer na Sala São Paulo a partir de
março de 2022.
A Pinacoteca vai promover a
exposição A Máquina do Mundo, com obras de artistas moder-

nistas que serão apresentadas a
partir de novembro deste ano.
Para as crianças, será exibido o
filme Tarsilinha, que será apresentado na TV Cultura no dia 12
de fevereiro de 2022.
P ara reunir todos esses
eventos e informações sobre a
Semana de Arte Moderna e os
artistas que fizeram parte dela,
a Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo
lançou o site. A programação já
pode ser consultada.
A Semana
Marco oficial do Modernismo no país, a Semana de Arte
Moderna ocorreu entre os dias
13 e 17 de fevereiro de 1922,

no Teatro Mun icipal de São
Paulo. Durante o evento, foi
apresentada uma exposição
com cerca de 100 obras, aberta diariamente no saguão do
teatro, com três sessões lítero-musicais noturnas, além de
conferências.
Participaram da Semana de
Arte Moderna artistas como
Anita Malfatti, Di Cavalcanti e
Victor Brecheret. Também participaram, entre outros, os poetas e literatos Guilherme de
Almeida, Mário de Andrade,
Menotti Del Picchia, Oswald
de Andrade e Manuel Bandeira, que fez a leitura do poema
Os Sapos durante o evento.
(Agência Brasil)

Projeto de aluna de Fatec
recebe R$ 300 mil da Fundação
Banco do Brasil
A iniciativa solidária de uma
estudante do curso superior de
tecnologia de Agronegócio da
Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Mogi das Cruzes,
que já venceu uma premiação do
jornal Folha de S. Paulo, agora vai
receber R$ 300 mil da Fundação
Banco do Brasil. Com esse recurso, o #FaçaumBemINCRÍVEL,
coordenado por Simone Silotti,
vai doar 2,5 mil cestas básicas à
população carente dos municípios de Mogi, Suzano e Biritiba
Mirim, todos na Região Metropolitana de São Paulo.
Como Simone se associou à
Cooperativa dos Produtores Rurais de Jundiapeba e Região (Cooprojur) para que seu trabalho ganhasse escala, o valor será entregue a essa entidade. Segundo ela,
serão distribuídos nove quilos de
frutas, verduras e legumes e outros nove de arroz, feijão, açúcar
e farinha para cada família, além
de alguns itens de higiene.
A Fundação Banco do Brasil,
que tradicionalmente apoia projetos de agricultura familiar, buscava organizações em todo o
Brasil para dar continuidade à

campanha Proteja e Salve Vidas,
que em 2020 distribuiu R$ 14,2
milhões, beneficiou 5,5 mil agricultores familiares e atendeu
255 mil pessoas em situação de
vulnerabilidade.
“Nós buscávamos alguém que
tivesse coragem, mobilização,
logística, capacidade de articulação, rede de produção”, enumera
a assessora da Fundação, Rosângela D’Angelis Brandão, ao explicar a escolha do projeto liderado pela aluna da Fatec.
Combate à fome
A iniciativa de Simone consiste em comprar os alimentos
que os agricultores de Mogi das
Cruzes não conseguiram vender
e entregá-los para Organizações
Não-Governamentais (ONGs) e
comunidades carentes. Doações
feitas por empresas e por pessoas físicas custeiam a operação.
Assim, o projeto ajuda os produtores rurais e combate à fome.
Até hoje já foram distribuídas cerca de 200 toneladas de
produtos agrícolas, principalmente hortaliças, em 13 municípios da Região Metropolitana

de São Paulo, Cubatão, Praia
Grande, Taubaté e Campinas.
Além de evitar o desperdício
de alimentos levando comida à
mesa de quem mais precisava, a
iniciativa também ajudou a evitar
demissões no campo. “Na horticultura, 40% dos trabalhadores
são mulheres, muitas delas negras, de baixa escolaridade e chefes de família”, explica Simone.
Apenas para citar um exemplo, em março, o #FaçaumBemINCRÍVEL doou meia tonelada de cogumelos à Gastromotiva, uma organização que oferece formações profissionais para
que seus alunos se tornem empreendedores, auxiliares e chefs de cozinha, replicadores da
sua metodologia. Durante a pandemia, essa entidade montou
seis cozinhas solidárias, que
atendem a população de rua e
comunidades carentes. Os cogumelos foram usados em 14
mil refeições, ao longo de duas
semanas. Além disso, foi preciso compartilhar a doação com
quatro parceiros para que nada
fosse desperdiçado.
Simone quer ampliar as doa-

ções para cozinhas solidárias e
diz que é preciso atrair empresas para patrocinar essas ações.
“Isso evita demissões e prejuízo no campo e combate a fome”,
afirma. Rosângela alerta para um
outro aspecto: “Sem capital, os
produtores rurais podem não
conseguir plantar futuramente e
isso pode desabastecer o mercado interno”. Ela explica que é
a agricultura familiar que produz
o que o brasileiro consome. Os
grandes produtores destinam a
maior parte da produção para
exportação.
Além de se associar à Cooprojur, Simone também decidiu
iniciar um MBA (sigla de Master of Business Administration)
sobre Gestão de Projetos na
Universidade de São Paulo (SP)
para ganhar mais conhecimentos
e dar continuidade à iniciativa
que já ajudou tanta gente. O #FaçaumBemINCRÍVEL está concorrendo ao prêmio Empreendedor Social do Ano-Legado PósPandemia, da Folha de S. Paulo,
que conta com votação popular,
e a um prêmio da Bloomberg
Philanthropies.

Vacinação de gestantes com comorbidades
está suspensa temporariamente
O Plano Estadual de Imunização (PEI) contra COVID19 decidiu suspender temporariamente a vacinação de
gestantes com comorbidades,
prevista para começar na terça-feira, (11) em todo o estado, em virtude do comuni-

cado da Anvisa emitido na
noite de segunda-feira (10).
A Nota Técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) orienta que o
uso da vacina da AstraZeneca
seja feito de acordo com o indicado na bula, que não reco-

menda o uso do imunizante
em gestantes sem orientação
médica, e deve ser seguida
pelo Programa Nacional de
Imunizações (PNI).
Em virtude deste comunicado, o Plano Estadual de
Imunização (PEI) seguirá as

orientações comunicadas
pela agência com a suspensão temporária e geral da vacinação deste grupo. Novas
orientações serão comunicadas após pareceres técnicos
do Ministério da Saúde e da
Anvisa.
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Alta da Selic vai levar inflação a
ficar abaixo da meta, diz Copom
O Comitê de Política Monetária (Copom) afirmou que elevar a taxa de juros Selic até um
patamar considerado neutro vai
levar a inflação a ficar “consideravelmente” abaixo da meta. A
informação consta da última ata
da reunião do comitê divulgada
na terça-feira (11). Na ocasião,
o Copom decidiu elevar a taxa
básica de juros para 3,5% ao ano.
De acordo com a ata, a alta
chamada pelo Copom de “normalização parcial” dos juros reflete as opiniões do comitê sobre a política monetária adequada para a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante.
Esta foi a segunda vez no ano,
que o comitê elevou a taxa em
0,75 ponto percentual. Com
isso, a Selic está em 3,5% ao
ano. Em março, o Copom elevou a Selic de 2 pontos percentuais para 2,75% ao ano, após
quase seis anos sem elevação.
O Copom decidiu elevar a
taxa de juros em meio a um cenário de aumento da inflação de
alimentos, combustíveis e energia. Segundo o Copom, com exceção do petróleo, os preços

internacionais das commodities
continuaram em elevação, com
impacto sobre as projeções de
preços de alimentos e bens industriais.
Além disso, o aumento na
bandeira tarifária de energia elétrica deve manter a inflação
pressionada no curto prazo. Para
o comitê, o diagnóstico é de que
os choques atuais são temporários.
Segundo o comitê, o cenário
básico evidenciado nas pesquisas
do boletim Focus indica que as
projeções de inflação estão levemente inferiores à meta para 2022.
As expectativas de inflação para
2021, 2022 e 2023 apuradas pela
pesquisa Focus encontram-se em
torno de 5%, 3,6% e 3,25%, respectivamente.
O Copom ponderou que os riscos fiscais de curto prazo seguem
elevados, implicando um viés de
alta nessas projeções. Essa assimetria no balanço de riscos afeta
o grau apropriado de estímulo
monetário, justificando assim uma
elevação de juros de 0,75 ponto
percentual nesta reunião.
“Adicionalmente, observou
que elevações de juros subse-

quentes, sem interrupção, até o
patamar considerado neutro implicam projeções consideravelmente abaixo da meta de inflação no horizonte relevante”, diz
a ata da reunião.
Para o Copom a alta de juros
deve ter uma elevação da mesma magnitude, caso não haja
mudança nos condicionantes de
inflação ou no balanço de riscos.
Atividade econômica
Para os membros do comitê, a despeito da intensidade da
segunda onda da pandemia ter
sido maior que a esperada, os
últimos dados disponíveis sobre
a evolução da atividade econômica doméstica “têm surpreendido positivamente”.
O Copom considerou que a
pandemia produziu efeitos heterogêneos sobre os setores econômicos e que, enquanto o setor de bens opera com baixa ociosidade, o setor de serviços
mostra dificuldades para se recuperar. O Copom avaliou que os
dados de atividade e do mercado de trabalho formal sugerem
que a ociosidade da economia,
como um todo, se reduziu mais

rapidamente que o previsto, apesar do aumento da taxa do desemprego.
“Para o Comitê, o segundo
semestre do ano deve mostrar
uma retomada robusta da atividade, na medida em que os efeitos
da vacinação sejam sentidos de
forma mais abrangente”, diz a ata.
O Copom diz ainda que a decisão de aumentar a Selic reflete seu cenário básico e um balanço de riscos de variância maior do que a usual para a inflação
prospectiva e é compatível com
a convergência da inflação para
a meta no ano-calendário de
2022.
“Neste momento, o cenário
básico do Copom indica ser
apropriada uma normalização
parcial da taxa de juros, com a
manutenção de algum estímulo
monetário ao longo do processo de recuperação econômica. O
comitê enfatiza, entretanto, que
não há compromisso com essa
posição e que os passos futuros
da política monetária poderão
ser ajustados para assegurar o
cumprimento da meta de inflação”, reafirmou o Copom.
(Agencia Brasil)

Faturamento de atacadistas e
distribuidores cresce 5,2% em 2020
O setor atacadista e distribuidor brasileiro registrou crescimento nominal de 5,2% em
2020, com faturamento de R$
287,8 bilhões, a preço de varejo. Já o crescimento real ficou
em 0,7% e garantiu ao setor a
participação de 51,2% no mercado nacional, abrangendo mais
de 50% do mercado pelo 16º
ano consecutivo. Os dados são
do Ranking Abad/Nielsen 2021
– ano-base 2020, divulgado na
terça-feira (11) pela Associação
Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad).
Segundo os dados apurados
junto a 600 empresas participantes da pesquisa, o faturamento no
ano passado 2020 chegou a R$
165 bilhões, com 49,2% a preço de varejo.
Quanto às modalidades, 73%
(476) dos consultados responderam que trabalham com o modelo distribuidor com entrega; 52%
(337), com atacado generalista
com entrega; 31% (203), com
atacado de balcão; 11% (74),
com atacado de generalista de

autosserviço e 8% (50), com o
modelo agente de serviços.
Quanto à área de atuação, os
atacadistas geralmente concentram a atividade em sua região
de origem. Mais da metade das
empresas (53%) atua em apenas
um estado, mas responde por
19,8% (R$ 32,7 bilhões) das
vendas totais; 4%, em 10 ou
mais estados, respondendo por
44,4% (R$ 73,2 bilhões) das
vendas totais. Apenas 1% dos
atacadistas tem atuação em todos os estados, mas responde
por 39,6% (R$ 63,8 bilhões) das
vendas totais.
De acordo com coordenador
de Projetos da Fundação Instituto de Administração (FIA) e
responsável pela análise, Nelson
Barrizzelli, o recuo de 1,8 ponto percentual na participação do
setor (de 53% para 51,2%) reflete parte da perda resultante do
fechamento de bares, restaurantes e lojas de cosméticos ao longo de 2020. Segundo Barrizzelli, no abastecimento de supermercados, farmácias, padarias,

mercearias e açougues, que permaneceram abertos, o setor
compensou a perda de faturamento com os pontos de vendas
que ficaram fechados.
Para o presidente da Abad,
Leonardo Miguel Severini, mesmo com a continuidade da pandemia de covid-19, deve haver
incremento nas vendas neste
ano. “Temos confiança em continuar crescendo, mesmo porque
lidamos com alimentos de primeira necessidade. E vamos em
busca desse desempenho, melhorando ainda mais a qualidade
da entrega, a disponibilidade de
produtos e o zeramento da ruptura”, disse.
Os dados do ranking indicam
ainda que a modalidade de atacadistas que mais cresceu em
2020 foi a do autosserviço
(24,9%), influenciada pela abertura de lojas e pelo fato de estar
aberto no momento da pandemia, enquanto outros tipos de
comércio permaneceram fechados. O faturamento desse ramo
chegou a R$ 64,7 bilhões, além

de ser o que mais oferece postos de trabalho.
A modalidade distribuidor
cresceu 20,2%, com faturamento de R$ 47,8 bilhões, enquanto
o atacado generalista com entrega evoluiu 18,2%, atingindo R$
46,2 bilhões. O atacado de balcão cresceu 22,8%, chegando a
R$ 5,2 bilhões, e os agentes de
serviços alcançaram R$ 1 bilhão,
com crescimento de 18,5%.
Tendências e perspectivas
De acordo com a Abad,
72,4% dos pesquisados disseram acreditar que, em 2021, haverá expansão da base de clientes; 80,3% responderam que
pode haver aumento no faturamento e 73,2% que esperam elevação no volume.
Ainda indicando perspectiva
de crescimento, mas com otimismo mais moderado, 59,7%
dos participantes da pesquisa
veem aumento da rentabilidade
e 52,9% esperam atuar com maior número de fornecedores.
(Agencia Brasil)

Pagamentos com cartões crescem
17% no primeiro trimestre, diz Abecs
As transações por cartões
(crédito e débito) registraram
um aumento de 17,3% nos valores movimentados no primeiro
trimestre deste ano em comparação com 2020. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), os pagamentos
totalizaram R$ 558,3 bilhões
nos primeiros três meses do ano.
Os cartões de crédito responderam por R$ 335,9 bilhões
desse volume, registrando um
crescimento de 12,8% no período. Os cartões de débito foram
responsáveis por uma movimentação de R$ 204,4 bilhões, uma
alta de 19,7% no primeiro trimestre na comparação com o
mesmo período do ano passado.
Enquanto os cartões pré-pagos
tiveram a maior expansão percentual (150,3%) e foram o

meio usado para fazer R$ 18 bilhões em pagamentos.
Em quantidade de transações, os cartões foram utilizados para realizar 6,5 bilhões de
pagamentos nos primeiros três
meses de 2021, um aumento de
11,8% em comparação ao primeiro trimestre do ano passado.
Mudança de perfil
Segundo o presidente da
Abecs, Pedro Coutinho, os dados mostram que houve um aumento do valor médio gasto em
cada transação, com o aumento do uso de cartões para compras em estabelecimentos de
setores como supermercados
e bens duráveis.
O período de pandemia do
novo coronavírus também se refletiu em um crescimento de
35,6% nas compras não presen-

ciais, que chegaram a R$ 120
bilhões no período de janeiro a
março deste ano. As compras
remotas representam ainda 35%
de todas as transações feitas por
cartões de crédito. No primeiro
trimestre de 2020 esse índice
era de 29%.
Juros e inadimplência
O uso do cartão como método de financiamento registrou uma redução no período,
com queda de 17,3% nas transações com crédito rotativo e
aumento de 12,3% nos pagamentos sem juros.
A inadimplência ficou em
4,2% em março. O índice de pagadores em atraso era de 6,6%
no mesmo mês do ano passado.
Previsões
A Abecs estima que o setor

de cartões poderá crescer 19%
neste ano, com a expectativa de
uma recuperação econômica a
partir do segundo semestre do
ano. “Se a vacinação segue o ritmo, teremos um terceiro trimestre me lhor do que o segundo e
um quarto trimestre muito
bom”, avaliou Coutinho. De
acordo com ele, países onde a
imunização da população está
mais avançada já começam a
ter melhora da atividade econômica.
Ele acredita que o auxílio
emergencial também deverá
melhorar a situação da economia. “O auxílio emergencial
deve dar um fôlego à atividade econômica, mesmo com
um valor e um número de pessoas muito menor do que o ano
passado”, destacou. (Agencia
Brasil)

Inflação oficial fica em 0,31%
em abril, diz IBGE
O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA),
que mede a inflação oficial do
país, ficou em 0,31% em abril
deste ano. A taxa é inferior à
observada em março deste
ano (0,93%), mas superior à
registrada em abril do ano passado (-0,31%).
Segundo os dados divulgados na terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a inflação

acumula taxas de 2,37% no ano
e de 6,76% em 12 meses.
A taxa de 12 meses ficou acima da acumulada até março
(6,1%) e do teto da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional para
2021: 5,25%.
Oito dos nove grupos de despesa pesquisados pelo IBGE tiveram alta de preços em abril,
com destaque para saúde e cuidados pessoais, que registrou

inflação de 1,19%. Entre os responsáveis por esse resultado estão itens como produtos farmacêuticos (2,69%) e de higiene
pessoal (0,99%).
Outro grupo com alta relevante no mês foi alimentação
e bebidas (0,40%), devido ao
comportamento de preços de
itens como carnes (1,01%),
leite longa vida (2,40%), frango em pedaços (1,95%) e tomate (5,46%).

O único grupo de despesas
com deflação (queda de preços)
foi transportes (-0,08%). Os
combustíveis tiveram queda de
preços de 0,94%, com 0,44% na
gasolina e 4,93% no etanol.
Outros grupos de despesa
com inflação foram habitação
(0,22%), artigos de residência
(0,57%), vestuário (0,47%), comunicação (0,08%), educação
(0,04%) e despesas pessoais
(0,01%). (Agencia Brasil)
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Ataques aéreos na Faixa de
Gaza deixam mais de 20 mortos
Durante a madrugada, 130 ataques aéreos israelenses atingiram o norte da Faixa de Gaza. Segundo as autoridades judaicas,
os alvos eram núcleos do Hamas.
Pelo menos 15 integrantes do grupo armado morreram. Os
palestinos dispararam cerca de 200 foguetes. Os ataques deixaram mais de 20 mortos.
ONU
A Organização das Nações Unidas está “profundamente preocupada” com o aumento da violência em Israel e nos territórios
palestinos ocupados, declarou na terça-feira (11) um porta-voz
do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos.
“Condenamos toda a violência e toda a incitação à violência,
assim como as divisões étnicas e as provocações”, declarou Rupert Colville durante entrevista coletiva em Genebra (Suíça), no
momento em que a região registra a pior escalada em anos, desencadeada pela violência em Jerusalém Oriental, ocupada e anexada.
Sobre os confrontos na Esplanada das Mesquitas, o portavoz considerou que as forças de segurança israelenses “claramente não respeitaram nos últimos dias” a sua obrigação de responder de forma proporcionada e de garantir o direito de reunião pacífica.
Acrescentou que os disparos de foguetes a partir da Faixa de
Gaza contra Israel “estão estritamente proibidos pelas leis humanitárias internacionais e devem parar imediatamente”.
As autoridades do Hamas, movimento islamita no poder em Gaza,
informaram que 22 pessoas morreram, incluindo nove crianças,
durante os ataques israelenses em represália às salvas de foguetes
disparados a partir do enclave palestino, e 106 ficaram feridas.
O Exército israelense disse ter matado 15 membros do Hamas e da Jihad Islâmica, outro grupo armado palestiniano, tendo
atingido 130 alvos militares, na maioria do movimento que controla Gaza.
Os militantes em Gaza dispararam mais de 200 foguetes contra Israel, ferindo seis civis em um ataque direto a um prédio de
apartamentos.
Os confrontos diários na Esplanada das Mesquitas, que os
judeus chamam Monte do Templo, na Cidade Velha, em Jerusalém Oriental, entre palestinos e a polícia israelense deixaram
centenas de feridos desde sexta-feira (7).
Em um sinal da crescente agitação, comunidades árabes em
Israel realizaram manifestações noturnas contra a situação em
Jerusalém, um dos maiores protestos de cidadãos palestinos nos
últimos anos, segundo a agência de notícias norte-americana
Associated Press. (Agencia Brasil)

Índia tem nova alta na média
semanal de casos de covid-19
A pandemia de covid-19 na Índia da Índia mostrou poucos
sinais de abrandamento na terça-feira (11). A média semanal de
casos da doença teve nova alta, e autoridades de saúde internacionais alertaram que a variante do país representa perigo global.
O número diário de casos de covid-19 na Índia cresceu em
329.942, e as mortes pela doença aumentaram em 3.876, de acordo com o Ministério da Saúde. O total de infecções pelo novo
coronavírus no país está agora em 22,99 milhões e o total de
mortes subiu para 249.992.
A Índia é a líder mundial em número diário médio de novas
mortes relatadas, respondendo por um de cada três óbitos anunciados a cada dia no mundo, segundo contagem da Reuters.
A média de sete dias de novos casos teve alta recorde de
390.995.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que a variante
do novo coronavírus identificada primeiramente no país no ano
passado está sendo classificada como digna de preocupação global, e estudos preliminares mostram que ela se dissemina mais
facilmente.
“Nós a classificamos como uma variante preocupante em nível global”, disse Maria Van Kerkhove, autoridade técnica da OMS
em Covid-19, em entrevista coletiva. “Existe alguma informação disponível que indica uma transmissibilidade acentuada.”
Nações de todo o mundo enviam cilindros de oxigênio e outros equipamentos médicos para aliviar a crise indiana, mas muitos hospitais do país estão sofrendo com a escassez de equipamentos que salvam vidas.
Onze pessoas morreram na noite da segunda-feira (10) em
um hospital governamental de Tirupati, cidade de Andhra Pradesh, um estado do sul, devido ao atraso na chegada de um caminhão-tanque com oxigênio, disse uma autoridade do governo.
“Houve problemas com a pressão do oxigênio devido à baixa
disponibilidade. Tudo aconteceu em um intervalo de cinco minutos”, informou M Harinarayan, principal autoridade do distrito, na noite de ontem, acrescentando que agora o hospital SVR
Ruia tem oxigênio suficiente.
Dezesseis membros de departamentos e vários professores
e funcionários aposentados que estavam morando no campus
da Universidade Muçulmana Aligarh, uma das mais prestigiadas da Índia, morreram de covid-19, informou a escola.
Para piorar a situação dos hospitais, o governo indiano orientou os médicos a procurarem sinais de mucormicose, ou “fungo negro”, em pacientes de covid-19, já que centros de saúde
relatam um aumento de casos dessa infecção rara, mas que mata.
(Agencia Brasil)

Inflação da
construção civil
registra taxa de 1,87%
em abril, diz IBGE
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), medido
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrou taxa de inflação de
1,87% em abril, taxa superior à
de 1,45% de março e à de 0,25%
de abril de 2020.
O indicador acumula taxa de
6,81% no ano e de 16,31% em
12 meses. Com a inflação de

abril, o custo por metro quadrado da construção passou a ser de
R$ 1.363,41.
Os materiais de construção
ficaram 3,14% mais caros em
abril e passaram a custar R$
789,10 por metro quadrado. Já
o metro quadrado da mão de obra
encareceu 0,18% no mês e passou a custar R$ 574,31. (Agencia Brasil)
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Transwolff Transportes e Turismo Ltda.
CNPJ/MF nº 58.322.512/0001-54
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações do Resultado
2020
2019 Passivo e patrimônio líquido
2020
2019
2020
2019
(Reapresentado)
(Reapresentado) Receita bruta
546.956.404
580.581.467
63.101.885
76.548.695 (-) Deduções da receita
(10.959.164) (11.702.818)
Circulante
48.605.565
53.324.266 Circulante
11.900.438
25.901.346 Receita operacional líquida
535.997.241
568.878.649
Caixa e equivalentes de caixa
18.024.524
6.266.726 Fornecedores
12.850.305
8.037.360 (-) Custo do serviço prestado
(481.629.280) (536.405.431)
Contas a receber
16.500.576
33.098.023 Empréstimos e financiamentos
2.045.392
3.221.079 Lucro bruto
54.367.960
32.473.218
Adiantamentos
6.956.051
6.105.178 Locações a pagar
27.849.564
27.678.259 Receitas e despesas operacionais
Estoques
1.930.761
2.434.763 Obrigações trabalhistas
3.037.472
5.687.459 Despesas gerais e administrativas
(31.811.303) (28.798.452)
Tributos a recuperar
623.787
500.709 Obrigações tributárias
4.234.181
4.891.292 Despesas com pessoal
(22.529.808)
(1.607.333)
Despesas antecipadas
929.251
1.103.252 Outras contas a pagar
1.184.534
1.131.900 Outras despesas
(11.403.674)
(7.209.989)
Outros créditos
3.640.615
3.815.615 Arrendamento
Não circulante
119.314.544
46.599.931
(65.744.786) (37.615.773)
11.774.721
11.767.773 Resultado Financeiro
Não circulante
134.739.300
109.661.091 Fornecedores
29.515.526
– Receitas financeiras
3.836.502
6.134.545
Contas a Receber
9.592.576
14.388.860 Locações a pagar
19.673.382
15.657.953 Despesas financeiras
(12.220.101)
(8.069.702)
Outros créditos
11.657.824
13.955.376 Arrendamento
32.824.165
6.438.048
(8.383.599)
(1.935.157)
Partes relacionadas
23.788.298
23.029.298 Empréstimos e financiamentos
11.680.369
4.829.823 Resultado antes do IRPJ e CSLL
(19.760.425)
(7.077.713)
Tributos a recuperar
140.938
60.746 Obrigações trabalhistas
12.298.799
5.360.039 Imposto de renda e contribuição social
(1.038.494)
(1.784.530)
Direito de uso
20.191.084
16.789.853 Provisão para demandas judiciais
1.317.733
2.165.763
(1.038.494)
(1.784.530)
Imobilizado
69.353.859
41.413.302 Obrigações tributárias
229.850
380.532 Lucro líquido do exercício
(20.798.919)
(8.862.242)
Intangível
14.722
23.657 Outras contas a pagar
Patrimônio líquido
928.436
39.836.732
Total do ativo
Demonstrações do Resultado Abrangente
Capital social
30.589.598
48.698.974
2020
2019
Prejuízo Exercício
(29.661.162)
(8.862.242) Lucro líquido do exercício
(20.798.919) (8.862.242)
162.985.357 Resultado abrangente
183.344.865
162.985.357 Total do passivo e do patrimônio líquido 183.344.865
(20.798.919) (8.862.242)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Demonstrações dos Valores Adicionados
Capital Social Capital a Integralizar Reserva de Lucros Resultado do Exercicio
Total (=) Receitas
2020
2019
Saldos em 31 de dezembro 2019
58.855.974
(10.157.000)
–
(8.862.242)
39.836.732 Receita bruta dos serviços prestados, liquidas
Redução de Capital
(27.966.376)
–
–
– (27.966.376) de devolução e abatimentos
522.858.780 565.987.072
Integralização de capital
–
9.857.000
–
–
9.857.000 Outras receitas não operacionais
28.855.843 18.476.546
Prejuizo do exercício
–
–
–
(20.798.919) (20.798.919)
551.714.624 584.463.619
Distribuição de lucros
–
–
–
–
– (-) Insumos adquiridos de terceiros
Saldos em 31 de dezembro 2020
30.889.598
(300.000)
–
(29.661.161)
928.436 Custos dos serviços prestados
289.422.282 347.069.751
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Material, Energia e Serviços de Terceiros e
2020
2019
2020
2019 Outros
65.569.127 52.475.998
Lucro líquido do exercício
(20.798.919) (8.862.242) Parcelamentos tributários
7.564.928 5.085.212
354.991.409 399.545.749
Ajustes que não afetam caixa
(377.453) 39.473.660 (=) Valor adicionado bruto
196.723.214 184.917.870
Depreciação e amortização
12.884.503 5.419.462 Caixa líquido proveniente das atividades
(-) Depreciação e amortização
15.703.238
8.665.204
operacionais
22.133.860 14.382.475 (=) Valor adicionado líquido
Resultado líquido com alienação dos ativos
181.019.977 176.252.666
imobilizados
(3.175)
617.553 Fluxo de caixa das atividades de investimento
(+/-)Valor adicionado recebido em transferência
Provisão para demandas judiciais
6.938.760 2.070.898 Aquisição de ativo imobilizado e intangível
577.571
5.052.546
(41.203.124) (49.031.119) Receitas financeiras
19.820.088 8.107.913 Baixa de Ativo imobilizado e intangível
(=)
Valor
adicionado
total
a
distribuir
181.597.547
181.305.212
387.000 37.540.647
(Aumento)/redução nos ativos
Partes relacionadas
(759.000) (23.029.298) Distribuição do valor adicionado
Contas a receber
21.393.731 4.068.959 Caixa líquido aplicado nas atividades de
Dos colaboradores
Estoques
504.002 (805.366) investimento
137.107.034 139.900.101
(41.575.124) (34.519.770) Salários e encargos
Tributos a recuperar
(203.270)
22.131
Remuneração diretores e conselheiros
14.706.703
718.697
Adiantamentos
(850.873) (4.241.334) Fluxo de caixa das atividades de financiamento
151.813.737 140.618.798
31.199.062 14.193.493
Despesas antecipadas
174.001 (536.974) Empréstimos e financiamentos
–
– Do governo
Outros créditos
2.472.552 (22.844.272) Integralização de capital
30.324.117 31.874.018
– (4.879.202) Impostos, taxas e contribuições federais
23.490.143 (24.336.856) Distribuição de lucros
Impostos e taxas estaduais
626.745
350.366
Caixa líquido aplicado nas atividades de
Aumento/(redução) nos passivos
736.714
841.766
31.199.062 9.314.291 Impostos e taxas municipais
Fornecedores
(29.651.913) 29.788.158 financiamento
31.687.575 33.066.150
11.757.798 (10.823.004)
Obrigações trabalhistas
(1.154.947) 9.564.040 Aumento do caixa e equivalentes de caixa
Obrigações tributárias
(2.886.148) (3.700.632) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 6.266.726 17.089.730 Do capital de terceiros
12.242.972
9.865.257
Outras contas a pagar
(2.589.211) 2.543.916 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 18.024.524 6.266.726 Encargos Financeiros
Aluguéis
6.652.182
6.617.249
Locações a Pagar
28.339.839 (3.807.033) Aumento do caixa e equivalentes de caixa
11.757.798 (10.823.004)
18.895.154 16.482.506
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legisla- Do capital próprio
ção societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) Distribuição de Lucros
–
–
(20.798.919) (8.862.242)
e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Essas demonstrações contábeis: (i) são apresentadas em Real, que é a moeda funcional Resultado Líquido
181.597.547 181.305.212
da Empresa. Todas as informações financeiras divulgadas nas demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, exceto quando indicado de outra Valor adicionado total distribuído
forma; (ii) são preparadas com base no custo histórico, exceto quando indicado de outra forma, tais como certos ativos e instrumentos financeiros, que
As Demonstrações Financeiras completas, contendo
podem ser apresentados pelo valor justo
Notas Explicativas e o Relatório do Auditor Independente

Ativo

Luiz Carlos Efigênio Pacheco – Administrador

Jeane Maria Araújo de Souza – Contadora CRC 1SP 308.277/O-5

TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF Nº 21.591.836/0001-88 - NIRE 35.300.481.950 - ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO.
Capítulo I - Denominação, Sede Social e Prazo de Duração - Artigo 1º. A Truckpad Tecnologia e Logística S.A. (“Companhia”)
é uma sociedade anônima de capital fechado que se regerá por este Estatuto, pelos acordos de acionistas arquivados na sua
sede e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º. A Companhia tem a sua sede e foro em SP/SP, na R. Minas Gerais, 316,
conj. 71, Higienópolis, podendo abrir e manter filais, agências ou representações em qualquer localidade do país ou exterior,
mediante deliberação dos acionistas. Artigo 3º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Objeto Social
- Artigo 4º. A Companhia tem por objeto: (a) o desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis e portais de Internet;
(b) consultoria e gestão em tecnologia da informação; (c) veiculação de publicidade digital em meios eletrônicos “on line”;
(d) agenciamento e intermediação de serviços e negócios nas áreas de logística e transporte; e (e) participação em outras
sociedades, independentemente de sua forma. Capítulo III - Capital Social - Artigo 5º. O capital social é de R$ 56.014.092,79,
dividido em 31.324 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. §1º. As ações representativas do capital social são indivisíveis
em relação à Companhia. §2º. Observados os acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, os acionistas terão o
direito de preferência na subscrição de novas ações em decorrência de aumentos de capital, na proporção das respectivas
participações no capital. §3º. Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das assembleias gerais. §4º. A Companhia
está autorizada a aumentar o seu capital social independentemente de decisão assemblear, até o limite de 718 ações ordinárias,
sem valor nominal, mediante deliberação do Conselho, que fixará a quantidade de ações a serem emitidas na forma do Plano
de Emissão de Opções de Subscrição de Ações Ordinárias, Nominativas e Sem Valor Nominal, aprovado em assembleia geral,
em 02/04/17. Capítulo IV - Acordo de Acionistas - Artigo 6º. A Companhia, suas controladas, e respectivos órgãos sociais
devem observar, nos termos do artigo 118 da Lei 6.404/76, os acordos de acionistas arquivados na sua sede (“Acordo de
Acionistas”). Capítulo V - Assembleia Geral - Artigo - 7º. As assembleias gerais serão ordinárias e extraordinárias. As AGOs
se realizarão nos quatros meses seguintes ao término do exercício social e, as extraordinárias, sempre que houver necessidade.
Artigo 8º. As assembleias serão convocadas pela Companhia a pedido dos acionistas ou de qualquer conselheiro, na forma
dos Acordos de Acionistas, mediante notificação por escrito a todos os acionistas especificando a data, horário e ordem do dia
da assembleia geral, acompanhada de cópias de todos os documentos necessários para deliberação dos assuntos listados na
ordem do dia, pelo menos 15 dias antes da referida assembleia, sem prejuízo da publicação do respectivo edital de convocação,
na forma da lei, quando assim necessário. Artigo 9º. As assembleias serão presididas pelo Presidente do Conselho, ou na sua
ausência ou impedimento, por outro administrador por esse indicado. Na hipótese de o Presidente do Conselho deixar de
comparecer à assembleia geral regularmente convocada e não indicar o respectivo substituto, a assembleia geral escolherá o
presidente da mesa pelo voto da maioria das ações com direito a voto. Ao presidente da mesa caberá a escolha do secretário.
Artigo 10º. Uma assembleia geral somente poderá ser instalada, em 1ª convocação, com a presença de 1 ou mais acionistas,
que representem, pelo menos a metade do capital com direito a voto da Companhia, observadas as disposições dos Acordos
de Acionistas. §Único: Caso não haja quórum para instalação da assembleia em primeira convocação em até 1 hora do horário
designado para seu início, a assembleia será realizada em segunda convocação, a ser instalada com qualquer número de
acionistas presentes, no local, data e hora a ser decididos pelo Conselho de Administração, não anterior a 5 dias após a data
da 1ª convocação, observado o disposto no Artigo 8º. Artigo 11º. Os acionistas poderão fazer-se representar nas assembleias
gerais por mandatário, constituído há menos de 1 ano, que seja acionista, administrador ou advogado. Artigo 12º. As deliberações
em assembleia geral dependerão de voto afirmativo de acionistas representando a maioria do capital social votante da Companhia,
ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei e nos Acordo de Acionistas. Artigo 13º. O eventual exercício, por qualquer
dos acionistas, do direito de voto nas assembleias da Companhia em desacordo com as disposições estabelecidas em Acordos
de Acionistas devidamente arquivado na sede social obrigará o presidente da assembleia, nos termos do artigo 118, §§8º e 9º
da Lei 6.404/76, a (i) não computar o voto proferido pelo acionista com infração do disposto no referido acordo e/ou (ii) outorgar
ao acionista prejudicado o direito de votar com as ações do acionista ausente, inadimplente ou omisso. Não obstante, caso o
presidente da assembleia aceite o referido voto e essa aceitação seja decisiva para o resultado da votação, a deliberação assim
tomada deverá ser considerada nula de pleno direito, não vinculando os acionistas ou a administração da Companhia. Artigo
14º. A AGO reunir-se-á 1 vez por ano, dentro dos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para: a) tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar demonstrações financeiras; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido
do exercício e a distribuição de dividendos; e c) eleger membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando
for o caso. Artigo 15º. Além das matérias previstas em lei, a assembleia geral é competente para deliberar sobre: a) alterar o
objeto social ou o Estatuto Social; b) aprovar a transformação ou conversão da Companhia em outros tipos societários; c) alterar
os direitos atribuídos às ações de emissão da Companhia; d) aprovar qualquer fusão, cisão, incorporação de ações, reorganização
societária e/ou a transformação da estrutura societária da Companhia; e) criar uma sociedade controlada, bem como filiais;
f) aprovar o investimento em títulos e valores mobiliários de participação ou dívida de qualquer pessoa, sociedade, companhia,
joint venture, empreendimento, parceria, trust, pessoa jurídica despersonalizada, governo (e qualquer divisão deste) ou de
qualquer entre, tendo ou não personalidade jurídica própria; g) aprovar a dissolução, liquidação (incluindo a seleção de liquidantes
e julgamento das contas de liquidação), extinção e/ou pedido de falência voluntária da Companhia, averbação de procedimentos
de reestruturação judiciais ou extrajudiciais ou quaisquer outros procedimentos com feitos semelhantes; h) realizar qualquer
aumento ou redução do capital social; i) emitir, recomprar ou resgatar, quaisquer valores imobiliários de emissão da Companhia
ou de suas controladas, bem como realizar qualquer alteração na estrutura de capital da Companhia e suas controladas; j) adotar,
estabelecer ou modificar qualquer programa, acordo ou plano de benefício para funcionários, membros da Diretoria ou membros
do Conselho, incluindo, mas sem se limitar a planos de opção de compra ou de subscrição de ações da Companhia; k) aprovar
a assistência financeira da Companhia para que qualquer terceiro possa adquirir as ações de sua emissão; l) aprovar qualquer
negócio entre a Companhia e qualquer de suas controladas ou as respectivas partes relacionadas; m) aprovar e alterar as
políticas e procedimentos de compliance, políticas contábeis ou o exercício anual; n) fixar a orientação do voto a ser exercido
pelo representante da Companhia nas assembleias e reuniões de sócios ou acionistas, conforme o caso, sobre as matérias
tratadas neste artigo; e o) celebrar qualquer entendimento, acordo ou negócio com relação aos itens anteriores. §Único: Nas
hipóteses em que a lei conferir o direito de retirada a acionista dissidente de deliberação da assembleia geral, o valor do reembolso
será calculado conforme o critério do artigo 45, §3º, da Lei 6.404/76. Capítulo VI - Da Administração - Artigo 16º. A administração
será exercida, na forma da lei e desse Estatuto, e observadas as deliberações em assembleia geral, pelo Conselho e pela
Diretoria (que poderão ser assistidos por comitês consultivos por eles criados). §1º. Os membros da administração da Companhia
serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio. §2º. Os membros da
administração ficam dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão. Subcapítulo VI.1 - Conselho de Administração
- Artigo 17º. O Conselho será composto por 3 membros, eleitos pela assembleia, observado o disposto nos Acordos de Acionistas.
O prazo de gestão dos conselheiros será de 1 ano, permitida a recondução. Artigo 18º. Em caso de vacância de um cargo de
conselheiro causado por destituição, renúncia, ausência ou falecimento, um novo conselheiro deverá ser nomeado no prazo de
30 dias contados do evento relevante pela Assembleia Geral. Artigo 19º. Nas deliberações do Conselho, cada conselheiro terá
direito a 1 voto. Artigo 20º. O Presidente do Conselho será eleito pela maioria dos membros do Conselho de Administração. O
Presidente do Conselho não terá voto de qualidade. Artigo 21º. Cada acionista que detiver ao menos 10% do capital social da
Companhia terá direito de indicar 1 representante para participar das reuniões do Conselho de Administração, na qualidade de
observador. Os observadores não terão direito a voto. Por deliberação do Conselho, os observadores não poderão atender a
reuniões do Conselho de Administração em que forem tratadas apenas questões sensíveis da Companhia. Artigo 22º. O Conselho
reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por trimestre, e, extraordinariamente, sempre que necessário, quando convocado pelo
Presidente ou por qualquer outro conselheiro, mediante notificação por escrito à Companhia, com, ao menos, 10 dias de
antecedência, especificando a data, hora e ordem do dia para tal reunião. A Companhia, após receber a referida notificação,
enviará uma cópia dela a todos conselheiros, acompanhada da ordem do dia e as cópias dos documentos relevantes. §1º. Nenhuma
matéria que não tenha sido incluído na ordem do dia deverá ser adotada ou discutida na reunião do Conselho, a menos que
todos os conselheiros concordem em adotá-la ou discuti-la. A tradução em inglês das atas das reuniões do Conselho será
fornecida a pedido de qualquer conselheiro. §2º. Caso possível, todos os documentos a serem discutidos em qualquer reunião
do Conselho deverão ser anexados à notificação de convocação da reunião relevante, observado o disposto nos Acordos de
Acionistas. Se não for possível enviar todos os documentos junto à notificação de convocação, os documentos faltantes deverão
ser entregues a todos os membros do Conselho com ao menos 3 dias de antecedência da reunião. Artigo 23º. As reuniões do
Conselho serão realizadas na sede, exceto se de outra forma acordado por escrito por todos os membros do Conselho. Artigo
24º. As reuniões do Conselho serão instaladas, em 1ª convocação, presença de pelo menos 2 conselheiros, observado o disposto
nos Acordos de Acionistas. §Único: Se esse quórum não estiver presente dentro de 1h do horário designado para a reunião, a
reunião não será instalada em 1ª convocação e será convocada em 2ª convocação, e será realizada com qualquer nº de
conselheiros presentes, no local e hora a ser definidos pelos conselheiros que comparecerem à reunião, que deverá ser pelo
menos 2 dias úteis após a data em que a reunião teria sido realizada em 1ª convocação. Todos os conselheiros deverão ser
notificados, por escrito, da data e horário da 2ª convocação ou, caso os conselheiros não decidam, a reunião em 2ª convocação
será no mesmo local e horário da 1ª convocação. Caso não haja quórum para instalação da assembleia em 1ª convocação em
até 1h do horário designado para seu início, a reunião será realizada em 2ª convocação, observado o disposto no Artigo 22º, a
ser instalada com qualquer nº de conselheiros presentes, no local, data e hora a ser decidido pelos conselheiros presentes à
reunião na 1ª convocação, não anterior a 2 dias úteis após a data da 1ª convocação. Artigo 25º. As deliberações do Conselho
dependerão do voto afirmativo da maioria dos membros do Conselho de Administração, observado o disposto nos Acordos de
Acionistas. Artigo 26º. Além das matérias previstas em lei, o Conselho é competente para deliberar sobre: a) criação de filiais;
b) qualquer dispêndio de capital ou despesa, caso previsto no plano de negócios ou no orçamento anual, (a) individualmente ou
em conjunto no curso de qualquer período de 12 meses consecutivos, em valor superior a R$ 1.225.260,00 ou (b) no total, ao
longo de qualquer exercício, qualquer montante em valor superior ao limite anual previsto no plano de negócios ou no orçamento
anual aprovados; c) qualquer dispêndio de capital ou despesa, caso não previsto no plano de negócios ou no orçamento anual
aprovado, individualmente ou em conjunto ao longo de qualquer período de 12 meses consecutivos, em valor superior a
R$ 408.420,00; d) outorgar qualquer garantia ou direito à indenização, no curso de qualquer período de 12 meses consecutivos,
em valor superior a R$ 408.420,00; e) realizar quaisquer empréstimos ou de outra forma incorrer em qualquer forma de
endividamento, de forma individual ou em conjunto, no curso de qualquer período de 12 meses consecutivos, em valor superior
a R$ 408.420,00; f) adquirir ou dispor de ativos relevantes (incluindo qualquer propriedade intelectual ou tecnologia), por valor
superior a R$ 200.000,00, individualmente, ou R$ 2.000.000,00, em conjunto, no curso de qualquer período de 12 meses
consecutivos; g) aprovar ou alterar o plano de negócios, orientação estratégica ou o orçamento anual da Companhia e de suas
controladas; h) iniciar ou resolver qualquer litígio, arbitragem, mediação ou outros procedimentos de resolução de disputas; i)
nomear ou substituir os auditores independentes da Companhia e de suas controladas; j) celebrar, aditar, modificar ou rescindir
quaisquer contratos, acordos ou acertos com relação a qualquer direito de locação imobiliária relativamente ao qual a Companhia
ou suas controladas possam ser proprietárias; k) fixar da orientação do voto a ser exercido pelo representante da Companhia
nas assembleias e reuniões de sócios ou acionistas, conforme o caso, sobre as matérias tratadas neste artigo; l) celebrar qualquer
entendimento, acordo ou negócio com relação aos itens anteriores; e m) resolver os casos omissos neste Estatuto e exercer
outras atribuições que a lei, os Acordos de Acionistas ou este Estatuto não confiram a outro órgão da Companhia. §Único:
Quaisquer valores acima expressos em moeda serão corrigidos pela inflação ou deflação, para cada período consecutivo de 12
meses, a partir de 1º/01/20, de acordo com o ajuste, positivo ou negativo do IPCA, conforme divulgado pelo IBGE, ou por outro
índice que venha substituí-lo. Artigo 27º. Qualquer conselheiro poderá, mediante notificação prévia e por escrito à Companhia,
autorizar outro conselheiro a participar e votar por procuração em qualquer reunião do Conselho. §Único: Os conselheiros
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QUARTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2021

Telar Engenharia e Comércio S.A.
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Sindicato dos Aposentados Pensionistas Ferroviário e Demais Categorias do Estado de São PauloSindapfer, através de sua diretoria,nos termos do Estatuto, convoca todos os seus associados para participarem
da Assembleia Geral, que será realizada no dia 27 de maio 2021(27/05/2021 as 10:00 horas(em primeira
convocação), ou 11:00 horas segunda convocação, em termos estatutários) em sua sede social localizada na
av. Casper Libero,522 2º andar,São Paulo-SPem conformidade com os artigos: 10º,11º e 4º do Estatuto com
a seguinte Ordem do Dia: 1)-Prestação de contas referente ao exercício do ano 2020; 2)-Previsão orçamentária
referente ao exercício do ano 2021; 3) Decisões administrativa de bens patrimoniais.
Leonor Guatrochi de Luna - Presidente.

ALTERAÇÃO DE NOME DO REGISTRO
Em conformidade com item 35, Seção III do Capítulo XVII do Provimento 58/
89 alterado pelo Provimento 56/2019 das Normas de Serviço da Egrégia
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, foi averbado a
alteração de nome do registrado CARLOS EDUARDO SOUSA DE SANTANA
para CADU SOUSA DE SANTANA, portador do RG nº 50.100.723-4-SSP/
SP.
VBI 9 Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/ME nº 15.016.338/0001-09/NIRE 35.226.239.143
Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora e Local: 02/04/2021, às 10 horas, na sede da Sociedade. Convocação e Presença: Dispensada a
convocação em face da presença da totalidade das sócias. Ordem do Dia e Deliberações: Restou unanimemente
aprovada a retificação da deliberação aprovada na Reunião de Sócios celebrada em 01/04/2021, uma vez que constou a
redução do capital social da Sociedade de R$13.656.309,00 para R$9.796.309,00, com uma redução, portanto, de
R$3.860.000,00, mediante o cancelamento de 3.860.000 quotas de emissão da Sociedade, quando na realidade deveria
ter constado a redução do capital social da Sociedade de R$13.656.309,00 para R$8.796.309,00, com uma redução
efetiva, portanto, de R$4.860.000,00, mediante o cancelamento de 4.860.000 quotas de emissão da Sociedade.
A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei. Assinatura: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud Presidente e Kenneth Aron Wainer - Secretário. Sócias: Breof Empreendimentos Residenciais II Ltda. e Breof
Partners Ltda., representadas por Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer.

encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

poderão participar das reuniões do Conselho (incluindo quaisquer reuniões realizadas em 2ª convocação) por telefone,
videoconferência ou outro equipamento similar pelo qual todos os participantes possam ouvir e falar uns aos outros, caso em
que o respectivo conselheiro deverá confirmar seu voto à Companhia, por escrito no mesmo dia útil da reunião do Conselho,
bem como assinar a respectiva ata. Artigo 28º. O Conselho de Administração poderá, a seu critério, criar comitês de
assessoramento destinados a auxiliar os respectivos membros do Conselho, bem como definir suas respectivas composições
e atribuições. Artigo 29º. A Companhia terá instalado, de forma permanente, um Comitê de Assessoramento, que será composto
por membros indicados na forma dos Acordos de Acionistas. §Único: O Comitê Assessoramento (i) proporá à Companhia
medidas e sugestões de aprimoramento, a fim de melhorar seu desempenho operacional; (ii) aconselhará a administração em
quaisquer temas relacionados ao planejamento estratégico e de negócios da Companhia; e (iii) prestará consultoria sobre as
operações diárias da Companhia. Artigo 30º. A Companhia terá, de forma não permanente, um Comitê de Supervisão, o qual
será composto por 5 membros a serem nomeados nos termos dos Acordos de Acionistas. §1º. O Comitê de Supervisão será
instalado e destituído por deliberação do Conselho, observado o disposto nos Acordos de Acionistas. §2º. O Comitê de Supervisão,
desde que em conformidade com orçamento e plano de negócios aprovados pela Companhia, gozará de todos os direitos detidos
pelo Comitê de Assessoramento; bem como poderá (i) deliberar sobre organização dos empregados e recursos financeiros da
Companhia para as áreas relativas a produtos, vendas, marketing, além de outras relativas a certos indicadores de performance
previstos no plano de negócios em vigor; e (ii) indicar pessoas para compor a Diretoria da Companhia, bem como outros cargos
de chefia não estatuários, exceto pelo Diretor-Presidente. Subcapítulo VI.2 - Diretoria - Artigo 31º. A Diretoria será composta
por 4 membros, sendo (i) 1 Diretor-Presidente, (ii) 1 Diretor Financeiro, (iii) 1 Diretor de Operações, e (iv) 1 Diretor de
Desenvolvimento, todos eleitos pelo Conselho, observado o disposto nos Acordos de Acionistas. §1º. O prazo de gestão de cada
Diretor será de 1 ano, permitida a recondução. §2º. Os Diretores, findo o prazo de gestão, permanecerão no exercício dos
respectivos cargos, até a eleição e posse dos novos Diretores. §3º. Ocorrendo vaga no cargo de Diretor, poderá o Conselho de
Administração designar substituto, cujo mandato expirará com os demais Diretores. Artigo 32º. Caberá à Diretoria, como órgão
executivo da administração, assegurar o funcionamento regular da Companhia, dentro dos limites traçados pelo Conselho e
pelos Acordos de Acionistas, ficando os Diretores investidos dos poderes para praticar os atos relativos à gerência e administração
da Companhia, observadas as competências fixadas por este Estatuto Social e pelo Conselho de Administração. §1º. O DiretorPresidente será competente para: a) comandar e definir a estratégia dos negócios da Companhia; b) executar e coordenar o
andamento das atividades normais da Companhia, incluindo o cumprimento das deliberações tomadas em assembleias gerais
e nas reuniões do Conselho de Administração; c) executar os planos de negócios e os orçamentos da Companhia, aprovados
pelo Conselho de Administração; d) representar a Companhia, ativa e passivamente, em juízo e em suas relações com terceiros,
podendo, para tais fins, constituir mandatários, na forma do Artigo 34º deste Estatuto Social; e e) submeter, conjuntamente com
o Diretor Financeiro, ao Conselho de Administração, anualmente ou em qualquer outro período por esse fixado, o orçamento e
o plano de negócios da Companhia, bem como quaisquer outros planos de expansão, investimentos ou crescimento da Companhia.
§2º. O Diretor Financeiro será competente para: a) gerir os aspectos financeiros e contábeis da Companhia; b) realizar o
recrutamento dos departamentos financeiro e contábil; c) estabelecer os sistemas financeiro e contábil da Companhia; d) aprovar
as despesas financeiras; e) determinar o levantamento de balanços semestrais ou intermediários; e f) elaborar, conjuntamente
com o Diretor-Presidente, o relatório e as contas e demonstrações financeiras da Companhia, para submissão ao Conselho de
Administração e à assembleia geral da Companhia. §3º. O Diretor de Operações será competente para: a) gerir os aspectos
operacionais da Companhia; b) realizar o recrutamento das áreas operacionais; c) estabelecer os processos e atividades das
áreas operacionais; d) executar e coordenar o andamento das atividades operacionais da Companhia, incluindo o cumprimento
das deliberações tomadas em assembleias gerais e nas reuniões do Conselho de Administração; e e) executar os planos de
negócios e os orçamentos da área operacional, aprovados pelo Conselho de Administração. §4º. O Diretor de Desenvolvimento
será competente para: a) gerir os aspectos operacionais da Companhia; b) realizar o recrutamento das áreas operacionais;
c) estabelecer os processos e atividades das áreas operacionais; d) executar e coordenar o andamento das atividades operacionais
da Companhia, incluindo o cumprimento das deliberações tomadas em assembleias gerais e nas reuniões do Conselho de
Administração; e e) executar os planos de negócios e os orçamentos da área operacional, aprovados pelo Conselho de
Administração. §5º. Qualquer divergência entre o Diretor-Presidente e o Diretor Financeiro com relação ao desempenho de suas
funções será resolvida pelo Conselho de Administração. Artigo 33º. Todos os atos e documentos que importem responsabilidade
ou obrigação da Companhia serão realizados ou assinados: (i) pelo Diretor-Presidente; (ii) por dois Diretores em conjunto; ou
(iii) qualquer Diretor e um procurador, desde que investido de poderes especiais. §Único: A representação da Companhia em
juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem
como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais, pode ser realizada isoladamente por qualquer Diretor.
Artigo 34º. Nos limites de suas atribuições, (i) o Diretor-Presidente, isoladamente, ou (ii) 2 Diretores, em conjunto, poderão
constituir procuradores ou mandatários para, em conjunto ou separadamente, na forma estabelecida nos respectivos instrumentos,
representar a Companhia. Os respectivos mandatos deverão, sob pena de invalidade, definir de modo preciso e completo os
poderes outorgados. §Único: As procurações outorgadas pela Companhia, na forma do caput, serão sempre outorgadas por
prazo determinado não superior a 1 ano, exceto pelas procurações para representação em processos judiciais ou administrativos
ou perante repartições públicas em geral, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. Capítulo VII - Conselho
Fiscal - Artigo 35º. O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os poderes e atribuições a ele conferidas por
lei, e somente será instalado por deliberação da assembleia geral, ou a pedido dos acionistas, nas hipóteses previstas em lei.
Artigo 36º. O Conselho Fiscal será composto por 3 a 5 membros efetivos e suplentes em igual número. §1º. Caso qualquer
acionista deseje indicar um ou mais representantes para compor o Conselho Fiscal, que não tenham sido membros do Conselho
Fiscal no período subsequente à última assembleia geral ordinária, tal acionista deverá notificar a Companhia por escrito com
10 dias úteis de antecedência em relação à data da assembleia geral que elegerá os conselheiros, informando o nome, a
qualificação e o currículo profissional completo dos candidatos. §2º. Os membros do Conselho Fiscal terão o mandato unificado
até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas relativas ao exercício social em que forem eleitos, sendo admitida a
reeleição. §3º. Os membros do Conselho Fiscal, em sua primeira reunião, elegerão o seu presidente. §4º. Os membros do
Conselho Fiscal serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura de termo de posse, lavrado no livro de atas das
reuniões do Conselho Fiscal. Artigo 37º. O Conselho Fiscal reunir-se-á, nos termos da lei, sempre que necessário, e analisará,
ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras. §1º. Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada
regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. §2º. O Conselho Fiscal se
manifestará por maioria absoluta de votos presente a maioria dos seus membros.§3º. Todas as deliberações do Conselho Fiscal
constarão de atas lavradas no respectivo livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos conselheiros presentes.
Artigo 38º. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo respectivo suplente. Artigo
39º. Ocorrendo vacância de cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar; não havendo suplente,
a assembleia geral será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago. Artigo 40º. A remuneração dos
membros do Conselho Fiscal será fixada pela assembleia geral ordinária que os eleger, observado o artigo 162, §3º, da Lei
6.404/76. Capítulo VIII - Demonstrações Financeiras e Distribuição dos Lucros - Artigo 41º. O exercício social da Companhia
terá início no primeiro dia do mês de janeiro e término no último dia do mês de dezembro de cada ano, quando serão levantadas
as demonstrações financeiras da Companhia, na forma da lei. Artigo 42º. Do lucro líquido do exercício, 5% serão destinados à
reserva legal até que atingidos os limites legais. O saldo, ajustado na forma do artigo 202 da Lei 6.404/76, será destinado da
seguinte forma: (i) 25%, serão destinados ao pagamento de dividendo obrigatório; e (ii) até 75% serão destinados à constituição
de “reserva de investimento” para assegurar (a) a manutenção do nível de capitalização da Companhia, (b) a expansão das
atividades sociais, e/ou (c) o reforço do capital de giro. O saldo do lucro líquido ajustado, se houver, que não seja destinado na
forma deste artigo, será distribuído aos acionistas como dividendo complementar. §Único: A reserva de investimento prevista
no caput não poderá ultrapassar, já considerado o valor acumulado da reserva legal, a cifra do capital social. Artigo 43º. A
Companhia poderá levantar balanços patrimoniais e demonstrações de resultado semestrais, trimestrais ou mensais, bem como
declarar dividendos à conta de lucros apurados nesses balanços. A Companhia poderá, ainda, declarar dividendos intermediários
à conta de reservas de lucros existentes no último balanço anual. Capítulo IX - Resolução de Disputas - Artigo 44º. Qualquer
disputa, controvérsia ou reclamação (cada uma, “Disputa”) entre a Companhia, os sócios, administradores, membros do Conselho
Fiscal, relacionada ou resultante deste Estatuto Social, incluindo aquelas que envolvam responsabilidade contratual ou
extracontratual, ou a existência, interpretação, violação, rescisão, efeitos ou validade ou arbitragem deste, devem ser solucionados
por arbitragem administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CAM-CCBC”), de
acordo com as Regras de Arbitragem do CAM-CCBC (“Regras”) em vigor no momento em que a notificação requerendo a
instituição da arbitragem for entregue ao CAM-CCBC. §1º. A sede da arbitragem será SP/SP, onde a sentença arbitral será
proferida. A arbitragem será realizada em inglês, salvo disposição em contrário do termo de arbitragem. §2º. O tribunal arbitral
será composto por 3 árbitros, a serem nomeados de acordo com as Regras. Caso existam várias partes, seja como reclamante
ou respondente, os múltiplos reclamantes, em conjunto, e/ou os múltiplos respondentes, em conjunto, conforme o caso, deverão
nomear um árbitro. Se qualquer um dos três árbitros deixar de ser indicado dentro do prazo estipulado nas Regras ou acima, o
CAM-CCBC nomeará o(s) árbitro(s) de acordo com as Regras. Toda e qualquer controvérsia relacionada à nomeação de árbitros
pelas partes e/ou à nomeação do 3ª árbitro será resolvida pelo CAM-CCBC. As partes concordam em renunciar conjuntamente
à aplicabilidade das disposições das Regras que limitar sua escolha do árbitro único, coárbitro ou presidente do tribunal arbitral
à lista de árbitros do CAM-CCBC. §3º. O tribunal arbitral decidirá quanto ao mérito da Disputa, de acordo com as leis da RFB e
não julgará por equidade. A lei brasileira de arbitragem será a lei aplicável ao procedimento arbitral. §4º. O tribunal terá a autoridade
para conceder qualquer medida cautelar necessária a preservar os direitos das partes ou a execução específica de qualquer
obrigação aqui prevista. Qualquer ordem, decisão, determinação ou sentença proferida pelo tribunal arbitral será mandatória e
legalmente vinculante para as partes e seus sucessores, e poderão ser executadas perante qualquer juízo competente relativa
a tais direitos ou obrigações, sobre as partes envolvidas na arbitragem ou seus respectivos bens. §5º. Todos os custos e despesas
envolvidos na preparação e apresentação de seu caso, incluindo custos e despesas relacionados à contratação de advogados,
especialistas e testemunhas, os custos de arbitragem e honorários de sucumbência, serão suportados pela parte vencida, ou
por ambas as partes na proporção de sua sucumbência quanto às reinvindicações e reconvenções apresentadas, a menos que
determinado de outra forma pelo tribunal arbitral. §6º. A despeito de qualquer disposição em contrário aqui contida, qualquer
parte da Disputa terá o direito de buscar medida cautelar em benefício da arbitragem e/ou para garantia dos seus direitos antes
da constituição do tribunal arbitral, incluindo, por meio da produção antecipada de provas. Para esse fim, fica eleito o foro da
comarca da capital do SP/SP. Qualquer medida cautelar deferida pela autoridade judicial, será prontamente informada pela parte
requerente ao CAM-CCBC. De toda forma, uma vez constituído, o tribunal arbitral terá jurisdição para manter, revogar, modificar
ou decidir quanto aos efeitos de tais medidas previamente deferidas ou provas previamente produzidas em juízo. §7º. A sentença
do tribunal arbitral será final e vinculante perante as partes da Disputa, e a parte vencedora poderá requerer perante qualquer
juízo competente a execução de tal sentença. §8º. As partes deverão preservar a confidencialidade de todos os aspectos da
arbitragem e não poderão divulgar a qualquer parte qualquer informação de que tomem conhecimento ou documentos juntados
à arbitragem que de outra não sejam de domínio público, qualquer prova ou materiais criados para os fins da arbitragem, qualquer
ordem ou sentença arbitral proferida no âmbito da arbitragem, exceto, e na medida necessária, em que a divulgação for obrigatória
(i) por lei, (ii) para proteger ou reivindicar um direito legal, (iii) para executar ou contestar uma ordem ou sentença perante um
juízo competente, ou (iv) para obtenção de aconselhamento ou orientação de seus assessores legais, regulatórios, financeiros,
contábeis ou similares. Toda e qualquer controvérsia relativa às obrigações de confidencialidade aqui previstas serão resolvidas
de forma final pelo tribunal arbitral. Capítulo X - Disposições Finais e Transatórias - Artigo 45º. Os casos omissos neste
Estatuto Social serão resolvidos pela assembleia geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei 6.404/76.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do
PROC. Nº 1011205-15.2021.8.26.0053.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Liliane Keyko Hioki, na forma da Lei, etc.FAZ SABER A TERCEIROS
INTERESSADOS NA LIDE que o(a) Concessionária Linha Universidade S.A. move uma Desapropriação - Desapropriação por
Utilidade Pública / DL 3.365/1941 em face de Odemir Lima da Silva e Érica Gomes Lima da Silva, objetivando a área situada na
Rua Augusto José Pereira, n. 199, Bairro Jardim Maristela, São Paulo/SP, com 200,83m²,objeto da matricula n. 40.202 do 18º
CRI/SP, cadastrado sob n. 107.216.0017-3, declarado de utilidade pública pelo Decreto Estadual nº 65.492 de 28-01-2021. Para o
levantamento dos depósitos efetuados foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação
no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de maio de 2021.
[11,12]

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005429-07.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 17ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Aléssio Martins Gonçalves, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a Sopoupe Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda CNPJ: 56.100.134/0001-39 (na
pessoa de seu representante legal Rubens Elias Efeiche CPF: 012.129.008-55) e Rubens Elias Efeiche CPF:
012.129.008-55, que Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios Ltda CNPJ: 46.349.106/
0001-04 ajuizou Ação Monitória, sendo julgada procedente e condenandoos ao pagamento da quantia de R$
277.907,57 (Fevereiro/2021), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando os executados em lugar
ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o débito
atualizado ou apresentem bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e honorários
sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens para garantia da
execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de abril de 2021.
EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo Digital nº: 0001866-02.2021.8.26.0004 Classe: Assunto: Cumprimento de sentença
- Cláusula Penal Exequente: Serviço Social do Comércio - Sesc Executado: First Machine Comércio e Indústria de
Equipamentos para Informática Ltda. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 000186602.2021.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo,
Dr(a). LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FIRST MACHINE COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 07.680.680/0001-80, que lhe foi proposta uma
ação de Cumprimento de sentença por parte de Serviço Social do Comércio - Sesc, para a cobrança da quantia a
que foi condenada no processo de origem 1122307-37.2017.8.26.0100. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que
pague, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do prazo do presente edital, o valor de R$ 155.074,25, indicado
no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, ficando advertida de que, transcorrido
o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, e que não
ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523, o débito será acrescido de multa de dez por cento e,
também, de honorários advocatícios de dez por cento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de abril de 2021. 12 e 13/05
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1014368-12.2019.8.26.0008 Classe: Assunto: Monitória - Cheque
Requerente: Potenza Comercio e Industria Ltda Requerido: Keilly Gonçalves de Sousa e outro EDITAL DE CITAÇÃO
e INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS -PROCESSO Nº 1014368-12.2019.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Laura Correa Rodrigues, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) NEW MEGAFLEX DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FOGÕES E INSTALAÇÕES DE
GÁS LTDA, CNPJ nº 20.664.856/0001-79 e KEILLY GONÇALVES DE SOUSA, Brasileira, CPF 298.819.558-74, que
lhes foi proposta uma ação Monitória por parte de Potenza Comercio e Industria Ltda, para cobrança da importância
de R$66.405,44, representada por 09 cheques que totalizam o valor de R$58.492,00. Encontrando-se as rés em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias
úteis, contados a partir do prazo do presente edital, efetuem o pagamento da importância de R$66.405,44, devidamente
atualizada e efetuem o pagamento de honorários advocatícios correspondente a 5% do valor da causa, ou apresentem
Embargos Monitórios, nos termos do artigo 701 do CPC. Ficam advertidas de que serão isentas do pagamento de
custas processuais se efetuarem o pagamento no prazo, e , caso não efetuem o pagamento e nem ofereçam
embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independente de qualquer outra formalidade,
bem como serão consideradas revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça João Mendes s/nº , 6º andar, salas
615/617, Centro – Cep – 01501-900, fone : 2171-6076, São Paulo-SP –E-mail:sp3cv@tjsp.jus.br. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de abril de 2021.
12 e 13/05
2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação
de Usucapião, PROCESSO Nº 1063986-72.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Forster Fulfaro, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANTÔNIO RODRIGUES PERES, GERSINO JOSÉ DA SILVA, BENEDITA
PORTO DASILVA, MARCOS JORDÃO DA NEVES, ADILSONALVES DE JESUS, FLÁVIASELMAPORTO,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores,
que Fabiana dos Santos Silva ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre
imóvel situado na Rua Inácio Oliveira Campos, nº 18 – Bairro jardim Fanganiello, Guaianazes, São PauloSP, CEP: 08450-450, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a
fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. 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-SP. J – 12 e 13/05

EDITAL DE CITAÇÃO ? PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo
nº 1061025-03.2014.8.26.0100 A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de
Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Carlos Octavio Camargo Fonseca, aos herdeiros de João Baptista Naves de Brito e Leilah
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INMETRICS S.A.
ĂůĂŶĕŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐ
Nota
ƟǀŽ
Circulante
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
7
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
8
Títulos de Valores Mobiliários
Contas a receber de clientes
9
Impostos a recuperar
10
IR e contribuição social correntes
ĞƉſƐŝƚŽƐƌĞƐƟƚƵşǀĞŝƐ
Despesas antecipadas
11
Outras contas a receber
Não Circulante
Mútuos a receber
12
IR e contribuição social diferidos 13
Outras contas a receber

ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϮϬ ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ ϮϬϭϵ
ϲϭ͘ϳϮϱ ϰϴ͘Ϭϵϴ ϴϬ͘ϯϯϴ ϱϵ͘ϳϳϳ
39
575
3.275 3.994
32.612 20.307 38.053 21.806
1.727 3.422
21.234 18.133 28.431 20.903
4.008 3.847
4.894 4.285
563 2.393
563 2.393
48
3.269 2.801
3.385 2.873
42
10
53
Ϯϴ͘ϳϯϯ Ϯϴ͘ϴϰϳ Ϯϭ͘ϰϱϭ Ϯϭ͘ϯϮϯ
207
619
1.608 1.426
1.365 1.477
1.365 1.477
14
14
14
50
1.586 2.110
2.987 2.953
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
14 20.265 20.360
7.667 7.998
Imobilizado
15 5.730 5.492
6.032 5.728
/ŶƚĂŶŐşǀĞů
16 1.151
885
4.765 4.644
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ
ϵϬ͘ϰϱϴ ϳϲ͘ϵϰϱ ϭϬϭ͘ϳϴϵ ϴϭ͘ϭϬϬ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
Passivo
Nota ϮϬϮϬ ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ ϮϬϭϵ
Circulante
ϯϳ͘ϮϬϯ Ϯϵ͘ϵϲϲ ϰϯ͘ϲϭϴ ϯϮ͘ϯϯϴ
Fornecedores
647 1.604
747 1.673
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐϭϳ 11.544 4.338 11.986 4.351
Leasing
820 1.141
820 1.141
Obrigações trabalhistas e sociais 18 13.245 11.102 14.186 11.613
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĮƐĐĂŝƐ
892 1.170
1.575 1.512
IR e contribuição social
11
87 1.187
Faturamento antecipado
19 5.064 4.429
8.845 4.857
Contas a pagar
97
532
233
216
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽϰϴϴ 1.340
488 1.340
WƌŽǀŝƐƁĞƐ
20 4.406 4.310
4.649 4.448
Não Circulante
ϭϱ͘ϭϯϵ ϵ͘Ϭϴϱ ϭϲ͘ϯϴϰ ϴ͘Ϭϱϰ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐϭϳ 13.188 6.907 14.433 6.907
Leasing
1.584
621
1.584
621
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐ
21
33
33
33
33
KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐ
- 1.031
Receitas Diferidas
333
493
333
493
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
ϯϴ͘ϭϭϲ ϯϳ͘ϴϵϰ ϰϭ͘ϳϴϳ ϰϬ͘ϳϬϴ
Capital social
22 25.353 24.798 25.353 24.798
Ações em Tesouraria
(55)
(55)
(55)
(55)
ZĞƐĞƌǀĂĚĞůƵĐƌŽ
22 10.104 12.194 10.104 12.194
ũƵƐƚĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůϭϰ 2.714
957
2.714
957
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽůşƋƵŝĚŽĂƚƌŝďƵşǀĞů
aos acionistas controladores
38.116 37.894 38.116 37.894
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
3.671 2.814
dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ ϵϬ͘ϰϱϴ ϳϲ͘ϵϰϱ ϭϬϭ͘ϳϴϵ ϴϭ͘ϭϬϬ
EŽƚĂƐǆƉůŝĐĂƟǀĂƐ ϭ͘Informações Gerais ĂͿŽŶƚĞǆƚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůA Inmetrics S.A., (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado,
ĐŽŵƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽĞĐŽŵĮůŝĂůŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞĂƌƵĞƌŝͬ^W͕ƚĞŵ
ƉŽƌŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂůĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ŶŽ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĞƐŽŌǁĂƌĞƐ͕ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĞƉƌŽĚƵƚŽƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͖ŶĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăĄƌĞĂĚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͖ŶĂŝŵƉŽƌƚĂĕĆŽĞĞǆƉŽƌƚĂĕĆŽ
ĚĞ ďĞŶƐ͕ ƉƌŽĚƵƚŽƐ Ğ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ Ă ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ƌĞůĂƟǀĂƐ ă ƐƵĂ
ĂƟǀŝĚĂĚĞ͖ŶĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽĐĂƉŝƚĂůĚĞŽƵƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ŶŽƌĂƐŝůĞŶŽ
ĞǆƚĞƌŝŽƌ͖ ŶĂ ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ͕ ůŝĐĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ Ğ ĐĞƐƐĆŽ ĚĞ ĚŝƌĞŝƚŽƐ ĚĞ ƵƐŽƐ ĚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĐŽŵƉƵƚĂĕĆŽ͖ĞŶĂĐŽŶƐƵůƚŽƌŝĂĞĂƐƐĞƐƐŽƌŝĂĞŵƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ
ĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͘ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂďƌĂŶŐĞŵĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ;ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞƌĞĨĞƌŝĚĂƐĐŽŵŽ͞'ƌƵƉŽ͟Ϳ͘
ĞŵŝƐƐĆŽĚĞƐƐĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĨŽŝĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽ
de Administração em 30/04/2021. ďͿZĞůĂĕĆŽĚĞĞŶƟĚĂĚĞƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
^ĞŐƵĞĂďĂŝǆŽůŝƐƚĂĚĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͗
йĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
Descrição
País
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
Controlada Direta
Inmetrics Chile S.p.A.
Chile 100,00% 100,00%
zĞůůŽǁsĞŶƚƵƌĞƐ>ƚĚĂ
Brasil
61,00% 78,32%
Controlada indireta:
Inmetrics Colômbia S.A.S.
Colombia 100,00% 100,00%
Inmetrics Dominicana SRL Republica Dominicana 100,00% 100,00%
ŽŶƚƌŽůĂĚĂĚŝƌĞƚĂ͗/ŶŵĞƚƌŝĐƐŚŝůĞ^͘Ɖ͘As operações da Inmetrics Chile
^͘Ɖ͕͘͘ ĐŽŵ ƐĞĚĞ ŶĂ ĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ^ĂŶƟĂŐŽ͕ ĐĂƉŝƚĂů ĚŽ ŚŝůĞ͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞŵ ŶŽ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĞƐŽŌǁĂƌĞƐ͕ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĞƉƌŽĚƵƚŽƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͖ŶĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăĄƌĞĂĚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͖ŶĂŝŵƉŽƌƚĂĕĆŽĞĞǆƉŽƌƚĂĕĆŽĚĞ
ďĞŶƐ͘WƌŽĚƵƚŽƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐƌĞůĂƟǀĂƐăƐƐƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͖ŶĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽĐĂƉŝƚĂůĚĞŽƵƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ŶŽŚŝůĞĞŶŽ
ĞǆƚĞƌŝŽƌ͖ĞĞůĂďŽƌĂĕĆŽ͕ůŝĐĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĞĐĞƐƐĆŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽƐĚĞƵƐŽƐĚĞƉƌŽgramas de computação. A Inmetrics Chile S.p.A. é controladora direta da
Inmetrics Colômbia S.A.S. ŽŶƚƌŽůĂĚĂ ĚŝƌĞƚĂ͗zĞůůŽǁ sĞŶƚƵƌĞƐ >ƚĚĂ As
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĂzĞůůŽǁsĞŶƚƵƌĞƐŝŶŝĐŝĂƌĂŵͲƐĞĞŵĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϳ͕ĐŽŵƐĞĚĞ
ŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͘dĞŵĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽŝŶǀĞƐƟƌĞŵĞŵƉƌĞƐĂƐĨƵŶĚĂĚĂƐĞŵƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐͲƐƚĂƌƚƵƉƐͲĞŽƵĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞǀĞŶƚƵƌĞĐĂƉŝƚĂů͕ĞĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵŽƵƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ĐŽŵŽƐſĐŝĂŽƵĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ŶŽƌĂƐŝůŽƵŶŽ
ĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ďĞŵĐŽŵŽĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽŽƵĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐ
ƉŽƌƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚŽƐŵĞŝŽƐĂĚŵŝƟĚŽƐĞŵĚŝƌĞŝƚŽ͕ĞŵĞƐƉĞĐŝĂů͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞ
ơƚƵůŽƐĚĞĚşǀŝĚĂ;ĚĞďġŶƚƵƌĞƐĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐŽƵĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞŵƷƚƵŽĐŽŶǀĞƌƐşǀĞůͿ͘ŵƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵŚŽƵǀĞĂƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚŽƐĂƟǀŽƐĚĞƐƟŶĂĚŽƐă
ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĚĂ/ŶŵĞƚƌŝĐƐƉĂƌĂĂzĞůůŽǁĞŵĐŽŶƚƌĂƉĂƌƟĚĂĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞ
ŶŽǀĂƐĂĕƁĞƐƋƵĞĨŽƌĂŵƚŽƚĂůŵĞŶƚĞƐƵďƐĐƌŝƚĂƐĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚĂƐĂůƚĞƌĂŶĚŽĂ
posição societária de 78% para 61%. Em 2020 foi celebrado termo de AsƐƵŶĕĆŽĚĞKďƌŝŐĂĕƁĞƐƋƵĞƉƌĞǀġƋƵĞĂƵƟůŝĚĂĚĞĞĐŽŶƀŵŝĐĂĚĂƉĂƌƟĐŝƉĂção da Inmetrics será de 61% para que a posição societária original de
2019 fosse reestabelecida conforme acordo entre as partes. • Buser LLC. é
uma “ĮŶƚĞĐŚ͟ƋƵĞŝŶŝĐŝŽƵƐƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĞŵĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳ͘^ĞƵŽďũĞƟǀŽĠŐĞƌĂƌƵŵĂĂůƚĞƌŶĂƟǀĂĂŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞƉĞƐƐŽĂƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞĨƌŽƚĂƐĚĞƀŶŝďƵƐƉŽƌƉĞƐƐŽĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ͕ŽĨĞƌĞĐĞŶĚŽƵŵĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞĐŽŵƉĂƌƟůŚĂŵĞŶƚŽĚĞǀŝĂŐĞŶƐĚĞƀŶŝďƵƐŶŽƚĞƌƌŝƚſƌŝŽďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͘K
ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŝŶŝĐŝŽƵƉŽƌŵĞŝŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞŵƷƚƵŽĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵ
ĂĕƁĞƐ͘ĐŽŶǀĞƌƐĆŽĞŵϭ͘ϬϬϬ͘ϮϮϭĂĕƁĞƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐƐĠƌŝĞƐĞĞĨĞƟǀŽƵ
ŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽĚĞϮϬϭϵ͕ĐŽŵƵŵƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞϯ͕Ϯй͘ŵ
ũƵŶŚŽĚĞϮϬϭϵ͕ĂƵƐĞƌ>>͘ĞĨĞƚƵŽƵƵŵĂƌŽĚĂĚĂĚĞĐĂƉƚĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ͕ƐĞŶĚŽŽďƟĚŽĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞh^ΨϯϰŵŝůŚƁĞƐ;dƌŝŶƚĂ
Ğ ƋƵĂƚƌŽ ŵŝůŚƁĞƐ ĚſůĂƌĞƐͿ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ƉĞůĂ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ϵ͘ϰϵϳ͘ϳϱϮ
ações preferenciais séries B que correspondem a 27,3% das ações da BuƐĞƌ >>͘  /ŶŵĞƚƌŝĐƐ ŶĆŽ ƉĂƌƟĐŝƉŽƵ ĚĞƐƐĂ ƌŽĚĂĚĂ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͘ ŵ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ͕ĂzĞůůŽǁĚĞƚĠŵĚĂƵƐĞƌ>>ϭ͘ϬϬϬ͘ϮϮϭ^ĞƌŝĞƐ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĚŽĂϯ͕ϮйĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶĂĞŵƉƌĞƐĂ͘KŵŽŶƚĂŶƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂZΨ
807 e está contabilizado no consolidado em Títulos e Valores Mobiliários
;ZΨϴϬϳĞŵϮϬϭϵͿ͘ͻEĞŽŶWĂǇŵĞŶƚƐ>ƚĚ é uma “ĮŶƚĞĐŚ͟ƋƵĞŝŶŝĐŝŽƵƐƵĂƐ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ Ğŵ ĂŐŽƐƚŽ ĚĞ ϮϬϭϴ͘ ^ĞƵ ŽďũĞƟǀŽ Ġ ŐĞƌĂƌ ƵŵĂ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ ăƐ
ŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘KŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŝŶŝĐŝŽƵƉŽƌŵĞŝŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞ
ŵƷƚƵŽ ĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐ Ğŵ ĂĕƁĞƐ ƋƵĞ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĨŽŝ ĐŽŶǀĞƌƟĚŽ Ğŵ
31.812 ações preferenciais séries A-1, com um percentual de participação
de 4,7%.ŵŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ĂEĞŽŶPayments Ltd. efetuou uma rodaĚĂĚĞĐĂƉƚĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ͕ƐĞŶĚŽŽďƟĚŽĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐŽŵŽŶƚĂŶƚĞ
ĚĞh^Ψϱϭ͘ϭϳϴŵŝů͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉĞůĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞϭϴϱ͘ϯϮϳĂĕƁĞƐƉƌĞĨĞrenciais séries B que correspondem a 32,23% das ações da Neon PaymenƚƐ>ƚĚ͘ŵĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϮϬ͕ĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚĂƵŵĂŶŽǀĂƌŽĚĂĚĂĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
ĐŽŵ Ă ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĞ  ĚĞ ϰϮ͘ϭϯϬ WƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐ ĚĂ ^ĠƌŝĞ  Ğ ƐƵĂ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂ
ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ ĚĞ ϰϮ͘ϭϯϬ ƉĞůŽ ǀĂůŽƌ ĚĞ  h^Ψ ϭϰ͘ϵϵϵ͘ϵϲϱ͕ϮϬ ŽƵ ZΨ
ϴϯ͘ϴϰϵ͘ϴϬϱ͕ϰϳ͘/ŶŵĞƚƌŝĐƐŶĆŽƉĂƌƟĐŝƉŽƵĚĞƐƐĂƌŽĚĂĚĂĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ͘
ŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ͕ĂzĞůůŽǁĚĞƚĠŵĚĂEĞŽŶWĂǇŵĞŶƚƐͲϯϭ͘ϴϭϮĂĕƁĞƐƐĞƌŝĞƐ
Ͳϭ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĚŽ Ă Ϯ͕ϱй ĚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ŶĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͘ K ŵŽŶƚĂŶƚĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂZΨϭϬϴĞĞƐƚĄĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽŶŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĞŵdşƚƵůŽƐĞ
sĂůŽƌĞƐ DŽďŝůŝĄƌŝŽƐ ;ZΨ ϭϬϴ Ğŵ ϮϬϭϵͿ͘ͻ 'ƵƉǇ dĞĐŶŽůŽŐŝĂ Ğŵ ZĞĐƌƵƚĂͲ
ŵĞŶƚŽ>ƚĚĂ͘;͞'ƵƉǇ͟Ϳ͗Ă'ƵƉǇŽĨĞƌĞĐĞƵŵĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞƌĞĐƌƵƚĂŵĞŶƚŽĞ
ƐĞůĞĕĆŽ͘ hƟůŝǌĂŶĚŽͲƐĞ ĚĞ ĂŶĄůŝƐĞ ƉƌĞĚŝƟǀĂ Ğ ŵĂĐŚŝŶĞ ůĞĂƌŶŝŶŐ͕ Ă 'ƵƉǇ
oferece um sistema que permite aos seus clientes estruturar processos de
recrutamento, interagir com candidatos e aumentar o índice de acerto nas
ĐŽŶƚƌĂƚĂĕƁĞƐ͘/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞŵƷƚƵŽĞ
ĐŽŶǀĞƌƟĚŽĞŵĂĕƁĞƐĞŵϮϬϭϴ͘ŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ͕ĂzĞůůŽǁĚĞƚĠŵĚĂ'ƵƉǇ
Ͳϵϴϱ͘ϲϱϴĂĕƁĞƐƐĞƌŝĞƐ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĚŽĂϱ͕ϲϲйĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶĂĞŵƉƌĞƐĂ͘KŵŽŶƚĂŶƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂZΨϴϭϮĞĞƐƚĄĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽŶŽŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĞŵdşƚƵůŽƐĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐ;ZΨϴϭϮĞŵϮϬϭϵͿ͘ͻĚŝĂŶƚĂWĂŐĂͲ
mentos S.A. é uma “ĮŶƚĞĐŚ͟ƋƵĞŝŶŝĐŝŽƵƐƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĞŵŵĂŝŽĚĞϮϬϭϲ͘
^ĞƵŽďũĞƟǀŽĠŐĞƌĂƌƵŵĂĂůƚĞƌŶĂƟǀĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞŐŝƌŽƉĂƌĂŵŝĐƌŽ͕ƉĞƋƵĞŶĂƐĞŵĠĚŝĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽĚĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĂ ŝŶĐůƵƐĆŽ ĚĂ E&ͲĞ ŶĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ Ƶŵ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŽŶůŝŶĞĞĂƵƚŽŵĂƟǌĂĚŽ͕ĐĂƉĂǌĚĞĂǀĂůŝĂƌŽĐƌĠĚŝƚŽƌĂƉŝĚĂŵĞŶƚĞ͕ƉĞƌŵŝƟŶĚŽĂĐŽŶĐůƵƐĆŽĚŽĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽĞŵŵŝŶƵƚŽƐ͘KŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ ƐĞ ŝŶŝĐŝŽƵ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚŽ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ŵƷƚƵŽ ĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐ Ğŵ
ĂĕƁĞƐ͘ĐŽŶǀĞƌƐĆŽĞŵĂĕƁĞƐƐĞĞĨĞƟǀŽƵĞŵŵĂŝŽĚĞϮϬϭϴĞĨŽŝǀĞŶĚŝĚĂ
ĞŵũƵŶŚŽĚĞϮϬϮϬƉĞůŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϴϬϬŵŝů;EŽƚĂϭϮͿ͘ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ
ĂǀŽůĂƟůŝĚĂĚĞĚŽƐǀĂůŽƌĞƐũƵƐƚŽƐĚĞƐƐĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ;EĞŽŶWĂǇŵĞŶƚƐ>ŝŵŝƚĞĚ͕ƵƐĞƌ>>Ğ'ƵƉǇdĞĐŶŽůŽŐŝĂĞŵZĞĐƌƵƚĂŵĞŶƚŽ>ƚĚĂ͘Ϳ͕ĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚŽĞƐƚĄŐŝŽŝŶŝĐŝĂůĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽĚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ĂƉĞƐĂƌĚĂƐĞǀŝĚġŶĐŝĂƐĚĞ
ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ ŶĂƐ ŶŽƚĂƐ ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐ ĂĐŝŵĂ͕ Ă ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ŽƉƚŽƵŵĂŶƚĞƌŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞƚĂŝƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐŶĂĞŵƉƌĞƐĂzĞůůŽǁsĞŶƚƵƌĞƐ
>ƚĚĂƉĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĐƵƐƚŽĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͘ŽŶƚƌŽůĂĚĂŝŶĚŝƌĞƚĂ͗/ŶŵĞƚƌŝĐƐ
ŽůƀŵďŝĂ^͘͘^͘As operações da Inmetrics Colômbia S.A.S. iniciaram-se
em agosto de 2016, com sede na cidade de Bogotá, capital da Colômbia,
ĐŽŶƐŝƐƚĞŵŶŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĞƐŽŌǁĂƌĞƐ͕ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĞƉƌŽĚƵƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͖ŶĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞ
ƐĞƌǀŝĕŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăĄƌĞĂĚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͖ŶĂŝŵƉŽƌƚĂĕĆŽ
ĞĞǆƉŽƌƚĂĕĆŽĚĞďĞŶƐ͕ƉƌŽĚƵƚŽƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐƌĞůĂƟǀĂƐăƐƐƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͖ŶĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽĐĂƉŝƚĂůĚĞŽƵƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕
ŶĂŽůƀŵďŝĂĞŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͖ĞĞůĂďŽƌĂĕĆŽ͕ůŝĐĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĞĐĞƐƐĆŽĚĞĚŝƌĞŝtos de usos de programas de computação. ŽŶƚƌŽůĂĚĂŝŶĚŝƌĞƚĂ͗/ŶŵĞƚƌŝĐƐ
Dominicana SRL As operações da Inmetrics Colômbia S.A.S. iniciaram-se
em outubro de 2020, com sede na cidade de Santo Domingo, capital da
ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͕ĐŽŶƐŝƐƚĞŵŶŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĞ
ƐŽŌǁĂƌĞƐ͕ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĞƉƌŽĚƵƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͖ŶĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăĄƌĞĂĚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͖ŶĂŝŵƉŽƌƚĂĕĆŽĞĞǆƉŽƌƚĂĕĆŽĚĞďĞŶƐ͕ƉƌŽĚƵƚŽƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐƌĞůĂƟǀĂƐăƐƐƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͖ŶĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽĐĂƉŝƚĂůĚĞŽƵƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ŶĂZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂĞŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͖ĞĞůĂboração, licenciamento e cessão de direitos de usos de programas de
computação. ĐͿdƌĂŶƐĂĕƁĞƐĚĞŵƷƚƵŽƐ Em 2017 a Companhia iniciou a
ƉƌĄƟĐĂĚĞŝŶǀĞƐƟƌĞŵ͞ƐƚĂƌƚƵƉƐ͕͟ĞŵƉƌĞƐĂƐũŽǀĞŶƐ͕ĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐ͕ƋƵĞƉŽƌŵĞŝŽĚĂŝŶŽǀĂĕĆŽĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂďƵƐĐĂŵĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƵŵŵŽĚĞůŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƌĞƉůŝĐĄǀĞůĞĞƐĐĂůĄǀĞů͘WĂƌĂĞƐƐĞƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͕ĨŽŝĂƉůŝĐĂĚŽĂƚĂǆĂĚĞd:>Wнϴ͕ϵϲйĂŽĂŶŽ͕ĐŽŵƉƌĂǌŽĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĞŵϯĂŶŽƐ͘
ŵ ϮϬϭϵ ĞƐƐĞƐ ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ  ĨŽƌĂŵ ƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐ ƉĂƌĂ ƐƵĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ
zĞůůŽǁĞŵĐŽŶƚƌĂƉĂƌƟĚĂĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞŶŽǀĂƐĂĕƁĞƐƋƵĞĨŽƌĂŵƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ
subscritas e integralizadas conforme citado acima. À exceção da Inmetrics
ŚŝůĞ͕ƋƵĞĠƵŵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĚĂ/ŶŵĞƚƌŝĐƐ͘ƐƐĂƉƌĄƟĐĂƐĞƉĞƌƉĞƚƵŽƵĚƵrante o período de 2019. Abaixo, o detalhamento das empresas: ContaͲ
ĚŽƌyͲdĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĕĆŽ>ƚĚĂ͘ͲD;͞D/&ĄĐŝů͟Ϳ͗ a MEI Fácil é
uma plataforma de ĂƵǆşůŝŽĂŽƐD/Ɛ;ĮŐƵƌĂũƵƌşĚŝĐĂĚŽD/ĨŽŝŝŶƚƌŽĚƵǌŝĚĂ
ŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƉĂƌĂŝŶĐĞŶƟǀĂƌĂĨŽƌŵĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĞŵ
ƋƵĞƐĞǀĞƌŝĮĐĂŝŶĨŽƌŵĂůŝĚĂĚĞͿ͕ŶĂƋƵĂůĠƉŽƐƐşǀĞůĂďƌŝƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ŽďƚĞƌ
EW:͕ĞŵŝƟƌŶŽƚĂƐĞƉĂŐĂƌŝŵƉŽƐƚŽƐĐŽŵŽĂƵǆşůŝŽĚĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͘&ƵƚƵƌĂmente, a MEI Fácil pretende ainda facilitar realização de pagamentos, obƚĞŶĕĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͕ĐůƵďĞĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽƐĞŽƵƚƌĂƐŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĞŵŽ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚŽƐD/Ɛ͘/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƉŽƌŵĞŝŽ
ĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞŵƷƚƵŽĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵĂĕƁĞƐƐƐĂŽƉĞƌĂĕĆŽĨŽŝĐŽŶǀĞƌƟĚĂ
ĞǀĞŶĚŝĚĂĞŵŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĞŵĂƚŽĐŽŶơŶƵŽăEĞŽŶWĂǇŵĞŶƚƐ>>͘͘
ĂƐǇĐĂƌƌŽ^ĞƌǀŝĕŽƐĚĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂ>ƚĚĂ͘;͞ĂƐǇĂƌƌŽƐ͟Ϳ͗ a Easy Carros é
ƵŵĂĞŵƉƌĞƐĂĚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƋƵĞƉƌŽǀġŵĂŝŽƌĞĮĐŝġŶĐŝĂŶĂŐĞƐƚĆŽĚĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚĞǀĞşĐƵůŽƐĞĚĞĨƌŽƚĂƐĚĞǀĞşĐƵůŽƐ͘ĞŵƉƌĞƐĂƐĞƵƟůŝǌĂĚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĞĂŶĄůŝƐĞƉĂƌĂƉƌĞǀĞƌŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐĞŵƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐǀĞşĐƵůŽƐ
ŽƵŐƌƵƉŽĚĞǀĞşĐƵůŽƐƉƌĞĐŝƐĂƌĆŽĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͘ƐƵĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂŽŶůŝŶĞ
ƋƵĞĐŽŶĞĐƚĂ͕ĚĞƵŵůĂĚŽ͕ƉĞƐƐŽĂƐİƐŝĐĂƐĞũƵƌşĚŝĐĂƐƋƵĞƐĞũĂŵƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝŽƐ ĚĞ ǀĞşĐƵůŽƐ ŽƵ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂ ĚĞ ĨƌŽƚĂƐ ĚĞ ǀĞşĐƵůŽƐ ĐŽŵ͕ ĚĞ ŽƵƚƌŽ
ůĂĚŽ͕ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐƋƵĞƌĞĂůŝǌĂŵƐĞƌǀŝĕŽƐĂƵƚŽŵŽƟǀŽƐĚĂƐŵĂŝƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĞƐƉĠĐŝĞƐͲĚĞƐĚĞƵŵĂƐŝŵƉůĞƐůĂǀĂŐĞŵĂƚĠŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĐŽŵƉůĞƚĂ͘/ŶǀĞƐƟmento realizado por meio do contrato de mútuo, onde a Inmetrics possui
ĂŽƉĕĆŽĚĞĐŽŶǀĞƌƚĞƌĞƐƐĞŵƷƚƵŽĞŵĂĕƁĞƐĞŵƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ a opção
ĚĞĐŽŶǀĞƌƐĆŽĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚĂĂƉĞŶĂƐĞŵũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϮϭ. Ϯ͘ĂƐĞĚĞWƌĞƉĂͲ
ƌĂĕĆŽĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞAs demonstrações financeiras foram
preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo
ŽƐ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ĞŵŝƟĚŽƐ ƉĞůŽ Žŵŝƚġ ĚĞ WƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ŽŶƚĄďĞŝƐ;WͿĞĂƐŶŽƌŵĂƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽ;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů&ŝŶĂŶĐŝĂůZĞƉŽƌƟŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚƐ;/&Z^Ϳ͕ĞŵŝƟĚĂƐƉĞůŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĐĐŽƵŶƟŶŐ^ƚĂŶĚĂƌƚƐŽĂƌĚ;/^ͿͿ͕ĞĞǀŝĚĞŶĐŝĂŵƚŽĚĂƐĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉƌŽƌŝĂƐĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĞƐŽŵĞŶƚĞĞůĂƐ͕ĂƐƋƵĂŝƐ
ĞƐƚĆŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐĐŽŵĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐƉĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŶĂƐƵĂŐĞƐƚĆŽ͘
emissão das demonstraçõesĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĨŽŝĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂĞŵϯϬͬϬϰͬϮϬϮϭ͘ƉſƐĂƐƵĂĞŵŝƐƐĆŽ͕ƐŽŵĞŶƚĞŽƐ
ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƚġŵŽƉŽĚĞƌĚĞĂůƚĞƌĂƌĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘dŽĚĂƐĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ƉƌſƉƌŝĂƐ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ĞƐŽŵĞŶƚĞĞůĂƐ͕ĞƐƚĆŽƐĞŶĚŽĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĂƐ͕ĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵăƋƵĞůĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŶĂƐƵĂŐĞƐƚĆŽ͘ϯ͘DŽĞĚĂ
&ƵŶĐŝŽŶĂůĞDŽĞĚĂĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ A Administração da Companhia deĮŶŝƵƋƵĞƐƵĂŵŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůĠŽZĞĂů;Z>Ϳ͕ĞŵůŝŶŚĂĐŽŵĚĞĮŶŝĕĆŽĚĞ
ĂŶŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ƵŵĂ ǀĞǌ ƋƵĞ Ž ĂŵďŝĞŶƚĞ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽ Ğŵ ƋƵĞ ŽƉĞƌĂ Ġ
aquele em que ela fundamentalmente gera e desembolsa caixa, e o real
ƚĂŵďĠŵĠĂŵŽĞĚĂƋƵĞŵĂŝƐŝŶŇƵĞŶĐŝĂŽƐƉƌĞĕŽƐĚĞďĞŶƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐĞŶĂ
ƋƵĂůƐĆŽŽďƟĚŽƐŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͘ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĞƐƚĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĞŵZĞĂů
;Z>ʹZΨͿ͕ƋƵĞĠĂŵŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƚĂŵďĠŵĂŵŽĞĚĂĚĞ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽ'ƌƵƉŽ͘dƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŵŵŽĞĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂů
ƐĆŽĐŽŶǀĞƌƟĚĂƐƉĂƌĂĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĞůĂƐ
ƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽĚĂƐĚĂƚĂƐĚĞĐĂĚĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽ͘ƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐŵŽŶĞƚĄƌŝŽƐ
ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƐĞĂƉƵƌĂĚŽƐĞŵŵŽĞĚĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůƐĆŽĐŽŶǀĞƌƟdos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento.
KƐŐĂŶŚŽƐĞĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞǀĂƌŝĂĕƁĞƐŶĂƐƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽƐŽďƌĞŽƐĂƟǀŽƐĞ
ŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐŵŽŶĞƚĄƌŝŽƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕões de resultaĚŽƐ͘ KƐ ĂƟǀŽƐ Ğ ƉĂƐƐŝǀŽƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ďĂůĂŶĕŽ ƉĂƚƌŝmonial apresentado são
ĐŽŶǀĞƌƟĚŽƐƉĞůĂƚĂǆĂĚĞĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽĚĂĚĂƚĂĚŽďĂůĂŶĕŽ͘ƐƌĞĐĞŝƚĂƐĞ
ĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞĐĂĚĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĆŽĐŽŶǀĞƌƟĚĂƐƉĞůĂƐƚĂǆĂƐ
ĚĞĐąŵďŝŽŵĠĚŝĂƐ;ĂŵĞŶŽƐƋƵĞĞƐƐĂŵĠĚŝĂŶĆŽƐĞũĂƵŵĂĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽ
ƌĂǌŽĄǀĞůĚŽĞĨĞŝƚŽĐƵŵƵůĂƟǀŽĚĂƐƚĂǆĂƐǀŝŐĞŶƚĞƐŶĂƐĚĂƚĂƐĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕
Ğ͕ŶĞƐƐĞĐĂƐŽ͕ĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐƐĆŽĐŽŶǀĞƌƟĚĂƐƉĞůĂƚĂǆĂĚĂƐĚĂƚĂƐ
das operações. Todas as diferenças de câmbio resultante são reconhecidas
ĐŽŵŽƵŵĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞƉĂƌĂĚŽŶŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ͕ŶĂĐŽŶƚĂ͞ũƵƐƚĞ
ĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘͟/ŶŵĞƚƌŝĐƐŚŝůĞ^͘Ɖ͘͘ ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ/ŶŵĞƚƌŝĐƐŚŝůĞ^͘Ɖ͕͘͘ĐƵũĂŵŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůĠWĞƐŽ
Chileno, são consolidadas em Real (BRL), que é a moeda funcional da ComƉĂŶŚŝĂ͘ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚĂ/ŶŵĞƚƌŝĐƐŚŝůĞ^͘Ɖ͘͘ƐĆŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐă
/ŶŵĞƚƌŝĐƐŽůŽŵďŝĂ^͘͘^͘Ğ/ŶŵĞƚƌŝĐƐŽŵŝŶŝĐĂŶĂƐ^Z>ĐƵũĂƐŵŽĞĚĂƐĨƵŶĐŝŽŶĂŝƐƐĆŽWĞƐŽŽůŽŵďŝĂŶŽĞWĞƐŽŽŵŝŶŝĐĂŶŽ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘dŽĚĂƐ
as diferenças de câmbio resultantes são reconhecidas como um compoŶĞŶƚĞƐĞƉĂƌĂĚŽŶŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ͕ŶĂĐŽŶƚĂ͞ũƵƐƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘͟dŽĚŽƐŽƐƐĂůĚŽƐĨŽƌĂŵĂƌƌĞĚŽŶĚĂĚŽƐƉĂƌĂŽŵŝůŚĂƌŵĂŝƐƉƌſǆŝmo, exceto quando indicado de outra forma. 4. ƐƟŵĂƟǀĂƐĞũƵůŐĂŵĞŶƚŽƐ
EĂ ƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ Ă ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ƵƟůŝǌŽƵ

ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚĂƐŵƵƚĂĕƁĞƐ
ĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
Notas

CNPJ: 04.959.158/0001-44
Demonstrações Financeiras ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬĞϮϬϭϵ (Em milhares de Reais)
ũƵƐƚĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů
ZĞƐĞƌǀĂĚĞůƵĐƌŽ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ĂƉŝƚĂů
Ações
Reserva
Lucros
social ;ͲͿĂƉŝƚĂů^ŽĐŝĂů ^ĂůĚŽĐĂƉŝƚĂů em tesoͲ KƉĕĆŽĚĞ Reserva
estatuͲ ũƵƐƚĞƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ acumulaͲ
ƐƵďƐĐƌŝƚŽ
ĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂƌ
social
raria
ações
legal
tária
ĚĞĐŽŶǀĞƌƐĆŽ
ĚŽƐ
26.532
(2.341)
24.191
145
496
4.337
1.163
(1.703)

^ĂůĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
Perda por Distribuição Desproporcional
ŽŵƉƌĂĚĞĕƁĞƐĚĞƐſĐŝŽƐ
ŵŝŶŽƌŝƚĄƌŝŽƐĚĞƐƟŶĂĚŽƐăƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂ
(55)
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞ^ƚŽĐŬKƉƟŽŶƐ
(95)
(95)
261
Integralização de capital
673
673
Emissão de Ações Tipo A
29
29
Aumento de capital - Adesão ao Plano de ^ƚŽĐŬKƉƟŽŶƐ 28
(28)
Lucro líquido do exercício
ũƵƐƚĞĂĐƵŵƵůĂĚŽĐŽŶǀĞƌƐĆŽ
ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽ>ƵĐƌŽĚŽWĞƌşŽĚŽ
483
6.473
:ƵƌŽƐƐŽďƌĞĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ
^ĂůĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
26.464
(1.666)
24.798
(55)
405
979
10.809
Integralização de capital
22b
555
555
Redução de Capital Social
ŽŵƉƌĂĚĞƋƵŽƚĂƐĚĞƐſĐŝŽƐĚĞƐƟŶĂĚŽƐăƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂͲ
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞ^ƚŽĐŬKƉƟŽŶƐ
124
Lucro líquido do exercício
ũƵƐƚĞĂĐƵŵƵůĂĚŽĐŽŶǀĞƌƐĆŽ
ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽ>ƵĐƌŽĚŽWĞƌşŽĚŽ
(2.214)
:ƵƌŽƐƐŽďƌĞĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ
^ĂůĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ
26.464
(1.111)
25.353
(55)
529
979
8.595
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚĞ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚĞ
ϮϬϮϬ ϮϬϭϵ ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
Nota
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
>ƵĐƌŽͬ;WƌĞũƵşǌŽͿůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ (731) 9.658 (967) 9.658
ZĞĐĞŝƚĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
1.757 (206) 1.757
(206)
ůşƋƵŝĚĂ
24 127.598 119.226 150.495 143.245 ũƵƐƚĞƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐĚĞĐŽŶǀĞƌƐĆŽ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĂďƌĂŶŐĞŶƚĞĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
1.026 9.452
790 9.452
ƵƐƚŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐ
prestados
25 (102.832) (94.259) (120.493) (105.662) ZĞƐƵůƚĂĚŽĂďƌĂŶŐĞŶƚĞĂƚƌŝďƵşǀĞůĂŽƐ͗
1.026 7.823
>ƵĐƌŽďƌƵƚŽ
24.766 24.967
30.002
37.583 Acionistas da Companhia
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
(236) 1.629
ZĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƚŽƚĂů
ϳϵϬ ϵ͘ϰϱϮ
Despesas gerais e
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
26 (23.580) (22.547) (27.347) (27.637) ďĞŵĐŽŵŽĂĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂĚĞŐĞƌĂĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐƚƌŝďƵƚĄǀĞŝƐĨƵƚƵƌŽƐƋƵĞŝƌĆŽ
ƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůϭϰ
1.219
5.180
- ĂďƐŽƌǀĞƌ ƚĂŝƐ ĐƌĠĚŝƚŽƐ͘ Ś͘ /ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ ZĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ Ğ ŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽ
/ƚĞŶƐĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƉĞůŽĐƵƐƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽŽƵ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌ
ƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌͲ
(217)
(217) construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao
ǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů;ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚͿĂĐƵŵƵůĂĚĂƐ͘KĐƵƐƚŽŝŶĐůƵŝŐĂƐƚŽƐƋƵĞƐĆŽ
Outras receitas (despesas) operacionais
634
1.974
634
974 ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂƚƌŝďƵşǀĞŝƐăĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞƵŵĂƟǀŽ͘KĐƵƐƚŽĚĞĂƟǀŽƐĐŽŶƐZĞƐƵůƚĂĚŽĂŶƚĞƐĚŽƌĞƐƵůƚĂͲ
truídos pela Companhia e suas subsidiárias inclui o custo de materiais e
ĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽůşƋƵŝĚŽ
3.039
9.357
3.289
10.703 ŵĆŽĚĞŽďƌĂĚŝƌĞƚĂ͕ƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐĐƵƐƚŽƐƉĂƌĂĐŽůŽĐĂƌŽĂƟǀŽŶŽůŽĐĂůĞ
ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
27
1.186
2.025
1.265
2.117 ĐŽŶĚŝĕĆŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞŽƐĂƟǀŽƐƐĞũĂŵĐĂƉĂǌĞƐĚĞŽƉĞƌĂƌĚĂĨŽƌŵĂ
ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
27
(4.649) (2.440)
(4.757)
(2.533) pretendida pela Administração, os custos de desmontagem e de restauraZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽůşƋƵŝĚŽ
(3.463)
(415)
(3.492)
(416) ĕĆŽĚŽůŽĐĂůŽŶĚĞĞƐƚĞƐĂƟǀŽƐĞƐƚĆŽůŽĐĂůŝǌĂĚŽƐ͕ĞĐƵƐƚŽƐĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĂŶƚĞƐĚŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐ (424)
8.942
(203)
10.287 ƐŽďƌĞĂƟǀŽƐƋƵĂůŝĮĐĄǀĞŝƐ͘YƵĂŶĚŽƉĂƌƚĞƐĚĞƵŵŝƚĞŵĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƚġŵ
IR e CS - correntes
10
(195)
(306)
(652)
(1.651) ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐǀŝĚĂƐƷƚĞŝƐ͕ĞůĂƐƐĆŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐĐŽŵŽŝƚĞŶƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ;ĐŽŵƉŽIR e CS - diferidos
10
(112)
1.022
(112)
1.022 ŶĞŶƚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐͿĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͘'ĂŶŚŽƐĞƉĞƌĚĂƐŶĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞƵŵ
>ƵĐƌŽͬ;WƌĞũƵşǌŽͿ
item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos adůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
(731)
9.658
(967)
9.658 ǀŝŶĚŽƐĚĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĐŽŵŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĞƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝZĞƐƵůƚĂĚŽĂƚƌŝďƵşǀĞůĂŽƐ͗
Acionistas da Companhia
(731)
9.658 dos líquidos dentro de outras receitas no resultado. ƵƐƚŽƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐ
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
(236)
1.629 ƵƐƚŽƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐƐĆŽĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽƐĂƉĞŶĂƐƋƵĂŶĚŽĠƉƌŽǀĄǀĞůƋƵĞďĞ>ƵĐƌŽͬ;WƌĞũƵşǌŽͿůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
;ϵϲϳͿ
ϭϭ͘Ϯϴϳ ŶĞİĐŝŽƐ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ ĨƵƚƵƌŽƐ ĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐ ĂŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ƐĞƌĆŽ ĂƵĨĞƌŝĚŽƐ ƉĞůĂ
>ƵĐƌŽĚŝůƵşĚŽƉŽƌĂĕĆŽ
;Ϭ͕ϳϬͿ
ϴ͕ϭϵ Companhia e suas subsidiárias. ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ A depreciação é calculada
ũƵůŐĂŵĞŶƚŽƐĞĞƐƟŵĂƟǀĂƐƋƵĞĂĨĞƚĂŵĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƐƉŽůŝƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĞ ƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌĚĞƉƌĞĐŝĄǀĞů͕ƋƵĞĠŽĐƵƐƚŽĚĞƵŵĂƟǀŽ͕ŽƵŽƵƚƌŽǀĂůŽƌƐƵďƐŽƐǀĂůŽƌĞƐƌĞƉŽƌƚĂĚŽƐŶŽĂƟǀŽ͕ƉĂƐƐŝǀŽ͕ƌĞĐĞŝƚĂƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐ͘KƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƟƚƵƚŽĚŽĐƵƐƚŽ͕ĚĞĚƵǌŝĚŽĚŽǀĂůŽƌƌĞƐŝĚƵĂů͘ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂ
ƌĞĂŝƐƉŽĚĞŵĚŝǀĞƌŐŝƌĚĞƐƐĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐ͘ƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞŽƐũƵůŐĂ- ŶŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ďĂƐĞĂŶĚŽͲƐĞ ŶŽ ŵĠƚŽĚŽ ůŝŶĞĂƌ ĐŽŵ ƌĞůĂĕĆŽ ăƐ ǀŝĚĂƐ ƷƚĞŝƐ
ŵĞŶƚŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐăƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵĞĨĞŝƚŽƐ ĞƐƟŵĂĚĂƐĚĞĐĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞƵŵŝƚĞŵĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͕ũĄƋƵĞĞƐƐĞŵĠƚŽĚŽĠ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐƐŽďƌĞŽƐǀĂůŽƌĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝ- ŽŵĂŝƐƉƌſǆŝŵŽƉĂƌĂƌĞŇĞƚĞŽƉĂĚƌĆŽĚĞĐŽŶƐƵŵŽĚŽƐďĞŶĞİĐŝŽƐĞĐŽŶƀŵŝƌĂƐ ĞƐƚĆŽ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĂƐ ŶĞƐƐĞ ƌĞůĂƚſƌŝŽ͘ Ɛ ĞƐƟŵĂƟǀĂƐ Ğ ƉƌĞŵŝƐƐĂƐ são ĐŽƐĨƵƚƵƌŽƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐĂŽĂƟǀŽ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐƌĞǀŝƐĂinĨŽƌŵĂĕƁĞƐƋƵĞƉŽƐƐƵĞŵƵŵƌŝƐĐŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĚĞƌĞƐƵůƚĂƌĞŵƵŵĂũƵƐƚĞ ƌĂŵĂǀŝĚĂƷƟůĞĐŽŶƀŵŝĐĂĚŽƐĂƟǀŽƐŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐ͕ƚĞŶĚŽĐŽŵŽďĂƐĞůĂƵĚŽ
ŵĂƚĞƌŝĂůŶŽƐƐĂůĚŽƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬĞϮϬϭϵĚŽĂƟǀŽĞƉĂƐƐŝǀŽŶŽ ĚĞĂǀĂůŝĂĚŽƌĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐ͕ŽƋƵĞƌĞƐƵůƚŽƵŶĂƐƚĂǆĂƐĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĂƉƌĞƐĞŶƉƌſǆŝŵŽĂŶŽ͘ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƌĞǀŝƐĂĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶơŶƵĂŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝ- ƚĂĚĂƐŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑ13. Entre 2019 e 2020 não ŚŽƵǀĞƌĂŵŵƵĚĂŶǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞŶĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐĐŽŵŽŝŶƚƵŝ- ĕĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƋƵĂŶƚŽĂŽǀĂůŽƌƌĞƐŝĚƵĂůĞƚĂǆĂƐĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ͘KƐŵĠƚŽƚŽĚĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌŽǀĂůŽƌŵĂŝƐƉƌſǆŝŵŽĂŽƉƌĂƟĐĂĚŽŶŽŵĞƌĐĂĚŽ͘ϱ͘MuͲ ĚŽƐĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ͕ĂƐǀŝĚĂƐƷƚĞŝƐĞŽƐǀĂůŽƌĞƐƌĞƐŝĚƵĂŝƐƐĞƌĆŽƌĞǀŝƐƚŽƐĂ
ĚĂŶĕĂƐŶĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŶĆŽŝĚĞŶƟĮĐŽƵ ĐĂĚĂĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞĞǀĞŶƚƵĂŝƐĂũƵƐƚĞƐƐĆŽƌĞĐŽalterações em normas que impactam os registros contábeis da companhia ŶŚĞĐŝĚŽƐ ĐŽŵŽ ŵƵĚĂŶĕĂ ĚĞ ĞƐƟŵĂƟǀĂƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ͘ŝ͘ ƟǀŽ ŝŶƚĂŶŐşǀĞů Ğ
ƉĂƌĂŽĂŶŽĚĞϮϬϮϬ͘hŵĂƐĠƌŝĞĚĞŽƵƚƌĂƐŶŽǀĂƐŶŽƌŵĂƐƚĂŵďĠŵĞŶƚƌĂƌĂŵ ĄŐŝŽ;ŝͿÁgio O ágio é mensurado ao custo, deduzindo as perdas acumulaĞŵǀŝŐŽƌĂƉĂƌƟƌĚĞϭǑͬϬϭͬϮϬϮϬ͕ŵĂƐŶĆŽĂĨĞƚĂƌĂŵŵĂƚĞƌŝĂůŵĞŶƚĞĂƐĚĞ- ĚĂƐ ƉŽƌ ƌĞĚƵĕĆŽ ĚŽ ǀĂůŽƌ ƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘;ŝŝͿ KƵƚƌŽƐ ĂƟǀŽƐ ŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐ͘Os
ŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ƐƐĞ- ĂƟǀŽƐ ŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐ ƋƵĞ ƐĆŽ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ ƉĞůĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ƋƵĞ ƚġŵ ǀŝĚĂƐ
ŐƵŝŶƚĞƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĚĞŶŽƌŵĂƐĨŽƌĂŵĞŵŝƟĚĂƐƉĞůŽ/^ŵĂƐŶĆŽĞƐƚĆŽĞŵ ƷƚĞŝƐĮŶŝƚĂƐƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƉĞůŽĐƵƐƚŽĞĚĞĚƵǌŝĚŽƐĚĂĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽĂĐƵǀŝŐŽƌƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞϮϬϮϬ͘ĂĚŽĕĆŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂĚĞŶŽƌŵĂƐ͕ĞŵďŽƌĂ ŵƵůĂĚĂƉŽƌƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘;ŝŝŝͿ'ĂƐƚŽƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐ
ĞŶĐŽƌĂũĂĚĂƉĞůŽ/^͕ŶĆŽĠƉĞƌŵŝƟĚĂ͕ŶŽƌĂƐŝů͕ƉĞůŽŽŵŝƚġĚĞWƌŽŶƵŶ- Os gastos, incluindo o ágio gerado internamente e marcas e patentes, são
ciamento Contábeis (CPC). ͻůƚĞƌĂĕĆŽĂŽ/^ϭϲ͞ƟǀŽ/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͗͟ em reconhecidos como resultado conforme incorridos, a não ser que se
ŵĂŝŽĚĞϮϬϮϬ͕Ž/^ĞŵŝƟƵƵŵĂĂůƚĞƌĂĕĆŽƋƵĞƉƌŽşďĞƵŵĂĞŶƟĚĂĚĞĚĞ ĚĞŵŽŶƐƚƌĞ Ž ďĞŶĞĨşĐŝŽ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽ ĨƵƚƵƌŽ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽ ĂŽ ĂƚŝǀŽƐ ƋƵĞ ƐĞ
ĚĞĚƵǌŝƌĚŽĐƵƐƚŽĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽŽƐǀĂůŽƌĞƐƌĞĐĞďŝĚŽƐĚĂǀĞŶĚĂĚĞŝƚĞŶƐ incorporaram. ;ŝǀͿ ŵŽƌƟǌĂĕĆŽ  ĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽ Ġ ĐĂůĐƵůĂĚĂ ƵƟůŝǌĂŶĚŽ Ž
ƉƌŽĚƵǌŝĚŽƐĞŶƋƵĂŶƚŽŽĂƟǀŽĞƐƟǀĞƌƐĞŶĚŽƉƌĞƉĂƌĂĚŽƉĂƌĂƐĞƵƵƐŽƉƌĞ- ŵĠƚŽĚŽůŝŶĞĂƌďĂƐĞĂĚŽŶĂǀŝĚĂƷƟůĞƐƟŵĂĚĂĚŽƐŝƚĞŶƐůşƋƵŝĚŽƐĚĞƐĞƵƐ
ƚĞŶĚŝĚŽ͘dĂŝƐƌĞĐĞŝƚĂƐĞĐƵƐƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĚĞǀĞŵƐĞƌƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽ ǀĂůŽƌĞƐƌĞƐŝĚƵĂŝƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͘ĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘K
ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘  ĚĂƚĂ ĞĨĞƟǀĂ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĞƐƐĂ ĂůƚĞƌĂĕĆŽ Ġ áŐŝŽ ŶĆŽ Ġ ĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͘ũ͘ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ &ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ;ŝͿ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĮͲ
ϭǑͬϬϭͬϮϬϮϮ͘ ͻ ůƚĞƌĂĕĆŽ ĂŽ /^ ϯϳ ͞WƌŽǀŝƐĆŽ͕ WĂƐƐŝǀŽƐ ŽŶƟŶŐĞŶƚĞƐ Ğ ŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ A Companhia não efetua operações com
ƟǀŽƐŽŶƟŶŐĞŶƚĞƐ͗͟ĞŵŵĂŝŽĚĞϮϬϮϬ͕Ž/^ĞŵŝƟƵĞƐƐĂĂůƚĞƌĂĕĆŽƉĂƌĂ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ĚĞƌŝǀĂƚŝǀŽƐ ĐŽŵ Ž ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ŵŝƚŝŐĂƌ ŽƵ ĚĞ
ĞƐĐůĂƌĞƌƋƵĞ͕ƉĂƌĂĮŶƐĚĞĂǀĂůŝĂƌƐĞƵŵĐŽŶƚƌĂƚŽĠŽŶĞƌŽƐŽ͕ŽĐƵƐƚŽĚĞ ĞůŝŵŝŶĂƌƌŝƐĐŽƐŝŶĞƌĞŶƚĞƐăƐƵĂŽƉĞƌĂĕĆŽ. ;ŝŝͿZĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞŵĞŶƐƵƌĂͲ
cumprimento do contrato inclui os custos incrementais de cumprimento ção inicial A Companhia e suas subsidiárias registram o contas a receber e
desse contrato e uma alocação de outros custos que se relacionam direta- os demais títulos emitidos na data de sua emissão.dŽĚŽƐŽƐŽƵƚƌŽƐĂƚŝǀŽƐ
ŵĞŶƚĞĂŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞůĞ͘ĚĂƚĂĞĨĞƟǀĂĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƐƐĂĂůƚĞƌĂĕĆŽĠ são reconhecidos quando se tornam partes nas disposições contratuais do
ϭǑͬϬϭͬϮϬϮϮ͘ͻůƚĞƌĂĕĆŽĂŽ/&Z^ϯ͞ŽŵďŝŶĂĕĆŽĚĞEĞŐſĐŝŽƐ͗͟ĞŵŝƟĚĂ instrumento. K ĂƟǀŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ Ğ Ž ƉĂƐƐŝǀŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ ƐĆŽ ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐ
ĞŵŵĂŝŽĚĞϮϬϮϬ͕ĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞƐƵďƐƟƚƵŝƌĂƐƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƐĚĂǀĞƌƐĆŽ ƉĞůŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͘KĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽƉŽƐƐƵŝƵŵ
ĂŶƟŐĂĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĐŽŶĐĞŝƚƵĂůƉĂƌĂĂŵĂŝƐƌĞĐĞŶƚĞ͘ĂůƚĞƌĂĕĆŽĂŽ/&Z^ϯ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ ĚĞ ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ ƉŽƌƚĂŶƚŽ  Ġ ŵĞŶƐƵƌĂĚŽ ĂŽ
ƚĞŵ ǀŝŐġŶĐŝĂ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ϭǑͬϬϭͬϮϬϮϮ͘ ͻ ƉƌŝŵŽƌĂŵĞŶƚŽƐ ƉƌĞĕŽĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽĞƐĆŽŵĂŶƟĚŽƐĂƚĠĂĚĂƚĂĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͘;ŝŝŝͿůĂƐƐŝĮͲ
ĂŶƵĂŝƐͲĐŝĐůŽϮϬϭϴͲϮϬϮϬ͗ĞŵŵĂŝŽĚĞϮϬϮϬ͕Ž/^ĞŵŝƟƵĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĂů- ĐĂĕĆŽ Ğ ŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞEŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ŝŶŝĐŝĂů͕ Ƶŵ ĂƟǀŽ
ƚĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŵĞůŚŽƌŝĂĂŶƵĂů͕ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐĂƉĂƌƟƌĚĞ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽĠĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽĐŽŵŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽ͗ĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͖ĂŽs:KZ
ϭǑͬϬϭͬϮϬϮϮ͗(i) IFRS 9 - “Instrumentos Financeiros” - esclarece quais taxas ͲǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐͲŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞ
ĚĞǀĞŵƐĞƌŝŶĐůƵşĚĂƐŶŽƚĞƐƚĞĚĞϭϬйƉĂƌĂĂďĂŝǆĂĚĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘ ĚşǀŝĚĂ͖ĂŽs:KZͲǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ(ii)/&Z^ϭϲͲ͞ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ͟ͲĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽĞǆĞŵƉůŽϭϯĂĮŵĚĞĞǆĐůƵŝƌŽ ͲŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͖ŽƵĂŽs:ZͲǀĂůŽƌũƵƐƚŽĂƚƌĂǀĠƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘KƐ
ĞǆĞŵƉůŽĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚŽĂƌƌĞŶĚĂĚŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŵĞůŚŽƌŝĂƐŶŽŝŵſ- ĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŶĆŽƐĆŽƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂŽƌĞĐŽŶŚĞǀĞůĂƌƌĞŶĚĂĚŽ͘(iii) IFRS 1 “Adoção Inicial das Normas Internacionais de cimento inicial, a não ser que a Companhia e subsidiárias mude o modelo
ZĞůĂƚſƌŝŽƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͟ͲƐŝŵƉůŝĮĐĂĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƌĞĨĞƌŝĚĂŶŽƌŵĂƉŽƌƵŵĂ ĚĞŶĞŐſĐŝŽƐƉĂƌĂĂŐĞƐƚĆŽĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽƚŽĚŽƐŽƐĂƟƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƋƵĞĂĚŽƚĞŽ/&Z^ƉĞůĂƉƌŝŵĞŝƌĂǀĞǌĂƉſƐĂƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͕Ğŵ ǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂĨĞƚĂĚŽƐƐĆŽƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐŶŽƉƌŝŵĞŝƌŽĚŝĂĚŽƉĞƌşŽĚŽĚĞ
ƌĞůĂĕĆŽăŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚŽŵŽŶƚĂŶƚĞĂĐƵŵƵůĂĚŽĚĞǀĂƌŝĂĕƁĞƐĐĂŵďŝĂŝƐ͘(iv) ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌăŵƵĚĂŶĕĂŶŽŵŽĚĞůŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐ͘hŵĂƟǀŽĮ/^ϰϭͲ͞ƟǀŽƐŝŽůſŐŝĐŽƐ͟ͲƌĞŵŽĕĆŽĚĂĞǆŝŐġŶĐŝĂĚĞĞǆĐůƵŝƌŽƐŇƵǆŽƐĚĞ ŶĂŶĐĞŝƌŽĠŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽƐĞĂƚĞŶĚĞƌĂŵďĂƐĂƐĐŽŶĚŝĐĂŝǆĂĚĂƚƌŝďƵƚĂĕĆŽĂŽŵĞŶƐƵƌĂƌŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐĞƉƌŽ- ções a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: • é mantido
ĚƵƚŽƐ ĂŐƌşĐŽůĂƐ͕ ĂůŝŶŚĂŶĚŽ ĂƐƐŝŵ ĂƐ ĞǆŝŐġŶĐŝĂƐ ĚĞ ŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽ ĚŽ ǀĂůŽƌ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ Ƶŵ ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ŶĞŐſĐŝŽƐ ĐƵũŽ ŽďũĞƚŝǀŽ ƐĞũĂ ŵĂŶƚĞƌ ĂƚŝǀŽƐ
ũƵƐƚŽŶŽ/^ϰϭĐŽŵĂƐĚĞŽƵƚƌĂƐŶŽƌŵĂƐ/&Z^͘EĆŽŚĄŽƵƚƌĂƐŶŽƌŵĂƐ/&Z^ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƉĂƌĂƌĞĐĞďĞƌĨůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ͖Ğ• seus termos conŽƵŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐ/&Z/ƋƵĞĂŝŶĚĂŶĆŽĞŶƚƌĂƌĂŵĞŵǀŝŐŽƌƋƵĞƉŽĚĞƌŝĂŵ ƚƌĂƚƵĂŝƐŐĞƌĂŵ͕ĞŵĚĂƚĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƋƵĞƐĆŽƌĞůĂƟǀŽƐƐŽƚĞƌŝŵƉĂĐƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐŽďƌĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽ'ƌƵƉŽ͘ϲ͘ ŵĞŶƚĞĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĂďĞƌWƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚĞƐĐƌŝƚĂƐĞŵĚĞƚĂůŚĞ ƚŽ͘hŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞĚşǀŝĚĂĠŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽs:KZƐĞĂƚĞŶĚĞƌĂŵďĂƐĂƐ
ĂďĂŝǆŽƚġŵƐŝĚŽĂƉůŝĐĂĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐĚĞŵĂŶĞŝƌĂ condições a seguir e não for deignado como mensurado ao VJR: • é
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĂƚŽĚŽƐŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶĞƐƐĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮ- ŵĂŶƚŝĚŽĚĞŶƚƌŽĚĞƵŵŵŽĚĞůŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĐƵũŽŽďũĞƚŝǀŽĠĂƚŝŶŐŝĚŽƚĂŶƚŽ
ŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ƐĂůǀŽŝŶĚŝĐĂĕĆŽĂŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͘a. Base ƉĞůŽ ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĨůƵǆŽƐ ĚĞ ĐĂŝǆĂ ĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ ƋƵĂŶƚŽ ƉĞůĂ ǀĞŶĚĂ ĚĞ
ĚĞŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ;ŝͿŽŶƚƌŽůĂĚĂƐhŵĂĞŶƟĚĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĂŽƵƚƌĂĞŶƟĚĂĚĞ ĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͖ĞͻƐĞƵƐƚĞƌŵŽƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐŐĞƌĂŵ͕ĞŵĚĂƚĂƐĞƐƉĞĐşĮƋƵĂŶĚŽĞƐƚĄĞǆƉŽƐƚĂĂ͕ŽƵƚĞŵĚŝƌĞŝƚŽƐŽďƌĞ͕ŽƐƌĞƚŽƌŶŽƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐĂĚǀŝŶ- ĐĂƐ͕ŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƋƵĞƐĆŽĂƉĞŶĂƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞ
ĚŽƐĚĞƐĞƵĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĐŽŵĂĞŶƟĚĂĚĞĞƚĞŵĂŚĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞĂĨĞƚĂƌĞƐ- ŽǀĂůŽƌƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĂďĞƌƚŽ͘EŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĚĞƵŵŝŶǀĞƐƟŵĞŶƐĞƐƌĞƚŽƌŶŽƐĞǆĞƌĐĞŶĚŽƐĞƵƉŽĚĞƌƐŽďƌĞĂĞŶƟĚĂĚĞ͘ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮ- ƚŽĞŵƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůƋƵĞŶĆŽƐĞũĂŵĂŶƟĚŽƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕
ŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ ƐĆŽ ŝŶĐůƵşĚĂƐ ŶĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐƉŽĚĞŵŽƉƚĂƌŝƌƌĞǀŽŐĂǀĞůŵĞŶƚĞƉŽƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĂƉĂƌƟƌĚĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞŽĐŽŶƚƌŽůĞƐĞŝŶŝĐŝĂĂƚĠĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵKZ͘ƐƐĂĞƐŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞŝǆĂĚĞĞǆŝƐƟƌ͘EĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĚĂ ĐŽůŚĂĠĨĞŝƚĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƉŽƌŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͘dŽĚŽƐŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐ ŶĆŽ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐ ĂŽ ĐƵƐƚŽ ĂŵŽƌƟǌĂĚŽ ŽƵ ĂŽ s:KZ͕
ƉŽƌŵĞŝŽĚŽŵĠƚŽĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘;ŝŝͿ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĚĞƐĐƌŝƚŽ ĂĐŝŵĂ͕ ƐĆŽ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ĂŽ s:Z͘ EŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĞŶƟĚĂĚĞƐ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽƐ ƉĞůŽ ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ ĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů As mento inicial, a Companhia e subsidiárias podem designar de forma irreĐŽůŝŐĂĚĂƐƐĆŽĞŶƟĚĂĚĞƐĂƐƋƵĂŝƐĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽƐƐƵŝŝŶŇƵġŶĐŝĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟ- ǀŽŐĄǀĞůƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƋƵĞĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂĂƚĞŶĚĂŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐƉĂƌĂ
ǀĂ͕ƐĞũĂĞůĂĚŝƌĞƚĂ͕ŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂ͕ŵĂƐŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĞ͕ŶĞŵĐŽŶƚƌŽůĞĞŵĐŽŶũƵŶ- ƐĞƌŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽŽƵĂŽs:KZĐŽŵŽĂŽs:ZƐĞŝƐƐŽĞůŝƚŽ͘dĂŝƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐƉĞůŽĐƵƐƚŽĞĚĞŵĂŝƐŐĂƐƚŽƐĐŽŵĂ ŵŝŶĂƌ ŽƵ ƌĞĚƵǌŝƌ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ Ƶŵ ĚĞƐĐĂƐĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶƚĄďŝů ƋƵĞ ĚĞ
ƚƌĂŶƐĂĕĆŽ͕ĞŵƐĞƵƉƌŝŵĞŝƌŽŵŽŵĞŶƚŽ͘KƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ outra forma surgiria. ;ŝǀͿWĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐͲůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĞŵĞŶƐƵƌĂͲ
Ğŵ ĞŶƟĚĂĚĞƐ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚĂƐ ƉĞůŽ ŵĠƚŽĚŽ ĚĂ ĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ĕĆŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞKƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĨŽƌĂŵĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽŵĞŶĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵƐƵĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͘;ŝŝŝͿdƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞůŝŵŝͲ ƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽŽƵĂŽs:Z͘hŵƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĠĐůĂƐƐŝĮĐĂŶĂĚĂƐŶĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽSaldos e transações intercompany e quaisquer re- ĚŽĐŽŵŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĐĂƐŽĨŽƌĚĞƐŝŐĐĞŝƚĂƐŽƵĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞƌŝǀĂĚĂƐĚĞƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐŝŶƚĞƌĐŽŵƉĂŶǇƐĆŽĞůŝŵŝŶĂĚŽƐ ŶĂĚŽĐŽŵŽƚĂůŶŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͘WĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂŶĂƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘'ĂŶŚŽƐŶĆŽ ĚŽƐĂŽs:ZƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĞŽƌĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐŽƌŝƵŶĚŽƐĚĞƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵĂƐŝŶǀĞƐƟĚĂƐ͕ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐƉŽƌĞƋƵŝ- ũƵƌŽƐ͕ĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽƐƵďƐĞǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ƐĆŽĞůŝŵŝŶĂĚŽƐĐŽŶƚƌĂŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŶĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽ ƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƉĞůŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽƵƟůŝǌĂŶĚŽŽŵĠƚŽĚŽĚĞ
da participação dĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐŶĂŝŶǀĞƐƟĚĂ͘WƌĞũƵşǌŽƐ ũƵƌŽƐĞĨĞƟǀŽƐ͘ĚĞƐƉĞƐĂĚĞũƵƌŽƐ͕ŐĂŶŚŽĞƉĞƌĚĂƐĐĂŵďŝĂŝƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝnão realizados são eliminados da mesma maneira como são eliminados os ĚĂƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘YƵĂůƋƵĞƌŐĂŶŚŽŽƵƉĞƌĚĂŶŽĚĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƚĂŵŐĂŶŚŽƐŶĆŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ͕ŵĂƐƐŽŵĞŶƚĞĂƚĠŽƉŽŶƚŽĞŵƋƵĞŶĆŽŚĂũĂĞǀŝĚġŶ- bém é reconhecida no resultado. ;ǀͿĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝĐŝĂĚĞƉĞƌĚĂƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘;ŝǀͿWĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞŶĆŽ ƌŽƐŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐĚĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐĞŵƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƋƵĂŶĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐK'ƌƵƉŽĞůĞŐĞƵŵĞŶƐƵƌĂƌƋƵĂůƋƵĞƌƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞŶĆŽ- ĚŽŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐĂŽŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚŽĂƟǀŽĞǆƉŝƌĂŵ͕ŽƵƋƵĂŶĚŽĂ
ͲĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĞůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŶŽƐĂƟǀŽƐůş- Companhia e subsidiárias transfere os direitos contratuais de recebimento
ƋƵŝĚŽƐ ŝĚĞŶƟĮĐĄǀĞŝƐ ĚĂ ĂĚƋƵŝƌŝĚĂ ŶĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͘ DƵĚĂŶĕĂƐ ŶĂ ĂŽŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐƐŽďƌĞƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞŵƵŵĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽ
ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽ'ƌƵƉŽĞŵƵŵĂƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƋƵĞŶĆŽƌĞƐƵůƚĞŵĞŵƉĞƌĚĂĚĞ ŶĂƋƵĂůƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƚŽĚŽƐŽƐƌŝƐĐŽƐĞďĞŶĞİĐŝŽƐĚĂƟƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽ
controle são contabilizadas como transações de patrimônio líquido. ď͘ ĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĆŽƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐŽƵŶĂƋƵĂůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ
DŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ;ŝͿdƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŵŵŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂTransações em ŶĞŵƚƌĂŶƐĨĞƌĞŵŶĞŵŵĂŶƚĠŵƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƚŽĚŽƐŽƐƌŝƐĐŽƐĞďĞŶĞİŵŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂƐĆŽĐŽŶǀĞƌƟĚĂƐƉĂƌĂĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐŵŽĞĚĂƐĨƵŶĐŝŽŶĂŝƐ ĐŝŽƐĚĂƟƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞƚĂŵďĠŵŶĆŽƌĞƚĠŵŽĐŽŶƚƌŽůĞ
ĚĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐƉĞůĂƐƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽŶĂƐ ƐŽďƌĞŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽWĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵďŝƐŝĚŝĄƌŝĂƐ
ĚĂƚĂƐĚĂƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ͘ƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐĐĂŵďŝĂŝƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĂƌĞĐŽŶǀĞƌƐĆŽ ĚĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐĞŵƵŵƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƋƵĂŶĚŽƐƵĂŽďƌŝŐĂĕĆŽĐŽŶƚƌĂƚƵĂůĠ
ĚŽƐ ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ Ğŵ ơƚƵůŽƐ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐ ƐĆŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐ Ğŵ ŽƵƚƌŽƐ ƌĞƟƌĂĚĂ͕ĐĂŶĐĞůĂĚĂŽƵĞǆƉŝƌĂ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐƚĂŵďĠŵĚĞƐƌĞresultados abrangentes. ;ŝŝͿKƉĞƌĂĕƁĞƐŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌKƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĚĞ ĐŽŶŚĞĐĞƵŵƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƋƵĂŶĚŽŽƐƚĞƌŵŽƐƐĆŽŵŽĚŝĮĐĂĚŽƐĞŽƐ
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĄŐŝŽĞĂũƵƐƚĞƐĚĞǀĂůŽƌũƵƐƚŽƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐ ŇƵǆŽƐ ĚĞ ĐĂŝǆĂ ĚŽ ƉĂƐƐŝǀŽ ŵŽĚŝĮĐĂĚŽ ƐĆŽ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕
ĚĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͕ƐĆŽĐŽŶǀĞƌƟĚŽƐƉĂƌĂŽZĞĂůăƐƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽĂƉƵƌĂĚĂƐŶĂ ĐĂƐŽĞŵƋƵĞƵŵŶŽǀŽƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽďĂƐĞĂĚŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐŵŽĚŝĮĐĂĚŽƐ
data do balanço. As receitas e despesas de operações no exterior são con- ĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽĂǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͘EŽĚĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶǀĞƌƟĚĂƐƉĂƌĂŽZĞĂůăƐƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽĂƉƵƌĂĚĂƐŶĂƐĚĂƚĂƐĚĂƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ͘ ĐĞŝƌŽƐ͕ĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĞǆƟŶƚŽĞĂĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽƉĂŐĂ
ƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐĚĞŵŽĞĚĂƐĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂƐŐĞƌĂĚĂƐŶĂĐŽŶǀĞƌƐĆŽƉĂƌĂŵŽĞĚĂ ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ĂƟǀŽƐ ƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐ ƋƵĞ ŶĆŽ ƚƌĂŶƐŝƚĂŵ ƉĞůŽ ĐĂŝǆĂ ŽƵ ƉĂƐƐŝǀŽƐ
de apresentação são reconhecidas em outros resultados abrangentes e assumidos) é reconhecida no resultado. ;ǀŝͿŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽKƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐĂĐƵŵƵůĂĚĂƐĞŵĂũƵƐƚĞƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŶŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ͘^Ğ ƐŝǀŽƐƐĆŽĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽƐĞŽǀĂůŽƌůşƋƵŝĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽa controlada não for uma controlada integral, a parcela correspondente da nial quando, e somente quando, a Companhia e subsidiárias tenham
ĚŝĨĞƌĞŶĕĂ ĚĞ ĐŽŶǀĞƌƐĆŽ Ġ ĂƚƌŝďƵşĚĂ ĂŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ŶĆŽ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ͘c. ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞƵŵĚŝƌĞŝƚŽůĞŐĂůŵĞŶƚĞĞǆĞĐƵƚĄǀĞůĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƌŽƐǀĂůŽƌĞƐĞ
ĂŝǆĂ Ğ ĞƐƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ ĚĞ ĂŝǆĂ ĂŝǆĂ Ğ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ ĚĞ ĐĂŝǆĂ ĂďƌĂŶŐĞŵ ƚĞŶŚĂĂŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞůŝƋƵŝĚĂͲůŽƐĞŵƵŵĂďĂƐĞůşƋƵŝĚĂŽƵĚĞƌĞĂůŝǌĂƌŽĂƟǀŽ
ƐĂůĚŽƐĚĞĐĂŝǆĂĞĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĞůŝƋƵŝĚĞǌŝŵĞĚŝĂƚĂ͕ŽƐƋƵĂŝƐƐĆŽ ĞůŝƋƵŝĚĂƌŽƉĂƐƐŝǀŽƐŝŵƵůƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞ͘Ŭ͘ZĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞ
ƐƵũĞŝƚŽƐĂƵŵƌŝƐĐŽŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞĚĞĂůƚĞƌĂĕĆŽŶŽǀĂůŽƌ͕ĞƐĆŽƵƟůŝǌĂĚĂƐŶĂ ĂƟǀŽƐ;͞ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͟Ϳ ƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŶĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂgestão das obrigações de curto prazo. Ě͘ZĞĐĞŝƚĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůA Compa- ĚŽƐĐŽŵŽĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĆŽĂǀĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐĞƐƚĆŽĞŶǀŽůǀŝĚĂƐŶĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƚĞĐ- ůŝĂĚŽƐĂĐĂĚĂĚĂƚĂĚĞďĂůĂŶĕŽƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƐĞŚĄĞǀŝĚġŶĐŝĂŽďũĞƟǀĂĚĞ
nologia da informação relacionados à QA ŽƵƚĞƐƚĞĚĞƐŽŌǁĂƌĞ;ƋƵĞƐĞ ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͘ǀŝĚġŶĐŝĂŽďũĞƟǀĂĚĞƋƵĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƟǀĞƌĂŵƉĞƌĚĂĚĞ
ƚƌĂƚĂĚĞƵŵĂĨĂƐĞĂŶƚĞƌŝŽƌĂŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚĞƐŽŌǁĂƌĞͿ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞ ǀĂůŽƌŝŶĐůƵŝ͗ͻ/ŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂŽƵĂƚƌĂƐŽƐĚŽĚĞǀĞĚŽƌͻZĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽĚĞ
ƐƵĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐƌĞĐŽŶŚĞĐĞŵĂƌĞĐĞŝƚĂĐŽŵĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĞŵ ƵŵǀĂůŽƌĚĞǀŝĚŽăŵƉƌĞƐĂĞŵĐŽŶĚŝĕƁĞƐƋƵĞĞƐƚĂŶĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŝĂĞŵ
ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĂŽWϰϳ͕ĂĚŽƚĂĚŽĚĞƐĚĞϭǑͬϬϭͬϮϬϭϴ͘ƌĞĐĞŝƚĂĚĞƉƌĞƐƚĂ- ĐŽŶĚŝĕƁĞƐŶŽƌŵĂŝƐͻ/ŶĚŝĐĂƟǀŽƐĚĞƋƵĞŽĚĞǀĞĚŽƌŽƵĞŵŝƐƐŽƌŝƌĄĞŶƚƌĂƌ
ĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƋƵĂŶĚŽŝŶĐŽƌƌŝĚĂ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞƐĞũĂƉƌŽǀĄǀĞů ĞŵĨĂůġŶĐŝĂͻDƵĚĂŶĕĂƐŶĞŐĂƟǀĂƐŶĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚŽƐĚĞǀĞƋƵĞ ŽƐ ďĞŶĞİĐŝŽƐ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĂ ƚƌĂŶƐĂĕĆŽ ŇƵŝƌĆŽ ƉĂƌĂ Ă ĚŽƌĞƐŽƵĞŵŝƐƐŽƌĞƐͻĞƐĂƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵŵĞƌĐĂĚŽĂƟǀŽƉĂƌĂŽŝŶƐŽŵƉĂŶŚŝĂ͘hŵĂƌĞĐĞŝƚĂŶĆŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐĞŚĄŝŶĐĞƌƚĞǌĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĚĞ ƚƌƵŵĞŶƚŽ ŽƵ ͻ ĂĚŽƐ ŽďƐĞƌǀĄǀĞŝƐ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ ƋƵĞ ŚŽƵǀĞ Ƶŵ ĚĞĐůşŶŝŽ ŶĂ
ƐƵĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽKƐƐĞƌǀŝĕŽƐƐĆŽƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐĂŽĐůŝĞŶƚĞƋƵĂŶĚŽŽƵ͕ŶĂŵĞĚŝ- ŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĞƐƉĞƌĂĚŽƐĚĞƵŵŐƌƵƉŽĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝĚĂĞŵƋƵĞŽĐůŝĞŶƚĞŽďƚĠŵĐŽŶƚƌŽůĞƐŽďƌĞĞƐƐĞƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ƋƵĞĠĚĞĮŶŝĚŽ ros. Mensuração das perdas de crédito esperadas A Companhia e subsidiána norma, como a capacidade de direcionar o seu uso ou obter seus bene- ƌŝĂƐŵĞŶƐƵƌĂŵĂƉƌŽǀŝƐĆŽĚĞƉĞƌĚĂĞŵƵŵŵŽŶƚĂŶƚĞŝŐƵĂůăƉĞƌĚĂƉĂƌĂ
İĐŝŽƐ͘ EĞƐƐĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ ƵŵĂ ƌĞĐĞŝƚĂ Ġ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂ ƋƵĂŶĚŽ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƉĂƌĂǀŝĚĂŝŶƚĞŝƌĂ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƌĂŽƐŝƚĞŶƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐĂďĂŝǆŽ͕
ĐƵŵƉƌĞĐŽŵĂƐƵĂŽďƌŝŐĂĕĆŽĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƉĞůĂĞŶƚƌĞŐĂŽƵƚƌĂŶƐĨĞƌġŶ- que são mensuradas como perda de crédito esperada para os 12 meses: ĐŝĂĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌŽŵĞƟĚŽƐĂŽĐůŝĞŶƚĞ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂŽƐĞĨĞŝƚŽƐ ơƚƵůŽƐĚĞĚşǀŝĚĂĐŽŵďĂŝǆŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽŶĂĚĂƚĂĚŽďĂůĂŶĕŽ͖ͲƐĂůĚŽƐ
de um contrato com um cliente que se enquadra no CPC 47 quando os ďĂŶĐĄƌŝŽƐƉĂƌĂŽƐƋƵĂŝƐŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽŶĆŽƚĞŶŚĂĂůƚĞƌĂĚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĐƌŝƚĠƌŝŽƐĂƐĞŐƵŝƌĨŽƌĞŵĂƚĞŶĚŝĚŽƐ͗ƋƵĂŶĚŽĂĞŶƟĚĂĚĞƉƵĚĞƌŝĚĞŶƟĮĐĂƌŽƐ ŵĞŶƚĞĚĞƐĚĞŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͖ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐĞŶƚĞŶĚŝƌĞŝƚŽƐĚĞĐĂĚĂƉĂƌƚĞĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐďĞŶƐŽƵƐĞƌǀŝĕŽƐĂƐĞƌĞŵƚƌĂŶƐĨĞƌŝ- ĚĞŵƋƵĞŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĂƵŵĞŶƚĂĚĞŵĂŶĞŝƌĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƋƵĂŶĚŽŽơĚŽƐĞƋƵĂŶĚŽĂĞŶƟĚĂĚĞƉƵĚĞƌŝĚĞŶƟĮĐĂƌŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂ tulo está a mais de 30 dias atrasado. Considera-se inadimplente quando
ŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĂƐĞƌĞŵƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐ͘ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ŵĞŶƐĂůŵĞŶƚĞĠĂƉƵƌĂĚŽŽƋƵĞ ĞƐƟǀĞƌǀĞŶĐŝĚŽĂŵĂŝƐĚĞϵϬĚŝĂƐ͘ƟǀŽƐŶĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐKƐǀĂůŽƌĞƐĐŽŶƚĄé entregue ao cliente e esse montante é reconhecido como receita. Para ďĞŝƐĚŽƐĂƟǀŽƐŶĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ͕ĞǆĐůƵŝŶos contratos em que as obrigações de desempenho são auferidas ao longo ĚŽŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐ͕ƐĆŽƌĞǀŝƐƚŽƐĂĐĂĚĂ
do tempo, a receita é reconhecida por meio de mensuração do progresso ĚĂƚĂĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽƉĂƌĂĂƉƵƌĂƌƐĞŚĄŝŶĚşĐŝŽĚĞƉĞƌĚĂŶŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞĞŵĚŝƌĞĕĆŽăůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĐŽŵƉůĞƚĂĚĂŽďƌŝŐĂĕĆŽ͘ĞŵŝƐƐĆŽĚĞŶŽƚĂĮƐĐĂů ƌĄǀĞů͘ĂƐŽŽĐŽƌƌĂƚĂůŝŶĚŝĐĂĕĆŽ͕ŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚŽĂƟǀŽĠĞƐƟŵĂĚŽ͘
não é o fato gerador das Receitas. Ğ͘ĞŶĞİĐŝŽƐĂŵƉƌĞŐĂĚŽƐ;ŝͿĞŶĞİͲ EŽĐĂƐŽĚŽĄŐŝŽ͕ŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĠƚĞƐƚĂĚŽĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͘WĂƌĂƚĞƐƚĞƐĚĞ
ĐŝŽƐĚĞĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽĂĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐKďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞďĞŶĞİĐŝŽƐĚĞĐƵƌƚŽƉƌĂ- ƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͕ŽƐĂƟǀŽƐƐĆŽĂŐƌƵƉĂĚŽƐĞŵhŶŝĚĂĚĞƐ'ĞƌĂzo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são in- ĚŽƌĂƐĚĞĂŝǆĂ;h'Ϳ͕ŽƵƐĞũĂ͕ŶŽŵĞŶŽƌŐƌƵƉŽƉŽƐƐşǀĞůĚĞĂƟǀŽƐƋƵĞŐĞƌĂ
ĐŽƌƌŝĚĂƐĐŽŵŽĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐĞƌǀŝĕŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĞũĂƉƌĞƐƚĂĚŽ͘K ĞŶƚƌĂĚĂƐĚĞĐĂŝǆĂƉĞůŽƐĞƵƵƐŽĐŽŶơŶƵŽ͕ĞŶƚƌĂĚĂƐĞƐƐĂƐƋƵĞƐĆŽĞŵŐƌĂŶƉĂƐƐŝǀŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƉĞůŽǀĂůŽƌĞƐƉĞƌĂĚŽĂƐĞƌƉĂŐŽƐŽďŽƐƉůĂŶŽƐĚĞ ĚĞƉĂƌƚĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐĚĂƐĞŶƚƌĂĚĂƐĚĞĐĂŝǆĂĚĞŽƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐŽƵh'Ɛ͘K
ďŽŶŝĮĐĂĕĆŽĞŵĚŝŶŚĞŝƌŽŽƵƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽƐůƵĐƌŽƐĚĞĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ͕ƐĞĂ ĄŐŝŽĚĞĐŽŵďŝŶĂĕƁĞƐĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĠĂůŽĐĂĚŽăƐh'ƐŽƵŐƌƵƉŽƐĚĞh'Ɛ
ŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞŵƵŵĂŽďƌŝŐĂĕĆŽůĞŐĂůŽƵĐŽŶƐƚƌƵƟǀĂĚĞƉĂŐĂƌĞƐƐĞƐǀĂůŽƌĞƐ ƋƵĞƐĞĞƐƉĞƌĂƋƵĞŝƌĆŽƐĞďĞŶĞĮĐŝĂƌĚĂƐƐŝŶĞƌŐŝĂƐĚĂĐŽŵďŝŶĂĕĆŽ͘KǀĂůŽƌ
ĞŵĨƵŶĕĆŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉĂƐƐĂĚŽƉƌĞƐƚĂĚŽƉĞůŽƐĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ͕ĞĂŽďƌŝŐĂ- ƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞƵŵĂƟǀŽŽƵƵŶŝĚĂĚĞŐĞƌĂĚŽƌĂĚĞĐĂŝǆĂĠŽŵĂŝŽƌĞŶƚƌĞŽ
ĕĆŽƉŽƐƐĂƐĞƌĞƐƟŵĂĚĂĚĞŵĂŶĞŝƌĂĐŽŶĮĄǀĞů͘;ŝŝͿWůĂŶŽĚĞ^ƚŽĐŬKƉƟŽŶƐ ǀĂůŽƌĞŵƵƐŽĞŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽŵĞŶŽƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞǀĞŶĚĂ͘ŽĂǀĂůŝĂƌŽǀĂůŽƌ
KǀĂůŽƌũƵƐƚŽŶĂĚĂƚĂĚĞŽƵƚŽƌŐĂĚŽƐĂĐŽƌĚŽƐĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽďĂƐĞĂĚŽĞŵ ĞŵƵƐŽ͕ŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĨƵƚƵƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐƐĆŽĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽƐĂŽƐƐĞƵƐ
ações concedidos a empregados é reconhecido em despesa de pessoal ǀĂůŽƌĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐƉŽƌŵĞŝŽĚĂƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽĂŶƚĞƐĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐƋƵĞ
ƐĞŵ Ă ŝŶĐŝĚġŶĐŝĂ ĚĞ ĞŶĐĂƌŐŽƐ ƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝŽƐ Ğ ĐŽŵ Ž ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ƌĞŇŝƚĂĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐǀŝŐĞŶƚĞƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽƋƵĂŶƚŽĂŽƉĞƌşŽĚŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂaumento no patrimônio líquido, durante o período que os funcionários ďŝůŝĚĂĚĞĚŽĐĂƉŝƚĂůĞŽƐƌŝƐĐŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐĚŽĂƟǀŽ͘hŵĂƉĞƌĚĂƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽ
ĂĚƋƵŝƌĞŵŝŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞŽĚŝƌĞŝƚŽĂŽƉƌġŵŝŽ͘ƐƐĂĚĞƐƉĞƐĂĠĐŽŶƐŝ- ĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐĞŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽĂƟǀŽŽƵh'
ĚĞƌĂĚĂƵŵĂĂĚŝĕĆŽƉĂƌĂĮŶƐĚĞ/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂ͘f. Receitas Financeiras ĞǆĐĞĚĞƌŽƐĞƵǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘WĞƌĚĂƐƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů
ĞĞƐƉĞƐĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐƐƌĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂďƌĂŶŐĞŵƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘WĞƌĚĂƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐăƐh'Ɛ
ŽƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘ƐĚĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂďƌĂŶ- são inicialmente alocadas para redução de qualquer ágio alocado a esta
ŐĞŵ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĐŽŵ ĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͕ ŝŵƉŽƐƚŽ ƐŽďƌĞ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ h';ŽƵŐƌƵƉŽĚĞh'ƐͿ͕ĞĞŶƚĆŽƉĂƌĂƌĞĚƵĕĆŽĚŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽƐŽƵũƵƌŽƐĞŵƵůƚĂƐƉĂŐŽƐƉŽƌĂƚƌĂƐŽĞĚĞƐƉĞƐĂƐďĂŶĐĄƌŝĂƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞŵŽŶƐ- ƚƌŽƐĂƟǀŽƐĚĂh';ŽƵŐƌƵƉŽĚĞh'ƐͿĚĞĨŽƌŵĂƉƌŽƌĂƚĂ͘hŵĂƉĞƌĚĂƉŽƌ
ƚƌĂĚŽŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͘Ő͘/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂĞŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ^ŽĐŝĂů ƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĂŽĄŐŝŽŶĆŽĠƌĞǀĞƌƟĚĂ͘YƵĂŶƚŽ
;ŝͿ/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĐŽƌƌĞŶƚĞO imposto de renda e ĂŽƐĚĞŵĂŝƐĂƟǀŽƐ͕ĂƐƉĞƌĚĂƐƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůƐĆŽƌĞǀĞƌƟa contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com ĚĂƐƐŽŵĞŶƚĞŶĂĞǆƚĞŶƐĆŽĞŵƋƵĞŽŶŽǀŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽĂƟǀŽŶĆŽĞǆĐĞbase nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro ĚĂ Ž ǀĂůŽƌ contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou
ƚƌŝďƵƚĄǀĞůĞǆĐĞĚĞŶƚĞĂZΨϮϰϬƉĂƌĂŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞϵйƐŽďƌĞŽůƵĐƌŽ ĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽ͕ĐĂƐŽĂƉĞƌĚĂĚĞǀĂůŽƌŶĆŽƟǀĞƐƐĞƐŝĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂ͘l. ProviͲ
ƚƌŝďƵƚĄǀĞůƉĂƌĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůƐŽďƌĞŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ͕ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵĂ sões hŵĂƉƌŽǀŝƐĆŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂ͕ĞŵĨƵŶĕĆŽĚĞĞǀĞŶƚŽƐƉĂƐƐĂĚŽƐ͕ƐĞĂ
ĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽĚĞƉƌĞũƵşǌŽƐĮƐĐĂŝƐĞďĂƐĞŶĞŐĂƟǀĂĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů͕ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ƐƵĂƐ ƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ ƚĞŵ ƵŵĂ ŽďƌŝŐĂĕĆŽ ůĞŐĂů ŽƵ ĐŽŶƐƚƌƵƟǀĂ
limitada a 30% do lucro real. A despesa com imposto de renda e contribui- ƋƵĞƉŽƐƐĂƐĞƌĞƐƟŵĂĚĂĚĞŵĂŶĞŝƌĂĐŽŶĮĄǀĞů͕ĞĠƉƌŽǀĄǀĞůƋƵĞƵŵƌĞĐƵƌƐŽ
ção social compreende os impostos de renda correntes e diferidos. O im- ĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐĞũĂĞǆŝŐŝĚŽƉĂƌĂůŝƋƵŝĚĂƌĂŽďƌŝŐĂĕĆŽ͘ƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐƐĆŽĂƉƵƌĂposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado, a me- ĚĂƐƉŽƌŵĞŝŽĚŽĚĞƐĐŽŶƚŽĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĨƵƚƵƌŽƐĞƐƉĞƌĂĚŽƐĂƵŵĂ
ŶŽƐƋƵĞĞƐƚĞũĂŵƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂĐŽŵďŝŶĂĕĆŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐŽƵŝƚĞŶƐĚŝƌĞƚĂ- ƚĂǆĂ͕ĂŶƚĞƐĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐ͕ƋƵĞƌĞŇĞƚĞĂƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐĂƚƵĂŝƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽƋƵĂŶmente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados ƚŽĂŽǀĂůŽƌĚŽĚŝŶŚĞŝƌŽŶŽƚĞŵƉŽĞƌŝƐĐŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐƉĂƌĂŽƉĂƐƐŝǀŽ͘KƐ
abrangentes. O imposto corrente é o imposto a pagar esperado sobre o ĞĨĞŝƚŽƐĚŽĚĞƐĐŽŶƚŽĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŵŽ
ůƵĐƌŽŽƵƉƌĞũƵşǌŽƚƌŝďƵƚĄǀĞůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĂƐƚĂǆĂƐĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐĚĞĐƌĞƚĂĚĂƐ ĚĞƐƉĞƐĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͘ŵ͘ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐA Companhia e subsidiárias adotaŽƵƐƵďƐƚĂŶƟǀĂŵĞŶƚĞĚĞĐƌĞƚĂĚĂƐŶĂĚĂƚĂĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂ- ƌĂŵŽWϬϲ;ZϮͿƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĂƉĂƌƟƌĚĞϭǑͬϬϭͬϮϬϭϵ͘ƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
ĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞƋƵĂůƋƵĞƌĂũƵƐƚĞĂŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐĂƉĂŐĂƌĐŽŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐ ƐŽďƌĞĂƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĨŽexercícios anteriores. ;ŝŝͿ/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐ ƌĂŵĂƚƵĂůŝǌĂĚĂƐĞŵϮϬϭϵ͕ŽŶĚĞƉŽĚĞͲƐĞŽďƐĞƌǀĂƌŽƐŝŵƉĂĐƚŽƐŝŶŝĐŝĂƐĚĂ
KŝŵƉŽƐƚŽĚŝĨĞƌŝĚŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽĐŽŵƌĞůĂĕĆŽăƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐ ŶŽǀĂŶŽƌŵĂĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĐŽŵĞĨĞŝƚŽŝŶŝĐŝĂůĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽ
ĞŶƚƌĞŽƐǀĂůŽƌĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚĞĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐƉĂƌĂĮŶƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĞŽƐ ŝŶŝĐŝĂůĚŽWϬϲ;ZϮͿ͘ƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐŝŵƉůşĐŝƚĂŶŽĐŽŶƚƌĂƚŽĠďĂƐĞĂĚŽŶĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐǀĂůŽƌĞƐƵƐĂĚŽƐƉĂƌĂĮŶƐĚĞƚƌŝďƵƚĂĕĆŽ͘KŝŵƉŽƐƚŽĚŝĨĞƌŝ- ƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽĐĂƐŽĂĚŝƋƵŝƌŝƐƐĞŵŽƐŽďĞŵƉŽƌĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͘K
do não é reconhecido para as seguintes diferenças temporárias: no reco- ǀĂůŽƌĨƵƌƵƌŽĂƐĞƌƉĂŐŽĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĐŽŵďĂƐĞŶŽŇƵǆŽĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĚĞĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĞŵƵŵĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽƋƵĞŶĆŽƐĞũĂ ĐŽŶĨŽƌŵĞĐŽŶƚƌĂƚŽ͘
ĐŽŵďŝŶĂĕĆŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĞƋƵĞŶĆŽĂĨĞƚĞŶĞŵĂĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĞƚĂŵƉŽƵĐŽ
ŽůƵĐƌŽŽƵƉƌĞũƵşǌŽƚƌŝďƵƚĄǀĞů͕ĞĞŵĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐĞĞŶƟĚĂĚĞƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƋƵĂŶĚŽƐĞũĂƉƌŽǀĄǀĞůƋƵĞĞůĂƐ
ŶĆŽƌĞǀĞƌƚĂŵŶƵŵĨƵƚƵƌŽƉƌĞǀŝƐşǀĞů͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŽŝŵƉŽƐƚŽĚŝĨĞƌŝĚŽŶĆŽĠ
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƉĂƌĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐƚƌŝďƵƚĄǀĞŝƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐŶŽƌĞĐŽnhecimento inicial de ágio. O imposto diferido é mensurado pelas alíquoƚĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂăĂƉůŝĐĂĕĆŽăƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐƋƵĂŶĚŽĞůĂƐƌĞǀĞƌƚĞŵ͕
ďĂƐĞĂŶĚŽͲƐĞŶĂƐůĞŝƐƋƵĞĨŽƌĂŵĚĞĐƌĞƚĂĚĂƐŽƵƐƵďƐƚĂŶƟǀĂŵĞŶƚĞĚĞĐƌĞƚĂĚĂƐĂƚĠĂĚĂƚĂĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘KƐĂƟǀŽƐĞ
ƉĂƐƐŝǀŽƐĮƐĐĂŝƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐƐĆŽĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽƐĐĂƐŽŚĂũĂƵŵĚŝƌĞŝƚŽůĞŐĂůĚĞ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƌƉĂƐƐŝǀŽƐĞĂƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐĐŽƌƌĞŶƚĞs. Eles relacionam-se ao imposto de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesma
ĞŶƟĚĂĚĞƐƵũĞŝƚĂăƚƌŝďƵƚĂĕĆŽ͘hŵĂƟǀŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƉŽƌƉĞƌĚĂƐĮƐĐĂŝƐ͕ĐƌĠĚŝƚŽƐĮƐĐĂŝƐĞĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐĚĞĚƵơǀĞŝƐŶĆŽƵƟůŝǌĂĚĂƐŵĞƐŵŽƋƵĂŶĚŽĠƉƌŽǀĄǀĞů
ƋƵĞŽƐůƵĐƌŽƐĨƵƚƵƌŽƐƐƵũĞŝƚŽƐăƚƌŝďƵƚĂĕĆŽĞƐƚĂƌĆŽĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐĞĐŽŶƚƌĂŽƐ
ƋƵĂŝƐƐĞƌĆŽƵƟůŝǌĂĚŽƐ͘ƟǀŽƐĚĞŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
ĚŝĨĞƌŝĚŽƐĆŽƌĞǀŝƐĂĚŽƐĂĐĂĚĂĚĂƚĂĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽĞƐĞƌĆŽƌĞĚƵǌŝĚŽƐŶĂŵĞĚŝĚĂĞŵƋƵĞƐƵĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽŶĆŽƐĞũĂŵĂŝƐƉƌŽǀĄǀĞů͘KƐĐƌĠĚŝƚŽƐĮƐĐĂŝƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐƐŽďƌĞƉƌĞũƵşǌŽƐĮƐĐĂŝƐĞďĂƐĞƐĚĞĐĄůĐƵůŽƐŶĞŐĂƟǀĂƐĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ
social sobre o lucro de exercícios anteriores, que não possuem prazo presĐƌŝĐŝŽŶĂůĞĐƵũĂĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽĞƐƚĄůŝŵŝƚĂĚĂĂϯϬйĚŽƐůƵĐƌŽƐĂŶƵĂŝƐƚƌŝďƵƚĄǀĞŝƐ͕ĨŽƌĂŵƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĞŵĨƵŶĕĆŽĚŽĂƚƵĂůŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͕

(206)
957
1.757
2.714

9.658
(6.955)
(1.000)
(731)
2.214
(1.483)
-

Total
30.332
(1.702)

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞ
ƋƵŽƟƐƚĂƐŶĆŽ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
3.112
(1.927)

dŽƚĂůĚŽ
ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
ůşƋƵŝĚŽ
33.444
(3.629)

(55)
166
673
29
9.658
(206)
(1.000)
37.894
555
124
(731)
1.757
(1.483)
38.116

1.629
2.814
(1.969)
1.651
(236)
1.411
3.671

(55)
166
673
29
11.287
(206)
(1.000)
40.708
555
(1.969)
1.651
124
(967)
1.757
1.411
(1.483)
41.787

ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂͲDĠƚŽĚŽŝŶĚŝƌĞƚŽ
&ůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ Notas
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
>ƵĐƌŽͬ;WƌĞũƵşǌŽͿůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ (731)
9.658
(967) 9.658
ũƵƐƚĞƐƉŽƌ͗
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽ
3.289
3.070
3.397 3.176
:ƵƌŽƐƐŽďƌĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ
1.930
1.224
1.930 1.207
ƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
(1.219) (5.180)
IR e contribuição social diferidos
112 (1.022)
112 (1.022)
IR e contribuição social correntes
195
306
652 1.651
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌ
ƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ
(18)
448
(18)
448
ZĞǀĞƌƐĆŽĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽƉŽƌƉĞƌĚĂĞĨĞƟǀĂ
de clientes a receber
(231)
(231)
WƌŽǀŝƐƁĞƐ
20
4.382
3.006
4.625 3.144
ĂŝǆĂĚĞĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
1.106
16
1.106
20
Pagamento baseado em ações
124
261
124
261
Variação cambial
7
(776)
(42)
(776)
9.177 10.764 10.919 17.516
;ƵŵĞŶƚŽͿƌĞĚƵĕĆŽŶŽƐĂƟǀŽƐ
Contas a receber de clientes
(2.961) (1.275) (6.262)
(227)
Impostos a recuperar
1.585 (2.639)
1.029
(392)
Despesas antecipadas
(468) (1.150)
550 (1.187)
Outras contas a receber
(23)
9
(21)
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
12
9
41
ƵŵĞŶƚŽ;ƌĞĚƵĕĆŽͿŶŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ
Fornecedores
(194)
1.193
(71) 1.207
Obrigações trabalhistas e sociais
1.880
2.226
2.164 2.201
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĮƐĐĂŝƐ
(126)
182 (1.069)
116
Faturamento antecipado
712
(47)
3.762 (1.924)
Receita diferida
(160)
(160)
(160)
(160)
WƌŽǀŝƐƁĞƐƵƟůŝǌĂĚĂƐ
(4.286)
- (4.424)
Outras contas a pagar
(2.489)
1.303 (1.347)
(65)
ĂŝǆĂŐĞƌĂĚŽƉĞůĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
2.670 10.386
5.109 17.105
Juros pagos
17 (1.930) (1.212) (1.930) (1.212)
IR e contribuição social pagos
(570)
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽŐĞƌĂĚŽƉĞůĂƐ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
740
9.174
3.179 15.323
&ůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
(11.785) (9.882) (14.870) (5.758)
ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
(2.966) (1.309) (3.048) (1.309)
ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĂƟǀŽŝŶƚĂŶŐşǀĞů
(827)
(124)
(827)
(210)
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
(15.578) (11.299) (18.745) (7.257)
&ůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĐĂƉƚĂĚŽƐ
34.576
- 36.394
Pagamentos de arrendamentos
- leasing
1.491
1.491
WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ
(21.089) (5.951) (21.089) (5.996)
Partes relacionadas
(461)
216
Integralização de capital
555
673
555
673
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐƌĞĐĞďŝĚŽƐ
6.625
Pagamento de quotas
(1.651)
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐƉĂŐŽƐ
(852)
(852) (3.331)
Compra ações em Tesouraria
(55)
0
(55)
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽŐĞƌĂĚŽƉĞůĂƐ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ 14.681
831 14.848 (8.493)
ZĞĚƵĕĆŽĚŽĐĂŝǆĂĞ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
(157) (1.294)
(718)
(427)
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĂƌĞĚƵĕĆŽĚŽĐĂŝǆĂ
ĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
No início do exercício
575
1.869
3.994 4.421
EŽĮŵĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
39
575
3.275 3.994
ZĞĚƵĕĆŽĚŽĐĂŝǆĂĞ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
(536) (1.294)
(718)
(427)
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ŽŶƟŶƵĂĕĆŽ͘͘͘ ǀĂůŽƌƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĂĚşǀŝĚĂ͕ĞŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐƐĆŽŵĞŶƐĂŝƐ͘
K ƐĂůĚŽ ĚŽ ǀĂůŽƌ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚŽ ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ƐĞƌĄ ƉĂŐŽ Ğŵ ϰϴ ƉĂƌĐĞůĂƐ
ŵĞŶƐĂŝƐĞƐƵĐĞƐƐŝǀĂƐ͘KƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐƟǀĞƌĂŵŝŶşĐŝŽĞŵũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵĞ
ŽƚĠƌŵŝŶŽƐĞƌĄĞŵĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϮ͘KŽŶƚƌĂƚŽĮƌŵĂĚŽƉŽƐƐƵŝĐůĄƵƐƵůĂƐƋƵĞĞƐƚĂďĞůĞĐĞŵŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ
ĂŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚŽE^͘EŽĂŶŽĚĞϮϬϮϬŽƐ͞ĐŽǀĞŶĂŶƚƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͟ĨŽƌĂŵ
cumpridos em sua totalidade. ďͿE^ͲWZK'ZE Em 25/04/2017 foi
ƉĂĐƚƵĂĚŽũƵŶƚŽĂŽ/ƚĂƷhŶŝďĂŶĐŽ^͘͘ƵŵĂĐĠĚƵůĂĚĞĐƌĠĚŝƚŽďĂŶĐĄƌŝŽĐŽŵ
ŽƌŝŐĞŵĞƌĞƉĂƐƐĞĚŽĂŶĐŽEĂĐŝŽŶĂůĚŽĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĐŽŶƀŵŝĐŽĞ^ŽĐŝĂů;E^ͿĞĚĂŐġŶĐŝĂƐƉĞĐŝĂůĚĞ&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů;&/EDͿ͕
no âmbito do Programa BNDES de Apoio ao Fortalecimento da CapacidaĚĞĚĞ'ĞƌĂĕĆŽĚĞŵƉƌĞŐŽĞZĞŶĚĂ;E^ͲWZK'ZEͿ͘KĐŽŶƚƌĂƚŽ
ĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϰ͘ϬϬϬŶŽąŵďŝƚŽĚŽWƌŽŐƌĂŵĂE^
ͲWZK'ZE͘KƐĞŶĐĂƌŐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽĚĞϰ͕ϱϬйнd:>W;dĂǆĂĚĞũƵƌŽƐ
ĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽͿĂŽĂŶŽ͘KƐǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽƐƐĆŽŵĞŶƐĂŝƐĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐĚŽƐũƵƌŽƐ.
ŵϭϭͬϬϵͬϮϬϮϬŽǀĂůŽƌĚĞƐƐĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽĨŽŝůŝƋƵŝĚĂĚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂŵĞŶƚĞ͘
ĐͿ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ Em 23/03/2020 frente ăƐŝŶĐĞƌƚĞǌĂƐĚĂƉĂŶĚĞŵŝĂŵƵŶĚŝĂů͕Ă
ĐŽŵƉĂŶŚŝĂĐĞůĞďƌŽƵƵŵĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĞŵƉƌĠƐƚŝŵŽũƵŶƚŽĂŽ Banco SantanĚĞƌ^͘͘ĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞĂƵŵĞŶƚĂƌĂůŝƋƵŝĚĞǌ͘WŽƌŵĞŝŽĚĞƵŵĂĐĠĚƵůĂ
ĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͘KƐũƵƌŽƐŵĂŝƐĞŶĐĂƌŐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽƉƌĞĮǆĂĚŽƐĂϭϬ͕ϴϮйĂŽ
ĂŶŽ͘KƐǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽƐƐĆŽŵĞŶƐĂŝƐĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐĚŽƐũƵƌŽƐĐŽŵƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
em 24 meses. ĚͿ/ƚĂƷĂƉŝƚĂůĚĞ'ŝƌŽŵϮϯͬϬϯͬϮϬϮϬĨŽŝƉĂĐƚƵĂĚŽũƵŶƚŽ
ĂŽ/ƚĂƷhŶŝďĂŶĐŽ^͘͘ƵŵĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞŐŝƌŽƉĂƌĂĂƵŵĞŶƚĂƌĂůŝƋƵŝĚĞǌƉĂƌĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌĂŽŵƉĂŶŚŝĂĨƌĞŶƚĞĂƐŝŶĐĞƌƚĞǌĂƐĚĂƉĂŶĚĞŵŝĂ͘K
ĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭϱ͘ϬϬϬ͘ŵƐĞƚĞŵďƌŽŽŵĞƐŵŽ
contrato foi renegociado para pagamento antecipado do contrato do Itaú
ĚŽWƌŽŐƌĂŵĂE^ʹWZK'ZE͘KƐĞŶĐĂƌŐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽĚĞϯ͕ϳϬй
ĂŽĂŶŽŵĂŝƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůĚĞϭϬϬй/ͲKǀĞƌĞƟƉĂŽĂŶŽ͘KƐǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽƐ
ƐĆŽŵĞŶƐĂŝƐĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐĚŽƐũƵƌŽƐ͘ĞͿ'ĂƌĂŶƟĂKE^WƌŽƐŽŌĞŽƉŽƐƐƵŝ
ŐĂƌĂŶƟĂƉĞƐƐŽĂů;ǀĂůͿĚŽƐƐſĐŝŽƐƉĞƐƐŽĂƐİƐŝĐĂƐĚĂ/ŶŵĞƚƌŝĐƐ͘KƐĚĞŵĂŝƐ
ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐƉŽƐƐƵĞŵŐĂƌĂŶƟĂƌĞĂů͕ƚĞŶĚŽŽƌĞĐĞďşǀĞůĚĂƉƌſƉƌŝĂŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂĂƋƵĂůĠĐůŝĞŶƚĞĚĂ/ŶŵĞƚƌŝĐƐ͘ĨͿWĂƌĐĞůĂƐĂĂŵŽƌƟǌĂƌ
ĞŵůŽŶŐŽƉƌĂǌŽĞǀŽůƵĕĆŽĚŽƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĚĞůŽŶŐŽ
ƉƌĂǌŽ͕ƉŽƌĂŶŽĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͕ĠĂƐĞŐƵŝŶƚĞ͗
Descrição
ϮϬϮϬ
2022
10.407
2023
3.674
352
2024
ϭϰ͘ϰϰϯ
Descrição
ϮϬϭϵ
2021
3.690
2022
3.217
ϲ͘ϵϬϳ
ŐͿDŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ͗
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂů
ϭϭ͘Ϯϰϱ ϭϱ͘ϲϳϭ ϭϭ͘Ϯϱϴ ϭϱ͘ϳϰϲ
Captação
34.576
- 36.394
Pagamento de principal
(23.019) (5.951) (23.019) (5.996)
WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞũƵƌŽƐ
1.930
2.738
1.930
2.721
Juros
- (1.213)
(143) (1.213)
^ĂůĚŽĮŶĂů
Ϯϰ͘ϳϯϮ ϭϭ͘Ϯϰϱ Ϯϲ͘ϰϮϬ ϭϭ͘Ϯϱϴ
ϭϴ͘ Obrigações Trabalhistas e Sociais As obrigações trabalhista e sociais
estão compostas da seguinte forma:
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
Descrição
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ ϮϬϭϵ
WƌŽǀŝƐĆŽĚĞĨĠƌŝĂƐ
8.569 7.054 9.322 7.428
Encargos sociais
3.598 3.094 3.637 3.149
Outras
988
953 1.227 1.035
ϭϯ͘Ϯϰϱ ϭϭ͘ϭϬϮ ϭϰ͘ϭϴϲ ϭϭ͘ϲϭϯ
ϭϵ͘&ĂƚƵƌĂŵĞŶƚŽŶƚĞĐŝƉĂĚŽŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽƐǀĂůŽƌĞƐƉĂƌĂŽƐƋƵĂŝƐŽƐ
clientes autorizaram o faturamento sem que a Companhia tenha de fato
ƉƌĞƐƚĂĚŽŽƐĞƌǀŝĕŽ͘ĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ƐĞƌĆŽƉƌĞƐƚĂĚŽƐĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĐŽŵŽƌĞceitas do exercício subsequente. Em 31/12/2020 a Companhia apresentou
ŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϱ͘ϬϲϰůşƋƵŝĚŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐ;ZΨϰ͘ϰϮϵĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵͿĞ
ZΨϴ͘ϴϰϱůşƋƵŝĚŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐ;ZΨϰ͘ϴϱϳĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵͿŶĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘ϮϬ͘Provisões
Descrição
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ;ĂͿ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϭϯϳ
ϭϰϵ
ϭϯϳ
^ĂůĚŽ/ŶŝĐŝĂů
ϭϰϵ
WƌŽǀŝƐƁĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ
150
149
150
149
Consumo/pagamento
(149)
(137)
(149)
(137)
^ĂůĚŽ&ŝŶĂů
ϭϱϬ
ϭϰϵ
ϭϱϬ
ϭϰϵ
ZĞŵƵŶĞƌĂĕƁĞƐ;ďͿ
Ϯϰ
Ϯϰ
Ϯϰ
Ϯϰ
^ĂůĚŽ/ŶŝĐŝĂů
WƌŽǀŝƐƁĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ
225
24
225
24
Consumo/pagamento
(24)
(24)
^ĂůĚŽ&ŝŶĂů
Ϯϰϵ
Ϯϰ
Ϯϰϵ
Ϯϰ
ĂŶĐŽĚĞŚŽƌĂƐ;ĚͿ
^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂů
ϱϯϵ
ϯϵϱ
ϱϯϵ
ϯϵϱ
WƌŽǀŝƐƁĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ
ϲϲϴ
ϱϯϵ
ϲϲϴ
ϱϯϵ
Consumo/pagamento
;ϱϯϵͿ
;ϯϵϱͿ
;ϱϯϵͿ
;ϯϵϱͿ
^ĂůĚŽ&ŝŶĂů
ϲϲϴ
ϱϯϵ
ϲϲϴ
ϱϯϵ
W>ZͬƀŶƵƐ;ĐͿ
ϯ͘ϱϵϴ
ϱϬϯ
ϯ͘ϳϯϲ
ϱϬϯ
^ĂůĚŽ/ŶŝĐŝĂů
WƌŽǀŝƐƁĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ
3.339
3.598
3.583
3.598
Consumo/pagamento
(3.598)
(503) (3.736)
(503)
^ĂůĚŽ&ŝŶĂů
ϯ͘ϯϯϵ
ϯ͘ϱϵϴ
ϯ͘ϱϴϯ
ϯ͘ϱϵϴ
ŽŵŝƐƐƁĞƐ;ĞͿ
Ͳ
Ͳ
Ϯϰϱ
Ͳ
Ϯϰϱ
^ĂůĚŽ/ŶŝĐŝĂů
WƌŽǀŝƐƁĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ
138
Consumo/pagamento
(245)
(245)
^ĂůĚŽ&ŝŶĂů
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϭϯϴ
dŽƚĂůĚĂƐWƌŽǀŝƐƁĞƐ
^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂů
ϰ͘ϯϭϬ
ϭ͘ϯϬϰ
ϰ͘ϰϰϴ
ϭ͘ϯϬϰ
WƌŽǀŝƐƁĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ
4.382
4.310
4.626
4.448
Consumo/pagamento
(4.286) (1.304) (4.424) (1.304)
^ĂůĚŽ&ŝŶĂů
ϰ͘ϰϬϲ
ϰ͘ϯϭϬ
ϰ͘ϲϱϬ
ϰ͘ϰϰϴ
;ĂͿ Fornecedores Refere-se ă ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ƋƵĞ ĨŽƌĂŵ ĮƌŵĂĚĂƐ ĐŽŵ ŽƵƚƌĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ĐƵũŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĮƐĐĂůĂŝŶĚĂŶĆŽƚĞŶŚĂƐŝĚŽƌĞĐĞďŝĚŽ͘;ďͿ
Remunerações Refere-se ă ƉƌŽǀŝƐƁĞƐ ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂŽƐ ďĞŶĞİĐŝŽƐĚŽƐĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐĐƵũŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĮƐĐĂůĂŝŶĚĂŶĆŽƚĞŶŚĂ
sido recebido. ;ĐͿWƌġŵŝŽͬƀŶƵƐWƌġŵŝŽƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂƉƌĞŵŝĂĕĆŽĚĂĚĂƉĞůĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĂŽƐĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐĞĂďŽŶŝĮĐĂĕĆŽ͕ƉĂŐĂĂŽƐŐĞƐƚŽƌĞƐĞĞƐ-

ŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐ/ŶŵĞƚƌŝĐƐ^ͬ͘KƉŝŶŝĆŽĐŽŵƌĞƐƐĂůǀĂExaminamos as deŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĚĂ/ŶŵĞƚƌŝĐƐ^ͬ;͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͟Ϳ͕ƋƵĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵŽ
ďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬĞĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĂďƌĂŶŐĞŶƚĞ͕ĚĂƐŵƵƚĂĕƁĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĞĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ĮŶĚŽŶĞƐƐĂĚĂƚĂ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĚĂ/ŶŵĞƚƌŝĐƐ^ͬĞ
suas controladas (“Consolidado”), que compreendem o balanço patrimonial consolidado
em 31ͭ12ͭϮϬϮϬ Ğ ĂƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ĂďƌĂŶŐĞŶƚĞ͕ĚĂƐŵƵƚĂĕƁĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĞĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽ
ŶĞƐƐĂĚĂƚĂ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽƌĞƐƵŵŽĚĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ͘ŵŶŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĞůŽƐĞĨĞŝƚŽƐŶĆŽƋƵĂŶƟĮĐĂĚŽƐĚŽĂƐƐƵŶƚŽĚĞƐĐƌŝƚŽŶĂƐĞĕĆŽĂƐĞŐƵŝƌŝŶƟƚƵůĂĚĂ͞ĂƐĞƉĂƌĂŽƉŝŶŝĆŽĐŽŵƌĞƐƐĂůǀĂ͕͟ĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂĐŝŵĂƌĞĨĞƌŝĚĂƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂĚĞƋƵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ĞŵƚŽĚŽƐŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͕ĂƉŽƐŝĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂĚĂ/ŶŵĞƚƌŝĐƐ^ͬĞĚĂ/ŶŵĞƚƌŝĐƐ^ͬĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ͕ŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĞƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŽƐƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐŇƵǆŽƐĚĞ
ĐĂŝǆĂ͕ďĞŵĐŽŵŽŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĚĞƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŽƐƐĞƵƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽŶĞƐƐĂĚĂƚĂ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂdas no Brasil. ĂƐĞƉĂƌĂŽƉŝŶŝĆŽĐŽŵƌĞƐƐĂůǀĂ Conforme descrito nas Notas 1 e 14 ăƐ deŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ Ğŵ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ͕ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƉŽƐƐƵŝ ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ŝŶĚŝƌĞƚĂ͕ ƉŽƌ
ŵĞŝŽĚĞƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂzĞůůŽǁsĞŶƚƵƌĞ>ƚĚĂ͕͘ŶĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƵƐĞƌ>>͕EĞŽŶWĂǇŵĞŶƚƐ>ƚĚĞ
'ƵƉǇ dĞĐŶŽůŽŐŝĂ Ğŵ ZĞĐƌƵƚĂŵĞŶƚŽ >ƚĚĂ͕͘ ƋƵĞ ĨŽƌĂŵ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂƐ ĐŽŵŽ ơƚƵůŽƐ Ğ ǀĂůŽƌĞƐ
ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐĞŵĞŶƐƵƌĂĚĂƐĂŽĐƵƐƚŽĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĂŽŝŶǀĠƐĚĞǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͕ĞƐƚĂŶĚŽĚĞƐƐĂĨŽƌŵĂ
em desacordo com o Pronunciamento Técnico CPC 48 – Instrumentos Financeiros. A AdmiŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂĐƌĞĚŝƚĂŶĆŽƐĞƌƉŽƐƐşǀĞůŵĞŶƐƵƌĂƌĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶĮĄǀĞůŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͘
ŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŶĆŽĨŽŝƉƌĂƟĐĄǀĞůĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌŽƐĞĨĞŝƚŽƐŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
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ƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐƋƵĂŶĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂƟƐĨĂƚſƌŝŽĠĂůĐĂŶĕĂĚŽ͘;ĚͿĂŶĐŽĚĞ,ŽƌĂƐ
Refere-se as horas adicionais trabalhadas pelos colaboradores. AcumulaƐĞĂƐŚŽƌĂƐŶŽďĂŶĐŽƉŽƌƋƵĂƚƌŽŵĞƐĞƐĞ͕ĂƉſƐĞƐƐĞƉĞƌşŽĚŽ͕ŽƐĂůĚŽĠ
ĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞ ƉĂŐŽ͘ ;ĞͿ ŽŵŝƐƐĆŽ ZĞĨĞƌĞͲƐĞ ă ďŽŶŝĮĐĂĕĆŽ ĚĂ ĞƋƵŝƉĞ ĚĞ
ǀĞŶĚĂƐŶŽŵŽŵĞŶƚŽĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂƌĞĐĞŝƚĂĐŽŶĨŽƌŵĞƉŽůíƟĐĂĐŽŵĞƌĐŝĂůƋƵĞĨŽŝƌĞǀŽŐĂĚĂĞŵϮϬϭϵ͘ƉŽůŝşƟĐĂĚĞĐŽŵŝƐƐĆŽĨŽŝƐƵďƐƟƚƵşĚĂ
ƉĞůĂďŽŶŝĮĐĂĕĆŽĚĞƐĐƌŝƚĂŶĂĂůşŶĞĂ;ĐͿ͘ƐƚŽƌŶĂͲƐĞĂƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐĚĂĐŽŵŝƐsão quando o cliente realiza o pagamento, tornando assim uma despesa
ĞĨĞƟǀĂ͘Ϯϭ͘WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂŽŶƟŶŐġŶĐŝĂƐA Companhia e suas subsidiárias
ƐĆŽƉĂƌƚĞĞŵĂĕƁĞƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐƉĞƌĂŶƚĞĂůŐƵŶƐ
ƚƌŝďƵŶĂŝƐ͕ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚŽĐƵƌƐŽŶŽƌŵĂůĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŶǀŽůǀĞŶĚŽƋƵĞƐƚƁĞƐ
ƚƌŝďƵƚĄƌŝĂƐ͕ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐĞŽƵƚƌŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐ͘KƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĐƵũĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂde de perda é ƉŽƐƐşǀĞůƐŽŵĂŵƵŵŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϯ͘ϲϱϱ;ZΨϯ͘ϰϱϬĞŵ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵͿ͘KƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞŵĂŝŽƌĞƐƌĞůĞǀąŶĐŝĂƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽ
na cobrança de diferencial de alíquota de ISS com a prefeitura de São
WĂƵůŽ͘KƐǀĂůŽƌĞƐĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐƐŽŵĂŵZΨϮ͘ϱϮϰĞŵϮϬϮϬ͘ǆŝƐƚĞƉƌŽĐĞƐƐŽ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽũƵŶƚŽĂ&ĂǌĞŶĚĂWƷďůŝĐĂEĂĐŝŽŶĂůƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞ
créditos tributários relacionado ao Imposto de Renda pago em sua controlada no exterior - Inmetrics Chile, do ano de 2012. Existe probabilidade de
ƉĞƌĚĂŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϱϯϵ;ZΨϱϮϵĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵͿĂƋƵĂůĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ
ƉŽƐƐşǀĞů͕ĐŽŶƚƵĚŽĂŝŶĚĂĐĂďĞĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽũƵĚŝĐŝĂů͘
ŽŶƟŶŐĞŶĐŝĂƐŶĆŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ISS SP
2.524
2.339
IRPJ Chile
539
519
ISS RJ
592
592
Total
ϯ͘ϲϱϱ
ϯ͘ϰϱϬ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͗
Descrição
dƌĂďĂůŚŝƐƚĂ
Total
Saldo inicial 2019
33
33
EŽǀŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐ
Baixas
^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂůϮϬϮϬ
ϯϯ
ϯϯ
ϮϮ͘ Patrimônio lşƋƵŝĚŽ ;ĂͿ ĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů O capital social, totalmente
ƐƵďƐĐƌŝƚŽ Ġ ĚĞ ZΨ Ϯϲ͘ϰϲϰ͘ϳϴϴ͕ϱϲ͘ K ĂƉŝƚĂů ^ŽĐŝĂů /ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽ Ġ ĚĞ ZΨ
25.353.393,62. O capital social é composto por (i) 1.033.462 ações ordiŶĄƌŝĂƐ͕ŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐĞƐĞŵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂůĞ;ŝŝͿϯϰϱ͘ϴϳϬações preferenciais,
ŶŽŵŝŶĂƚŝǀĂƐ Ğ ƐĞŵ ǀĂůŽƌ ŶŽŵŝŶĂů͕ ƐĞŶĚŽ ;ĂͿ ϰ.444 ações preferenciais
classe A, (b) 319.059 ações preferenciais classe B e (c) 22.367 ações prefeƌĞŶĐŝĂŝƐĐůĂƐƐĞ͘ĂĚĂĂĕĆŽŽƌĚŝŶĄƌŝĂĚĄĚŝƌĞŝƚŽĂƵŵǀŽƚŽŶĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐ
ĚĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ĂĚĂĂĕĆŽƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂů;ĐůĂƐƐĞ͕
ĐůĂƐƐĞŽƵĐůĂƐƐĞͿĚĂƌĄĂŽƐĞƵƟƚƵůĂƌŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƐĞƌĐŽŶǀŽĐĂĚŽĞĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌŶĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŶĆŽƚĞŶĚŽƌĞĨĞƌŝĚŽƟƚƵůĂƌ͕
ŶŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĚŝƌĞŝƚŽĂǀŽƚŽĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŵĂƚĠƌŝĂƐĞŵƉĂƵƚĂŶĂƐ
ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐ͘ƐĂĕƁĞƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐĐůĂƐƐĞƐĆŽƌĞƐĞƌǀĂĚĂƐĂŽWůĂŶŽĚĞ^ƚŽĐŬKƉƟŽŶĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘WŽĚĞƌĆŽƐĞƌĞŵŝƟĚĂƐŶŽǀĂƐĕƁĞƐůĂƐse até o limite de 85.225 ações preferenciais classe independentemente
ĚĞƌĞĨŽƌŵĂĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĂƉƌŽǀĂĚĂƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘ƐĂĕƁĞƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐĐůĂƐƐĞŶĆŽƚĞƌĆŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞǀŽƚŽĞƚĞƌĆŽ
ĐŽŵŽǀĂŶƚĂŐĞŶƐĂƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞŶŽƌĞĞŵďŽůƐŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĞŵĐĂƐŽĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ƐĂĕƁĞƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐĐůĂƐƐĞŶĆŽĞƐƚĂƌĆŽƐƵũĞŝƚĂƐĂŽ
ĚŝƌĞŝƚŽĚĞƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĚŽƐĚĞŵĂŝƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞƐĞƌĆŽĚĞƐƟŶĂĚĂƐĂŽWůĂŶŽ
ĚĞ KƉĕĆŽ ĚĞ ŽŵƉƌĂ ĚĞ ĕƁĞƐ͕ ĚĞǀĞŶĚŽ ƐĞƌ ĂůŽĐĂĚĂƐ ĂŽƐ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ
ĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĞƐƉĞĐşĮĐŽĂƐĞƌ
ŽƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞĮƌŵĂĚŽĐŽŵŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽĞŵƉƌĞŐĂĚŽŽƵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ
ƉĂƌĂĞƐƚĂĮŶĂůŝĚĂĚĞ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽWůĂŶŽĚĞKƉĕĆŽĚĞŽŵƉƌĂĚĞĕƁĞƐ͘
ƐĂĕƁĞƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐĐůĂƐƐĞŶĆŽƚĞƌĆŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞǀŽƚŽĞƚĞƌĆŽĐŽŵŽǀĂŶtagens: (i) a prioridade no reembolso do capital em caso de liquidação da
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͖ Ğ ;ŝŝͿ Ă ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĐŽŶǀĞƌƐĆŽ Ğŵ ĂĕƁĞƐ ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕ ŶĂ
ƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞϭĂĕĆŽƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůĐůĂƐƐĞƉĂƌĂϭĂĕĆŽŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ĂƉſƐϭϴϬ
dias da data de emissão. As ações preferenciais classe C não terão direito
ĚĞǀŽƚŽĞƚĞƌĆŽĐŽŵŽǀĂŶƚĂŐĞŶƐ͗;ŝͿĂƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞŶŽƌĞĞŵďŽůƐŽĚŽĐĂƉŝƚĂů
ĞŵĐĂƐŽĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖Ğ;ŝŝͿĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞ͕ĂƉſƐĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕƁĞƐĞăŵĞĚŝĚĂƋƵĞĨŽƌĞŵŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚĂƐ͕ƐĞƌĞŵĐŽŶǀĞƌƟĚĂƐĞŵĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕ŶĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞϭĂĕĆŽƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůĐůĂƐƐĞ
ƉĂƌĂϭĂĕĆŽŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ĞǆĐĞƚŽƐĞŚŽƵǀĞƌKĨĞƌƚĂWƷďůŝĐĂ/ŶŝĐŝĂůŽƵƐĞŚŽƵǀĞƌ
ŵƵĚĂŶĕĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞ͕ƋƵĂŶĚŽĂĐŽŶǀĞƌƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĞƌĄĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂ͕ĞĚĞƐĚĞ
ƋƵĞ Ž ƐĂůĚŽ Ă ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂƌ͕ ƐĞ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͕ ƐĞũĂ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽ
ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞăĐŽŶǀĞƌƐĆŽ͘;ďͿŝƌĞŝƚŽĚĂƐĂĕƁĞƐ Cada ação ordinária dará
ĚŝƌĞŝƚŽĂϭǀŽƚŽŶĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐĚĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐ͘ĂĚĂĂĕĆŽƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂů;ůĂƐƐĞŽƵŽƵͿĚĂƌĄĂŽƐĞƵƟƚƵůĂƌŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƐĞƌĐŽŶǀŽĐĂĚŽ
ĞĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌŶĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ƐĕƁĞƐƐĞƌĆŽŝŶĚŝǀŝƐşǀĞŝƐ
Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ KƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ƚġŵ ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĞ ƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕ ŶĂ
ƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞƐƵĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ͕ŶĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐ͕ƋƵĞ
ƉŽĚĞƐĞƌĞǆĞƌĐŝĚŽŶŽƉƌĂǌŽůĞŐĂůĚĞϯϬĚŝĂƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞƌĄĞŵŝƟƌ
ĂĕƁĞƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐĐůĂƐƐĞ͕ŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ƐĞŵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͕ƐĞŵĚŝƌĞŝƚŽ
ĚĞǀŽƚŽ͕ŶĆŽĞƐƚĂƌĆŽƐƵũĞŝƚĂƐĂŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĚŽƐĚĞŵĂŝƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞƐĞƌĆŽĚĞƐƟŶĂĚĂƐĂŽWůĂŶŽĚĞKƉĕĆŽĚĞŽŵƉƌĂĚĞĕƁĞƐ͕ĚĞǀĞŶĚŽ
ser alocadas aos empregados e administradores da Companhia, conforme
instrumento especíĮĐŽ Ă ƐĞƌ ŽƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ ĮƌŵĂĚŽ ĐŽŵ Ž ƌĞƐƉĞĐƟǀŽ
ĞŵƉƌĞŐĂĚŽŽƵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌƉĂƌĂĞƐƚĂĮŶĂůŝĚĂĚĞ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽWůĂŶŽ
ĚĞKƉĕĆŽĚĞŽŵƉƌĂĚĞĕƁĞƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞƌĄĞŵŝƟƌĂĕƁĞƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐĐůĂƐƐĞ͕ŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ƐĞŵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͕ƐĞŵĚŝƌĞŝƚŽĚĞǀŽƚŽ͕ĂƐ
ƋƵĂŝƐƚĞƌĆŽĐŽŵŽǀĂŶƚĂŐĞŵ͗;ŝͿĂƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞŶŽƌĞĞŵďŽůƐŽĚŽĐĂƉŝƚĂůĞŵ
ĐĂƐŽĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖Ğ;ŝŝͿĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶǀĞƌƐĆŽĞŵ
ações ordinárias, na proporção de 1 ação preferencial classe B para 1 ação
ŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ĂƉſƐϭϴϬĚŝĂƐĚĂĚĂƚĂĚĞĞŵŝƐƐĆŽ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞƌĄĞŵŝƟƌ
ĂĕƁĞƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐĐůĂƐƐĞ͕ŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ƐĞŵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͕ƐĞŵĚŝƌĞŝƚŽ
ĚĞǀŽƚŽ͕ĂƐƋƵĂŝƐƚĞƌĆŽĐŽŵŽǀĂŶƚĂŐĞŵ͗;ŝͿĂƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞŶŽƌĞĞŵďŽůƐŽĚŽ
ĐĂƉŝƚĂůĞŵĐĂƐŽĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖Ğ;ŝŝͿĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞ͕ĂƉſƐ
ĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕƁĞƐĞăŵĞĚŝĚĂƋƵĞĨŽƌĞŵŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚĂƐ͕ƐĞƌĞŵ
ĐŽŶǀĞƌƟĚĂƐĞŵĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕ŶĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞϭĂĕĆŽƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůĐůĂƐƐĞƉĂƌĂϭĂĕĆŽŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ĞǆĐĞƚŽƐĞŚŽƵǀĞƌKĨĞƌƚĂWƷďůŝĐĂ/ŶŝĐŝĂůŽƵƐĞ
ŚŽƵǀĞƌŵƵĚĂŶĕĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞ͕ƋƵĂŶĚŽĂĐŽŶǀĞƌƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĞƌĄĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂ͕
ĞĚĞƐĚĞƋƵĞŽƐĂůĚŽĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂƌ͕ƐĞĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͕ƐĞũĂƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞăĐŽŶǀĞƌƐĆŽ͘;ĐͿĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ O lucro líquiĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĂƉƵƌĂĚŽĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭϵϭ
da Lei nǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ƚĞƌĄĂĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚĞĐŝĚŝĚĂƉĞůŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƌĞƵŶŝĚŽƐ
ĞŵĂƐƐĞŵďůĞŝĂƋƵĞŽďƐĞƌǀĂƌĆŽ͗;ŝͿϱйƉĂƌĂĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂƌĞƐĞƌǀĂůĞŐĂů͕
que não excederá 20% do capital social, (ii) 25% para a distribuição aos

ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ĐŽŵŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ͕ĞƉŽƌƉƌŽƉŽƐƚĂĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂů͕ƉŽĚĞƌĄĐƌĞĚŝƚĂƌŽƵƉĂŐĂƌũƵƌŽƐĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕Ă
ơƚƵůŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ͕;ŝŝŝͿƌĞƐĞƌǀĂĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞĚĞĐĂƉŝtal de giro que será formada com até 75% do lucro do exercício não podenĚŽĞƐƚĂƵůƚƌĂƉĂƐƐĂƌŽǀĂůŽƌĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕Ğ;ŝǀͿƌĞƟĚŽŶĂĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂ
ĞŵŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĂƉƌŽǀĂĚŽƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂƐĞƌĄ
ĚĞƐƟŶĂĚŽĐŽŵŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂƉƌŽǀŽƵĞŵƌĞƵŶŝĆŽĚĂƐƐĞŵďůĠŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͕
ƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϬϳͬϭϮͬϮϬϮϬ͕ĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĂƐĞƵƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞ
ĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ͕ĐĂůĐƵůĂĚŽĐŽŵǀĂƐĞŶĂdĂǆĂĚĞ:ƵƌŽƐĂ>ŽŶŐŽWƌĂǌŽ;d:>WͿ͕
ŝŵƉƵƚĂĚŽͲŽƐĂŽǀĂůŽƌĚŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ͘
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
Descrição
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
>ƵĐƌŽ;WƌĞũƵŝǌŽͿůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂƉƵƌĂĚŽ
(731)
9.658
;ͲͿZĞƐĞƌǀĂůĞŐĂů;ϱйͿ
(483)
;ͲͿZĞƐĞƌǀĂƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂ
2.213 (6.473)
;ͲͿ:ƵƌŽƐƐŽďƌĞŽĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ
(1.483) (1.000)
Percentual de dividendos
;нͿ:ƵƌŽƐƐŽďƌĞŽĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ
1.483
1.000
dŽƚĂůĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐĞ:W
ϭ͘ϰϴϯ
1.000
йĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
;ϮϬϯйͿ
ϭϬй
;ĚͿ ƵŵĞŶƚŽ ĚŽ ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů Em 30/05/2018 foram outorgadas mais
ϴ͘ϬϬϬŶŽǀĂƐĂĕƁĞƐĂŽWůĂŶŽĚĞ^ƚŽĐŬKƉƟŽŶƐ͘ŝŶĚĂŚĄĚŝƐƉŽŶşǀĞůϱϴ͘ϰϲϲ
ĂĕƁĞƐĐůĂƐƐĞƐƐĞŵĚŝƌĞŝƚŽĂǀŽƚŽƐĂƐĞƌĞŵĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚĂƐ͘KƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĂŵĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞ^ƚŽĐŬKƉƟŽŶĨŽƌĂŵĞƐĐŽůŚŝĚŽƐƉŽƌ
ŵĞŝŽĚĞƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽƌŝŐŽƌŽƐŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂŝƐ͘KǀĂůŽƌĚĂĂĕĆŽĮǆŽĚĞZΨϰϯ͕ϮϰĐŽŵ
ƉĞƌşŽĚŽĚĞǀĞƐƟŶŐĚĞĂƚĠϴĂŶŽƐĚĂĚĂƚĂĚĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽĂĐĂƌġŶĐŝĂĚĞϭĂŶŽĞĚĞŵĂŝƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ
ŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞKƉĕĆŽĞĂŽWůĂŶŽ͘ŵϯϬͬϭϭͬϮϬϭϴŚŽƵǀĞĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞϯ͘Ϭϲϲ
ŶŽǀĂƐĂĕƁĞƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĐůĂƐƐĞƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƉůĂŶŽĚĞ^ƚŽĐŬKƉƟŽŶŶŽ
ǀĂůŽƌ ĚĞ ZΨ ϭϯϯ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ƐƵďƐĐƌŝƚĂƐ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚĂƐ͘ ŵ ϮϴͬϭϮͬϮϬϭϴ
ŚŽƵǀĞ Ă ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ Ğŵ ĨĂǀŽƌ ĚŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ŶŽ ǀĂůŽƌ ZΨ ϰϬϬ
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂ:ƵƌŽƐƐŽďƌĞĂƉŝƚĂůWƌſƉƌŝŽ͕ƋƵĞĐŽŶƐƚĂŵŶŽWĂƐƐŝǀŽĂƚĠŽŵŽŵĞŶƚŽ͘EŽĂŶŽĚĞϮϬϭϵŶĆŽŚŽƵǀĞĂŽƵƚŽƌŐĂĚĞĂĕƁĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽWůĂŶŽ
ĚĞ^ƚŽĐŬKƉƟŽŶ͘ŵŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϵŚŽƵǀĞĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůŶŽ
ŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϲϳϯĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞŵƚĂĚĞƐƐĞŵďůĠŝĂŐĞƌĂů
ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĚĞϮϳͬϭϮͬϮϬϭϳ͘ŵϯϭͬϬϱͬϮϬϭϵŚŽƵǀĞĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞϲϱϳ
ĂĕƁĞƐĐůĂƐƐĞŵĂĚƵƌĂƐŽƌŝƵŶĚĂƐĚŽƉůĂŶŽĚĞ^ƚŽĐŬKƉƟŽŶƉĞůŽǀĂůŽƌĚĞ
ZΨ Ϯϵ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ƐƵďƐĐƌŝƚĂƐ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚĂƐ͘ ŵ ϭϬͬϬϵͬϮϬϭϵ Ă ŽŵƉĂnhia recomprou 1.623 ações classe A de um dirigente que saiu da Companhia. As ações se encontram em tesouraria. No ano de 2020ŶĆŽŚŽƵǀĞ
a outorga de ações referentes ao Plano de ^ƚŽĐŬKƉƟŽŶ͘ƐƐŝŵĐŽŵŽŶĆŽ
ŚŽƵǀĞƌĂŵŶŽǀĂƐĞŵŝƐƐƁĞƐĚŽƉůĂŶŽŶĞƐƚĞƉĞƌşŽĚŽ͘ŵĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ
ŚŽƵǀĞĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϱϱϱĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞŵƚĂĚĞƐƐĞŵďůĠŝĂŐĞƌĂůĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĚĞϮϳͬϭϮͬϮϬϭϳ͘KŇƵǆŽ
ĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞĮŶŝĚŽƉĂƌĂŽƐƉƌſǆŝŵŽƐĂŶŽƐƐĆŽ͗
2021
556
2022
555
ϭ͘ϭϭϭ
dŽƚĂůĂ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂƌ
;ĨͿDŽǀŝŵĞŶƚĂĕƁĞƐzĞůůŽǁ Em reunião da diretoria em dezembro de 2020
ƌĞĂůŝǌŽƵͲƐĞĂĚĞůŝǀĞƌĂĕĆŽĚĞƌĞĚƵĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůƉŽƌĂďƐŽƌĕĆŽĚŽƉƌĞũƵşǌŽĚŽƉĞƌşŽĚŽŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭ͘Ϭϲϴ͘ϳϬϳ͕ϱϮĐŽŶĨŽƌŵĞĂƌƟŐŽϭ͘ϬϴϮĚŽ
ſĚŝŐŽŝǀŝů͘ŵĂƚŽĐŽŶƚƷŶƵŽ͕ĂzĞůůŽǁĐŽŵƉƌŽƵϭϯ͕ϴϱйĚĞƐƵĂƐƋƵŽƚĂƐ
ƉĂƌĂĚĞŝǆĂƌĞŵƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂƉĞůŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϭ͘ϲϱϬ͘ϴϱϴ͕ϭϱ;ĂŽǀĂůŽƌ
ĚĞZΨϬ͕ϬϭƉŽƌƋƵŽƚĂͿ͘;ĞͿZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ Em AssemďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϯϬĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϮϬ͕ŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĮǆĂram uma remuneração anual e global aos administradores no montante
ĚĞZΨϯ͘ϭϬϬ͘KƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƋƵĞĞŶƚƌĂƌĂŵŶŽYƵĂĚƌŽĚĞ^ſĐŝŽƐƉŽƌŵĞŝŽ
ĚŽ ^ƚŽĐŬKƉƟŽŶ não são administradores, portanto não compreendem
esse montante ;ĨͿKƵƚƌŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝŽƐ;ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽƐůƵĐƌŽƐ
ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐͿĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐƵďŵĞƚĞƌĄĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂƐ
ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐKƌĚŝŶĄƌŝĂƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚĞĐŝƐƁĞƐƐŽbre o saldo de lucros acumulados: • Como será a distribuição de Juros
ƐŽďƌĞĂƉŝƚĂůWƌſƉƌŝŽ;:WͿŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨ ϭ͘ϳϰϰ͖ͻŽŵŽƐĞƌĄĂĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐƵŵĂǀĞǌƋƵĞŽ:WũĄĠƵŵǀĂůŽƌƐƵƉĞƌŝŽƌĂŽǀĂůŽƌŵşŶŝŵŽ
ŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽĚĞϮϱй͘Ϯϯ͘WĂƌƚĞƐZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ;ĂͿdƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵƉĂƌƚĞƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͗ No período de 2020 o Chile pagou o mútuo que possuía
ĐŽŵ Ž ƌĂƐŝů ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ŚŽƌĂƐ ĚĞ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ ďƌĂƐŝůĞŝƌŽƐ ĂůŽĐĂĚŽƐ Ğŵ
ƉƌŽũĞƚŽƐŶŽŚŝůĞ͘ŵĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵŚŽƵǀĞŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵĂ
ƌĞĐĞŝƚĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůƉĞůĂ/ŶŵĞƚƌŝĐƐĐŽŶƚƌĂĂzĞůůŽǁŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϱϴϵ
ŵŝů͘ƐƐĞǀĂůŽƌĞŶĐŽŶƚĂͲƐĞĞůŝŵŝŶĂŶŽŶĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽŶĂƌĞĐĞŝƚĂĚĂ/ŶŵĞƚƌŝĐƐĞŶĂĚĞƐƉĞƐĂĚĂzĞůůŽǁ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘ŵĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬĂ
zĞůůŽǁĂĚƋƵŝƌŝƵϭ͘ϭϵϭ͘Ϭϰϴ͘ϬϮϴƋƵŽƚĂƐĚĞƐĞƵƐƋƵŽƟƐƚĂƐƉĞůŽǀĂůŽƌĚĞZΨ
11.910.480,28. ;ďͿKƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵƉĞƐƐŽĂůͲĐŚĂǀĞĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͗ DuƌĂŶƚĞŽĂŶŽĚĞϮϬϮϬĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƉĞƐƐŽĂůĐŚĂǀĞĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĨŽŝ
ĚĞZΨϯ͘ϯϴϮĞŶŽĂŶŽϮϬϭϵŽǀĂůŽƌĨŽŝĚĞZΨϮ͘ϴϭϮ͘Ϯϰ͘ZĞĐĞŝƚĂKƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
>şƋƵŝĚĂďĂŝǆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐĂĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂƌĞĐĞŝƚĂďƌƵƚĂƉĂƌĂĮŶƐ
ĮƐĐĂŝƐ Ğ ĂƐ ƌĞĐĞŝƚĂƐ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ ŶĂ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ
do exercício:
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
Descrição
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
Receita bruta de prestação de
ƐĞƌǀŝĕŽƐ
142.427 133.079 164.553 146.370
sĞŶĚĂĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ĚĞƐƟŶĂĚŽƐĂsĞŶĚĂ
800 11.134
/ŵƉŽƐƚŽƐƐŽďƌĞƐĞƌǀŝĕŽƐ;W/^͕
COFINS e ISS)
(8.420) (7.864) (8.449) (8.271)
INSS desoneração
(6.409) (5.989)
(6.49) (5.988)
ϭϮϳ͘ϱϵϴ ϭϭϵ͘ϮϮϲ ϭϱϬ͘ϰϵϱ ϭϰϯ͘Ϯϰϱ
ŵƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵƐƚĂƌƚƵƉƐĚĂ/ŶŵĞƚƌŝĐƐĨŽƌĂŵ
ƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐƉĂƌĂĂzĞůůŽǁsĞŶƚƵƌĞƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĞŶŽǀĂƐĂĕƁĞƐ͕
ŐĞƌĂŶĚŽƵŵĂƵŵĞŶƚŽŶĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂĚĂ/ŶŵĞƚƌŝĐƐŶĂzĞůůŽǁ͕
ĂƐƐŝŵĐŽŵŽŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĚĞĂƟǀŽƐĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĚĂ/ŶŵĞƚƌŝĐƐĨŽƌĂŵƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐƉĂƌĂĂzĞůůŽǁ͘;ĂͿŵŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϭϵŽĞŵƉƌĠƐƟŵŽĚĞZΨϭ͘ϬϬϬĞŵĨĂĐĞĚĂŽŶƚĂĚŽƌyĨŽŝĐŽŶǀĞƌƟĚŽĞŵϭϬ͘ϲϮϱ͘ϯϭϳ
ĂĕƁĞƐ ƟƉŽ  ƉĞůĂ zĞůůŽǁ͘ ŵ ŶŽǀĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϵ ŚŽƵǀĞ ƵŵĂ ŵƵĚĂŶĕĂ
de controle societário da ContadorX mediante um contrato de compra e
ǀĞŶĚĂĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ͘ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚĂƐϭϬ͘ϲϮϱ͘ϯϭϳĂĕƁĞƐƟƉŽĚĂŽŶƚĂĚŽƌyĨŽƌĂŵǀĞŶĚŝĚĂƐĂŽƉƌĞĕŽĚĞZΨϭϭ͘ϭϯϰ͕ĐŽŵƉĂŐĂŵĞŶƚŽăǀŝƐƚĂ͘;ďͿ
ŵũƵŶŚŽĚĞϮϬϮϬŚŽƵǀĞƵŵĂŵƵĚĂŶĕĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĂĐŝŽŶĄƌŝŽĚĂĚŝĂŶƚĂ

ZĞůĂƚſƌŝŽĚŽƐĂƵĚŝƚŽƌĞƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐƐŽďƌĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ

ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ͘EŽƐƐĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂĨŽŝĐŽŶĚƵǌŝĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐ
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidaĚĞĐŽŵƚĂŝƐŶŽƌŵĂƐ͕ĞƐƚĆŽĚĞƐĐƌŝƚĂƐŶĂƐĞĕĆŽĂƐĞŐƵŝƌ͕ŝŶƟƚƵůĂĚĂ͞ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚŽĂƵĚŝƚŽƌƉĞůĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘͟^ŽŵŽƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐĞŵƌĞůĂĕĆŽăŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĠƟĐŽƐ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽſĚŝŐŽĚĞƟĐĂWƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚŽŽŶƚĂĚŽƌĞŶĂƐŶŽƌŵĂƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ
ĞŵŝƟĚĂƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ĞĐƵŵƉƌŝŵŽƐĐŽŵĂƐĚĞŵĂŝƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĠƟĐĂƐĐŽŶĨŽƌŵĞĞƐƐĂƐŶŽƌŵĂƐ͘ĐƌĞĚŝƚĂŵŽƐƋƵĞĂĞǀŝĚġŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂŽďƟĚĂĠ
ƐƵĮĐŝĞŶƚĞĞĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂƉĂƌĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂƌŶŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽĐŽŵƌĞƐƐĂůǀĂ͘Outros assuntos –
ƵĚŝƚŽƌŝĂĚŽƐǀĂůŽƌĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂŶƚĞƌŝŽƌ O exame das demonstrações
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĚĂ/ŶŵĞƚƌŝĐƐ^ͬĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ͕
ĨŽŝĐŽŶĚƵǌŝĚŽƐŽďĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞŽƵƚƌŽƐĂƵĚŝƚŽƌĞƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ƋƵĞĞŵŝƟƌĂŵƌĞůĂƚſƌŝŽĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͕ĐŽŵĚĂƚĂĚĞϯϬͬϬϲͬϮϬϮϬ͕ĐŽŵƌĞƐƐĂůǀĂĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽŵĞƐŵŽĂƐƐƵŶƚŽ
ĚĞƐĐƌŝƚŽŶĂƐĞĕĆŽĂĐŝŵĂ͞ĂƐĞƉĂƌĂŽƉŝŶŝĆŽĐŽŵƌĞƐƐĂůǀĂ͘͟ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĂĂĚŵŝŶŝƐͲ
ƚƌĂĕĆŽĞĚĂŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂƉĞůĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐA administração da Companhia Ġ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůĂ ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ Ğ ĂĚĞƋƵĂĚĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
ƉĞƌŵŝƟƌĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐůŝǀƌĞƐĚĞĚŝƐƚŽƌĕĆŽƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ŝŶĚĞƉĞŶdentemente se causada por fraude ou ĞƌƌŽ͘EĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĐŽŶƟŶƵĂƌ ŽƉĞƌĂŶĚŽ͕ ĚŝǀƵůŐĂŶĚŽ͕ ƋƵĂŶĚŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ ŽƐ ĂƐƐƵŶƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
ĐŽŵĂƐƵĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞŽƵƐŽĚĞƐƐĂďĂƐĞĐŽŶƚĄďŝůŶĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĂŶĆŽƐĞƌƋƵĞĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉƌĞƚĞŶĚĂůŝƋƵŝĚĂƌĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƵĐĞƐƐĂƌ
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ŵĞĚŝĂŶƚĞƵŵĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĐŽŵƉƌĂĞǀĞŶĚĂĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ͘ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞ
ĚĂƐ ĂĕƁĞƐ ƟƉŽ  ĚĂ ĚŝĂŶƚĂ  ĨŽƌĂŵ ǀĞŶĚŝĚĂƐ ĂŽ ƉƌĞĕŽ ĚĞ ZΨ ϴϬϬ͕ĐŽŵ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽăǀŝƐƚĂ͕ƐĞŶĚŽƵŵĂǀĞŶĚĂĐŽŵƉƌĞũƵşǌŽ͘Ϯϱ͘Custos
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
Descrição
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
Com pessoal
(98.344) (89.498) (112.078)
(99.773)
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀŝĂŐĞŶƐ
(395)
(245)
(520)
(599)
^ĞƌǀŝĕŽƐĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐ;ĂͿ
(4.077) (3.559)
(6.152)
(4.234)
Outros
(16)
(957)
(1.743)
(1.056)
;ϭϬϮ͘ϴϯϮͿ ;ϲϰ͘ϮϱϵͿ ;ϭϮϬ͘ϰϵϯͿ ;ϭϬϱ͘ϲϲϮͿ
;ĂͿKƐĐƵƐƚŽƐĐŽŵƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐŶĆŽƐĞƌĞĨĞƌĞŵĂƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ
ĚĞŵĆŽĚĞŽďƌĂ͕ŵĂƐƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ
ĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĞƐŽŌǁĂƌĞƋƵĞĠƵƟůŝǌĂĚŽĐŽŵŽĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂŶĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽ͘Ϯϲ͘ĞƐƉĞƐĂƐ'ĞƌĂŝƐĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
Descrição
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
Despesas com pessoal
(14.114) (9.451) (16.602) (11.372)
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽ
(3.289) (3.186) (3.393) (3.299)
ǀĞŶƚŽƐĞĐŽŶĨƌĂƚĞƌŶŝǌĂĕƁĞƐ
(135)
(582)
(135)
(582)
Comissão
(245)
(245)
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵƐĞƌǀŝĕŽƐ
de terceiros
(4.543) (6.970) (5.086) (9.359)
Despesas com locações
e condomínio
(515)
(924) (1.045) (1.464)
Telefonia e material e consumo
(953)
(667) (1.040)
(756)
Outras
(31)
(521)
(46)
(560)
;Ϯϯ͘ϱϴϬͿ ;ϮϮ͘ϱϰϳͿ ;Ϯϳ͘ϯϰϳͿ ;Ϯϳ͘ϲϯϳͿ
A despesa de locação, descrita na linha “despesa com locações e
ĐŽŶĚŽŵşŶŝŽ͟ ƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞ ĂŽ ĂůƵŐƵĞů ĚĞ ƐĂůĂƐ ĂǀƵůƐĂƐ ƉĂƌĂ Ă ƌĞĂůŝǌĂção de treinamentos e os condomínios dos edifícios empresáriais.
Ϯϳ͘ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
Descrição
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ ϮϬϭϵ
ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
Juros e multas
(3.987) (1.536) (4.080) (1.613)
Despesas bancárias
(49)
(22)
(57)
(38)
sĂƌŝĂĕƁĞƐĐĂŵďŝĂŝƐƉĂƐƐŝǀĂƐ
(9) (532)
32 (532)
KƵƚƌĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
(603) (350)
(651) (350)
;ϰ͘ϲϰϵͿ ;Ϯ͘ϰϰϬͿ ;ϰ͘ϳϱϳͿ ;Ϯ͘ϱϯϯͿ
ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
1.164
672 1.208
754
sĂƌŝĂĕƁĞƐĐĂŵďŝĂŝƐĂƟǀĂƐ
3 1.308
37 1.308
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
19
45
20
55
ϭ͘ϭϴϲ Ϯ͘ϬϮϱ ϭ͘Ϯϲϱ Ϯ͘ϭϭϳ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽůşƋƵŝĚŽ
;ϯ͘ϰϲϯͿ ;ϰϭϱͿ ;ϯ͘ϰϵϮͿ ;ϰϭϲͿ
Ϯϴ͘Instrumentos Financeiros A Companhia possui exposição para os seŐƵŝŶƚĞƐƌŝƐĐŽƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͗ͻZŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͖
e • Risco de liquidez sŝƐĆŽ'ĞƌĂů A Companhia e suas subsidiárias possui
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŶĆŽĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ͘ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e
ĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐǀŝƐĂŶĚŽĂƐƐĞŐƵƌĂƌůŝƋƵŝĚĞǌ͕ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͘
A Companhia e suas subsidiárias não efetuam aplicações de caráter esƉĞĐƵůĂƟǀŽĞŵĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐŽƵƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐĚĞƌŝƐĐŽ͘KƐǀĂůŽƌĞƐ
ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĞƐƟŵĂĚŽƐ ĚĞ ĂƟǀŽƐ Ğ ƉĂƐƐŝǀŽƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ
e suas subsidiárias foram determinados por meio de informações dispoŶşǀĞŝƐŶŽŵĞƌĐĂĚŽ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐƉŽƐƐƵĞŵĐŽŵŽƉƌĄƟĐĂŐĞƌŝƌƐĞƵƐƌŝƐĐŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶƐĞƌǀĂĚŽƌĂ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞĞƐƚĂ
ƉƌĄƟĐĂƉŽƐƐƵŝĐŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŽďũĞƟǀŽƉƌĞƐĞƌǀĂƌŽǀĂůŽƌĞĂůŝƋƵŝĚĞǌĚŽƐ
ĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞŐĂƌĂŶƟƌƌĞĐƵƌƐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƉĂƌĂŽďŽŵĂŶĚĂŵĞŶƚŽ
ĚŽƐŶĞŐſĐŝŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐƵĂƐĞǆƉĂŶƐƁĞƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ
não reconheceŵƋƵĞĞǆŝƐƚĂƵŵƌŝƐĐŽŶŽƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͕ǀŝƐƚŽƋƵĞƚŽĚĂƐĂƐ
ƚĂǆĂƐƐĆŽŝŶĚĞǆĂĚĂƐĂd:>WĞĂ^ĞůŝĐ͕ĞŽƐĚĞŵĂŝƐĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐƐĆŽĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐĂƚĂǆĂƐƉƌĠͲĮǆĂĚĂƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐƚĂŵďĠŵŶĆŽ
ĞŶƚĞŶĚĞŵƋƵĞĞǆŝƐƚĞŵƌŝƐĐŽƐĐĂŵďŝĂŝƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƋƵĂĚƌŽ͕ƉŽŝƐ
as operações da Inmetrics Chile e Inmetrics Colombia são ĂƵƚŽͲƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐ
e as obrigações, assim como as origens de recursos, são em quase sua
totalidade na moeda local.
^ĂůĚŽĞŵ
CenáͲ CenáͲ CenáͲ
KƉĞƌĂĕĆŽ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ
Risco
ƌŝŽϭ ƌŝŽϮ
ƌŝŽϯ
5%
10%
15%
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
ĞƐǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽ
do Chile
7.283
Peso Chileno
(364) (728) (1.092)
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
ĞƐǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽ
da Colômbia
1.860
Peso Colombiano (93) (186) (279)
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
da Republica
ĞƐǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽ
Dominicana
240
Peso Dominicano
(12)
(24)
(36)
;ϰϲϵͿ ;ϵϯϴͿ ;ϭ͘ϰϬϳͿ
ĂͿZŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽZŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĠŽƌŝƐĐŽĚĞƉƌĞũƵşǌŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƉĂƌĂ
a Companhia e suas subsidiárias, caso um clientes ou contraparte em um
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĚĞƐĐƵŵƉƌĂĐŽŵƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ͕ƋƵĞ
ƐƵƌŐĞŵ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĚŽƐ ƌĞĐĞďşǀĞŝƐ Ğ ơƚƵůŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ͘ WĂƌĂ
ŵŝƟŐĂƌĞƐƐĞƐƌŝƐĐŽƐĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐĂĚŽƚĂŵĐŽŵŽƉƌĄƟĐĂĂĂŶĄůŝƐĞĚĂƐŝƚƵĂĕãoĮŶĂŶĐĞŝƌĂĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚĞƐĞƵƐĐůŝĞŶƚĞƐ͕ĂƐƐŝŵ
ĐŽŵŽĂĚĞĮŶŝĕĆŽĚĞůŝŵŝƚĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
ĚĂƐƉŽƐŝĕƁĞƐĞŵĂďĞƌƚŽ͘EŽƋƵĞƚĂŶŐĞăƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐƐŽŵĞŶƚĞƌĞĂůŝǌĂŵŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ
ĚĞďĂŝǆŽƌŝƐĐŽĂǀĂůŝĂĚĂƐƉŽƌĂŐġŶĐŝĂƐĚĞƌĂƟŶŐ͘KƐǀĂůŽƌĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚŽƐ
ĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽŵĄǆŝŵĂĂŽƌŝƐĐŽĚŽĐƌĠĚŝƚŽƐĆŽ͗ĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ͕ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞĐŽŶƚĂƐĂ
ƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ͘KƐƐĂůĚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĞŵĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞ
ĐĂŝǆĂĞĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƐĆŽĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽƐĞŵŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝras consideradas pelo mercado como sendo de primeira linha, são elas:
Banco Itaú e Banco Santander. No geral, a Administração entende que
ŶĆŽŚĄƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĂŽƋƵĂůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ
ĞƐƚĞũĂŵĞǆƉŽƐƚĂ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽͲƐĞĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĂƐĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƐ͕ŶşǀĞŝƐĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĞƌĞůĞǀąŶĐŝĂĚŽƐǀĂůŽƌĞƐĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽĨĂƚƵƌĂŵĞŶƚŽ͘
ďͿ ZŝƐĐŽ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĞǌO risco de liquidez é o risco em que a Companhia
Ğ ƐƵĂƐ ƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ ƉŽƐƐĂŵ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐ Ğŵ
ĐƵŵƉƌŝƌĐŽŵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐĐŽŵƐĞƵƐƉĂƐƐŝǀŽƐĮnanceiros que
ƐĆŽůŝƋƵŝĚĂĚŽƐĐŽŵƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐăǀŝƐƚĂŽƵĐŽŵŽƵƚƌŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͘

ƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ŽƵŶĆŽƚĞŶŚĂŶĞŶŚƵŵĂĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƌĞĂůŝƐƚĂƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĂƐ
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͘KƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƐĆŽĂƋƵĞůĞƐ
ĐŽŵƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƉĞůĂƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶceiras. ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚŽĂƵĚŝƚŽƌƉĞůĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝͲ
ĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐEŽƐƐŽƐŽďũĞƟǀŽƐƐĆŽŽďƚĞƌƐĞŐƵƌĂŶĕĂƌĂǌŽĄǀĞůĚĞƋƵĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ƚŽŵĂĚĂƐĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͕ĞƐƚĆŽůŝǀƌĞƐĚĞĚŝƐƚŽƌĕĆŽ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐĞĐĂƵƐĂĚĂƉŽƌĨƌĂƵĚĞŽƵĞƌƌŽ͕ĞĞŵŝƟƌƌĞůĂƚſƌŝŽĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂ
ĐŽŶƚĞŶĚŽŶŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽ͘^ĞŐƵƌĂŶĕĂƌĂǌŽĄǀĞůĠƵŵĂůƚŽŶşǀĞůĚĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ŵĂƐŶĆŽƵŵĂ
ŐĂƌĂŶƟĂĚĞƋƵĞĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐŶŽƌŵĂƐďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ
ĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐĞŵƉƌĞĚĞƚĞĐƚĂŵĂƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐĚŝƐƚŽƌĕƁĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘ƐĚŝƐƚŽƌĕƁĞƐ
ƉŽĚĞŵƐĞƌĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞĨƌĂƵĚĞŽƵĞƌƌŽĞƐĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƋƵĂŶĚŽ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞŽƵĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͕ƉŽƐƐĂŵŝŶŇƵĞŶĐŝĂƌ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞƵŵĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƌĂǌŽĄǀĞů͕ĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐ
ĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐĚŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐƚŽŵĂĚĂƐĐŽŵďĂƐĞŶĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘ŽŵŽ
parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͕ĞǆĞƌĐĞŵŽƐũƵůŐĂŵĞŶƚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĞŵĂŶƚĞŵŽƐĐĞƟĐŝƐŵŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĂŽůŽŶŐŽ
da auditoria. Além disso: • /ĚĞŶƟĮĐĂŵŽƐĞĂǀĂůŝĂŵŽƐŽƐƌŝƐĐŽƐĚĞĚŝƐƚŽƌĕĆŽƌĞůĞǀĂŶƚĞŶĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐĞĐĂƵƐĂĚĂƉŽƌ
ĨƌĂƵĚĞŽƵĞƌƌŽ͕ƉůĂŶĞũĂŵŽƐĞĞǆĞĐƵƚĂŵŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂĞŵƌĞƐƉŽƐƚĂĂƚĂŝƐ
ƌŝƐĐŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽŽďƚĞŵŽƐĞǀŝĚġŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂĞƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂƌ
ŶŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽ͘KƌŝƐĐŽĚĞŶĆŽĚĞƚĞĐĕĆŽĚĞĚŝƐƚŽƌĕĆŽƌĞůĞǀĂŶƚĞƌĞƐƵůƚĂŶƚĞĚĞĨƌĂƵĚĞĠŵĂŝŽƌ
ĚŽƋƵĞŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĞĞƌƌŽ͕ũĄƋƵĞĂĨƌĂƵĚĞƉŽĚĞĞŶǀŽůǀĞƌŽĂƚŽĚĞďƵƌůĂƌŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐ
ŝŶƚĞƌŶŽƐ͕ ĐŽŶůƵŝŽ͕ ĨĂůƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ ŽŵŝƐƐĆŽ ŽƵ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐ ĨĂůƐĂƐ ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂŝƐ͘• Obtemos
ĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉĂƌĂĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂƉĂƌĂƉůĂŶĞũĂƌŵŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽƐăƐĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐ͕ŵĂƐŶĆŽĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞĞǆƉƌĞƐƐĂƌ-
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Companhia Brasileira de Alumínio

CNPJ/MF nº 61.409.892/0001-73 - NIRE 35.300.012.763
Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 18 de Dezembro de 2020
1. Data, Horário e Local - Dia 18 de dezembro de 2020, às 08:00, na sede da Companhia Brasileira
de Alumínio, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luís
Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, parte, conjunto 141 - Cidade Monções - CEP 04571-900 (“Companhia”).
2. Convocação - Realizada de acordo com o artigo 21, parágrafo terceiro e quarto do Estatuto Social
da Companhia. 3. Presença - Participação de todos os Membros do Conselho de Administração,
conforme assinaturas lançadas no Livro de “Presença de Conselheiros”. 4. Mesa Dirigente - Luís
Ermírio de Moraes, Presidente; e Renato Maia Lopes, Secretário. 5. Ordem do Dia - A ordem do dia
da presente Reunião Extraordinária de Conselho de Administração compreende a deliberação dos
membros do conselho sobre os seguintes itens: (i) Eleição do Sr. Alexandre Vianna da Silva como
Diretor sem designação específica da Companhia; (ii) Renúncia do Sr. Luis Jorge Pinheiro Leal Nunes
como Diretor sem designação específica da Companhia; e (iii) a consolidação da composição da
Diretoria Estatutária da Companhia. 6. Deliberações - Colocado em discussão os assuntos constantes
da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por
unanimidade e sem ressalvas, o seguinte: (i) Aprovar, nos termos do Artigo 20, (viii) do Estatuto Social
da Companhia, a eleição do Sr. Alexandre Vianna da Silva, brasileiro, separado judicialmente,
engenheiro metalúrgico, portador da cédula de identidade RG nº 66.852.040-1 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob nº 992.519.737-68, com endereço comercial na Rua Moraes do Rego, nº 347, Vila
Industrial, Alumínio/SP, CEP: 18125-000, como Diretor sem designação específica da Companhia, a
partir da data de 01 de janeiro de 2021, com mandato válido até a data de 30 de abril de 2021, mas
permanecendo em seu respectivo cargo até a próxima eleição dos membros da Diretoria Estatutária
da Companhia, conforme o Termo de Posse firmado pelo mesmo nesta data (Anexo I); (ii) Aprovar
a renúncia do Sr. Luis Jorge Pinheiro Leal Nunes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da célula
de identidade R.G. nº 112692/SSP/PI e do CPF/MF nº 272.812.056-00, com endereço comercial na
Rua Moraes do Rego, nº 347, Vila Industrial, Alumínio/SP, como Diretor sem designação específica,
a partir da data de 01 de janeiro de 2021, conforme o Termo de Renúncia firmado pelo (Anexo II). O
Conselho de Administração agradece a Luis Jorge por todo o empenho e dedicação com que exerceu
seu mandato como Diretor da Companhia e lhe deseja muito sucesso nessa nova etapa de sua vida;
(iii) Aprovar a consolidação da composição da Diretoria da Companhia, a partir de 01 de janeiro de
2021, sendo esta composta pelas seguintes pessoas: Ricardo Rodrigues de Carvalho, brasileiro,
casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade R.G. nº 03.780.685-8 DIC/RJ, inscrito
no CPF/MF sob nº 506.725.097-68, como Diretor Presidente; Fernando Varella Guimarães, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da célula de identidade RG nº 16.773.697-8 SSP/SP e do CPF/MF
nº 175.961.828-44, como Diretor sem designação específica; Luciano Francisco Alves, brasileiro,
casado, administrador, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 25.953.851-6 SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob o nº 256.736.768-32, como Diretor Financeiro; Roseli Maria de Souza Milagres, brasileira,
casada, engenheira de produção, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 64.237.986-5-SSP/SP,
inscrita no CPF/MF sob nº 023.689.147-22, como Diretora sem designação específica, estes com
endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, conjunto 141, parte,
Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04751-900; e Alexandre Vianna da Silva, brasileiro, separado
judicialmente, engenheiro metalúrgico, portador da cédula de identidade RG nº 66.852.040-1 SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob nº 992.519.737-68, como Diretor sem designação específica, com endereço
comercial na Rua Moraes do Rego, nº 347, município de Alumínio, Estado de São Paulo; e, todos com
mandato válido até 30 de abril de 2021, mas permanecendo em seus respectivos cargos até a próxima
eleição dos membros da Diretoria estatutária da Companhia. Ficam autorizados os administradores
da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação das deliberações aprovadas
pela Conselho de Administração da Companhia, bem como outorgar poderes para realização desses
atos. 7. Observações Finais - Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que
tendo sido lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente da Mesa: Luís Ermírio de Moraes; e
Secretário da Mesa: Renato Maia Lopes; e, ainda, pelos Conselheiros presentes: Luís Ermírio de
Moraes, Eduardo Borges de Andrade Filho, Tito Botelho Martins Junior, Franklin Lee Feder, Glaisy P.
Domingues e José Roberto Ermírio de Moraes Filho. São Paulo, 18 de dezembro de 2020. A presente
transcrição é cópia fiel de ata lavrada no próprio livro. Mesa: Renato Maia Lopes - Secretário. JUCESP
nº 893/21-3 em 07/01/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CNPJ.MF. nº 61.409.892/0001-73 - NIRE 35.300.012.763
Ata de Assembleia Geral Extraordinária,
Realizada em 23 de Dezembro de 2020
1. Data, Horário e Local: Dia 23 de dezembro de 2020, às 10:00 horas, na sede social, localizada
na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, conjunto 141, parte, Cidade Monções,
Capital de São Paulo, CEP: 04571-900. 2. Convocação: Dispensada em virtude da presença da
totalidade dos acionistas, de acordo com os termos do parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76,
conforme alterada (“Lei das S.A.”). 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital
social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 4. Mesa Dirigente:
Ricardo Rodrigues de Carvalho, Presidente e Luciano Francisco Alves, Secretário. 5. Ordem do
Dia: Composta a mesa, o Presidente declarou iniciados os trabalhos, para deliberação acerca da
alteração do objeto social da Companhia. 6. Deliberações: Submetido o assunto constante na ordem
do dia à discussão e, logo depois a votação, os acionistas presentes, por unanimidade, deliberaram
e aprovaram, sem quaisquer restrições ou ressalvas, a alteração do objeto social da Companhia,
que passa a ter a seguinte redação: “Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: a) A exploração
e aproveitamento de jazidas minerais no território nacional, inclusive a indústria e o comércio de
bauxita, alumínio e suas ligas, em todos os seus ramos e modalidades, a produção e o comércio
de materiais de construção, e bem assim a indústria e o comércio de tudo quanto se relacionem
com essas atividades; b) O comércio, importação e exportação em geral, inclusive importação de
gás natural em qualquer estado físico e por qualquer modal de movimentação; c) A participação
em sociedades, como sócia, acionista ou consorciada, de outras empresas de qualquer natureza
e objeto; d) Executar, na qualidade de Operadora Portuária, a movimentação e armazenagem de
mercadorias destinada ou provenientes de transporte aquaviário e proceder a operação de Terminal
e Instalação Portuária de Uso Público da Zona Primária do Porto de Santos, com mercadorias
importadas ou destinadas à exportação; e) Estudo, planejamento, projeto, construção e operação de
sistemas de produção, transformação, transporte e armazenamento para uso exclusivo, distribuição e
comércio de energia, principalmente a elétrica, resultante do aproveitamento de rios e outras fontes,
sobretudo as renováveis; f) Participação nos empreendimentos que tenham por finalidade a indústria
e o comércio de energia, principalmente a elétrica, bem como a prestação de serviços que, direta ou
indiretamente, se relacionem com esse objetivo; g) Agricultura, Pecuária em Geral (Agronegócio) e
prestação de serviço de Reflorestamento; h) A fabricação de máquinas e equipamentos industriais;
i) A manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não
especificados anteriormente; j) Instalação de máquinas e equipamentos industriais; k) Manutenção
e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta; l) Manutenção
e reparação de máquinas e equipamentos para usos na extração mineral, exceto na extração
de petróleo; m) Serviços de usinagem, caldeira e montagem; n) A administração de seus bens e
interesses; o) Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais; p) Atividades
de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção
ambiental; q) Serviços de ensino e estudos relacionados ao meio ambiente; r) Atividades de
promoção do turismo local; s) Atividade de Depósito Fechado; t) Serviços de carga, descarga e
armazenagem de produtos diversos; u) Serviços de desenho industrial para desenvolvimento de
ferramentas e sua fabricação; v) Serviços de pesagem de veículo; w) Serviços de assessoria,
consultoria, orientação e assistência profissional, técnica e especializada relacionada à: i) otimização
de desempenho operacional industrial; ii) gestão de eficiência operacional/produtiva; iii) análise de
ensaios laboratoriais; iv) engenharia, principalmente industrial; e v) demais atividades correlatas;
x) Serviços de testes e análises técnicas, químicas, físicas, de qualidade, de resistência, de
desempenho, de durabilidade, de composição, de funcionamento, e outros testes analíticos de todos
os tipos de materiais e produtos, inclusive minerais e demais derivados; y) Produção e promoção
de eventos esportivos; e z) Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente.
7. Observações Finais: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a todos os presentes
e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo
necessário à lavratura da presente Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os
presentes e assinada. Presidente da Mesa: Ricardo Rodrigues de Carvalho; Secretário da Mesa:
Luciano Francisco Alves; Acionistas: Votorantim S.A., representada por João Henrique Batista de
Souza Schmidt e Glaisy P. Domingues, diretores e VP Gestão Ltda., representada por João Henrique
Batista de Souza Schmidt e Glaisy P. Domingues. A presente transcrição é cópia fiel de ata lavrada
no próprio livro. São Paulo, 23 de dezembro de 2020. Mesa: Luciano Francisco Alves - Secretário.
JUCESP nº 68.833/21-0 em 04/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

abordagem da Companhia e suas subsidiárias no gerenciamento do risco
ĚĞůŝƋƵŝĚĞǌĠĚĞŐĂƌĂŶƟƌ͕ŽŵĄǆŝŵŽƉŽƐƐşǀĞů͕ƋƵĞƐĞŵƉƌĞƚĞŶŚĂůŝƋƵŝĚĞǌ
ƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĐƵŵƉƌŝƌĐŽŵƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĂŽǀĞŶĐĞƌĞŵ͕ƐŽďĐŽŶĚŝĕƁĞƐ
ŶŽƌŵĂŝƐĞĚĞĞƐƚƌĞƐƐĞ͕ƐĞŵĐĂƵƐĂƌƉĞƌĚĂƐŝŶĂĐĞŝƚĄǀĞŝƐŽƵĐŽŵƌŝƐĐŽĚĞƉƌĞũƵĚŝĐĂƌĂƌĞƉƵƚĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐ
subsidiárias trabalham alinhando a disponibilidade e a geração de caixa
de modo a cumprir suas obrigações nos prazos acordados. A seguir são
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĂƐŵĂƚƵƌŝĚĂĚĞƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐĚĞĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ƉŽƌĚĂƚĂĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͘
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
&ůƵǆŽĚĞ
ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ
caixa não
ƚĠϭ
ϭͲϮ
ϮͲϱ
ƟǀŽƐ
ĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽ
ano
anos
anos
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
39
39
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
32.612 32.612
Contas a receber de clientes
21.234 21.234
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĂƌĞĐĞďĞƌ
207
207
Passivos
Fornecedores
(647)
(647)
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
(27.386) (9.614) (10.925) (3.847)
Contas a pagar
(96)
(96)
WŽƐŝĕĆŽůşƋƵŝĚĂ
Ϯϴ͘ϵϲϯ ϰϯ͘ϳϯϱ ;ϭϬ͘ϵϮϱͿ ;ϯ͘ϴϰϳͿ
&ůƵǆŽĚĞ
ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
caixa não ƚĠϭ ϭͲϮ
ϮͲϱ
ƟǀŽƐ
ĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽ
ano anos
anos
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
575
575
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
20.307 20.307
Contas a receber de clientes
17.860 17.860
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĂƌĞĐĞďĞƌ
892
892
Passivos
Fornecedores
(1.605) (1.605)
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
(13.007) (5.479) (4.311) (3.218)
Contas a pagar
(533) (533)
WŽƐŝĕĆŽůşƋƵŝĚĂ
Ϯϰ͘ϰϴϵ ϯϮ͘Ϭϭϳ ;ϰ͘ϯϭϭͿ ;ϯ͘ϮϭϴͿ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͗
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
&ůƵǆŽĚĞ
ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
caixa não
ƚĠϭ
ϭͲϮ ϮͲϱ
ƟǀŽƐ
ĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽ
ano
anos anos
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
3.275
3.275
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
38.053 38.053
Contas a receber de clientes
28.431 28.431
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĂƌĞĐĞďĞƌ
1.608
207
- 1.401
Passivos
Fornecedores
(745)
(745)
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
(26.074) (10.057) (15.666) (352)
Contas a pagar
(99)
(99)
WŽƐŝĕĆŽůşƋƵŝĚĂ
ϰϰ͘ϰϱϬ ϱϵ͘Ϭϲϲ ;ϭϱ͘ϲϲϲͿ ϭ͘Ϭϰϵ
&ůƵǆŽĚĞ
ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
caixa não
ƚĠϭ
ϭͲϮ
ϮͲϱ
ƟǀŽƐ
ĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽ
ano
anos
anos
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
3.994 3.994
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
21.806 21.806
Contas a receber de clientes
20.903 20.903
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĂƌĞĐĞďĞƌ
2.232
892
1.340
Passivos
Fornecedores
(1.673) (1.673)
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
(13.020) (5.492) (4.311) (3.218)
Contas a pagar
(1.399) (1.399)
Posição líquida
ϯϮ͘ϴϰϭ ϯϵ͘ϬϮϵ ;ϰ͘ϯϭϭͿ ;ϭ͘ϴϳϳͿ
Ϯϵ͘/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂ A AdŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞĮŶĞĐŽŵŽ͞ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ͟ŽƐ
ǀĂůŽƌĞƐŵĂŶƟĚŽƐĐŽŵĂĮŶĂůŝĚĂĚĞĚĞĂƚĞŶĚĞƌĂĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐĚĞĐƵƌƚŽ
ƉƌĂǌŽ Ğ ŶĆŽ ƉĂƌĂ ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ ŽƵ ŽƵƚƌŽƐ ĮŶƐ͘ Ɛ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ƉŽƐƐƵĞŵ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ĚĞ ĐŽŶǀĞƌƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ŝŵĞĚŝĂƚĂ Ğŵ Ƶŵ ŵŽŶƚĂŶƚĞ
ĐŽŶŚĞĐŝĚŽĚĞĐĂŝǆĂĞŶĆŽĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚĂƐĂƌŝƐĐŽĚĞŵƵĚĂŶĕĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ
ĚĞǀĂůŽƌ͘ŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬĞĚĞϮϬϭϵ͕ŽƐƐĂůĚŽƐƋƵĞĐŽŵƉƁĞŵĞƐƐĂƌƵďƌŝĐĂ
ĞƐƚĆŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶĂEŽƚĂǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϳ͘ƐŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕƁĞƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐƋƵĞŶĆŽĂĨĞƚĂƌĂŵŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĂŵƉƌĞƐĂĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬĞ
2019 são como segue:
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
/ƚĞŶƐŶĆŽĐĂŝǆĂ͗
ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ ϮϬϮϬ
ϮϬϭϵ
ŵƉƌĠƐƚŝŵŽƐĐŽŶǀĞƌƚŝĚŽƐĞŵĂĕƁĞƐ;ĂͿͲ
- (1.807)
Aporte de capital em
ŝŶǀĞƐƚŝĚĂĐŽŵĂƚŝǀŽƐ;ďͿ
- (5.765)
ƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĐŽŵĂƚŝǀŽƐ;ďͿ
- 5.765
Aumento de capital por integralização
ĚŽƐũƵƌŽƐƐŽďƌĞĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ;ĐͿͲ
850
Adição de imobilizado Efeito do CPC 06 (R2) (d)
- (2.419)
- (2.419)
Adição de arrendamentos Efeito do CPC 06 (R2) (d)
- (2.995)
- (2.995)
;ĂͿ ZĞĨĞƌĞŶƚĞ ă ĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ ŵƷƚƵŽƐ ƋƵĞ ĨŽƌĂŵ ĐŽŶǀĞƌƟĚŽƐ Ğŵ ĂĕƁĞƐ
;ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐͿ ĚƵƌĂŶƚĞ Ž ĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘ ;ďͿ ZĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ ĚĞ
ĂƟǀŽƐ ;ĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ Ă ƌĞĐĞďĞƌ Ğ ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐͿ ƉĂƌĂ Ă ŝŶǀĞƐƟĚĂ zĞůůŽǁ
ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĂƉŽƌƚĞĚĞĐĂƉŝƚĂů;ĐͿZĞĨĞƌĞŶƚĞăĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƉŽƌŵĞŝŽ
ĚĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽŽĐŽƌƌŝĚŽƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘;ĚͿ
Efeito das adições acarretadas pela capitalização de contratos de arrenĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƟůŽĐĂƐŝŽŶĂĚŽƐƉĞůĂĂĚŽĕĆŽĚŽWϬϲ;ZϮͿ͘ϯϬ͘Eventos
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐŽůŝŐĂĚĂ͗ Em março de 2021, para de restabelecer de fato a
ƉŽƐŝĕĆŽĚĞϲϭйĂĮƌŵĂĚĂŶŽƚĞƌŵŽĚĞĂƐƐƵŶĕĆŽ͕Ă/ŶŵĞƚƌŝĐƐĚŽŽƵĂŽƐƐſĐŝŽƐƉĞƐƐŽĂƐİƐŝĐĂƐĚĂzĞůůŽǁƋƵŽƚĂƐ͘EŽŵĞƐŵŽƉĞƌşŽĚŽ͕ŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϭ͕
ŚŽƵǀĞŽƵƚŽƌŐĂ͕ĂĚĞƐĆŽĞĞŵŝƐƐĆŽĚĞĂĕƁĞƐĚĞĐůĂƐƐĞƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽWůĂŶŽ
ĚĞ^ƚŽĐŬKƉƟŽŶƐăĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͘ŵϬϲͬϬϰͬϮϬϮϭĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚĂƵŵĂƉƵďůŝĐĂção indicando a redução de Capital Social por meio do cancelamento de
324.348ĂĕƁĞƐ͕ĐŽŵĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞZΨ6.258.350,27. Essa Redução de CapiƚĂůƐĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂƌĄĂƉſƐϲϬĚŝĂƐĚĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽĐŽŶĨŽƌŵĞĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ
na lei 6.404/76 – Lei das S/As. ŽŶƚƌŽůĂĚĂ͗ŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĂůŝǌŽƵĂĐŽŶǀĞƌƐĆŽĚŽƐŵƷƚƵŽƐĚĂĂƐǇĂƌƌŽƐĞŵĂĕƁĞƐĞŵũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϮϭĂĚƋƵŝƌŝŶĚŽ
245.468ĂĕƁĞƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐƐĞŵĚŝƌĞŝƚŽĂǀŽƚŽƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂϭϰ͕Ϯϯй
da participação societária.

Diretoria
WĂďůŽůďŝŶŽĂǀĂůĐĂŶƟͲPresidente
ZĂĨĂĞůEĞĚĞƌ'ĂƫͲDiretor Financeiro
ŽŶƚĂĚŽƌĂ
ƌƵŶĂĚĞKůŝǀĞŝƌĂdĂǀĂƌĞƐĚĂ^ŝůǀĂ- CRC 1SP269276/O-1

ŵŽƐŽƉŝŶŝĆŽƐŽďƌĞĂĞĮĐĄĐŝĂĚŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͘•
ǀĂůŝĂŵŽƐĂĂĚĞƋƵĂĕĆŽĚĂƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐƵƟůŝǌĂĚĂƐĞĂƌĂǌŽĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐ
ĐŽŶƚĄďĞŝƐĞƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐĨĞŝƚĂƐƉĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘• Concluímos sobre a adequaĕĆŽĚŽƵƐŽ͕ƉĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĚĂďĂƐĞĐŽŶƚĄďŝůĚĞĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŵďĂƐĞ
ŶĂƐĞǀŝĚġŶĐŝĂƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂŽďƟĚĂƐ͕ƐĞĞǆŝƐƚĞŝŶĐĞƌƚĞǌĂƌĞůĞǀĂŶƚĞĞŵƌĞůĂĕĆŽĂĞǀĞŶƚŽƐŽƵ
ĐŽŶĚŝĕƁĞƐƋƵĞƉŽƐƐĂŵůĞǀĂŶƚĂƌĚƷǀŝĚĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĞŵƌĞůĂĕĆŽăĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘^ĞĐŽŶĐůƵŝƌŵŽƐƋƵĞĞǆŝƐƚĞŝŶĐĞƌƚĞǌĂƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ĚĞǀĞŵŽƐĐŚĂŵĂƌĂƚĞŶĕĆŽĞŵŶŽƐƐŽƌĞůĂƚſƌŝŽĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂƉĂƌĂĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŽƵŝŶĐůƵŝƌŵŽĚŝĮĐĂĕĆŽĞŵŶŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽ͕ƐĞĂƐĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐĨŽƌĞŵŝŶĂĚĞƋƵĂĚĂƐ͘EŽƐƐĂƐĐŽŶĐůƵƐƁĞƐĞƐƚĆŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂƐŶĂƐĞǀŝĚġŶĐŝĂƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂŽďƟĚĂƐĂƚĠĂĚĂƚĂ
ĚĞŶŽƐƐŽƌĞůĂƚſƌŝŽ͘dŽĚĂǀŝĂ͕ĞǀĞŶƚŽƐŽƵĐŽŶĚŝĕƁĞƐĨƵƚƵƌĂƐƉŽĚĞŵůĞǀĂƌĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂŶĆŽ
ŵĂŝƐƐĞŵĂŶƚĞƌĞŵĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͘• ǀĂůŝĂŵŽƐĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽŐĞƌĂů͕ĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ
ĞŽĐŽŶƚĞƷĚŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĂƐĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐĞƐĞĞƐƐĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŽƐ
ĞǀĞŶƚŽƐĚĞŵĂŶĞŝƌĂĐŽŵƉĂơǀĞůĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĂĚĞƋƵĂĚĂ͘• KďƚĞŵŽƐĞǀŝĚġŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂĞƐƵĮĐŝĞŶƚĞƌĞĨĞƌĞŶƚĞăƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐŽƵĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŶĞŐſĐŝŽĚŽŐƌƵƉŽƉĂƌĂĞǆƉƌĞƐƐĂƌƵŵĂŽƉŝŶŝĆŽƐŽďƌĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘^ŽŵŽƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂĚŝƌĞĕĆŽ͕ƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽĞĚĞsempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. ComuniĐĂŵŽͲŶŽƐĐŽŵŽƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂĂƌĞƐƉĞŝƚŽ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͕ĚŽĂůĐĂŶĐĞƉůĂŶĞũĂĚŽ͕ĚĂĠƉŽĐĂĚĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂĞĚĂƐĐŽŶƐƚĂƚĂĕƁĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞ
ĂƐ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ĚĞĮĐŝġŶĐŝĂƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ ŶŽƐ ĐŽŶƚƌŽůĞƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ ƋƵĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂŵŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ
nossos trabalhos. São Paulo, 04 de maio de 2021

WƌŝĐĞǁĂƚĞƌŚŽƵƐĞŽŽƉĞƌƐAuditores Independentes - CRC 2SP000160/O-5
Marcelo Luis Teixeira Santos - Contador CRC PR 050377/O-6

Alphaville S.A.

Companhia Aberta-CNPJ/ME: 16.811.931/0001-00 - NIRE: 35.300.442.296
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 12.03.2021
1. Data, Hora e Local. Em 12.03.2021, às 9:30 horas, na sede social da Alphaville S.A. (“Companhia”), na Cidade São
Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05.425-70. 2. Convocação e Presença.
Dispensadas as formalidades de convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração
da Companhia, pessoalmente e/ou via vídeo conferência, conforme facultado pelo artigo 13, § único, do Estatuto Social
da Companhia. 3. Mesa. Os trabalhos foram presididos por Ricardo Leonel Scavazza e secretariados por Alexandre
Mafra Guimarães. 4. Ordem do Dia. Reuniram-se os conselheiros da Companhia para deliberar a respeito da seguinte
ordem do dia: (i) abertura do Programa de Recompra de Ações da Companhia, conforme abaixo deﬁnido, para
manutenção em tesouraria, a ﬁm de atender o exercício do programa de ações restritas referente ao plano de
remuneração de longo prazo da Companhia, podendo, ainda, serem mantidas em tesouraria, alienadas ou canceladas;
e (ii) autorização à administração da Companhia para a adoção de todas as providências e a prática de todos os atos
necessários à realização da recompra de ações, bem como a ratiﬁcação dos demais atos já praticados pela Diretoria da
Companhia relacionados com o tema. 5. Deliberações. Após análise de apresentação, que ﬁca arquivada na sede da
Companhia, e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração
aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) A aplicação de lucros e/ou reservas disponíveis, em
conformidade com o disposto no § 1º do artigo 30 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e na Instrução
CVM nº 567, de 17.09.2015 (“ICVM 567/15”), na aquisição, em uma única operação ou em uma série de operações, de
até 140.098 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, de acordo com
os seguintes termos e condições e conforme o comunicado anexo a esta ata (“Programa de Recompra de Ações”): (a)
Objetivo: Recompra de ações da Companhia a ﬁm de atender ao vesting de outorgas de ações diferidas referentes ao
Plano de Ações Diferidas da Companhia, podendo, ainda, serem mantidas em tesouraria, alienadas ou canceladas, sem
redução do capital social da Companhia, respeitado o disposto no §1º do artigo 30 da Lei das S.A. e na ICVM 567/15.
(b) Ações em circulação e em tesouraria: Conforme última posição acionária disponível, a Companhia possui
4.667.950 ações em circulação (“Ações em Circulação”) e 22.402 ações mantidas em tesouraria. (c) Quantidade de
ações a serem adquiridas: A Companhia poderá, a seu exclusivo critério e nos termos do Programa de Recompra
de Ações, adquirir até 140.098 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da
Companhia, correspondentes a até 0,62% do total de ações de emissão da Companhia e a até 3,00% das Ações em
Circulação. (d) Preço e modo de aquisição: As aquisições de ações serão realizadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão, a preços de mercado, cabendo à administração da Companhia decidir o momento e a quantidade de ações a
serem adquiridas, se
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

RIVETTI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 02.412.094/0001-31

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Balanço Patrimonial: Ativo
Ativo
Ativo Circulante
Disponibilidades
Caixa
Bancos Conta Movimento
Bancos Aplicação Financeira
Outros Créditos
Empréstimos
Despesas Antecipadas
Despesas a Apropriar
Ativo Não Circulante
Outros Créditos
Cauções e Depósitos Judiciais
Investimentos
Investimentos
Imobilizado
Bens Móveis
(-) Depreciacão Acumulada
Imobilizado Em Andamento

Saldo Atual
12.586.164,09d
4.731.633,72d
4.629.628,21d
846,69d
1,00d
4.628.780,52d
100.000,00d
100.000,00d
2.005,51d
2.005,51d
7.854.530,37d
458,00d
458,00d
7.628.157,20d
7.628.157,20d
225.915,17d
99.061,55d
41.994,45c
168.848,07d

Balanço Patrimonial: Passivo
Passivo
Passivo Circulante
Obrigações Tributárias
Impostos e Contribuições
Obrigações Trabalhistas e Previdenciária
Obrigações com Pessoal
Obrigações Sociais
Outras Obrigações
Lucro Distribuido a ser Retirado
Patrimônio Líquido
Capital Social
Capital Integralizado
Reservas
Reservas de Lucros
(-) Lucros Distribuidos
(-) Lucros Distribuidos

Saldo Atual
12.586.164,09c
379.461,05c
14.136,89c
14.136,89c
5.324,16c
4.115,16c
1.209,00c
360.000,00c
360.000,00c
12.206.703,04c
1.890.001,00c
1.890.001,00c
13.335.502,04c
13.335.502,04c
3.018.800,00d
3.018.800,00d

Diretoria: Cláudio Ribeiro Rivetti - Presidente - CPF: 069.216.788-90

Demonstração do Resultado do Exercício
Receita Bruta
Deduções
Receita Líquida
CMV
Resultado Bruto
Despesas Operacionais
Despesas Tributárias
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Outras Despesas Operacionais
Outras Despesas
Resultado Antes do IRPJ e CSLL
Provisões para IRPJ e CSLL
Lucro Líquido do Exercício

4.520.113,85
(164.984,16)
4.355.129,69
(3.375,19)
4.351.754,50
(421.789,85)
(18.227,73)
1.137.221,25
(2.700,71)
(592.378,47)
(508,00)
4.453.370,99
(327.364,35)
4.126.006,64

Contador: Oscar Cezar Tomiato Junior - CRC 1SP180605/O-5 - CPF: 059.188.898-09

Companhia Brasileira de Alumínio
CNPJ/MF nº 61.409.892/0001-73 - NIRE 35.300.012.763
Ata de Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 07 de Outubro de 2020
1. Data, Horário e Local: Dia 07 de outubro de 2020, às 10:00 horas, na sede social, localizada na Avenida Engenheiro Luiz Carlos
Berrini, nº 105, 14º andar, conjunto 141, parte, Cidade Monções, Capital de São Paulo, CEP: 04571-900. 2. Convocação: Dispensada

Imóvel

Área do comodato

Período

Título

Município

Área total

Comodatário

Fazenda
Córrego dos
Quirinos

Água da
Prata - SP

30,64 ha
(trinta vírgula
sessenta e
quatro
hectares)

José Maria
Rabelo

10,46 ha
Regularização de
(dez vírgula qua7 anos e renovarenta e seis hecção de mais 1 ano.
tares)

Transcrição:
32.238/
matrícula:
55.015

Fazenda
Pinhal

Água da
Prata - SP

21,53 ha
(vinte e um
vírgula cinquenta
e três hectares)

José Maria
Rabelo

20,56
Regularização de
(vinte vírgula cin5 anos e renovaquenta e seis
ção de mais 1 ano.
hectares)

Transcrição:
32.228

Fazenda
Rodovalho

Alumínio - SP

Regularização de
150 m²
2.018,41 ha (dois
American Tower do
(cento e cinquen- 11 anos e renovamil e dezoito
Brasil Cessão de
ção de mais 3
ta metros quavírgula quarenta
Infraestrutura Ltda.
anos.
drados)
e um hectares)

Transcrição:
10.043

em virtude da presença da totalidade dos acionistas, de acordo com os termos do parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76,
conforme alterada (“Lei das S.A.”). 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas
lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 4. Mesa Dirigente: João Henrique Batista de Souza Schmidt, Presidente e Renato
Maia Lopes, Secretário. 5. Ordem do Dia: Composta a mesa, o Presidente declarou iniciados os trabalhos, para deliberação sobre
a disposição da posse de bens imóveis da Companhia, a fim de regularizar contratos de arrendamento e de comodato. 6. Deliberações:
Submetido o assunto constante na ordem do dia à discussão e, logo depois a votação, os acionistas presentes, por unanimidade,
deliberaram e aprovaram, sem quaisquer restrições ou ressalvas, as operações imobiliárias, conforme breve descrição abaixo e
material apresentado e arquivado na sede da Companhia. i) Aprovar a regularização dos contratos de arrendamento dos imóveis
da Companhia localizados no estado de Goiás, respectivamente nos municípios de Montes Claros e Niquelândia, abaixo identificados:
Imóvel

Município

Área

Arrendatário

Matrícula

Período

Fazenda Garimpo

Montes Claros
- GO

145,37 ha
(cento e quarenta e cinco
vírgula trinta e sete
hectares)

Antonio Pereira
Dourado

456, 270, 271,
272 e 273

Regularização de
7 anos e renovação por
mais 3 anos.

Fazenda Santo
Antônio da Serra
Negra

Niquelândia
- GO

289,20 ha (duzentos e
oitenta e nove vírgula
vinte hectares)

Jesus Mar Joaquim
da Silva

4088

Regularização de
7 anos e renovação por
mais 3 anos.

Sítio São
José Quinhão

Alumínio - SP

120 m²
(cento e vinte
metros quadrados)

Edson
Benedito
Martins

120 m²
(cento e vinte
metros quadrados)

Regularização de
5 anos e renovação de mais 3
anos.

Fazenda
Lageado

Niquelândia
- GO

100 m²
(cem metros quadrados)

Santina e Albertina
Ltda.

6880

Regularização de
7 anos e renovação por
mais 1 ano.

Fazenda
Pantojo

Alumínio - SP

120 m²
(cento e vinte
metros quadrados)

Ademir
Guiradelli

120 m²
(cento e vinte
metros quadrados)

Regularização de
5 anos e renovação de mais 3
anos.

Sítio Barde
de Bode

Poços de
Caldas - MG

59,23 ha
(cinquenta e nove
vírgula vinte e
três hectares)

João
Gonçalves
de Souza

5,64 ha
Regularização de
(cinco vírgula
sessenta e qua- 22 anos e renovação de mais 1 ano.
tro
hectares)

Matricula:
1.816

Laranjeiras ou
Rosário

Caldas - MG

Associação dos
69,08 ha
69,08 ha
Regularização de
Apicultores do Pla(sessenta e nove
(sessenta e nove
9 anos e renovanalto de Poços de
vírgula oito hecvírgula oito hecção de mais 1 ano.
Caldas
tares)
tares)
e Região

Matricula:
13.449

ii) Aprovar a regularização dos contratos de comodato dos imóveis da Companhia localizados nos estados de São Paulo e
Minas Gerais, abaixo identificados:
Imóvel

Município

Área total

Comodatário

Serrote e
Quirinos

Água da
Prata - SP

411,70 ha (quatrocentos e onze
vírgula setenta
hectares)

José Maciel

Serrote e
Quirinos

Água da
Prata - SP

Fazenda
Chapadão

Água da
Prata - SP

Fazenda
Quirinos

Água da
Prata - SP

Área do
comodato
16,35 ha
(dezesseis
vírgula trinta
e cinco
hectares)

Dimas da
12,36 ha
411,70 ha (quaCosta Oliveira e
(doze vírgula trintrocentos e onze
Mariângela Manta e seis hectavírgula setenta
tovani Campos
res)
hectares)
Dias
35,50 ha
84,47 ha
(trinta e cinco
José Maria
(oitenta e quatro
vírgula
Rabelo
vírgula quarenta
cinquenta
e sete hectares)
hectares)
9,49 há
42,50 ha
(nove vírgula
José Maria
(quarenta e dois
quarenta e nove
Rabelo
vírgula cinquenta
hectares)
hectares)

Período

Título

Regularização de
13 anos e renovação de mais 3
anos.

Posse
(Escritura)

Regularização de
24 anos e renovação de mais 3
anos.

Posse
(Escritura)

Regularização de
7 anos e renovação de mais 1
ano.

Transcrição:
32.237

Regularização de
Transcrição:
7 anos e renova32.238/
ção de mais 1
matrícula: 55.015
ano.

Matrícula:
3.540

Transcrição:
7.136

iii) Ficam autorizados os diretores da Companhia, na forma de seu Estatuto Social, bem como eventuais procuradores a assinar
toda e qualquer documentação necessária, incluindo, mas não se limitando aos contratos de arrendamento e comodato, para
efetivação de todas as deliberações aprovadas acima, na devida ocasião. 7. Observações Finais: Nada mais havendo a tratar, foi
oferecida a palavra a todos os presentes e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia
pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes e assinada.
Presidente da Mesa: João Henrique Batista de Souza Schmidt; Secretário da Mesa: Renato Maia Lopes; Acionistas: Votorantim
S.A., representada por João Henrique Batista de Souza Schmidt e Glaisy P. Domingues, diretores e VP Gestão Ltda., representada
por João Henrique Batista de Souza Schmidt e Glaisy P. Domingues. São Paulo, 07 de outubro de 2020. Mesa: Renato Maia Lopes
- Secretário. JUCESP nº 460.985/20-6 em 05/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Companhia Brasileira de Alumínio
CNPJ.MF. nº 61.409.892/0001-73 - NIRE 35.300.012.763
Ata de Rerratificação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 19 de Novembro de 2020
1. Data, Horário e Local: Dia 19 de novembro de 2020, às 10:00 horas, na sede social, localizada na Av. Engenheiro Luiz Carlos
Demonstração do resultado
Berrini, nº 105, 14º andar, conjunto 141, parte, Cidade Monções, Capital de São Paulo, CEP: 04571-900. 2. Convocação: DispenReceitas (despesas)
sada em virtude da presença da totalidade dos acionistas, de acordo com os termos do parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº
Compras
Vendas
financeiras
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assi163.701 152.190
naturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 4. Mesa Dirigente: Ricardo Rodrigues de Carvalho, Presidente e Renato Maia ENERCAN - Campos Novos Energia S.A.
Lopes, Secretário. 5. Ordem do Dia: Rerratificar a ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do dia 30 de abril de 2020 Metalex Ltda.
5.091
253.530 312.014
2.841
(“AGOE”), nos termos da sua deliberação em assembleia ordinária, item ‘a’, alterando o montante descrito na nota explicativa Sociedades ligadas
número 15 - Partes Relacionadas - página 33, linha BAESA ENERGÉTICA BARRA GRANDE S.A., apresentado nas Demonstra- Votener - Votorantim Comercializadora de
ções Financeiras do exercício social de 2019. 6. Deliberações: Submetido o assunto constante na ordem do dia à discussão e,
Energia Ltda. (i)
1.012.941 1.004.940 1.219.439 1.101.140
(90.625) (90.625)
logo depois a votação, os acionistas presentes, por unanimidade, deliberaram sobre a rerratificação da AGOE, registrada na
19.754
19.550
sessão do dia 03 de setembro de 2020, número 357.112/20-9, alterando o item ‘a’ referente a ordem do dia dos temas ordinários, Votorantim Geração de Energia S.A.
matérias previstas nos artigos 132, incisos I e II da lei 6.404/1974 (“Lei das S.A.”), relativamente as Demonstrações Financeiras Nexa Recursos Minerais S.A.
149
6.832
5.920
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 (“DFs de 2019”), assim rerratificando, conforme orientação da auditoria Outros
767
2.314
537
8.431
658
independente PwC, o montante descrito nas notas explicativas do item 15 - Partes Relacionadas, especificamente na página 33,
1.342.613 1.244.274 1.480.338 1.427.505
(89.967) (87.784)
sociedades controladas, linha BAESA - ENERGÉTICA BARRA GRANDE S.A. (coluna de compra) do valor previamente emitido As compras e vendas referem-se à comercialização de energia de terceiros, no ambiente de mercado livre, onde a Votener atua
de R$ 59.844 para R$ 32.348, e consequentemente alterando o montante total da mesma página do valor anteriormente reportacomo comercializadora final. As despesas financeiras referem-se a juros a apropriar da operação de cessão de créditos de venda
do de R$ 1.342.613 para R$ 1.315.117 nas DFs de 2019, todos os valores em milhares de reais, conforme explicação detalhada
de fornecimento de energia até dezembro de 2019, sendo que os juros são reconhecidos pró-rata ao resultado durante o prazo do
no anexo I. 7. Observações Finais: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a todos os presentes e, ninguém se macontrato.
nifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual,
reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Presidente da Mesa: Ricardo Rodrigues de Carvalho; Nota Explicativa devidamente corrigida:
Secretário da Mesa: Renato Maia Lopes; Acionistas: Votorantim S.A., representada por João Henrique Batista de Souza Schmidt Companhia Brasileira de Alumínio
e Glaisy P. Domingues, diretores e VP Gestão Ltda., representada por João Henrique Batista de Souza Schmidt e Glaisy P. Domin- Notas explicativas da Administração às demonstrações
gues. São Paulo, 19 de novembro de 2020. A presente transcrição é cópia fiel de ata lavrada no próprio livro. Mesa: Renato Maia financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2019
Lopes - Secretário. JUCESP nº 550.894/20-2 em 29/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. São Paulo, 19 de no- Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
vembro de 2020. Anexo 1 - Da Ata de Rerratificação da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, Realizada em 19 de
Demonstração do resultado
Novembro de 2020. Nota de Correção. Companhia Brasileira de Alumínio (“CBA”), com sede na Avenida Engenheiro Luiz
Compras
Receitas (despesas)
Carlos Berrini, n° 105, 14º andar, conjunto 141, parte, Cidade Monções, Capital de São Paulo, CEP: 04571-900, inscrita no
Vendas
(reapresentado)
financeiras
CNPJ/MF n° 61.409.892/0001-73, NIRE 35.300.012.763, vem por meio dos seus representantes legais: Ricardo Rodrigues de
2019
2018
2019
2018
2019
2018
Carvalho, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade R.G. n° 03780685-8 SSP/RJ, inscrito no CPF/ Sociedades controladas
MF sob n° 506.725.097-68, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n° 105, 14° andar, parte, conjun- BAESA - Energética Barra Grande S.A. (i)
32.348
65.131
to 141, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04751-900, Diretor Presidente e Luciano Francisco Alves, brasileiro, casado, CBA Energia Participações S.A.
42.342
engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. n° 25.953.851-6 SSP/SP e Inscrito no CPF/MF sob o n° 256.736.768-32, com CBA Machadinho Geração de Energia Ltda.
38.173
endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, n° 105, 14° andar, parte, conjunto 141, Cidade Monções, São
163.701 152.190
Paulo/SP, CEP 04751-900, Diretor Financeiro, bem como seu contador Brayan Machado, brasileiro, solteiro, contador, portador ENERCAN - Campos Novos Energia S.A.
5.091
253.530 312.014
2.841
da Cédula de Identidade R.G. n° 51381262 e inscrito no CPF/MF sob o n° 02026075930, com endereço comercial na Rodovia Metalex Ltda.
Curitiba/Rio Branco, n° 1.303, bairro: Taboão, CEP 82130-570, Curitiba/PR, rerratificar a nota explicativa constante no item 15 - Sociedades ligadas
Partes Relacionada na Demonstração Financeira do exercício social de 2019, conforme detalhamento abaixo. O montante descri- Votener - Votorantim Comercializadora de
to na nota explicativa número 15 - Partes Relacionadas, especificamente na página 33, sociedades controladas, linha BAESA Energia Ltda. (ii)
1.012.941 1.004.940 1.219.439 1.101.140
(90.625) (90.625)
ENERGÉTICA BARRA GRANDE S.A. (coluna de compras), foi reportado equivocadamente com o numerário de R$ 59.844
19.754
19.550
(valores em milhares de reais), ocorre que o valor correto para tal linha seria R$ 32.348 (valores em milhares de reais), assim, Votorantim Geração de Energia S.A.
149
6.832
5.920
consequentemente alterando o total da referida coluna do valor de R$ 1.342.613 (valores em milhares de reais) para R$ 1.315.117 Nexa Recursos Minerais S.A.
(valores em milhares de reais), conforme imagens abaixo.
767
2.314
537
8.431
658
Outros
Nota Explicativa emitida previamente:
1.315.117 1.244.274 1.480.338 1.427.505
(89.967) (87.784)
Companhia Brasileira de Alumínio
As compras e vendas referem-se à comercialização de energia de terceiros, no ambiente de mercado livre, onde a Votener atua
Notas explicativas da Administração às demonstrações
como comercializadora final. As despesas financeiras referem-se a juros a apropriar da operação de cessão de créditos de venda
financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2019
de fornecimento de energia até dezembro de 2019, sendo que os juros são reconhecidos pró-rata ao resultado durante o prazo do
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
contrato.
Demonstração do resultado Posto isso, tendo em vista que o equívoco em comento foi na sessão das notas explicativas, não acarretando assim alterações nos
Receitas (despesas) valores finais originalmente apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício (“DRE”), Balanço Patrimonial e demais
Compras
Vendas
financeiras notas explicativas do exercício social de 2019 (exceto pela nota explicativa número 15 - Partes Relacionadas, especificamente na
2019
2018
2019
2018
2019
2018 página 33, sociedades controladas, linha BAESA - ENERGÉTICA BARRA GRANDE S.A. - coluna de compras, supracitada), por
Sociedades controladas
meio desta, prestamos o referido esclarecimento, visando maior transparência e cumprimento dos procedimentos das Sociedades
BAESA - Energética Barra Grande S.A.
59.844
65.131
Anônimas. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Atenciosamente,
CBA Energia Participações S.A.
42.342
p. Companhia Brasileira de Alumínio - Ricardo Rodrigues de Carvalho e Luciano Francisco Alves. Contador Brayan
CBA Machadinho Geração de Energia Ltda.
38.173
Machado - CRC/PR - 047832/O-0.

Alphaville S.A.

CNPJ nº 16.811.931/0001-00 - NIRE 35.300.442.296
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28.08.2020
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 28.08.2020, às 10h00, na sede social da Alphaville S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404,
de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. Presente ainda, para ﬁns do disposto no artigo 134, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, o Sr. Klausner Henrique
Monteiro da Silva, Diretor Presidente da Companhia. 3. Publicações Legais: (i) o relatório da administração e as demonstrações ﬁnanceiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do parecer dos auditores independentes (“Demonstrações Financeiras 2018”), foram publicados no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo, na edição de 25.08.2020, páginas 4 a 12, e no jornal O Dia SP, na edição
de 25.08.2020, páginas 9 a 12, conforme o Anexo I à presente Ata, bem como arquivados na sede da Companhia; e (ii) o
relatório da administração e as demonstrações ﬁnanceiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em
31.12.2019, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do parecer dos auditores independentes (“Demonstrações
Financeiras 2019”), foram publicados no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo, na edição de 25.08.2020, páginas 4 a 12,
e no jornal O Dia SP, na edição de 25.08.2020, páginas 9 a 12, conforme o Anexo I à presente Ata, bem como arquivados
na sede da Companhia. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Ricardo Leonel Scavazza, e secretariados por Alexandre Mafra Guimarães. 5. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras 2018; (ii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras 2019; (iii) aprovar a destinação do resultado dos exercícios sociais encerrados em 31.12.2018 e 31.12.2019 e evidenciados nas Demonstrações Financeiras 2018 e Demonstrações Financeiras 2019; e (iv) a aprovar a remuneração global dos
administradores para o exercício social de 2020. 6. Deliberações: Primeiramente, os acionistas aprovaram por unanimidade a lavratura da ata da presente Assembleia Geral na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme o §1º do artigo
130 da Lei das Sociedades por Ações, bem como dispensaram por unanimidade a presença do auditor independente da
Companhia. Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram por unanimidade o quanto segue: 6.1. Aprovar as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras 2018. 6.2. Aprovar as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras 2019. 6.3.
Aprovar a destinação dos prejuízos apurado nos exercícios sociais ﬁndos em 31.12.2018, no valor de R$548.095.803,37,
e em 31.12.2019, no valor de R$491.411.588,60, à conta de prejuízos acumulados da Companhia. 6.4. Aprovar a remuneração global dos administradores para o exercício social de 2020 no valor total de até R$30.540.000,00. 7. Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a Assembleia Geral encerrada e suspendeu os trabalhos pelo
tempo necessário para a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. 8.
Presenças: Mesa: Ricardo Leonel Scavazza – Presidente; e Alexandre Mafra Guimarães - Secretário. Acionistas Presentes:
(i) Pátria - Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; (ii) Brazilian Private
Equity IV - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; (iii) Pátria Real Estate II Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações; (iv) Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações; e (v) Alpha-Co Investimento Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações. Certiﬁco e dou fé que essa ata é cópia ﬁel
da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 28.08.2020. Mesa: Ricardo Leonel Scavazza - Presidente; Alexandre Mafra Guimarães - Secretário. JUCESP nº 381.796/20-6 em 18.09.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1075460-11.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA REGINA SCHEMPF CATTAN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Maximize Confecções Ltda
– Epp, CNPJ 10.207.812/0001-66, na pessoa de seu representante legal e a Jang Shik Hong, CPF 022.793.178-50 e Hee Mee Ja Hong Chung,
CPF 118.749.478-05, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 207.167,94
(julho/2016), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 00334727300000006260 (Operação nº 4727000006260300151).
%STANDOªOSªEXECUTADOSªEMªLOCALªIGNORADO ªFOIªDEFERIDAªAªCITAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªAªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªPAGUEMªOªhQUANTUMvª
RECLAMADO ª ACRESCIDOª DEª JUROSª Eª CORREÎÍOª MONETÈRIA ª BEMª COMOª HONORÈRIOSª ADVOCATÓCIOSª lXADOSª EMª ª SOBREª Oª TOTALª DOª DÏBITOª ATUALIZADO ª
ANOTANDO SEªQUE ªEFETUADOªOªPAGAMENTOªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªVERBAªHONORÈRIAªlCAªREDUZIDAªPELAªMETADE ªTENDOªOªPRAZOªDEªªDIAS ªAªAmUIRª
APØSªOªPRAZOªSUPRA ªPARAªOFERECEREMªEMBARGOS ªFACULTANDOªAOSªEXECUTADOSªNESSEªPRAZO ªRECONHECENDOªOªCRÏDITOªDOªEXEQUENTEªEªCOMPROVANDOª
OªDEPØSITOªDEªªDOªVALORªEMªEXECUÎÍO ªMAISªCUSTASªEªHONORÈRIOS ªREQUEREREMªOªPAGAMENTOªDOªSALDOªEMªªPARCELASªMENSAIS ªACRESCIDASªDEª
CORREÎÍOªMONETÈRIAªEªJUROSªDEªªAOªMÐS ªSENDOªNOMEADOªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAªARTª ªINCISOª)6 ªDOª#0# ª3ERÈªOªEDITAL ªAlXADOª
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de abril de 2021.
B 11 e 12/05

Supernova S.A. Meios de Pagamento

CNPJ/ME: 36.272.465/0001-49 | NIRE: 35300548914
Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 04 de março de 2020
1. Data, Local e Hora: 04 de março de 2020, às 11:00 horas, na sede social da Supernova S.A. Meios de Pagamento, localizada na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Eugênio de Medeiros, nº 303, Conjunto 1001 C, 10º Andar, Condomínio WTorre Unidas
Torre II, bairro de Pinheiros, CEP 05425-000 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do
Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando a
TOTALIDADEDOCAPITALSOCIAL CONFORMESEVERIlCAPELASASSINATURASLAN¼ADASNOLIVRODE0RESEN¼ADOS Acionistas da Companhia. 3.
Mesa: Presidente: Felipe Felix Soares de Souza; Secretário: Giovanni Piana Netto. 4. Ordem do Dia: Deliberar acerca da (a) aprovação
do aumento de capital da Companhia com a consequente emissão de novas Ações Ordinárias; e (b) da alteração do Estatuto Social em
decorrência do exposto acima. 5. Deliberações: Preliminarmente, os acionistas aprovaram que a ata fosse lavrada na forma sumária,
conforme autorizado pelo Artigo 130, § 1º da Lei das S.A. Após dicussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas
presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram: (a) O aumento do capital da Companhia: colocado em
discussão, foi aprovado por todos os acionistas presentes, aumentar o capital social, dos atuais R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de
reais) para R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), o que corresponde a um aumento total de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões
de reais), mediante a emissão, pela Companhia, de 30.000.000 (trinta milhões) de novas ações ordinárias, nominativas e com valor
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, neste ato totalmente subscritas. As ações ora emitidas são integralmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional pela acionistas Fundo de Investimento em Participações Piana Multiestratégia, inscrito np CNPJ/
MF nº 16.581.185/0001-05, nos exatos termos do boletim de subscrição que constitui o Anexo I a esta ata (“Boletim de Subscrição”).
Os demais acionistas renunciam expressamente ao exercício do direito de preferência na subscrição das ações mencionadas acima.
Dessa forma, em virtude do aumento de capital ora deliberado, o capital social da Companhia, que atualmente é de R$ 20.000.000,00
(vinte milhões de reais), dividido em 20.000.000 (vinte milhões) de ações ordinárias integralmente subscritas e integralizadas em
moeda corrente nacional, passa a ser de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) dividido em 50.000.000 (cinquenta milhões)
de ações ordinárias integralmente subscritas e integralizadas. (b) a alteração e a consolidação do Estatuto Social: em virtude das
deliberações aprovadas no item anterior, a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhiam que passa a vigorar com a redação
a seguir, bem como procede-se à consolidação do Estatuto Social da Companhiam que passa a ser aquele constante do Anexo II:
“Artigo 5º. O Capital Social corresponde a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) dividido em 50.000.000 (cinquenta milhões)
de ações ordinárias, distribuídas entre os sócios da seguinte forma: Sócio Acionista / Quantidade de Ações Ordinárias: Walter José
Piana: 1.281.739; Walter José Boina Piana: 1.687.251; Giovanni Piana Netto: 1.687.251; Fundo de Investimento em Participações Piana
Multiestratégia: 45.343.759; Totais: 50.000.000. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos, para
lavratura desta ata, a qual reaberta a sessão, foi lida, aprovada juntamente com seus anexos e assinada pelos acionistas presentes,
representando a totalidade do capital social. (a.a) Felipe Felix Soares de Souza - Presidente; Giovanni Piana Netto - Secretário. Acionistas: Walter José Piana, Walter José Boina Piana, Giovanni Piana Netto; e Fundo de Investimento em Participações Piana Multi Estratégia
PP #ERTIlCA SEQUEAPRESENTE½CÆPIAlELDAATAORIGINALLARADAEMLIVROPRÆPRIO3»O0AULO DEMAR¼ODEMesa: Felipe Felix
Soares de Souza - Presidente; Giovanni Piana Netto - Secretário. Acionistas Presentes: Walter José Piana; Giovanni Piana Netto; Walter
José Boina Piana. JUCESP nº 274.081/20-9, em 27/07/2020.

Alphaville S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME 16.811.931/0001-00 - NIRE 35.300.442.296
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 28.01.2021
1. Data, Hora e Local. Em 28.01.2021, às 15hs, na sede social da Alphaville S.A. (“Companhia”), na Cidade São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05.425-70. 2. Convocação e Presença. Dispensadas as formalidades de convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia, pessoalmente e/ou via vídeo conferência, conforme facultado pelo artigo 13, § único, do Estatuto Social
da Companhia. 3. Mesa. Os trabalhos foram presididos por Ricardo Leonel Scavazza e secretariados por Alexandre
Mafra Guimarães. 4. Ordem do Dia. Tendo em vista que, em AGE realizada em 28.01.2021, foi aprovada a criação de
um Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, deliberar sobre (i) a aprovação do Regimento Interno do Comitê de
Auditoria Estatutário; e (ii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário. 5. Deliberações. Após a discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) O Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, conforme a minuta recebida pelos conselheiros, que ﬁcará arquivada na sede da Companhia e deverá ser divulgada nos termos da regulamentação aplicável. (i) A eleição dos seguintes membros do Comitê de Auditoria Estatutário, com mandato de 5 anos a contar desta data: a. José Roberto de Mattos Curan, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG nº
11.189.939 SSP/SP, CPF nº 046.258.838-65, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Alameda Lorena,
1.157, apartamento 13, Jardim Paulista, CEP 01424-005; b. Lilian Cristina Pacheco Lira, brasileira, divorciada, advogada, RG nº 18.689.830-7, CPF nº 134.741.188-70, residente e domiciliada na cidade de Santana de Parnaíba/SP, na
Alameda Topázio, 558, Residencial 9, Alphaville, CEP 06540-235; e c. Marcio Alvaro Moreira Caruso, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 17.423.714-5 SSP/SP, CPF nº 088.913.558-16, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Alameda dos Aicás, 159, apartamento 12, Indianópolis, CEP 04086-000, sendo este último com
reconhecida experiência em contabilidade, conforme exigido pelo Regulamento do Novo Mercado e pela Instrução
CVM 308/99. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomam posse nesta data, mediante a assinatura de termo de posse, no qual declararam possuir os requisitos necessários para assumir o cargo, nos termos do artigo 147 da
Lei 6.404/76 e da regulamentação aplicável da Comissão de Valores Mobiliários e da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão S.A. O
Conselho de Administração esclareceu que, diante da criação do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, que
substitui o comitê de auditoria não estatutário anteriormente existente, inclusive com a eleição dos mesmos membros
que o compunham, ﬁca neste ato extinto o antigo comitê de auditoria não-estatutário da Companhia. 6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo
necessário para a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo,
28.01.2021. 7. Presença: Mesa: (aa) Ricardo Leonel Scavazza – Presidente; e Alexandre Mafra Guimarães – Secretário. Conselheiros Presentes: (aa) Ricardo Leonel Scavazza; Alexandre Mafra Guimarães; Mariane Wiederkehr Grechinski; Odair Garcia Senra; e Jose Roberto de Mattos Curan. Certiﬁcamos que o presente confere com o original lavrado
no livro próprio. São Paulo, 28.01.2021. Mesa: Ricardo Leonel Scavazza - Presidente, Alexandre Mafra Guimarães - Secretário. JUCESP nº 131.810/21-2 em 11.03.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Vacano Facilitadora de Pagamentos Ltda.
CNPJ 39.268.650/0001-58
CARTA RENÚNCIA
Nos termos da 2ª Alteração de Contrato Social de Vacano
Facilitadora de Pagamentos Ltda., ocorrida em 13/04/2021 e
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em
30/04/2021, o Sr. Gabriel Nascimento Pinto renunciou ao cargo
de Diretor Presidente da sociedade, deixando de participar da
sua administração a partir do dia 13/04/2021.
Zenex Pagamentos Eireli
CNPJ 34.006.497/0001-77
CARTA RENÚNCIA
Nos termos da 3ª Alteração do Ato Constitutivo de Zenex
Pagamentos Eireli, ocorrida em 13/04/2021 e registrada na Junta
Comercial do Estado de São Paulo em 30/04/2021, o Sr. Gabriel
Nascimento Pinto renunciou ao cargo de Diretor Presidente da
empresa, deixando de participar da sua administração a partir do
dia 13/04/2021.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0009690-15.2021.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de
Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Alessandra Eduardo dos Santos CPF: 254.472.21854, que Associação Nóbrega de Educação e Assistência
Social CNPJ: 33.544.370/0014-63 (entidade
mantenedora do Colégio São Luis) ajuizou Ação de
Cobrança, Procedimento Comum, sendo julgada
procedente e condenando-a ao pagamento da quantia
de R$ 60.975,19 (Março/2021), ora em fase de
Cumprimento de Sentença. Estando a executada em
lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague
o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob
pena de ser acrescido de multa de 10% e honorários
sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC),
quando serão penhorados bens para garantia da
execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer
impugnação. 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 maio
de 2021.
12 e 13/05

Produtividade
na indústria
cai 2,5% no
primeiro
trimestre,
diz CNI
A produtividade do trabalho
na indústria brasileira caiu 2,5%
no primeiro trimestre de 2021, na
comparação com o último trimestre de 2020, segundo levantamento divulgado na terça-feira (11) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). De acordo com a entidade, o número de
horas trabalhadas aumentou em
1,9%. Apesar deste aumento, foi
registrada uma queda de 0,5%
em termos de produção.
O índice de produtividade
representa o volume produzido
pela indústria da transformação
dividido pela quantidade de horas trabalhadas. Segundo a CNI,
a incerteza trazida pela pandemia
está afetando a produtividade
das empresas.
“Soma-se à elevada incerteza, o desarranjo das cadeias
produtivas, associado a: estoques ainda baixos, alta dos custos e aumento da escassez de
insumos e matérias-primas”, detalha a CNI ao informar que, desde o início da pandemia, os movimentos da produtividade do
trabalho vêm sendo influenciados “principalmente pela conjuntura e não por mudanças duradouras, como maior qualificação do trabalho ou inovações
tecnológicas”.
Ainda de acordo com a entidade, essas dificuldades afetam
a capacidade de planejamento
das empresas para estabelecer
o ritmo de produção. Além disso, o descompasso no primeiro
trimestre, entre as horas trabalhadas e a produção, foi influenciado pelo esgotamento dos
prazos dos acordos celebrados
em 2020, que permitiram adiantamento de férias, redução de salário e jornada e suspensão do
contrato de trabalho. (Agencia
Brasil)

TECPAY S.A. - CNPJ 23.613.543/0001-80 - NIRE 3530048420-7 - Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Ficam convocados os senhores acionistas da Tecpay S.A., a se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária (AGO), na Avenida Angélica, nº 2.529, 7º andar, sala 7B, Consolação, São Paulo/SP, CEP 01227-200,
no dia 18 de junho de 2021, às 9:00 (nove) horas, em primeira convocação, e, às 9:30h (nove horas e trinta minutos),
em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO
DIA: 1) exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, relativos ao
exercício de 2020; 2) Eleição dos membros da diretoria para o triênio 2021/2024 e ﬁxação de remuneração da diretoria. Finda a AGO, ﬁcam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (AGE),
no mesmo dia e local, às 11:00 (onze) horas, em primeira convocação, e, às 11:30h (onze horas e trinta minutos),
em segunda e última convocação, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Reforma do Estatuto para
modiﬁcação da cláusula transitória. Os documentos relativos à matéria em discussão encontram-se à disposição dos
acionistas na sede da Companhia. São Paulo, 10 de maio de 2021. Marcos Libanore Caldeira - Diretor Presidente.

Produtos Alimentícios Arapongas S/A – Prodasa
NIRE 35300524420 - CNPJ 75.404.814/0001-90
Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária (Sob Forma Digital)
São convidados os acionistas de PRODUTO ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A – PRODASA, a se reunirem em assembleia geral extraordinária,
que se realizará no dia 18 de maio de 2021, às 8:00 horas, a ser realizada exclusivamente sob a forma digital por meio da plataforma Zoom,
para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: ratificação dos acionistas do pedido de Recuperação Judicial. Desse modo, os senhores
acionistas poderão participar da reunião à distância por meio de acesso à plataforma Zoom, na data e hora acima mencionadas. Caso opte por
participar e exercer seu voto à distância mediante atuação remota na Assembleia Geral, o acionista deverá acessar a plataforma Zoom no dia
e hora designados através do link https://zoom.us/j/96427097028?pwd=S0tqM0MraFVUMzdWNlBNanhoZk9xQT09. A Companhia esclarece
que a Assembleia digital será gravada em áudio e vídeo, e, nos termos do item 2, da Seção VIII do Manual de Registro de Sociedade Anônima
(Anexo V da IN/DREI 81), a Companhia deverá manter a gravação arquivada por, no mínimo, dois anos. A fim de auxiliar os Acionistas presentes,
a Companhia fornecerá suporte técnico pelo telefone (43) 3252-1622, ramal 209. Eventuais dúvidas sobre as questões acima poderão ser
dirimidas por meio de contato com o Sr. André Bruno Biazon, por e-mail para ti@prodasa.com.br. São Paulo - SP, 04 de maio de 2021.
Marcelo Alcantara Fernandes - Diretor-Presidente

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/ME 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“Titulares”) da 47ª, 48ª série da 4ª emissão de certiﬁcados de recebíveis imobiliários (“CRI”) da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“Emissão” e “Securitizadora”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (“Agente Fiduciário”), e os
representantes da Emissora, convidados a se reunir, em segunda convocação, em Assembleia Geral (“Assembleia”), a ser
realizada em 19 de maio de 2021, às 14 horas, de forma exclusivamente remota por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, conforme Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), para deliberarem sobre: A) Medidas a serem tomadas pelos Titulares dos CRI em razão da amortização extraordinária ocorrida em Janeiro de 2020, na qual a proporcionalidade deﬁnida no item 3.1.5 do Primeiro Aditamento da Escritura de Emissão de Debêntures não foi seguida, acarretando um pagamento de R$ 3.618.981,15 a menor para o CRI Sênior e corrigida durante os períodos de 16/04/2020 e
16/10/2020, onde as amortizações extraordinárias foram direcionadas em sua totalidade para o CRI Sênior até a regularização do valor, de modo que possa inclusive, se necessário, ser criada uma proporcionalidade mínima entre o CRI Sênior e Mezanino; B) Uma vez sendo deliberado o item (A), efetuar ou não amortização extraordinária de forma a enquadrar a proporcionalidade estabelecida entre os saldos dos CRIs Sênior e Mezanino; C) Autorização para Securitizadora em conjunto com
o Agente Fiduciário, praticarem todos os atos necessários para efetivar o que fora deliberado pelos Titulares de CRI, incluindo, mas não se limitando, a celebração do aditamento ao Termo de Securitização, e de quaisquer outros documentos que se
façam necessários para fazer frente às deliberações. Informações Gerais Quórum: O quórum de instalação desta assembleia em segunda convocação será com qualquer número dos presentes. Todas as deliberações serão tomadas, em primeira convocação ou em qualquer convocação subsequente, por 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação. Procuração: Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público
ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a veriﬁcação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de
gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de ﬁrma do signatário e devem ter o prazo de no máximo 1 (um) ano. Considerando as medidas restritivas relacionadas principalmente ao ﬂuxo e aglomeração de pessoas impostas pelo governo nacional e internacional em face da ampla e corrente disseminação do novo corona vírus causador da Covid-19, bem como observado Ofício-Circular n° 06/2020/CVM/SIN, de 26 de março de 2020, informamos aos Titulares dos CRI que a assembleia convocada por meio deste edital ocorrerá de forma remota através do sistema Teams de conexão via internet, sendo certo que o link de acesso à assembleia será disponibilizado, pela Emissora, por
correio eletrônico aos Titulares dos CRI àqueles que enviarem solicitação para gestao@isecbrasil.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br. Nesse sentido, reforçamos que os Titulares dos CRI, bem como seus procuradores deverão encaminhar,
junto com a solicitação do link para acesso à assembleia, os documentos de identiﬁcação, e demais documentos necessários para a comprovação de poderes e titularidade, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da data de realização da Assembleia, para os e-mails: gestao@isecbrasil.com.br, juridico@isecbrasil.com.br e agenteﬁduciario@vortx.com.br, sob pena
de não ingresso no presente conclave. São Paulo, 11 de maio de 2021. ISEC SECURITIZADORA S.A.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
IPORANGA NEGÓCIOS S.A.

CNPJ/MF nº 62.618.145/0001-08 - NIRE 35300272340
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Nos termos do Artigo IV – 1 do Estatuto Social da Iporanga Negócios S.A., sociedade por ações fechada,
com sede localizada na cidade de SP/SP, na Avenida Jurema, nº 147, cj. 183, Indianópolis, CEP 04079000, CNPJ/ME nº 62.618.145/0001-08 (“Companhia”), ficam os acionistas da Companhia convocados
a se reunir em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 20/05/2021, às 9h, na sede da
Companhia, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: Eleição
de Luís Eduardo Tavares dos Santos, OAB/SP nº 299.403, CPF nº 227.696.858-30 (“Luís Eduardo”)
como novo membro da Diretoria da Companhia, nos termos do Capítulo III do Estatuto Social da
Companhia; e 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: 2.1. Alteração e Consolidação do Estatuto
Social da Companhia, para fins de inclusão de regras de representação de acionistas em casos de
incapacidade ou falecimento de qualquer acionista. 2.2. Aprovação da nova redação do disposto no
artigo III-6, alínea ‘iii’, do Estatuto Social da Companhia, nos seguintes termos: “Orientar, coordenar
administrativamente os interesses, serviços e atividades da Companhia, inclusive decidindo, isoladamente,
acerca da venda de ativos da Companhia e celebrando, também de forma isolada, os respectivos
instrumentos particulares e públicos de venda dos ativos da Companhia e de propriedades de investimento
que faz parte central do escopo dos objetivos sociais.” Não havendo, no horário acima indicado, número
suficiente de acionistas para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Reunião de Sócios
será realizada em segunda convocação, na forma da lei. Os documentos suporte para a análise da
Ordem do Dia encontram-se disponíveis para consulta na sede da Companhia. São Paulo, 07/05/2021.
José Eduardo Papa dos Santos - Acionista Diretor.
(08, 11 e 12/05/2021)

INDÚSTRIAS J.B.DUARTE S.A

CNPJ/MF nº 60.637.238/0001-54 - Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em
10/06/2021, às 9 horas na sede a Avenida Alcântara Machado 80, cj. 31, Mooca, São Paulo, SP, para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: (1) Apreciar e aprovar as Demonstrações Financeiras do exercicio de 2020, inclusive relatório e
parecer dos auditores independentes; (2) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; (3) Eleição dos membros
do Conselho de Administração; (4) Deliberar sobre a proposta de remuneração global dos administradores; No caso da
eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, será adotado o procedimento de voto múltiplo, disposto na Instrução CVM nº 165 e para solicitá-lo, os acionistas detentores de ações com direito a voto terão que ter no
mínimo 5% (cinco por cento) destas ações. Encontram-se à disposição dos Acionistas, na sede social e no site (http://www.
industriasjbduarte.com.br), bem como no site da CVM e da B3, cópias dos documentos a serem discutidos nesta Assembleia
aqui convocada, incluindo a Ata da Reunião do Conselho de Administração de 06/05/2021, a Proposta da Administração, o
Regulamento e Boletim de Voto a Distância e demais documentos. No caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos,
solicitamos contatar a Diretoria de Relações com Investidores pelo telefone (11) 2061-5511, o Sr. Edison Cordaro. Conforme
artigo 5º da Instrução CVM nº 481/09, do artigo 30º, item II da Instrução CVM 480/09 e artigo 13º do Estatuto Social, os
acionistas deverão apresentar com no mínimo setenta e duas horas de antecedência da Assembleia, além do documento
de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante
contendo sua respectiva participação acionária no capital social da Companhia expedido pela B3 ou constarem do Livro de
Ações Nominativas da Sociedade; e (ii) instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante caso o acionista se faça representar por procurador. Os documentos aqui mencionados deverão ser endereçados ao Sr. Edison Cordaro
(DRI), na Rua Agostinho Gomes nº 2816, Ipiranga, São Paulo, SP. São Paulo, 10 de maio de 2021. Fabio Aylton Casal De
Rey - Presidente do Conselho de Administração.
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1030525-17.2015.8.26.
0100 ( U 355 )A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a Rosa Barreto Kusma,
Espólio de Nestor Kusma, na pessoa de seu inventariante, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Antonio Miranda de Almeida e Elizabeth Alves de Almeida
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Edward Felix de Morais,556,Vila
Campanela,Itaquera, São Paulo-SP, com área de 287,21 m², contribuinte nº 114.204.0014-1, alegando posse mansa e pacífica no
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. 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. [12,13]

Jornal O DIA SP
8ª Vara Cível - Foro Central Cível/SP.
Edital de Citação.Prazo 20dias.Processo nº.1030088-97.2020.
8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton Amara, Juiz de
Direito da 8ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Adsumus
Alimentos Eireli ME, que Cash Price Factoring Fomento
Mercantil Ltda. ajuizou ação de execução, para cobrança de
R$ 494.106,66. Estando a executada em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra,
pague o débito atualizado,com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15dias,podendo,
nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob
pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para
praceamento de tantos bens quantos bastem para garantia da
execução, nomeando-se curador especial em caso de revelia.
Será o edital afixado e publicado na forma da lei.
[12,13]

EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº
1002054-85.2016.8.26.0704 A MM.Juíza de Direito da 2ª Vara
Cível,do Foro Regional XV-Butantã, Estado de São Paulo,Dra
Monica Lima Pereira, na forma da Lei,etc.FAZ SABER a que
nos autos da Ação de Execução,movidos por Edifício Panorama do Morumbi, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, dos
executados Eduardo Fernandes Guerreiro CPF 908.052.08020 e Enrique Lopez Carasa Hernandez CPF 233.446.618-25,
que se encontram em lugar ignorado, da penhora que recaiu
sobre o bloqueio judicial no valor de R$4.938,75 (fl 116),
banco Itaú Unibanco S/A. Passando a fluir dos 20 dias supra,
o prazo de 05dias, para eventual manifestação, nos termos do
art. 854, § 3º, do CPC. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, 05/03/2021.
[11,12]

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0009835-93.2020.8.26.0007. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII
- Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SERGIO
APARECIDO CUSTÓDIO, Brasileiro, RG 16318542, CPF
066.326.548-78, com endereço à Rua Terra, 20, Cidade
Satélite Santa Bárbara, CEP 08330-590, São Paulo - SP
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento
de sentença, movida por S.I.EDUCAÇÃO MODERNA
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente
inscrito no MF/CNPJ sob n° 11.084.565/0001-10 com
escritório profissional sito na Rua Antonio de Barros, nº
1.973 – Sobreloja – Tatuapé – São Paulo/SP – CEP:
03401-001,. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia
de R$11.962,85, devidamente atualizada, sob pena
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o
período acima indicado sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 29 de abril de 2021.

RS HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº. 35.662.545/0001-48 - NIRE Nº. 3530054523-1 - COMPANHIA FECHADA
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 23 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local: 23.04.2021, às 10h00, na sede, Avenida Chedid Jafet, nº222, Blo- regular a reunião a que comparecerem todos os membros do Conselho de Administração.
co B, 4º andar, sala 7, Vila Olímpia, 04551-065, São Paulo/SP. 2. Presença: Acionista repre- § 3º. Matérias que não sejam objeto da ordem do dia constante da convocação não devem
sentando a totalidade do capital social, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 ser objeto de deliberação em reuniões do Conselho de Administração, exceto se a reunião
da Lei nº 6.404/76 (“LSA”). 3. Convocação: Dispensados os avisos em face da presença da contar com a presença de todos os conselheiros e eles concordarem, por unanimidade, em
acionista detentora da totalidade do capital social, nos termos do § 4º, do artigo 124 da LSA. apreciar tais matérias. § 4º. As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo
4. Publicações prévias: O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demons- Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por quaisquer de seus memtração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Muta- bros. O secretário será nomeado pelo presidente da respectiva reunião. Artigo 15. As reuções do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, as Notas Explicativas às niões do Conselho de Administração instalam-se com a presença de maioria simples de seus
Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercí- membros. Artigo 16. Competirá ao Conselho de Administração a orientação geral dos necio social encerrado em 31.12.2020, foram publicados no dia 1º.04.2021 no Diário Oﬁcial do gócios da Companhia, devendo obrigatoriamente pronunciar-se sobre as seguintes matérias:
Estado de São Paulo, página 176 e no jornal “O Dia”, página 16. 5. Mesa: Presidente: a) Eleger os membros da Diretoria Executiva e ﬁxar as suas atribuições; b) Aprovar a realizaEduardo Siqueira Moraes Camargo e Secretária: Érika Natsumi Matsumoto. 6. Ordem do ção de investimentos e despesas de capital não previstos no Plano de Negócios;
Dia: Em AGO: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as De- c) Aprovar (i) a emissão de debêntures pela Companhia, e (ii) a emissão pública pela Commonstrações Financeiras relativas ao exercício ﬁndo em 31.12.2020; (ii) deliberar sobre o panhia de quaisquer outros títulos ou valores mobiliários de dívida, independentemente do
orçamento de capital referente ao exercício de 2021; (iii) deliberar sobre a destinação dos valor; d) Aprovar, previamente à sua celebração, contratos e aditivos (exceto aditivos de prorresultados do exercício social encerrado em 31.12.2020; (iv) ﬁxar a verba global para a re- rogação de prazo contratual) entre a Companhia e qualquer Parte Relacionada, conforme
muneração dos administradores; e (v) deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal. Em deﬁnido nos documentos de governança do Grupo CCR, que contempla, dentre outras, a deAGE: (vi) tomar conhecimento da renúncia de membros efetivos do Conselho de Adminis- ﬁnição prevista nas normas contábeis vigentes, em valores superiores, em uma única operatração; (vii) eleger os novos membros do Conselho de Administração da Companhia; e ção ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 1.000.000,00; e) Aprovar, previa(viii) deliberar sobre a reforma do Estatuto Social. 7. Deliberações: A Acionista detento- mente à sua celebração, de contratos de mútuo entre a Companhia e qualquer Parte Relara da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, aprovou: (i) A cionada, conforme deﬁnido nos documentos de governança do Grupo CCR, que contempla,
lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, § 1º, da dentre outras, a deﬁnição prevista nas normas contábeis vigentes, em valores superiores, em
LSA e a dispensa da leitura dos documentos referidos no artigo 133 da LSA; Em matéria uma única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a
ordinária: (ii) O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do R$ 5.000.000,00; f) Aprovar, previamente à sua celebração, contratos e aditivos (exceto adiResultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Pa- tivos de prorrogação de prazo contratual) com qualquer terceiro, com valor superior, em uma
trimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas às Demons- única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 20.000.000,00; g) Aprotrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020, publicados con- var a aquisição, alienação, renúncia a direitos, transferência e/ou a constituição de ônus reais
forme o item “Publicações Prévias” acima, já devidamente auditados pela KPMG Auditores sobre bens do ativo permanente de valor superior, em uma única operação ou em um conIndependentes, conforme Relatório dos Auditores Independentes datado de 31.03.2021; junto de operações relacionadas, a R$ 5.000.000,00; h) Aprovar doação, pela Companhia, de
(iii) O orçamento de capital para o exercício de 2021, no valor de R$ 375.155.000,00; quaisquer bens ou direitos, cujo valor seja igual ou superior, em uma única operação ou em
(iv) Considerando as demonstrações ﬁnanceiras aprovadas no item (ii) supra, que ao “Re- um conjunto de operações relacionadas, a R$ 500.000,00; i) Aprovar a concessão de garansultado do Exercício” da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31.12.2020, tias ou contragarantias pela Companhia em valores superiores, em uma única operação ou
no montante de R$ 95.882.955,99, tenha a seguinte destinação: a) Constituição de “Reser- em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 5.000.000,00, ﬁcando vedadas as garanva Legal”, no montante de R$ 4.794.147,80, conforme disposto no artigo 193, “caput”, da tias em favor de terceiros, inclusive acionistas; j) Aprovar qualquer ato, empréstimos e/ou ﬁLSA; b) Distribuição de dividendos intermediários, no montante de Dividendos Intermediá- nanciamentos a serem tomados pela Companhia, em valores superiores, em uma única operios no valor de R$ 43.357.189,91, correspondentes a R$ 0,07400113403 por ação, à conta ração ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 5.000.000,00, sendo vedados
da totalidade dos lucros apurados entre 1º.01.2020 e 30.09.2020, conforme aprovado pelo aqueles cujos prazos de amortização excedam o termo ﬁnal do Contrato de Concessão; k)
Conselho da Administração da Companhia em reunião realizada em 26.10.2020, ad referen- Aprovar o resgate, amortização, recompra ou qualquer outro título de negociação com as
dum desta Assembleia e pagos em 19.11.2020; c) Distribuição de juros sobre o capital pró- ações ou outros valores mobiliários de emissão da Companhia; l) Aprovar a assinatura, pela
prio, no montante total de R$ 12.850.338,98, correspondentes a R$ 21,93268657431 por Companhia, de quaisquer aditamentos ao Contrato de Concessão; m) Manifestar-se sobre
lote de 1.000 ações, conforme aprovado pelo Conselho da Administração da Companhia em as demonstrações ﬁnanceiras, instruídas pelo parecer dos auditores independentes, relatóreunião realizada em 18.12.2020, ad referendum desta Assembleia, com base na composi- rio da administração e contas apresentadas pela Diretoria; n) Examinar, opinar e propor à
ção acionária daquela data, os quais foram pagos em 18.12.2020; d) Distribuição de divi- Assembleia Geral a distribuição de dividendos, bem como deliberar, ad referendum da Asdendos adicionais propostos nas Demonstrações Financeiras da Companhia de 2020, no sembleia Geral, sobre a distribuição de dividendos intermediários, bem como aprovar o pamontante de R$ 2.184.000,00, correspondentes a R$ 0,00372760497 por ação ordinária, gamento ou crédito de juros sobre o capital próprio em cada exercício social, nos termos dos
com base na composição acionária desta Assembleia, a serem pagos em 28.04.2021; e) Que artigos 30, 31 e 32 deste Estatuto Social; o) Nomear e/ou destituir os auditores independenparte do saldo de lucros restante após as destinações acima, no montante de tes da Companhia; p) Convocar a Assembleia Geral dos acionistas, sempre que necessário
R$ 1.316.000,00, correspondentes a R$ 0,00224612095 por ação, inicialmente destinado à ou exigido por lei; q) Aprovar a propositura de ações judiciais contra os poderes públicos feconstituição de “Reserva de Retenção de Lucros”, deverá ser distribuído como dividendos deral, estaduais ou municipais, inclusive autarquias, fundações e empresas estatais; r) Fiscaadicionais, os quais serão pagos em 28.04.2021, com base na composição acionária desta lizar a gestão da Diretoria Executiva, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, soAssembleia; e f) Após as destinações acima, constituição de “Reserva de Retenção de Lu- licitar informações sobre contratos celebrados e/ou em vias de celebração, e sobre quaisquer
cros” de R$ 31.381.279,30. (v) A verba global e anual para a remuneração dos membros da outros fatos ou atos administrativos que julgar de seu interesse; s) Aprovar a Política de TranAdministração da Companhia no valor de até R$ 1.000.000,00, incluindo honorários, even- sações entre Partes Relacionadas; e t) Aprovar operações ou contratações de “hedge” a setuais gratiﬁcações, seguridade social e benefícios que sejam atribuídos aos administradores rem realizados pela Companhia que não se enquadrem na política ﬁnanceira do Grupo CCR.
em razão da cessação do exercício do cargo de administrador, sendo certo que o montante § Único. A aprovação de quaisquer matérias previstas no artigo 16 deverá observar, no que
aqui proposto inclui os valores referentes aos encargos sociais de FGTS que forem devidos, for aplicável, os documentos de governança do Grupo CCR. Artigo 17. As deliberações do
ﬁcando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a ﬁxação do montante indi- Conselho de Administração serão tomadas pela maioria de votos dos seus membros. Artividual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer go 18. Os membros do Conselho de Administração poderão participar das reuniões pessoalnatureza, conforme artigo 152 da LSA. Para o exercício social de 2021, a verba global e mente, por intermédio de conferência telefônica, videoconferência ou por qualquer outro
anual ora aprovada será destinada exclusivamente à Diretoria da Companhia, vez que os meio de comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião. Nesse
membros do Conselho de Administração renunciam à remuneração anual. (vi) A dispensa caso, serão considerados presentes à reunião e deverão assinar a correspondente ata ou ende instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 da LSA. viar por escrito sua concordância com o respectivo conteúdo. Serão considerados válidos os
Em matéria extraordinária: (vii) Tomar conhecimento dos pedidos de renúncia formu- votos dos membros do Conselho de Administração que tenham sido enviados, por escrito,
lados pelas Sras. Érika Natsumi Matsumoto e Josiane Carvalho de Almeida, aos cargos de antes da reunião do Conselho de Administração. Artigo 19. Serão lavradas no livro próprio
membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, conforme cartas de renún- as atas das reuniões do Conselho de Administração, que adquirirão validade e eﬁcácia mecia apresentadas à Companhia na presente data, agradecendo às mesmas pelos relevantes diante a assinatura de tantos conselheiros quantos necessários para constituir. Capítulo VI:
serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referida função; e (viii) A eleição Diretoria: Artigo 20. A Diretoria é o órgão de representação da Companhia, competindopara os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, dos Srs. -lhe praticar todos os atos de gestão dos negócios sociais, observadas as deliberações da As(1) Roberto Penna Chaves Neto, brasileiro, casado, advogado, RG nº 59.478.664-2 SSP/SP sembleia Geral e do Conselho de Administração. Artigo 21. A Diretoria é composta por, no
e CPF nº 070.803.997-93; e (2) Pedro Paulo Archer Sutter, brasileiro, casado, advogado, RG mínimo, 2, e, no máximo, 03 Diretores de reconhecida competência proﬁssional, eleitos e
nº 53.278.761-4 - SSP/SP e CPF nº 013.879.347-67, ambos com endereço proﬁssional em destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato uniﬁcado de 2 anos, permitida a
São Paulo/SP, na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, CEP 04.551- reeleição. Artigo 22. Dentre os Diretores eleitos, 1 será designado Diretor Presidente e os
065, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato dos Conselhei- demais Diretores sem designação especíﬁca, sendo permitido o acúmulo de cargo da Direros ora substituídos, ou seja, 26/11/2021, devendo permanecerem em seus cargos até a toria da Companhia por uma mesma pessoa. § 1º. Nos impedimentos ou ausências de qualeleição e posse de seus substitutos. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos quer um dos Diretores, qualquer um dos demais poderá substituí-lo, sendo que o substituto
declaram ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequente- exercerá, cumulativamente, os dois cargos. § 2º. Em caso de vacância de quaisquer cargos
mente, não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos em Lei que os impeçam de de Diretor, assumirá interinamente qualquer outro Diretor, conforme vier a ser deliberado
exercer atividades mercantis, conforme Termos de Posse, Declaração de Desimpedimento e pelo Conselho de Administração, até a primeira reunião do Conselho de Administração, que
de Renúncia a Remuneração arquivados na sede da Companhia. (ix) Em razão das delibe- designará o novo Diretor. O Diretor substituto exercerá, cumulativamente, os dois cargos, até
rações (vii) e (viii) acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, a eleição e posse do novo Diretor. § 3º. O Diretor que substituir outro Diretor na forma do
passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo, presente Artigo não fará jus a qualquer remuneração adicional. Artigo 23. Compete aos Dibrasileiro, casado, engenheiro, RG nº 23.818.436-5 SSP/SP e CPF/MF nº 148.195.698-13, retores cumprir e fazer cumprir este Estatuto, as deliberações do Conselho de Administração
membro efetivo, eleito na AGO realizada em 07/04/20; (2) Roberto Penna Chaves Neto, e da Assembleia Geral, e a prática, dentro das suas atribuições, de todos os atos necessários
brasileiro, casado, advogado, RG nº 59.478.664-2 SSP/SP e CPF nº 070.803.997-93, mem- ao funcionamento regular da Companhia. § 1º. Compete ao Diretor Presidente: (a) Convobro efetivo, eleito na presente data; e (3) Pedro Paulo Archer Sutter, brasileiro, casado, ad- car e presidir as reuniões da Diretoria; (b) Orientar e coordenar a atuação dos demais Direvogado, RG nº 53.278.761-4 - SSP/SP e CPF nº 013.879.347-67, membro efetivo, eleito na tores; (c) Dirigir as atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia e suas
presente data, todos com mandato até 26/11/2021, devendo permanecerem em seus car- controladas; (d) Manter os membros do Conselho de Administração informados sobre as atigos até a eleição e posse de seus substitutos. (x) A reforma do Estatuto Social da Compa- vidades e o andamento das operações da Companhia; e (e) Exercer outras atribuições que
nhia, a ﬁm de adequá-lo ao novo modelo de Governança da Companhia, alterar as compe- lhe forem cometidas pelo Conselho de Administração. § 2º. Compete aos demais Diretores
tências e valores de alçadas da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Adminis- assistir e auxiliar o Diretor Presidente na administração dos negócios da Companhia e, sob
tração da Companhia, bem como aperfeiçoar a redação das disposições estatutárias, o a orientação e coordenação do Diretor Presidente, exercer as funções que lhes tenham sido
qual passará a vigorar com a redação constante do Anexo I à presente ata. 8. Encerra- atribuídas pelo Conselho de Administração. Artigo 24. A Diretoria, como órgão colegiamento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente do, exercerá as seguintes atribuições: a) Elaborar o orçamento, a forma de sua execução e
ata que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão des- os planos gerais da Companhia, submetendo-os à aprovação da Assembleia Geral; b) Esta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. São Paulo/SP, 23.04.2021. Assinatu- tabelecer diretrizes decorrentes da orientação geral dos negócios ﬁxada pela Assembleia
ras: Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e, Érika Natsumi Matsumoto, Geral e diante das políticas do Grupo CCR; c) Apresentar, sempre que solicitada pelos acioSecretária. Acionista: Companhia de Participações em Concessões, por Marcio Yassuhiro nistas da Companhia, a evolução geral dos negócios da Companhia; e e) Deliberar sobre
Iha. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original lavrado em Livro próprio. Eduardo Si- outros assuntos que julgue de competência coletiva da Diretoria, ou a ela atribuídos pela
queira Moraes Camargo - Presidente da Mesa - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil, Assembleia Geral. Artigo 25. Ressalvados os casos previstos nos §s deste Artigo, a ComÉrika Natsumi Matsumoto - Secretária - Assinado com certiﬁcado digital ICP Brasil. JUCESP panhia será representada e somente será considerada validamente obrigada por ato ou assinatura: a) De 02 Diretores; ou b) De 01 Diretor em conjunto com 01 procurador; ou c) De
nº 199.765/21-2 em 03.05.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo I: Estatuto Social: Capítulo I: Da Denominação, Sede, Objeto e Duração: 02 procuradores com poderes especíﬁcos. § 1º. A Companhia poderá ser representada por
Artigo 1º. A RS Holding e Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anôni- apenas 01 Diretor ou 01 procurador com poderes especíﬁcos na prática dos seguintes atos:
ma fechada, que se rege pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem apli- a) Receber citações ou intimações judiciais ou extrajudiciais; b) Receber quitação de valocáveis. Artigo 2º. A Companhia tem por objeto social a participação em outras sociedades, res devidos pela Companhia; c) Representar a Companhia em assembleias e reuniões de
na qualidade de quotista ou acionista. Artigo 3º. A Companhia tem sede e foro na Aveni- sócios de sociedades da qual participe; d) Representar a Companhia nos mandatos com
da Chedid Jafet, nº222, Bloco B, 4º andar, sala 7, Vila Olímpia, CEP: 04551-065, São Paulo/SP, cláusula ad judicia; e) Representar a Companhia em depoimentos judiciais e em juízo, expodendo, por deliberação do Conselho de Administração, abrir, transferir ou extinguir sucur- ceto para a prática de atos que importem renúncia a direitos; f) Assinar correspondência,
sais, ﬁliais, agências, departamentos, escritórios, depósitos ou quaisquer outros estabeleci- resposta de ofícios e demais documentos que não implique na assunção de responsabilimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 4º. O prazo de du- dade e/ou pela Companhia; g) Celebrar acordos judiciais e extrajudiciais; h) Assinar declaração da Companhia é indeterminado. Capítulo II: Do Capital Social e Ações: Artigo rações, defesas, recursos e petições no âmbito de processos administrativos; i) Obter certi5º. O capital social é de R$ 585.898.993,00, dividido em 585.898.993 ações ordinárias no- ﬁcações digitais perante as entidades certiﬁcadoras; e j) Praticar atos de simples rotina adminativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente na- ministrativa, inclusive perante repartições públicas, sociedades de economia mista, juntas
cional. § 1º. Cada ação ordinária conferirá a seu titular direito a 01 voto nas deliberações comerciais, Departamentos Estaduais de Trânsito - DETRANS, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS
da Assembleia Geral. § 2º. É vedado à Companhia emitir partes beneﬁciárias. Artigo 6º. e seus bancos arrecadadores, e outras da mesma natureza. § 2º. O Conselho de AdminisRespeitadas as disposições legais aplicáveis, a Companhia poderá efetuar resgate total ou tração poderá autorizar a prática de atos especíﬁcos que vinculem a Companhia pela assiparcial de ações de qualquer espécie ou classe, cabendo à Assembleia Geral ﬁxar o respec- natura de apenas 01 Diretor ou 01 procurador regularmente constituído ou ainda, estabetivo valor de resgate e as demais características da operação. Capítulo III: Assembleia lecer competência e alçada para a prática de atos por um único representante. § 3º. Os insGeral: Artigo 7º. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente até o dia 30 de abril do trumentos de mandato, com exceção do previsto nos §s 5º e 6º deste artigo, serão sempre
ano seguinte ao término do exercício social, e extraordinariamente sempre que os interes- ﬁrmados por dois diretores da Companhia e não poderão ter prazo superior a 01 ano, salses sociais ou a lei assim exigirem, observadas as prescrições legais e estatutárias. § único. vo aqueles para ﬁns judiciais ou para representação em processos administrativos, que poA Assembleia Geral será convocada e instalada nos termos do previsto nos artigos 124 e 125 derão ser por prazo indeterminado. § 4º. O limite de prazo disposto no § 3º supra não se
da Lei nº 6.404/76 e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua au- aplica às procurações outorgadas pela Companhia, necessárias à consecução de contratos
sência, por outro conselheiro ou, na ausência dos demais conselheiros da Companhia, por de ﬁnanciamento ﬁrmados junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Soum acionista, observadas as prescrições legais e estatutárias. O presidente da Assembleia cial - BNDES. Nesse caso, as procurações que vierem a ser outorgadas deverão permaneGeral escolherá um dos presentes para secretariá-lo. Artigo 8º. As deliberações da Assem- cer vigentes até o total cumprimento das obrigações previstas em tais ﬁnanciamentos.
bleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta § 5º. Especiﬁcamente para representação da Companhia por prepostos em audiências, jude votos, não se computando os votos em branco. § único. A legitimação e representação diciais e extrajudiciais de qualquer natureza, os instrumentos de mandato poderão ser ﬁrdos acionistas para a participação na Assembleia Geral deverá observar o disposto no arti- mados por: (i) 01 diretor da Companhia em conjunto com 01 procurador com poderes esgo 126 da Lei nº 6.404/76. Artigo 9º. Sem prejuízo de outras atribuições previstas em lei peciais e especíﬁcos para esse ﬁm, ou ainda, na impossibilidade da outorga nos termos do
ou no presente Estatuto, compete à Assembleia Geral deliberar sobre as seguintes matérias: item (i) deste §, e (ii) 02 procuradores em conjunto com poderes especiais e especíﬁcos para
a) Estrutura da Administração e remuneração dos conselheiros; b) Remuneração global anual esse ﬁm. § 6º. Especiﬁcamente para outorga de instrumento de mandato pela Companhia
dos administradores; c) Aumento do capital social da Companhia; d) Redução do capital so- para representação ativa e passiva, em Juízo e/ou fora dele, por advogados contratados
cial da Companhia e/ou resgate de ações com ou sem redução do capital social; para estas ﬁnalidades, poderão ser ﬁrmados por: (i) 01 diretor em conjunto com 01 procue) Criação de ações preferenciais ou modiﬁcação dos direitos e vantagens das ações exis- rador da CCR S.A. - Actua, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.846.056/0003-59, empresa intentes; f) Aprovação de laudo de avaliação de bens a serem eventualmente incorporados ao tegrante do mesmo grupo da Companhia, com poderes especiais e especíﬁcos para esse
capital social; g) Modiﬁcação do objeto social e quaisquer alterações deste Estatuto Social; ﬁm, ou ainda, (ii) 02 procuradores da CCR S.A. - Actua, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
h) Fixação da política de dividendos da Companhia e suas alterações, incluindo a redução 02.846.056/0003-59, empresa integrante do mesmo grupo da Companhia, sempre em condo dividendo mínimo obrigatório; i) Fusão, cisão ou incorporação da Companhia; j) Dissolu- junto, com poderes especiais e especíﬁcos para esse ﬁm. Capítulo VII: Conselho Fiscal:
ção ou liquidação da Companhia; k) Cessação do estado de liquidação da Companhia; e Artigo 26. A Companhia terá um Conselho Fiscal não permanente. Quando em funcional) Solicitação de recuperação judicial ou pedido de autofalência pela Companhia. § Único. mento, o Conselho Fiscal será constituído por 3 membros efetivos e respectivos suplentes,
A aprovação de quaisquer matérias previstas no artigo 9º deverá observar, no que for apli- eleitos pela Assembleia Geral. Capítulo VIII: Exercício Social, Demonstrações Ficável, os documentos de governança do Grupo CCR. Capítulo IV: Administração: Arti- nanceiras e Lucros: Artigo 27. O exercício social terá início em 1º de janeiro e término
go 10. A administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Direto- em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social serão elaboradas as
ria. § único. O Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada e a represen- demonstrações ﬁnanceiras previstas em lei. Artigo 28. A distribuição de dividendos ﬁcatação da Companhia é privativa dos Diretores. Artigo 11. Os membros do Conselho de Ad- rá condicionada aos limites ﬁxados pela Lei nº 6.404/76, quer quantitativamente, quer quanministração e da Diretoria devem assumir seus cargos em até 30 dias a contar das respecti- to à periodicidade de sua distribuição, sendo que o dividendo obrigatório será de no mínivas datas de nomeação, mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, permane- mo 25% do lucro líquido ajustado, nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. § Único.
cendo em seus cargos até a investidura dos novos administradores eleitos. § único. A pos- A Companhia somente distribuirá dividendos excedentes ao dividendo mínimo obrigatório
se de membro do Conselho de Administração residente e domiciliado no exterior ﬁca condi- ou quaisquer outros benefícios societários, previstos neste Estatuto, quando resultarem da
cionada à constituição de representante legal residente no País, com poderes especíﬁcos para apuração, ao ﬁnal do exercício social, de lucros decorrentes do objeto social e desde que
receber citação, mediante procuração outorgada na forma do § 2º do artigo 146 da Lei tais dividendos ou benefícios societários remanesçam após o pagamento de obrigações
6.404/76. Artigo 12. A Assembleia Geral ﬁxará o montante global da remuneração dos ad- vencidas decorrentes do contrato de concessão, ainda que tais obrigações tenham se oriministradores e sua distribuição competirá ao Conselho de Administração, que levará em ginado em exercícios ﬁnanceiros anteriores ao da apuração dos lucros. Artigo 29. A Comconta as responsabilidades, tempo dedicado às funções, competência, reputação proﬁssio- panhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá: (i) levantar balanços internal e o valor dos respectivos serviços no mercado. Capítulo V: Conselho de Adminis- mediários, bem como declarar dividendos à conta de lucros apurados nesses balanços; ou
tração: Artigo 13. O Conselho de Administração da Companhia será composto por 3 mem- (ii) declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lubros efetivos, dentre os quais 1 será eleito Presidente, todos eleitos pela Assembleia Geral cros existentes. Artigo 30. O Conselho de Administração poderá pagar ou creditar, em
de Acionistas para um mandato uniﬁcado de 2 anos, admitida a reeleição, devendo os mes- cada exercício social, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demos permanecer em seus cargos até a posse dos novos membros. § único. Nas ausências monstrações ﬁnanceiras relativas ao exercício, juros sobre capital próprio, nos termos da
ou impedimentos eventuais do Presidente, suas funções serão exercidas por quaisquer dos legislação do imposto de renda. Artigo 31. Os dividendos, inclusive os intermediários, e
membros do Conselho de Administração. No caso de vacância de qualquer dos cargos de juros sobre capital próprio pagos ou creditados serão imputados ao dividendo obrigatório.
membro do Conselho, novo membro para substituí-lo deverá ser eleito mediante Assembleia Artigo 32. Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei, somenGeral. Artigo 14. O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que convocado pelo Pre- te incidindo correção monetária e/ou juros se assim for determinado pela Assembleia Gesidente, mediante convocação escrita com, no mínimo, 01 dia de antecedência, contendo ral, e, se não reclamados dentro de 3 anos contados da publicação do ato que autorizou
data e hora da reunião e os assuntos que constarão da ordem do dia da reunião. sua distribuição, prescreverão em favor da Companhia. Capítulo IX: Liquidação: Arti§ 1º. Na hipótese de o Presidente retardar a convocação para as reuniões do Conselho de go 33. A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, caAdministração por mais de 5 dias após o recebimento de solicitação escrita de qualquer de bendo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante, ou liquiseus membros, a referida reunião poderá ser convocada por qualquer conselheiro, median- dantes, e o Conselho Fiscal, que deverão funcionar no período de liquidação, ﬁxando-lhes
te envio de convocação escrita aos demais conselheiros, nos mesmos termos indicados nes- os poderes e remuneração. Capítulo X: Casos Omissos: Artigo 34. Os casos omissos
te Artigo 14. § 2º. Independentemente das formalidades de convocação, será considerada serão resolvidos pela Assembleia Geral da Companhia, com base na legislação aplicável.
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Ministro anuncia compra
de mais 100 milhões de
vacinas da Pfizer
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou na terçafeira (11) que o governo vai comprar mais 100 milhões de doses
da vacina produzida pela farmacêutica Pfizer para serem usadas
no Programa Nacional de Imunização (PNI) contra a covid-19. A
compra foi viabilizada após a edição de uma medida provisória
(MP) que abre crédito extraordinário total de 5,5 bilhões, anunciada na segunda-feira (10).
Parte desse recurso, cerca de
R$ 1,68 bilhão, será destinada à
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para a fabricação, em território brasileiro, de 50 milhões
de doses da vacina da AstraZeneca. Os R$ 3,82 bilhões restantes serão usados na compra
da Pfizer.
“O presidente me incumbiu
de impulsionar nossa campanha
de vacinação. E é isso que estamos fazendo. O Brasil já é o quinto país que mais distribui vaci-

nas à sua população. Nas mais
de 38 mil salas de vacinação, nós
temos o potencial de vacinar
mais de 2,4 milhões de brasileiros por dia”, afirmou o ministro, durante cerimônia para
anunciar o repasse de recursos
a prefeituras para serviços de
atenção primária à saúde. Segundo Queiroga, as novas doses da Pfizer só devem começar
a chegar em setembro, com previsão final de entrega até o fim
do ano.
“Essas vacinas serão entregues ainda neste ano. Mais de 30
milhões no mês de setembro e as
demais, até dezembro. Então, temos vacinas, de reconhecida eficácia, comprovadas pelas agências sanitárias mais rigorosas do
mundo e vamos vacinar todos os
brasileiros”, acrescentou.
Até agora, de acordo com o
painel Vacinômetro, produzido
pela plataforma Localiza SUS, do
Ministério da Saúde, foram dis-

tribuídas 75,5 milhões de doses e
vacinadas 46,8 milhões de pessoas.
Atenção primária
Na cerimônia ocorrida no Palácio do Planalto, que contou
com a participação do presidente Jair Bolsonaro e ministros,
Marcelo Queiroga também assinou portaria que libera pouco
mais de R$ 909 milhões para a
atenção básica em saúde.
Os recursos serão destinados
aos 5.570 municípios de todo o
país e incluem repasse a unidades básicas de saúde, atendimento a crianças menores de 7
anos vinculadas ao programa
Bolsa Família, atendimento de
idosos em situação de vulnerabilidade e limitações funcionais
além de fortalecimento de equipes de assistência em saúde para
povos e comunidades tradicionais indígenas e quilombolas.
(Agencia Brasil)

Guedes diz que reforma
administrativa será moderada
O ministro da Economia, Paulo Guedes, classificou como bastante moderada a proposta do
governo de reforma administrativa, em audiência pública, na terça-feira (11), na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) da
Câmara dos Deputados, para debater o tema. Cabe ao colegiado
determinar se o texto fere ou não
os princípios constitucionais.
“Calibramos e moderamos
bastante, exatamente conversando com parlamentares, trocando ideias, recebendo críticas.
Temos um grande desafio de
transformação do Estado brasileiro”, afirmou.
A Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 32/20, encaminhada ao Congresso em setembro do ano passado, estabelece cinco novos tipos de vínculos para os novos servidores.
Pela proposta, apenas as carreiras típicas de Estado terão a
garantia de estabilidade no cargo após um período de experiência, mas também vai permitir
ingresso por seleção simplificada para alguns vínculos, inclusive com a previsão de contrato
por prazo determinado.
O texto mantém a previsão
de realização de concursos para
cargos permanentes fora das
carreiras típicas de Estado, mas
diz que haverá uma segunda etapa de “vínculo de experiência”,
e que a investidura acontecerá
para os mais bem avaliados ao
final do período, dentro do quantitativo previsto no edital do
concurso público.
A proposta permite ainda ao

presidente da República extinguir órgãos públicos por meio
de decreto, e estabelece que a
União poderá instituir normas
sobre gestão de pessoas, política remuneratória e de benefícios, além de progressão funcional.
O texto da reforma permite ao
Legislativo poder editar normas
gerais para delegar a particulares atividades exercidas pelo
poder público.
Aos deputados, Guedes reafirmou que a reforma administrativa não afetará os atuais servidores e que o ponto central é
a transformação do Estado brasileiro.
“A reforma não atinge os direitos adquiridos, ela visa à qualidade do serviço público. Tudo
que é necessário para o bom desempenho do funcionalismo
será preservado”, garantiu Guedes.
Defesa
O deputado Gilson Marques
(Novo-RS), um dos autores do
requerimento para a audiência
pública, defendeu a proposta do
governo, afirmando que o funcionalismo não se paga nos atuais moldes.
“O serviço público, assim
como qualquer produto, precisa
caber no bolso do consumidor.
Infelizmente, o Estado tem o poder de impor que o serviço seja
consumido pelo consumidor
que paga a conta contra a sua
vontade, e esses serviços no
país são excessivamente caros”,
disse.

Já os deputados da oposição
criticaram a proposta, classificando-a como inconstitucional
por “ferir cláusulas pétreas”.
O deputado Leo de Brito (PTAC) disse que a proposta vai
afetar os atuais servidores, ao
dar poderes ao presidente para
reformular as carreiras, e fez críticas às afirmações de que a maioria dos servidores ganham supersalários.
Brito disse que o texto não
se debruça sobre a parte do funcionalismo que ganha os maiores salários, como magistrados,
integrantes do Ministério Público e oficiais das Forças Armadas. Ele lembrou ainda que a
maior parte do funcionalismo
recebe pouco mais de R$ 2 mil.
“Às vezes os servidores têm
que complementar os seus salários, fazendo serviço de Uber, por
exemplo. Mas não vemos o mesmo espírito de mexer na reforma
com o magistrado”, disse.
O deputado Gervásio Maia
(PSB-PB) disse que a reforma
afeta competências de outros
Poderes, a exemplo do Poder Legislativo, ao permitir que o presidente da República possa extinguir órgãos e ministérios por
meio de decreto.
“Está no texto da PEC de que
o Legislativo não vai mais tratar
sobre a estrutura inerente aos
servidores públicos, podendo o
presidente da República, com superpoderes, extinguir órgãos
como o Ibama e ministérios, e
isso não vai mais passar pela
casa do povo”, alertou. (Agencia Brasil)

Câmara conclui votação do
Marco Legal das startups
A Câmara dos Deputados
concluiu na terça-feira (11) a votação do marco legal das startups.
O texto enquadra como startup
empresas, mesmo com apenas
um sócio, e sociedades cooperativas que atuam na inovação aplicada a produtos, serviços ou
modelos de negócios. A matéria
será enviada à sanção presidencial.
Aprovado pelo Senado em
fevereiro, o Projeto de Lei Complementar 146/19 retornou para
votação da Câmara dos Deputados para análise das modificações feitas pelos senadores.
As startups devem ter receita bruta de até R$ 16 milhões no
ano anterior e até dez anos de
inscrição no CNPJ. Além disso,
precisam declarar, em seu ato
constitutivo, o uso de modelos
inovadores ou se enquadrarem

no regime especial Inova Simples,
previsto no Estatuto das Micro e
Pequenas Empresas (Lei Complementar 123/06).
As startups poderão admitir
aporte de capital, por pessoa física ou jurídica, que poderá resultar ou não em participação no
capital social da startup, a depender da modalidade de investimento escolhida pelas partes.
De acordo com o relator do
substitutivo aprovado, deputado
Vinicius Poit (Novo-SP), o texto
é composto de nove capítulos
que tratam de aspectos relativos
a definições legais, ambiente regulatório, medidas de aprimoramento do ambiente de negócios,
aspectos trabalhistas, fomento ao
desenvolvimento regional das
startups, participação do Estado
em startups, alterações na Lei do
Simples para contemplar startups

e incentivos aos investimentos.
O texto cria a modalidade especial de licitação. Pela medida, a
administração pública poderá
contratar pessoas físicas ou jurídicas, isoladamente ou em consórcio, para o teste de soluções
inovadoras por elas desenvolvidas ou a serem desenvolvidas,
com ou sem risco tecnológico.
O edital da licitação deverá
ser divulgado com antecedência
de no mínimo 30 dias corridos até
a data de recebimento das propostas.
Com o resultado da licitação,
será fechado o Contrato Público
para Solução Inovadora (CPSI)
com as startups selecionadas,
com vigência limitada a 12 meses,
prorrogável por igual período. O
valor máximo a ser pago às startups é de R$ 1,6 milhão por contrato. (Agencia Brasil)

Vendas de motos têm alta e mostra
recuperação do setor em abril
A quantidade de motocicletas novas vendidas no país no
mês de abril totalizou 94.654 unidades, resultado 52% maior do
que o registrado em março, e
235,1% superior ao comercializado em abril do ano passado,
quando o setor foi fortemente
afetado pela pandemia da covid19. No acumulado de janeiro a
abril, as vendas totalizaram

300.098 motocicletas, 9,1% a mais
em relação ao mesmo período de
2020.
Os dados foram divulgados
na terça-feira (11) pela Associação Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, Ciclomotores,
Motonetas, Bicicletas e Similares
(Abraciclo).
As exportações de motos
totalizaram 4.276 unidades em

abril, 32,5% a menos do que
em março, e 903% acima do registrado no mesmo mês de
2020. No acumulado de janeiro a abril, os embarques de motocicletas para o mercado externo somaram 17.441 unidades, uma elevação de 140,5%
na comparação com o mesmo
período do ano passado.
(Agencia Brasil)

