Jornal
www.jornalodiasp.com.br

O DIA
TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022

SP
Nª 25.124

Preço banca: R$ 3,50

Medida provisória define novas
regras para o auxílio-alimentação
Ministro da Educação pede
exoneração do cargo
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Número de ocupados em janeiro atinge
patamar pré-pandemia, segundo Ipea
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Previsão do Tempo
Terça: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,76
Venda:
4,76
Turismo
Compra: 4,72
Venda:
4,96

EURO
Compra: 5,23
Venda:
5,24

29º C
19º C

Noite
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A partir de 1º de abril, os
servidores do Banco Central
(BC) entram em greve por
tempo indeterminado. O movimento foi aprovado na segunda-feira (28) em assembleia pela categoria, que pede
a extensão, para os funcionários do órgão, dos aumentos
aprovados para os policiais federais no Orçamento de 2022.
Desde o último dia 17, a
categoria vinha fazendo paralisações diárias das 14h às
18h. Desde o início do ano, os
servidores do órgão vinham
trabalhando em esquema de
operação-padrão, com as equipes trabalhando mais lentamente, e atrasando a divulgação de indicadores.
Nas últimas semanas, diversas publicações do BC,
como o boletim Focus (pesquisa com instituições financeiras) e as respostas do questionário que antecedem as reuniões do Comitê de Política
Monetária (Copom), saíram
com atraso. Hoje pela manhã, foi
divulgado que o órgão não divulgará diversas estatísticas mensais previstas para esta semana,
como os relatórios de contas
externas, do mercado de crédito e sobre as contas públicas.
A divulgação de eventos e de
informes para a imprensa também tem atrasado. A mudança de
calendário dos saques dos valores a receber só foi informada
durante o fim de semana.
Segundo entidades que representam os trabalhadores do
Banco Central, o presidente do
órgão, Roberto Campos Neto,
reuniu-se no último sábado
(26) com servidores para discutir reajustes salariais e reestruturação de carreira. As conversas, no entanto, não avançaram. Sem propostas oficiais, os
funcionários aprovaram a greve por tempo indeterminado.
(Agencia Brasil)

Arrecadação federal
cresce 5,27% e
bate recorde em fevereiro

Impulsionada pela recuperação da economia e pelo encarecimento do petróleo internacional, a arrecadação federal ba-

teu recorde para meses de fevereiro. Segundo dados divulgados na segunda-feira (28) pela
Receita Federal, o governo ar-

recadou R$ 148,66 bilhões no
mês passado, com aumento de
5,27% acima da inflação em valores corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA).
O valor é o maior da história
para meses de fevereiro desde o
início da série histórica da Receita Federal, em 1995, em valores
corrigidos pela inflação. Em janeiro e fevereiro, a arrecadação
federal soma R$ 383,99 bilhões,
com alta de 12,92% acima da inflação pelo IPCA, também recorde para o período.
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belecimentos comerciais”.
A nova regra pretende fechar qualquer brecha na legislação que permita que o benefício seja utilizado para outras
finalidades, depois de o governo ter identificado o uso para
serviço como o pagamento de
assinaturas de TV, entre outros.
A MP também proíbe o
deságio, seja para contratante ou
para o contratado, sobre o valor
a ser transferido aos trabalhadores de uma empresa. A prática é
conhecida como “taxa negativa”
no mercado, e é muito empregada por fornecedores de cartões
de auxílio-alimentação. Página 3

Saiba como o preço do
combustível impacta na tarifa
de ônibus em São Paulo
A tarifa de ônibus de São Paulo é baseada nos custos para operação e manutenção do sistema.
Como os valores pagos pelos
passageiros não são suficientes
para custear integralmente o serviço, a prefeitura da capital paulista repassa subsídios para as
empresas concessionárias do
transporte coletivo.

Os recursos do Executivo
municipal compensam ainda as
gratuidades garantidas para idosos,
pessoas com deficiência, além dos
descontos para estudantes e concedidos pelo sistema de integração para os passageiros que se deslocam usando mais de um ônibus,
ou em combinação com os sistemas de trilhos.
Página 26

Prefeitura lança edital de PPP
para cinco novos CEUs na capital
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Esporte

Verstappen dá o troco e vence na Arábia Saudita
Por Tiago Mendonça
A temporada 2022 reascendeu a rivalidade adormecida entre Max Verstappen e
Charles Leclerc, adversários
desde os tempos do kart. Mas
o melhor de tudo: dentro da
mais absoluta esportividade.
Depois da excelente disputa
entre ambos na abertura do
campeonato, realizada uma semana antes, no Bahrein, os
dois voltaram a duelar de forma intensa e leal.
Só que desta vez quem levou a melhor foi Verstappen. O
piloto holandês deu o troco em
Leclerc ao tomar dele a primeira posição nas voltas finais para
ficar com a vitória na Arábia
Saudita. Até o monegasco reconheceu a corridaça de Verstappen – que saiu apenas em
quarto lugar depois de um rendimento bem abaixo do esperado no treino classificatório.
Uma decepção ainda maior por ver que o carro da Red

Bull tinha potencial: no que definiu como a volta da vida dele,
o mexicano Sergio Pérez registrou a primeira pole position da
carreira, depois de 215 GPs. Um
recorde que superou com folga
os números do antigo líder dessa estatística, Mark Webber, que
só largou na frente depois de
131 tentativas.
Charles Leclerc alinhou em
segundo lugar e Carlos Sainz Jr.,
em terceiro. Pérez largou bem e
liderou tranquilamente as primeiras voltas. Só que aí, tanto ele
quanto a Red Bull caíram em um
blefe genial por parte da Ferrari.
A equipe italiana chamou Leclerc para os boxes na 15ª volta,
com a clara mensagem “entre
nos boxes para ultrapassar”.
Como os rádios são monitorados, a Red Bull entendeu isso
como uma tentativa de fazer o
chamado undercut: parar mais
cedo, voltar de pneus novos e
roubar a posição do adversário
quando ele for aos boxes. Imediatamente, a Red Bull se defen-
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Servidores
do Banco
Central
anunciam
greve a partir
de 1º de abril

A medida provisória que estabelece novas regras para o
auxílio-alimentação, benefício
que é pago aos trabalhadores
formais, foi publicada na segunda-feira (28) no Diário Oficial da União (DOU). A norma também traz dispositivos
sobre teletrabalho e outras regras trabalhistas, anunciadas na
sexta-feira (25) pelo governo.
A MP define que o auxílioalimentação deve ser usado
“exclusivamente para o pagamento de refeições em restaurantes e estabelecimentos similares ou para a aquisição de
gêneros alimentícios em esta-

Max Verstappen
deu chamando Pérez para o pit
stop. Mas era tudo encenação:
enquanto Pérez parou, Leclerc
seguiu na pista.
A estratégia foi ainda mais
benéfica porque a prova foi neutralizada pouco depois, em função do acidente de Nicholas La-

tifi. Leclerc aproveitou-se da
bandeira amarela para fazer o pit
stop e voltar na liderança; enquanto Pérez despencou para
quarto. Verstappen, que já havia
passado Sainz Jr. na largada, subiu para segundo.
A partir daí o que se viu foi

um duelo de tirar o fôlego: a
diferença entre eles nunca foi
superior a 2s. Nas retas do velocíssimo circuito de Jedá, a
utilização da asa móvel tem um
impacto ainda maior do que nas
outras pistas, permitindo uma
troca frenética de posições. Na
volta 42 (de um total de 50),
Verstappen tomou a liderança
pela primeira vez, mas não por
muito tempo.
Leclerc usou o DRS para
retomar a ponta logo na sequência. Na volta 43, outra tentativa de Verstappen, desta vez na
curva final, com os dois travando rodas, mas o monegasco ainda à frente. O engenheiro de
Verstappen então pediu calma
via rádio, dizendo que a corrida
era deles. E ele estava certo!
Na volta 47, a três do fim,
Verstappen se aproximou de novo
e desta vez assumiu a liderança
para não mais perdê-la. Foi a primeira vitória dele no ano e uma
redenção após o duplo abandono
da Red Bull no Bahrein.

Piloto de Maringá (PR) é o primeiro brasileiro
na história a liderar o Mundial de Fórmula 2
Final de semana perfeito,
com pole position e vitória e liderança no campeonato. Assim
pode ser resumida a participação do brasileiro Felipe Drugovich na 2ª etapa da Fórmula 2,
realizada no Jeddah Corniche
Circuit, na Arábia Saudita, e que
culminou com uma maiúscula
vitória do piloto da equipe holandesa MP Motorsport.
Felipe Drugovich, que vencera três etapas da Fórmula 2
em 2020, seu ano de estreia na
categoria, abriu as atividades
da rodada liderando o único
treino da categoria na sextafeira (25) para, logo depois,
marcar a pole position que lhe
daria o primeiro lugar no grid de
largada deste domingo.
No sábado, após largar em
10º em função do grid inverti-

do previsto em regulamento, Felipe Drugovich teve bela atuação
para chegar ao quarto lugar na
bandeirada. Depois, com a desclassificação de Jake Hughes, o
brasileiro subiria para terceiro,
conquistando seu primeiro pódio na temporada.
E no domingo o piloto de Maringá (PR) fechou o final de semana com chave de ouro. Largando da pole position, Drugovich
manteve a liderança, suportou a
pressão inicial do holandês Richard Verschoor e liderou até a 8ª
volta, quando parou para a troca
obrigatória de pneus.
O brasileiro voltou à pista na
14ª posição e em primeiro entre
os que haviam feito o pitstop. Na
medida em que os concorrentes
paravam, Felipe Drugovich retomava as posições de direito e aos

poucos foi se aproximando dos
pilotos que ainda não haviam parado. Quando já estava em terceiro, os dois últimos pilotos efetuaram suas trocas e, então, Drugovich voltou à liderança para encaminhar sua quarta vitória na categoria, a primeira na atual temporada.
Assim, Felipe Drugovich conquistou seu 10º pódio na Fórmula
2 e é um dos dois únicos pilotos
que marcaram pontos nas quatro
provas disputadas até aqui. A consistente campanha, somada aos 25
pontos obtidos com a vitória deste
domingo, permitiram que Felipe
Drugovich assumisse a primeira
posição na tabela de classificação,
tornando-se o primeiro brasileiro
na história a liderar o Campeonato
Mundial de Fórmula 2, a última categoria antes da Fórmula 1.
“Foi um final de semana per-

feito, incrível. Primeiro no treino
e na tomada e ontem terminando
em terceiro depois de largar em
10º”, disse Felipe Drugovich. “E
hoje venci largando na pole position. Estou muito feliz, por mim e
pela equipe. Trabalhamos muito para
isso, principalmente para este final
de semana que sabíamos que podia
ser muito bom. Queríamos maximizar tudo o que tínhamos e conseguimos. Essa vitória me dá muita
confiança depois de um ano difícil em 2021 e começar a temporada desta forma, vencendo e liderando o campeonato, é muito bom.
Vamos continuar trabalhando para
continuar crescendo”, finalizou.
A terceira etapa da Fórmula 2
será disputada entre os dias 22 e
24 de abril, em Ímola, na Itália.
Antes disso, porém, a categoria
fará sua segunda sessão de treinos

coletivos, em Barcelona, na Espanha, de 12 a 14 de abril.
Felipe Drugovich tem o
apoio de Drugovich Auto Peças,
que atua no ramo de peças para
caminhões e ônibus; da Jaloto &
Drugovich, destaque nacional no
segmento de transporte de cargas paletizadas; e da Stilo, fabricante italiana de capacetes.
Os 10 primeiros na classificação da Fórmula 2 após duas
etapas e quatro corridas:
1 Felipe Drugovich (BRA) –
45 pontos; 2 Liam Lawson
(NZL) – 34; 3 Richard Verschoor (HOL) – 32; 4 Juri Vips (EST)
– 28; 5 Theo Pourchaire (FRA)
– 25; 6 Jehan Daruvala (IND) –
25; 7 Marcus Armstrong (NZL)
– 20; 8 Ralph Boschung (SUI) –
17; 9 Jake Hughes (ING) – 14;
10 Ayumu Iwasa (JAP) – 10.
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Prefeitura lança edital de PPP
para cinco novos CEUs na capital
A Prefeitura de São Paulo
publicou Edital de parceria público-privada (PPP) para construção, manutenção e conservação de cinco novos Centros
Educacionais
Unificados
(CEUs) na capital. Serão implantadas três unidades na Zona
Leste - nos distritos de Ermelino Matarazzo, Cidade Líder e
Sapopemba – e outras duas na
Zona Sul – nos distritos de Cidade Ademar e Grajaú.
As áreas foram escolhidas
com base em índices de vulnerabilidade social e na necessidade de ampliação da infraestrutura voltada para oferta de

ensino integral, lazer, esporte e
cultura. A PPP terá um prazo de
25 anos, e estima-se que os cinco CEUs sejam concluídos em
18 meses após a etapa do licenciamento. A previsão é que os
equipamentos sejam entregues
em 2024.
Os CEUs contarão com escola municipal de ensino fundamental (EMEF), salas para
aula no contraturno dos alunos,
piscinas descobertas e semiolímpica, quadras poliesportivas,
estúdios e salas para diversos tipos de atividades - como ginástica, dança, artes marciais, circo e artes - biblioteca, cozinha

www.cesarneto.com
CÂMARA
Médico e vereador Frange (PTB), relator da CPI sobre os
hospitais Sancta Maggiore da Prevent Senior, saúda o colega
Donato (PT) pela presidência isenta de ideologias. Pela 1ª vez,
haverá um Termo de Ajustamento de Conduta da prefeitura ...
.
(São Paulo)
... com o plano de saúde e seus hospitais, com 365 dias pra
cumprirem legalmente o que rezam o Plano Diretor, o Zoneamento e o Código de Obras. Segue a CPI, no que diz respeito a
médicos, medicamentos e ações na pandemia Covid-19
.
PREFEITURA (São Paulo)
O ex-prefeito Haddad (PT) prometeu apoiar Boulos (PSOL)
pra prefeito em 2024, sem combinar com o ex-governador França
(PSB). Por isso, França segue dizendo que o ex-governador Alckmin (ex-PSDB no PSB) o apoiará pra governador 2022
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Até ontem, dos 6 deputados eleitos ou reeleitos em 2018, o
PL - do Bolsonarismo - já tem uma bancada com 17 filiados
usando a janela da ‘infidelidade’. O PL passou a ser a maior das
bancadas no parlamento (SP), assim como na Câmara Federal
.
GOVERNO (São Paulo)
FHC tá ao lado do Doria sobre resultado prévias no PSDB.
Ele começará sua campanha Presidencial pela Bahia, Estado no
qual seu pai nasceu. Um dos cenários do seu marketing é ter uma
mulher nordestina candidata a vice na sua chapa em 2022
.
CONGRESSO (Brasil)
Deputado federal Russomanno (Republicanos), um dos 3
mais votados da História do Brasil, tá entusiasmado com a candidatura do ministro (Infraestrutura) Tarcísio, pra governador
(SP), no sentido de voltar a ter pelo menos 1,5 milhão de votos
.
PRESIDÊNCIA
Segue a maldição sobre o ministério (Educação) : o pastor
Milton Ribeiro é o 4º exonerado do cargo, neste caso por permitir que ditos cristãos ‘pastores evangélicos’ agissem como
‘vendilhões do templo’, como os que Jesus expulsou em Jerusalém
(Brasil)
... Além de auxiliar a saída do pastor Milton do ministério
(Educação), Bolsonaro defenestrou o general (reserva) Luna e
Silva, que não atendeu seus pedidos de retardar - o máximo possível - os aumentos dos preços dos combustíveis da Petrobras
.
PARTIDOS (Brasil)
No PL do Costa Neto, o candidato presidencial Bolsonaro
foi mostrado ao Brasil como sócio preferencial nas composições das chapas aos governos estaduais e candidaturas ao Senado. Neste sentido, o Republicanos e o PP se acertam no quem é
quem
.
ANO 30
Cesar Neto é jornalista e colunista de política na imprensa
(Brasil) desde 1992. A coluna - cesarneto.com - virou referência da liberdade possível. Recebeu Medalha Anchieta (Câmara
paulistana) e Colar de Honra ao Mérito (Assembleia Paulista)
.
Email cesar@cesarneto.com - Twitter @cesarnetoreal
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cluindo equipamentos de informática, prestar serviços de limpeza, manutenção, vigilância e
disponibilizar Wi-Fi gratuito.
O modelo de construção e
operação dos serviços de zeladoria dos CEUs por meio de
PPP é inédito na cidade de São
Paulo. Espera-se aprimorar a
política pública de sucesso que
os CEUs representam, com
maior eficiência na prestação
do serviço e qualidade aos usuários. A qualidade dos serviços prestados será avaliada
mensalmente por indicadores
de desempenho, que serão
aferidos por entidade inde-

pendente e pela opinião dos
próprios usuários. Os benefícios econômicos da contratação via PPP são estimados em
mais de R$ 110 milhões.
A sessão de entrega e abertura dos envelopes está marcada para o dia 11 de maio de
2022, às 10h no Viaduto do Chá,
n.º 15, 6º andar, Sala de Coletiva da SECOM, Centro Histórico, São Paulo-SP. Os documentos editalícios podem ser acessados clicando aqui.
Líder em concessões
O município de São Paulo é
o ente público que mais fechou

contratos de concessão no Brasil desde 2019. São 22 projetos assinados ou em rito de assinatura, dos quais 13 são concessões. Com a assinatura do
contrato realizada hoje, a cidade soma sete parques concedidos à iniciativa privada,
mais do que qualquer outra região do Brasil.
Desde a implementação do
Plano Municipal de Desestatização – PMD foram viabilizados R$ 8,1 bilhões em benefícios econômicos totais potenciais para a cidade, tendo sido
potencializados R$ 3,4 bilhões
somente em 2021.

São Paulo amplia quarta dose da vacina de
Covid-19 para pessoas acima de 60 anos

CESAR
NETO
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experimental e cineteatro. Ao
todo, a expectativa é que os
equipamentos tenham capacidade para oferecer mais de 4,6
mil novas vagas de Ensino Fundamental em ensino integral,
mais de 3 mil vagas em UniCEU e ofertar mais de 23,1 mil
vagas por dia em oficinas de
cultura, esporte e recreação.
Além de garantir a construção com mais rapidez, a iniciativa tem como objetivo conferir maior eficiência e qualidade na gestão dos recursos para
manutenção completa das unidades. O parceiro privado deverá prover todo mobiliário, in-
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O Governador João Doria
anunciou no domingo (27) a
aplicação da quarta dose da vacina de Covid-19 para as pessoas acima de 60 anos. A imunização é uma recomendação do
Comitê Científico de São Paulo e começa no dia 5 de abril em
todo o estado.
O anúncio aconteceu em um
posto de vacinação no Parque
Villa-Lobos, durante as ações do
“Domingão da Vacinação”, quando foram imunizados crianças,
adultos e idosos contra o coro-

navírus e idosos acima de 80
anos contra a gripe.
“Quanto mais facilidade oferecermos, especialmente aos
finais de semana, melhor
para aquelas pessoas que
têm dificuldade de deslocamento durante a semana,
pelo trabalho, pela distância, pelo estudo ou por outras razões. E aos finais de
semana percebemos que a
adesão cresce no programa
de vacinação, tanto de adultos quanto também de crian-

ças”, afirmou Doria.
Estarão aptos a receber a
quarta dose cerca de 4,5 milhões de pessoas, desde que tenham recebido a dose de reforço (3ª dose) com um intervalo
de quatro meses.
A vacinação dos idosos acima dos 80 anos já havia começado no dia 21 de março e, agora, a recomendação do Comitê
Científico é para a ampliação a
todas as pessoas acima de 60
anos. A decisão levou em consideração o alto índice de morta-

lidade entre os idosos desta faixa etária durante a circulação da
variante Ômicron.
“Este anúncio é mais um importante passo para protegermos
a nossa população, principalmente os idosos acima de 60
anos de idade. São Paulo é líder
em vacinação no Brasil com
mais de 104 milhões de doses
aplicadas e mais de 90% da população com duas doses”, destacou a Coordenadora do Plano
Estadual de Imunização, Regiane de Paula.

Nove Etecs são premiadas na
edição de 2022 da Febrace
Estudantes e professores de
nove Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) estão entre os premiados da 20ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace). A cerimônia de
encerramento foi realizada em
formato remoto no último sábado (26) e transmitida pelo canal
da Febrace no YouTube.
Da Etec Irmã Agostina, da
Capital, veio o terceiro lugar na
categoria Ciências Exatas e da
Terra. Sob orientação da professora Patrícia Araújo dos Santos
e coorientação de Thais Taciano dos Santos, as alunas Fernanda Yuri Muta, Milene Feitosa de
Araujo Martins e Sabrina Santana Klabacher criaram o projeto
de desenvolvimento de célula
solar sensibilizada com corante
natural de pinhão-roxo (Jatropha
gossypiifolia L.) com aplicação
de eletrólito gel polimérico à
base de xantana.
“Nós, do curso técnico de
Química, nos reinventamos a
todo momento e não foi diferente nesses últimos dois anos,
nos quais tivemos muitas dificuldades em realizar presencialmente os nossos projetos”,
declara Thais. “O comprometimento da equipe, porém, mais
uma vez, mostra a força e importância da nossa Etec, que tem
contribuído com trabalhos relevantes para nossa sociedade. A

conquista deste ano é resultado
da dedicação de todos os estudantes, professores e funcionários da escola.”
Outro destaque foram os alunos da Etec Prof. Armando José
Farinazzo, de Fernandópolis,
Gabriel Siqueira do Espírito
Santo, Gabriel Vicente Fernandes e Gustavo Pereira Donadon
Dutra, que criaram um projeto
de reflorestamento com o uso
de Veículo Aéreo Não Tripulado (Vant), popularmente conhecido como drone. O grupo conquistou o quarto lugar na categoria Engenharia e o prêmio da
Associação dos Engenheiros
Politécnicos (AEP), que vai
contemplar cada trabalho com o
valor de R$ 500.
Sob a orientação do professor de Computação e Informática para os Ensinos Médio e
Técnico Gustavo Tadeu Moretti
de Souza, e coorientação de Fernando Landim, os estudantes criaram cápsulas feitas de amido
contendo terra e sementes, além
do fertilizante NPK produzido
artesanalmente pela equipe. Orgânico, o material passa por 72
horas de fermentação antes de
ser injetado na cápsula, que é
transportada por um reservatório especialmente desenhado e
produzido em impressora 3D.
“Estamos imensamente contentes com as duas conquistas!
É a nossa segunda participação

como finalistas da Febrace e
conseguimos alcançar ótimos
resultados”, comenta Gustavo.
“Agradecemos o apoio de todos
da Etec e do CPS por divulgar o
nosso trabalho. Essas premiações nos encheram de orgulho
e ânimo para dar continuidade
aos projetos, com o objetivo de
alcançar melhores resultados na
próxima edição da Febrace e
demais feiras ao longo do ano.
Estamos no caminho certo!”
Alunos da Etec Trajano Camargo, de Limeira, também conquistaram o quarto lugar na categoria Engenharia. Anthony
Paulo de Oliveira Rocha, Andrews Henrique Augusto e
Christian Ranieri Pereira Dias
elaboraram um estudo sobre a
produção de energia por meio de
uma caldeira artesanal que é
abastecida com bagaço de canade-açúcar, com o objetivo de
auxiliar o pequeno produtor rural. O trabalho foi feito sob orientação de Sérgio Delbianco
Filho e coorientação de Gislaine Barana Delbianco.
“O nosso projeto foi baseado em muito planejamento e resiliência. Por estarmos em um
período de pandemia, o desenvolvimento foi um pouco mais
difícil, mas soubemos administrar bem o que tínhamos em
mãos”, comenta Anthony. “Sabemos que encontramos as pessoas certas para nos ajudar e agra-

deço a todos que nos auxiliaram
nessa conquista.”
O CPS participou da feira
com 29 projetos de 18 Etecs.
Os jurados avaliaram os trabalhos seguindo os critérios de
criatividade e rigor científico
da premiação. Os trabalhos das
Etecs concorreram com outros 468 finalistas de escolas
dos Ensinos Fundamental, Médio e Técnico.
A 20ª Febrace aconteceu pela
terceira vez de forma virtual para
atender as normas de segurança
e de isolamento para o controle
da pandemia. Promovida pela
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP),
por meio do Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI-Epusp)
desde 2002, a edição de 2022
contou com 1.081 estudantes,
de 333 escolas de todo país,
sendo que cerca de 65% destas
unidades representavam a rede
pública.
A plataforma da Febrace
manteve a mostra virtual dos
projetos finalistas no período
de 14 a 25 de março. Os premiados recebem troféus, medalhas e certificados. Diversas
instituições públicas e privadas
ofereceram prêmios, como estágios, bolsas de estudo, equipamentos eletrônicos, visitas
técnicas e credenciais para participação em feiras nacionais e
internacionais.

Governo de SP apresenta o
primeiro trem da Linha 17-Ouro
O Governador João Doria
acompanhou na sexta-feira
(25) a apresentação online do
primeiro trem da Linha 17Ouro do Metrô. A videoconferência exibida no Palácio dos
Bandeirantes mostrou imagens
diretamente da China, onde o
maquinário de transporte sobre
trilhos é fabricado.
“A China é um dos nossos
maiores parceiros comerciais.
Este trem apresentado é uma solução inovadora e que foi desenvolvido especialmente para a Linha
17-Ouro do Metrô, que será uma
das mais modernas e mais eficientes de São Paulo”, afirmou o

Governador João Doria.
A composição é chamada de
cabeça de série e serve de referência técnica para a fabricação
de outras 13 que vão atender a
futura linha. O monotrilho vai ligar o Aeroporto de Congonhas à
rede de transporte sobre trilhos.
O trem exi bido na videoconferência está na fábrica da
empresa BYD, na cidade chinesa de Shenzhen, e deve chegar a São Paulo até o fim do
ano. Cada composição será
formada por uma cabeça de
série e cinco vagões.
Elas operam com tração elétrica, sustentadas por pneus que

andam sobre vigas de concreto
de 80 centímetros de largura. O
funcionamento pode ser totalmente automático, sem necessidade de operador, com a utilização do sistema UTO (Unattended Train Operator).
Cada trem terá 72 assentos
e capacidade de transportar cerca de 600 pessoas em condições confortáveis. Contará
também com passagem livre
entre os cinco carros, sistema
de ar-condicionado e câmeras
de monitoramento com gravação de imagens.
A construção da Linha 17Ouro foi retomada pela atual

gestão estadual, após a rescisão
de contratos parados e novas
contratações. As obras em andamento são finalização da via do
monotrilho, construção do Pátio de Manutenção Água Espraiada e acabamento de sete das
oito estações. A estação Morumbi, última deste trecho em
construção, já foi concluída.
A Linha 17-Ouro terá 8,3 km
de extensão total – incluindo
trechos de manobras e pátio –
, com oito estações que vão do
Aeroporto de Congonhas à estação Morumbi da CPTM e conexão às linhas 5-Lilás e 9-Esmeralda.
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Arrecadação federal cresce 5,27%
e bate recorde em fevereiro
Impulsionada pela recuperação da economia e pelo encarecimento do petróleo internacional, a arrecadação federal bateu recorde para meses de fevereiro. Segundo dados divulgados
na segunda-feira (28) pela Receita Federal, o governo arrecadou R$ 148,66 bilhões no mês
passado, com aumento de 5,27%
acima da inflação em valores
corrigidos pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
O valor é o maior da história
para meses de fevereiro desde
o início da série histórica da
Receita Federal, em 1995, em
valores corrigidos pela inflação. Em janeiro e fevereiro, a
arrecadação federal soma R$
383,99 bilhões, com alta de
12,92% acima da inflação pelo
IPCA, também recorde para o
período.
A arrecadação superou as
previsões das instituições financeiras. No relatório Prisma
Fiscal, pesquisa divulgada pelo
Ministério da Economia, os
analistas de mercado estimavam que o valor arrecadado ficaria em R$ 145 bilhões em fevereiro, pelo critério da mediana (valor central em torno dos

quais um dado oscila).
A retomada da economia está
impulsionando a arrecadação.
No entanto, fatores atípicos e
mudanças na legislação também
contribuíram para a alta.
Recolhimentos atípicos
Um dos fatores que têm impulsionado a arrecadação nos
últimos meses, o recolhimento
atípico de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) e de
Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), não se
repetiu em fevereiro. No mesmo mês do ano passado, havia
sido registrado o recolhimento
de R$ 5 bilhões atípicos em
IRPJ e CSLL, fato que não se
repetiu este ano.
Mesmo sem o reforço em
fevereiro, os recolhimentos atípicos continuam a impulsionar
a arrecadação no primeiro bimestre. Em janeiro e fevereiro, esse tipo de receita soma
R$ 12 bilhões, contra R$ 6,5
bilhões no mesmo período do
ano passado.
Ao longo de 2021, esses recolhimentos fora de época impulsionaram a arrecadação por
causa de empresas que registraram lucros maiores que o pre-

visto e tiveram de pagar a diferença. Por causa do sigilo fiscal, a Receita não pode informar
o nome e a atividade dessas grandes companhias.
O aumento do IOF, que entrou em vigor no fim de novembro para financiar o Auxílio Brasil, também ajudou a melhorar a
arrecadação. A arrecadação do
IOF aumentou R$ 945 milhões,
26,28% acima da inflação em
fevereiro na comparação com o
mesmo mês de 2021.
Tributos
Na divisão por tributos, as
maiores altas em fevereiro - em
relação ao mesmo mês de 2021
- foram registradas na arrecadação do Programa de Integração
Social (PIS) e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), alta de R$
2 bilhões (6,68%) acima da inflação pelo IPCA. Segundo a
Receita Federal, o desempenho
do setor financeiro e a alta dos
combustíveis impulsionaram a
arrecadação. Os dados de fevereiro ainda não refletem a redução a zero do PIS/Cofins sobre
o diesel, o gás de cozinha e o
querosene de aviação, que vigorará até o fim do ano.

Em seguida, as maiores altas vêm o Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre rendimentos de capital, cuja receita
saltou R$ 1,84 bilhão (57,77%
acima da inflação), graças à melhoria dos rendimentos dos fundos e dos títulos de renda fixa.
Em terceiro lugar, está a arrecadação da Previdência Social,
com alta de R$ 1,31 bilhão
(3,3%) acima da inflação, influenciada pela melhoria no emprego formal. O IOF está em
quarto lugar.
Petróleo
O maior salto na arrecadação
ocorreu com as receitas administradas por outros órgãos, que
somaram R$ 6,07 bilhões e subiram 79,77% acima do IPCA
em relação a fevereiro do ano
passado. A principal explicação
foi a valorização do petróleo no
mercado internacional, provocada pelo conflito entre Rússia
e Ucrânia. No acumulado de
2022, a arrecadação de royalties de petróleo soma R$ 19,55
bilhões, com alta de 71,2% acima da inflação oficial pelo
IPCA na comparação com o primeiro bimestre do ano passado.
(Agencia Brasil)

Número de ocupados em janeiro atinge
patamar pré-pandemia, segundo Ipea
Levantamento divulgado
na segunda-feira (28) pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) sinaliza
que a retomada do mercado de
trabalho está se consolidando
no Brasil, com expansão da
população ocupada e com
efeitos sobre a redução do desemprego.
No documento, elaborado
com base nos dados da Pesquisa Nacional de Amostras de
Domicílios Contínua (PNAD
Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os pesquisadores
do Ipea observaram que, em janeiro deste ano, o contingente
de ocupados no país chegou
94,1 milhões de trabalhadores,
atingindo patamar semelhante
ao do período pré-pandemia,
quando alca nçava 94,5 milhões em janeiro de 2020.
Em relação ao mesmo mês
do ano passado, a população
ocupada aumentou 8,1%, tornando-se o principal fator responsável pela queda de 3,3
pontos percentuais da taxa de
desocupação, que caiu de
14,7% em janeiro de 2021
para 11,4% em janeiro deste
ano. Já na série livre de sazonalidade, a taxa de desocupação de 11,2%, em janeiro, al-

cançou o menor patamar registrado desde abril de 2016,
indicou o Ipea.
Segundo o estudo, o recuo
generalizado do desemprego
foi mais intenso na Região Sudeste, onde a taxa de desocupação caiu 3,9 pontos percentuais de 2020 para 2021, passando de 15,1% para 11,2%.
Em termos absolutos, as maiores taxas de desocupação foram verificadas no Amapá
(17,5%), Bahia (17,3%) e
Pernambuco (17,1%). Já as
taxas de desocupação das regiões metropolitanas e não
metropolitanas passaram de
17,1% e 12%, em 2020, para
13,1% e 9,6%, em 2021.
Gênero e idade
Os dados por gênero revelam que, embora tenha ocorrido queda da desocupação
para ambos os sexos, a taxa de
desemprego entre os homens
(9%) é menor do que a observada entre as mulheres
(13,9%). No caso dos homens, o desemprego já se encontra em nível abaixo do registrado no período pré-pandemia (9,1%), enquanto a taxa
de desocupação feminina ainda supera a registrada no quarto trimestre de 2019 (13,4%).

Analisando a faixa etária, o
Ipea constatou que, “apesar de
todos os segmentos etários
terem registrado queda na desocupação, este recuo foi
mais intenso na faixa dos trabalhadores mais jovens, cuja
taxa de desemprego retroagiu
6,2 pontos percentuais entre
o quarto trimestre de 2020 e
o de 2021, passando de 29%
para 22,8%. De modo semelhante, o contingente de ocupados com ensino fundamental incompleto apontou crescimento de 16,2%, possibilitando uma queda de 5,1 pontos percentuais da taxa de desocupação, que passou de
23,5% para 18,4%, no período em questão”.
Setores
À exceção da administração pública, que mostrou queda de 2,4%, na comparação interanual, todos os demais setores tiveram expansão da ocupação no último trimestre de 2021.
Destaque para os serviços de alojamento e alimentação (23,9%),
serviços domésticos (21,7%),
pessoais (14,7%) e construção
civil (17,4%).
A pesquisa do Ipea salienta que, apesar do cenário mais
favorável, o mercado de traba-

lho brasileiro ainda apresenta
uma série de desafios a serem
superados. Os pesquisadores
lembram que, em janeiro, o
país ainda tinha um contingente de 12,1 milhões de desempregados, dos quais mais de
30% estão nessa situação há
mais de dois anos. O Ipea
aponta que, mesmo diante de
uma recuperação mais forte do
emprego formal, a maior parte das novas vagas ainda está
sendo gerada nos segmentos
informais da economia.
A pesquisa do Ipea acentua
também que no último trimestre móvel encerrado em janeiro de 2022, enquanto o montante de trabalhadores com
carteira evoluiu 9,3% na comparação interanual, os contingentes de ocupados sem carteira e por conta própria aumentaram 19,8% e 10,3%,
respectivamente.
Para o ano de 2022 como
um todo, porém, a estimativa
do Ipea é que embora se mantenha a expectativa de continuidade do processo de recuperação do mercado de trabalho, o ritmo dessa recuperação tende a diminuir, como reflexo do desempenho mais
moderado da economia.
(Agencia Brasil)

Mercado aumenta pela 11ª vez
projeção para a inflação neste ano
O mercado financeiro aumentou pela 11ª vez consecutiva a previsão de inflação para
este ano. Segundo projeção do
Boletim Focus, divulgada na segunda-feira (28) pelo Banco
Central, o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA)
deve fechar este ano em
6,86%. Há uma semana, a projeção do mercado era de que
a inflação este ano ficasse em
6,59%%. Há quatro semanas,
a previsão era de 5,6%.
Divulgado semanalmente,
o Boletim Focus reúne a projeção de mais de 100 instituições do mercado para os principais indicadores econômicos
do país. Para 2023, o mercado também aumentou a projeção da variação do IPCA.
Com isso, a projeção desta
semana aponta uma inflação

de 3,8% ante os 3,75% projetados na semana passada. Há
quatro semanas, a projeção era
de uma inflação de 3,51% no
próximo ano.
Para 2024, o mercado também aumentou a estimativa da
semana passada e projetou
uma inflação de 3,2%, ante os
3,15% da semana passada.
PIB
Na projeção desta semana,
o Focus manteve a previsão
do Produto Interno Bruto
(PIB, soma dos bens e dos
serviços produzidos no país)
registrada há sete dias. Com
isso, a projeção para 2022 está
em 0,5%.
Para 2023, entretanto, o
Boletim Focus também manteve a previsão da semana passada, de um crescimento na

economia de 1,3%. Há quatro
semanas, a previsão era de que
o PIB crescesse 1,5%. Para
2024, a projeção ficou estável, em 2%.
Taxa de juros e câmbio
O mercado também manteve a previsão da semana
passada para a taxa básica de
juros, a Selic, para 2022. Na
projeção divulgada nesta segunda-feira, a Selic deve ficar em 13%.
No dia 16, o Comitê de Política Monetária (Copom) elevou
a taxa Selic, de 10,75% para
11,75% ao ano, como forma reduzir a atividade econômica e
conter a alta nos preços.
Para o fim de 2023, a estimativa do mercado para a Selic é que a taxa básica fique
em 9% ao ano, mesma proje-

ção da semana passada. Para
2024, a previsão da Selic se
manteve estável em relação à
semana passada, ficando em
7,5% ao ano.
No que diz respeito ao
câmbio, a expectativa do
mercado para a cotação do
dólar em 2022 diminuiu,
ficando em R$ 5,25, ante
os R$ 5,30, da semana passada.
Para o próximo ano, a
previsão do mercado também apresentou uma queda
na projeção do câmbio, em
relação ao divulgado na semana anterior. Com isso, a
projeção passou de R$ 5,22
para R$ 5,20, esta semana.
Para 2024, a estimativa para
a cotação da moeda americana ficou em R$ 5,20.
(Agencia Brasil)
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Medida provisória
define novas
regras para o
auxílio-alimentação
A medida provisória que
estabelece novas regras para o
auxílio-alimentação, benefício
que é pago aos trabalhadores
formais, foi publicada na segunda-feira (28) no Diário Oficial da União (DOU). A norma
também traz dispositivos sobre
teletrabalho e outras regras trabalhistas, anunciadas na sextafeira (25) pelo governo.
A MP define que o auxílioalimentação deve ser usado
“exclusivamente para o pagamento de refeições em restaurantes e estabelecimentos similares ou para a aquisição de
gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais”.
A nova regra pretende fechar qualquer brecha na legislação que permita que o benefício seja utilizado para outras
finalidades, depois de o governo ter identificado o uso para
serviço como o pagamento de
assinaturas de TV, entre outros.
A MP também proíbe o deságio, seja para contratante ou
para o contratado, sobre o va-

lor a ser transferido aos trabalhadores de uma empresa. A prática é conhecida como “taxa negativa” no mercado, e é muito
empregada por fornecedores de
cartões de auxílio-alimentação,
que oferecem descontos para
conseguir os contratos.
Com a medida, o governo
pretende que os preços de refeições e alimentos sofram redução, uma vez que o custo do deságio ser compensado taxas maiores sobre os estabelecimentos,
que por sua vez repassam os valores ao consumidor final.
A prática de “desvio de finalidade” do auxílio-alimentação passa agora também a ser
sujeita a multa de R$ 5 mil a
R$ 50 mil, podendo ser aplicada em dobro em caso de
reincidência.
A medida provisória, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, tem vigência inicial até 26 de
maio. O prazo é renovado automaticamente por mais 60 dias,
caso o Congresso não aprove a
MP no prazo. (Agencia Brasil)

ANP assina contratos relativos
à 17ª Rodada de Licitações
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) assinou na segunda-feira (28) os contratos
referentes aos cinco blocos exploratórios arrematados na 17ª
Rodada de Licitações, realizada
em 7 de outubro do ano passado. Os blocos estão situados na
Bacia de Santos e somam área
de 3.425,50 quilômetros quadrados.
O leilão arrecadou, no total,
R$ 37,14 milhões em bônus de
assinatura. De acordo com a
ANP, as áreas têm investimentos exploratórios mínimos estimados em torno de R$ 136,345
milhões.
As empresas vencedoras foram a Shell Brasil Petróleo Ltda.
e a Ecopetrol Óleo e Gás Ltda.
As duas companhias passarão a
deter os direitos de exploração
e produção de petróleo e gás
natural, individualmente ou em
consórcio, nos blocos S-M-

1707 (Shell Brasil Petróleo), SM-1709 (Shell Brasil Petróleo
- 70% e Ecopetrol Óleo e Gás –
30%), S-M-1715 (Shell Brasil
Petróleo), S-M-1717 (Shell
Brasil Petróleo) e S-M-1719
(Shell Brasil Petróleo).
Critérios
A 17ª Rodada ofereceu 92
blocos com risco exploratório,
no modelo de concessão, localizados em onze setores de quatro bacias sedimentares brasileiras: Campos, Pelotas, Potiguar e
Santos. Nesse formato de concessão, as empresas ou consórcios vencedores são definidos
pelos critérios de bônus de assinatura (80%) e programa exploratório mínimo – PEM (20%)
oferecidos pelas licitantes.
Durante o certame, não houve ofertas para um setor na Bacia de Santos, nem para a totalidade de setores das demais bacias. (Agencia Brasil)

Tesouro Direto registra
R$ 3,19 bilhões em vendas
em fevereiro
O total de investidores ativos no Tesouro Direto chegou,
em fevereiro, a 1.862.785, informou na segunda-feira (28) o
Tesouro Nacional. No mês passado, houve um aumento de
35.393 investidores. Já o número de investidores cadastrados
no programa aumentou em
430.444, crescimento de
75,53% em relação a fevereiro
de 2021, atingindo a marca de
17.369.623 pessoas.
De acordo com balanço, no
mês de fevereiro foram realizadas 494.189 operações de investimento em títulos do Tesouro
Direto, no valor total de R$ 3,19
bilhões. Durante esse mês, os
resgates somaram de R$ 1,67
bilhão. Dessa forma, houve emissão líquida de R$ 1,52 bilhão.
As aplicações de até R$ 1 mil
representaram 62,18% das operações de investimentos no mês.
O valor médio por operação foi
de R$ 6.448,42.
O título que mais atraiu os
investidores foi Tesouro Selic,
indexado à taxa básica de juros,
que totalizou, em vendas, R$ 1,9
bilhão e correspondeu a 59,76%
do total. Os títulos indexados à
inflação (Tesouro IPCA+ e Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais) somaram R$ 918,37 milhões e corresponderam a
28,82% das vendas, enquanto os
títulos prefixados (Tesouro Prefixado e Tesouro Prefixado com
Juros Semestrais) totalizaram

R$ 364,07 milhões em vendas,
ou 11,42% do total.
“Nas recompras (resgates
antecipados), predominaram os
títulos indexados à taxa Selic,
que somaram R$ 784,76 milhões
(52,40%). Os títulos remunerados por índices de preços (Tesouro IPCA+, Tesouro IPCA+
com Juros Semestrais e Tesouro
IGPM+ com Juros Semestrais)
totalizaram R$ 446,06 milhões
(29,79%), os prefixados, R$
266,78 milhões (17,81%)”, informou o Tesouro.
Com o resultado de fevereiro, o investimento fechou o estoque em R$ 83,19 bilhões, um
aumento de 2,82% em relação
ao mês anterior, quando foi registrado um estoque de R$
80,91 bilhões.
Desse montante, 55% corresponde a títulos remunerados por
índices de preços, que somaram
R$ 45,76 bilhões. Na sequência,
vêm os títulos indexados à taxa
Selic, totalizando R$ 23,30 bilhões (28,01%), e os títulos prefixados, que somaram R$ 14,13
bilhões, com 16,98% do total.
Quanto ao perfil de vencimento dos títulos em estoque, a
parcela com vencimento em até
1 ano fechou o mês em R$ 2,80
bilhões, ou 3,37% do total. A parcela do estoque vincendo de 1 a 5
anos foi de R$ 51,35 bilhões
(61,73%) e o percentual acima de
5 anos somou R$ 29,03 bilhões
(34,90%). (Agencia Brasil)
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Governo de SP certifica empresas
que adotam políticas de inclusão
ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.

- CNPJ/MF nº 19.749.539/0001-76
Relatório da administração
Senhores Acionistas, Atendendo as disposições legais e estatutárias, sub- Operacionais: Em 2021 as receitas operacionais auferidas pela Verde Asset riação da rentabilidade das cotas e a variação do índice de referência. O total
metemos à apreciação de V.Sas. o balanço patrimonial e as respectivas de- Management S.A. passaram a ser compostas pelas: (a) Taxa de Administração, da taxa de performance no exercício correspondeu a R$ 111.975 (2020 – R$
monstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimô- calculada sobre o valor do patrimônio líquido de cada Fundo e deduzida diaria- 92.803) mil. • Receitas Financeiras: As receitas auferidas em 2021 totalizanio líquido e dos ﬂuxos de caixa correspondentes ao exercício ﬁndo em 31 de mente do patrimônio líquido do Fundo. O total da taxa de administração corres- ram R$ 9.628 (2020 – R$ 4.948) mil, tendo sido originadas de por operações
dezembro de 2021. A Verde Asset Management S.A. adota uma ﬁlosoﬁa de in- pondeu a R$ 659.972 (2020 – R$ 576.553) mil; e (b) Taxa de Performance, sem- compromissadas com lastro em DI aplicadas junto ao Itaú Unibanco S/A., com
vestimento que se baseia em estudo e trabalho intenso de pesquisa e em um pre que aplicável e disposto no regulamento no Fundo, sendo equivalente a um remuneração de até 101% do CDI e por cotas do Fundo “VGC Renda Fixa Refeprocesso profundo de análises macro e microeconômicas com viés fundamen- percentual aplicável sobre a valorização da cota de cada Fundo que exceder renciado DI”, administrado pelo Crédit Suisse Heding Griffo Corretora de Valotalista, contemplando o mercado local e internacional. A Verde Asset Manage- 100% (cem por cento) do índice de referência, já descontada a remuneração ba- res Mobiliários, sem vencimento e com liquidez imediata e com ativos reprement S.A. possui uma estrutura que permite um ﬂuxo constante de informações seada na taxa de administração. O valor devido como taxa de performance é sentados substancialmente por operações compromissadas. • Despesas
entre as diversas áreas de gestão e pesquisa, de maneira que todas as deci- provisionado diariamente pelo Fundo, pago semestralmente em 30.06 e 31.12 Operacionais: As despesas operacionais totalizaram R$ 192.364 (2020 – R$
sões sejam discutidas intensamente por todos e a qualquer momento, garantin- de cada ano ou no resgate de quotas, o que ocorrer primeiro. Na eventualidade 164.965) mil, sendo R$ 26.487 (2020 – R$ 21.260) mil referentes a despesas addo o entendimento geral das oportunidades e qualidade nas decisões. Em 31 de das cotas apresentarem rentabilidade inferior à variação do índice de referên- ministrativas, R$ 164.376 (2020 – R$ 142.741) mil de despesas com pessoal, R$
dezembro de 2021, a Verde Asset Management S.A. possuía R$ 39,76 (2020 – cia, ao ﬁnal de um determinado período de performance, nenhuma taxa de per- 498 (2020 – R$ 121) mil de despesas de depreciação e amortização e R$ 1.003
R$ 41,50) bilhões de ativos sob gestão. Destaques do exercício: • Receitas formance será paga, até que seja compensada a diferença negativa entre a va- (2020 – R$ 843) mil de despesas tributárias. • Impostos: Imposto de renda e
Demonstração do resultado - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro
Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Ativo
Nota
2021
2020 Passivo
Nota
2021
2020
Notas
2021
2020
Circulante
328.077 370.069 Circulante
325.630 362.074
10 771.947 669.356
Caixa e equivalentes de caixa
3 309.548 268.583
Contas a pagar
710
577 Receitas com prestação de serviços
Contas a receber
4
17.161
99.935
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
7.1 120.705 111.016 (-) Impostos e contribuições
sobre
serviços
prestados
11
(87.300) (75.533)
Outros créditos
31
67
Obrigações ﬁscais
7.2
99.283 104.685
684.647 593.823
Despesas antecipadas
1.337
1.484
Dividendos a pagar
9.3 104.932 145.796 Receita operacional líquida
Não circulante
29.595
7.513 Não circulante
28.669
12.135 Receitas (despesas) operacionais
Outras receitas operacionais
6
Depósito judiciais
8
13.450
7.100
Provisão para contingências
8
18.666
12.135
Despesas administrativas
12
(26.660) (21.260)
Ativos de direito de uso
5
9.638
Passivos de arrendamento
5
10.003
Despesas com pessoal
13 (164.376) (142.741)
Imobilizado
6
6.409
341 Patrimônio líquido
3.373
3.373
Despesas com depreciação e amortização
(325)
(121)
Intangível
98
72
Capital social
9.1
2.811
2.811
Despesas tributárias
(1.003)
(843)
Reserva legal
9.2
562
562
492.289 428.858
Total do ativo
357.672 377.582 Total do passivo e do patrimônio líquido
357.672 377.582 Resultado operacional
Receitas (despesas) ﬁnanceiras
14
9.628
4.948
As notas explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
Resultado antes do imposto de
Notas explicativas da administração às demonstrações ﬁnanceiras em 31 de dezembro de 2021
renda e da contribuição social
501.917 433.806
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1. Contexto operacional: A Verde Asset Management S.A. (“Companhia”) investimentos no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apre- Imposto de renda e
15 (173.003) (148.468)
domiciliada no Brasil, com sede na cidade e no estado de São Paulo, na Av. sentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descon- contribuição social do exercício
328.914 285.338
Brigadeiro Faria Lima Nº 3.600 – 11º andar, constituída em 13 de fevereiro de tos. A Companhia reconhece a receita quando o valor da receita pode ser men- Lucro líquido do exercício
2.811.000 2.811.000
2014 é uma sociedade anônima de capital fechado. A Companhia tem por surado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros ﬂuirão Ações do capital social no ﬁnal do exercício
117,01
101,51
objeto social: i. O exercício da administração de carteiras e valores para a entidade e quando critérios especíﬁcos tiverem sido atendidos para cada Lucro por ação do capital social no ﬁm do exercício
As
notas
explicativas
da
Administração
são parte
mobiliários próprios e/ou terceiros, especiﬁcamente fundos de hedge, fundos uma das atividades da Companhia e quando não existirem incertezas quanto a
integrante das Demonstrações Financeiras.
de investimentos em participações e fundos de renda ﬁxa ofertada a realização ﬁnanceira, conforme descrição a seguir. (a) Taxas de administrainvestidores institucionais, em qualquer caso, no Brasil e no exterior; e ii. A ção: As taxas de administração são reconhecidas nos períodos em que os cor- Demonstração do resultado abrangente - Exercícios ﬁndos em 31 de
dezembro - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
participação no capital e nos lucros de outras empresas nacionais ou respondentes serviços são realizados, em conformidade com os critérios de re2021
2020
estrangeiras na condição de acionista, sócia ou quotista, titular de conhecimento deﬁnidos contratualmente que em geral, refere-se a um percen328.914 285.338
debêntures ou partes beneﬁciárias, em caráter permanente ou temporário, tual aplicado sobre o patrimônio líquido de cada fundo de investimento sob Lucro líquido do exercício
328.914 285.338
como controladora ou minoritária. A emissão destas Demonstrações gestão. Os percentuais das taxas de administração são de até 2% ao ano. (b) Total do resultado abrangente do exercício
As notas explicativas da Administração são parte
Financeiras foi autorizada pela Diretoria em 25 de março de 2022.
Taxas de performance: As taxas de performance são reconhecidas contabilintegrante
das
Demonstrações
Financeiras.
2. Resumo das principais políticas contábeis: As principais políticas con- mente quando o retorno dos ativos sob gestão num determinado período préDemonstração das mutações do patrimônio líquido
tábeis aplicadas na preparação destas Demonstrações Financeiras estão deﬁ- -estabelecido nos regulamentos de cada fundo, ultrapassam certos referenExercícios ﬁndos em 31 de dezembro
nidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente no exercício ciais de retorno (benchmark) ou outros referenciais de performance de acordo
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
apresentado, salvo quando indicado de outra forma. 2.1. Base de preparação com o regulamento de cada fundo. Os períodos de apuração das taxas de perReserva
e apresentação: As Demonstrações Financeiras foram preparadas pela Com- formance são semestrais, encerrando-se, substancialmente nos meses de jude lucros
panhia e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis ado- nho e dezembro de cada exercício. 2.11. Distribuição de lucros: A distribuiCapital Reserva
Lucros
tadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos, emitidos pelo Comitê de Pro- ção de lucros aos acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas
Social
legal acumulados
Total
nunciamentos Contábeis (CPC). As principais políticas contábeis aplicadas na Demonstrações Financeiras, com base no Estatuto Social. 2.12. Ativos e pasEm
31
de
dezembro
de
2019
2.811
562
3.373
preparação destas demonstrações ﬁnanceiras estão descritas a seguir. A pre- sivos contingentes e obrigações legais: O reconhecimento, a mensuração
285.338 285.338
paração de Demonstrações Financeiras requer o uso de certas estimativas con- e a divulgação dos ativos contingentes, contingências passivas e obrigações le- Lucro líquido do exercício
tábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração da Com- gais são efetuados de acordo com os critérios abaixo: (a) Ativos contingen- Destinação do lucro líquido do exercício:
(139.542) (139.542)
panhia no processo de aplicação das práticas contábeis. 2.2. Caixa e equiva- tes: Os ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto quan- Dividendos pagos
(145.796) (145.796)
lentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem depósitos bancários do há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não ca- Dividendos a pagar
2.811
562
3.373
disponíveis, bem como aplicações ﬁnanceiras de curto prazo, de alta liquidez, bem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Os ativos Em 31 de dezembro de 2020
328.914 328.914
que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que contingentes com êxito provável, quando existentes, são apenas divulgados Lucro líquido do exercício
estão sujeitas a um insigniﬁcante risco de mudança de valor, quando aplicá- nas demonstrações ﬁnanceiras. (b) Passivos contingentes: Os passivos con- Destinação do lucro líquido do exercício:
Dividendos
pagos
(223.982) (223.982)
veis. Os equivalentes de caixa são mantidos com a ﬁnalidade de atender a com- tingentes são reconhecidos contabilmente quando, baseado na opinião de as(104.932) (104.932)
promissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros ﬁns. 2.3. sessores jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de per- Dividendos a pagar
2.811
562
3.373
Instrumentos ﬁnanceiros: O CPC 48 (IFRS 9) aborda a classiﬁcação, a men- da de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos Em 31 de dezembro de 2021
As notas explicativas da Administração são parte
suração e o reconhecimento de ativos e passivos ﬁnanceiros. A versão comple- para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem
integrante das Demonstrações Financeiras.
ta do IFRS 9, foi emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB) mensuráveis com suﬁciente segurança. Para os processos cujo o risco de perda
em julho de 2014 e pelo CPC em 2016, com vigência para 1º. de janeiro de 2018, é possível, as provisões não são constituídas e as informações são divulgadas que os Colaboradores elegíveis, que cumpram as regras ora estabelecidas, ree substitui a orientação no IAS 39, que diz respeito à classiﬁcação e à mensu- nas notas explicativas e para os processos cujo risco de perda é remoto não é cebam bônus como contrapartida por seu desempenho proﬁssional individual e
ração de instrumentos ﬁnanceiros. As principais alterações que o CPC 48 traz efetuada qualquer divulgação. (c) Obrigações legais: São derivadas de obri- coletivo em função dos resultados da Companhia apurados em cada exercício
são: (i) novos critérios de classiﬁcação de ativos ﬁnanceiros; (ii) novo modelo de gações tributárias previstas na legislação, independentemente da probabilida- social e sujeito aos limites dispostos nesse Programa, de modo a: (i) estimular
impairment para ativos ﬁnanceiros, híbrido de perdas esperadas e incorridas, de de sucesso de processos judiciais em andamento, e têm os seus montantes o êxito e a consecução dos objetivos sociais da Companhia; (ii) alinhar os inteem substituição ao modelo atual de perdas incorridas; e (iii) ﬂexibilização das integrais reconhecidos contabilmente. 2.13. Moeda funcional e moeda de resses dos Colaboradores aos da Companhia e seus acionistas; (iii) estimular a
exigências para adoção da contabilidade de hedge. 2.3.1. Classiﬁcação: A apresentação: As Demonstrações Financeiras estão sendo apresentadas em permanência dos Colaboradores. (b) Foi instituído em 2021 um programa de
Companhia classiﬁca seus ativos ﬁnanceiros sob as seguintes categorias: (i) reais, moeda funcional e de apresentação da Companhia.
PLR, calculado com base nos resultados da Companhia apurados em cada semensurados ao valor justo por meio do resultado, que se referem aos saldos 3. Caixa e equivalentes de caixa
2021
2020 mestre e de acordo o Programa, 2,25% do lucro operacional das Empresas será
junto as Instituições Financeiras e (ii) mensurados ao custo amortizado que Conta corrente
10
10 destinado aos funcionários com previsão de pagamento até 28 de fevereiro de
compreendem o “contas a receber de clientes”. A classiﬁcação está alinhada Aplicação ﬁnanceira(*)
309.538 268.573 2022, referente ao semestre ﬁndo em 31 de dezembro de 2021. 7.2 Obrigaao modelo de negócios da entidade para a gestão de ativos ﬁnanceiros e tam- Total
309.548 268.583 ções ﬁscais: A composição do saldo está abaixo apresentada:
bém nas características de ﬂuxo de caixa contratual do ativo ﬁnanceiro. A Ad- (*) Em 31 de dezembro de 2021, as aplicações ﬁnanceiras estão representadas
2021
2020
ministração determina a classiﬁcação de seus ativos ﬁnanceiros no reconheci- por operações compromissadas com lastro em DI aplicadas junto ao Itaú Uni- Imposto de Renda e Contribuição Social a recolher
92.709
89.228
mento inicial. A Companhia em 2020 e 2021 possui instrumentos ﬁnanceiros banco S/A., com remuneração de até 101% do CDI e por cotas do Fundo “VGC PIS e COFINS a recolher
5.394
12.699
classiﬁcados em nível 1. A Companhia não possui instrumentos derivativos e Renda Fixa Referenciado DI”, administrado pelo Crédit Suisse Heding Griffo ISS a recolher
1.150
2.744
não adota contabilização de hedge. 2.3.2. Reconhecimento e mensuração: Corretora de Valores Mobiliários, sem vencimento e com liquidez imediata e Outros impostos
30
14
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos ﬁnan- com ativos representados substancialmente por operações compromissadas. O Total
99.283 104.685
ceiros mensurados ao valor justo através do resultado são apresentados na de- resultado obtido com aplicações ﬁnanceiras em renda ﬁxa, em 31 de dezembro 8. Provisão para contingências: Em 18 de outubro de 2019, a Verde Asset
monstração do resultado em “Receitas (despesas) ﬁnanceiras” no período em de 2021 foi de R$ 9.791 (2020 – R$ 4.948) e estão registrados em “Receitas ﬁ- Management S/A., impetrou o Mandado de Segurança nº: 5019677que ocorrem. 2.4. Contas a receber: As contas a receber correspondem aos nanceiras” (Nota 14).
75.2019.4.03.6100 (“Mandado de Segurança”), distribuído para a 22ª Vara Cível
valores a receber pela prestação de serviços de gestão dos fundos de investi- 4. Contas a receber: A Verde Asset Management S.A., realiza a gestão da Federal de São Paulo, para pleitear o não recolhimento das contribuições cormentos no decurso normal das atividades da Companhia. O prazo de recebi- carteira de fundos nacionais cujo a administração está sob a responsabilidade respondentes à terceiros, calculadas sob a folha de pagamento e ressarcimenmento é inferior a um ano, e, portanto, as contas a receber estão classiﬁcadas da Credit Suisse Hedging-Griffo CV S.A. e BNY Mellon Serviços Financeiros to dos recolhimentos realizados nos últimos 5 anos. Em função do Mandado de
no ativo circulante. 2.5. Arrendamentos: A Companhia aluga andar de prédio DTVM S.A., cujos patrimônios líquidos dos Fundos geridos no país, em 31 de Segurança, a Companhia optou pela constituição de provisão para contingêncomercial para sua área administrativa. O contrato de aluguel foi realizado para dezembro de 2021, totalizam R$ 39,760 milhões (2020 – R$ 41,501 milhões). Em cias referentes aos depósitos judiciais que foram e serão efetuados. O passivo
o período de 5 anos. Os ativos e passivos provenientes de um arrendamento 31 de dezembro de 2021, o montante a receber de R$ 17.161 (2020 – R$ 99.935) contingente em 31 de dezembro de 2021, é de R$ 18.666 (R$ 12.135 em 31 de
são inicialmente mensurados ao valor presente. Os passivos de arrendamento referia-se a taxa de administração e performance, que foram recebidas em ja- dezembro de 2020), com depósitos judiciais realizados até a mesma data, no
incluem o valor presente líquido dos pagamentos ﬁxos estabelecidos contra- neiro de 2022.
montante de R$ 13.450 (R$ 7.100 em 31 de dezembro de 2020).
tualmente (incluindo pagamentos ﬁxos na essência, menos quaisquer incenti- 5. Arrendamentos: O balanço patrimonial contém os seguintes saldos relacio- 9. Patrimônio líquido - 9.1. Capital Social: O capital social da Companhia
vos de arrendamentos a receber). Os pagamentos do arrendamento são des- nados a arrendamentos:
totalmente integralizado é de R$ 2.811 (2020 – R$ 2.811) composto por
contados utilizando a taxa incremental de empréstimo do arrendatário, sendo Ativos de direito de uso
31/12/2021 31/12/2020 2.811.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 9.2. Reesta a taxa que o arrendatário teria que pagar em um empréstimo para obter os Aluguel – CPC 06 (a)
9.812
serva legal: Conforme disposto no Estatuto Social da Companhia, do lucro lífundos necessários para adquirir um ativo de valor semelhante, em um ambien- Depreciação Acumulada
(174)
quido do período, 5% se aplicam, antes de qualquer outra destinação, na conste econômico similar, com termos e condições equivalentes. Para determinar a Total
9.638
tituição da reserva legal, que não pode exceder a 20% do capital social, sendo
taxa incremental de empréstimo, a Companhia utilizou a taxa de ﬁnanciamento Passivo de arrendamentos
31/12/2021 31/12/2020
que o saldo restante será, semestralmente, destinado na sua totalidade ao paobtida com instituição ﬁnanceira relevante no mercado, que já possui o spread Contrato de locação
16.383
gamento de dividendos aos acionistas. 9.3. Dividendos: Em 19 de janeiro de
de crédito, de 11,55% a.a. Os pagamentos de arrendamentos são alocados en- (-) Juros sobre contrato de locação
(6.380)
2022, foi aprovado pelos diretores, a distribuição de dividendos ao seu único
tre o principal e as despesas ﬁnanceiras. As despesas ﬁnanceiras são reconhe- Total
10.003
acionista, Holding Verde Empreendimentos e Participações S.A., no valor de R$
cidas no resultado durante o período do arrendamento para produzir uma taxa (a) O contrato de aluguel foi assinado entre a Verde Asset, Verde Serviços e
104.932 com base no lucro líquido apurado no balanço levantado em 31 de deperiódica constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo para cada Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda., empresa administradora do
zembro de 2021. O pagamento dos dividendos será realizado em duas parcelas,
período. Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, de acordo com o imóvel alugado pela própria Verde, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
sendo que a primeira parcela de R$ 99.685 foi paga nesta data e a segunda parvalor da mensuração inicial do passivo de arrendamento. Os ativos de direito de nº 3.600 – 11º andar. O contrato foi ﬁrmado em 01 de abril de 2021, com prazo
cela de R$ 5.247 será paga em conformidade com a deliberação da Assembleia
uso geralmente são depreciados ao longo da vida útil do ativo ou do prazo do de cinco anos.
arrendamento pelo método linear, dos dois o menor. 2.6. Imobilizado: De- 6. Imobilizado e intangível: A composição do saldo está abaixo apresentada: Geral Ordinária da Companhia, em 08 de abril de 2022. Em 31 de julho de 2021,
monstrados ao custo histórico de aquisição, menos o valor da depreciação e de Imobilizado
2021
2020 foi aprovado pelos diretores a distribuição de dividendos intercalares ao seu
qualquer perda não recuperável acumulada, a partir da entrada da Companhia Instalações
10
10 único acionista, Holding Verde Empreendimentos e Participações S.A., no valor
em operação. O custo histórico inclui os gastos necessários para preparar o ati- Instalações - Depreciação acumulada
(7)
(6) de R$ 223.982, com base no balanço levantado em 30 de junho de 2021, intevo para o uso pretendido pela administração. 2.7. Intangível: As licenças de Valor contábil líquido
3
4 gralmente pagos no exercício. Em 22 de janeiro de 2021, foi aprovado pelos disoftware adquiridas são demonstradas pelo custo histórico menos amortização Benfeitorias em imóveis de terceiros
4.816
49 retores, a distribuição de dividendos ao seu único acionista, Holding Verde Eme perdas por impairment acumuladas. A vida útil dos ativos intangíveis da Com- Benfeitoria em imóveis de terceiros - Depreciação acumulada (159)
(38) preendimentos e Participações S.A., no valor de R$ 145.796 com base no lucro
panhia é estimada em 5 anos. 2.8. Imposto de renda e contribuição social: Valor contábil líquido
4.657
11 líquido apurado no balanço levantado em 31 de dezembro de 2020. A primeira
São calculados com base nas alíquotas vigentes de imposto de renda e contri- Mobiliário
1.024
165 parcela, de R$ 138.506 foi paga na mesma data e, R$ 7.290 foi paga em conforbuição social sobre o lucro líquido e consideram a compensação de prejuízos Mobiliário - Depreciação acumulada
(72)
(95) midade com a deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, em 05
ﬁscais e a base negativa de contribuição social, para ﬁns de determinação de Valor contábil líquido
952
70 de abril de 2021. Em 31 de julho de 2020, foi aprovado pelos diretores a distriexigibilidade. Portanto, as inclusões ao lucro contábil de despesas, temporaria- Máquinas
114
22 buição de dividendos intercalares ao seu único acionista, Holding Verde Emmente não dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente não tributá- Máquinas - Depreciação acumulada
(3)
(13) preendimentos e Participações S.A., no valor de R$ 139.542, com base no baveis, consideradas para apuração do lucro tributável corrente, geram créditos Valor contábil líquido
111
9 lanço levantado em 30 de junho de 2020, integralmente pagos no exercício. Em
ou débitos tributários diferidos. A apuração do imposto de renda e da contribui- Aparelhos de refrigeração
59
24 24 de janeiro de 2020, foi aprovado pelos diretores, a distribuição de dividenção social corrente foi apurada com base no regime do lucro real, alíquotas de Aparelhos de refrigeração - Depreciação acumulada
(1)
(14) dos ao seu único acionista, Holding Verde Empreendimentos e Participações
9% para Contribuição Social e 15% para Imposto de Renda da base tributável, Valor contábil líquido
58
10 S.A., no valor de R$ 159.243 com base no lucro líquido apurado no balanço leadicionando 10% de Impostos de Renda sobre a base tributável que exceder R$ Obras de arte
126
- vantado em 31 de dezembro de 2019. A primeira parcela, de R$ 151.280 foi
240 mil no ano. Os créditos tributários diferidos, decorrentes de diferenças Obras de arte - Depreciação acumulada
- paga na mesma data e, R$ 7.962 foi paga em conformidade com a deliberação
temporárias, são reconhecidos somente na extensão em que sua realização Valor contábil líquido
126
- da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, em 16 de abril de 2020. 9.4.
seja provável e quando o lucro futuro tributável estiver disponível para ser uti- Equipamentos de comunicação
118
118 Destinação do resultado: No exercício de 2021, os resultados foram destina2021
2020
lizado na compensação das diferenças temporárias e/ou prejuízos ﬁscais, com Equipamentos de comunicação - Depreciação acumulada
(82)
(71) dos como segue:
328.914 285.338
base em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em pre- Valor contábil líquido
36
47 Base de cálculo para destinação dos resultados
(223.982) (139.542)
missas internas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer Equipamentos - Hardware
1.174
867 Dividendos pagos
(104.932) (145.796)
alterações. 2.9. Capital social: As ações do capital social são classiﬁcadas no Equipamentos - Hardware - Depreciação acumulada
(708)
(677) Dividendos propostos
patrimônio líquido. Os eventuais custos incrementais diretamente atribuíveis à Valor contábil líquido
466
190 10. Receitas com prestação de serviços: A receita com serviço de gestão e
emissão de novas ações são demonstrados no patrimônio líquido como uma de- Imobilizado total
7.441
1.255 performance para o exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021, foi no montandução do valor captado, líquida de impostos. 2.10. Reconhecimento da re- Depreciação acumulada total
(1.032)
(914) te de R$ 771.947 (2020 – R$ 669.356), reconhecida no regime de competência
(nota 2.10).
2021
2020
ceita: O CPC 47 (IFRS 15) - Receitas de contratos com clientes especíﬁca como Valor contábil líquido do
659.972 576.553
e quando será reconhecida a receita, bem como a exigência de que as Entida- imobilizado em 31 de dezembro
6.409
341 Gestão
des forneçam aos usuários, em suas demonstrações ﬁnanceiras, maior nível de Intangível
111.975
92.803
2021
2020 Performance
informação e com notas explicativas completas. A norma traz cinco princípios Software
840
771 Total
771.947 669.356
básicos a serem aplicados a todos os contratos com clientes, sendo eles: i) Software - Depreciação acumulada
(742)
(699) 11. Impostos e contribuições sobre serviços prestados: Em 31 de dezemidentiﬁcar o contrato com o cliente; ii) identiﬁcar as obrigações de execução es- Valor contábil líquido
98
72 bro de 2021 e 2020 as deduções das receitas operacionais são compostas petabelecidas no contrato; iii) determinar o preço de transação; iv) alocar o preço 7. Outras obrigações - 7.1. Obrigações trabalhistas e previdenciárias: A los seguintes saldos:
2021
2020
de transação às obrigações de execução e v) reconhecer a receita no momento composição do saldo está abaixo apresentada:
2021
2020 ISS – Alíquota 2%
(15.439) (13.387)
em que (ou à medida em que) a entidade cumprir uma obrigação de execução. Provisão de férias e encargos
2.228
1.979 PIS – Alíquota 1,65%
(12.801) (11.077)
O princípio básico do CPC 47 consiste em que uma entidade reconhece receitas Provisão de bônus e encargos (a)
111.077 107.853 COFINS – Alíquota 7,60%
(59.060) (51.069)
para descrever a transferência de produtos ou serviços prometidos a clientes Provisão PLR funcionários (b)
6.194
- Total
(87.300) (75.533)
por um valor que reﬂete a contraprestação a que a entidade espera ter direito Encargos s/ folha
1.206
1184
em troca desses produtos ou serviços. A receita compreende o valor justo da Total
120.705 111.016
Pedro Fukui - Diretor Financeiro
contraprestação recebida ou a receber pelos serviços de gestão de fundos de (a) A companhia possui um programa de bônus, que tem por ﬁnalidade permitir
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações ﬁnanceiras
Aos Administradores e Acionistas
que compreendem o Relatório da Administração.Nossa opinião sobre as Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
Verde Asset Management S.A.
demonstrações ﬁnanceiras não abrange o Relatório da Administração ﬁnanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
Opinião: Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras da Verde Asset e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse demonstrações ﬁnanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
Management S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações ﬁnanceiras, relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê- relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de caixa para o exercício ﬁndo nessa data, bem como as correspondentes com as demonstrações ﬁnanceiras ou com nosso conhecimento obtido na de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
notas explicativas, incluindo as políticas contábeis signiﬁcativas e outras auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações ﬁnanceiras Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse quando, individualmente ou em conjunto, possam inﬂuenciar, dentro de uma
relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira da Verde Asset Management fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os administração e da governança pelas demonstrações ﬁnanceiras: base nas referidas demonstrações ﬁnanceiras. Como parte de uma auditoria
seus ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa data, de acordo com as A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria apresentação das demonstrações ﬁnanceiras de acordo com as práticas exercemos julgamento proﬁssional e mantemos ceticismo proﬁssional ao
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou longo da auditoria. Além disso: • Identiﬁcamos e avaliamos os riscos de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, como necessários para permitir a elaboração de demonstrações ﬁnanceiras distorção relevante nas demonstrações ﬁnanceiras, independentemente
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras”. Somos independentes ou erro. Na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a administração de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar auditoria apropriada e suﬁciente para fundamentar nossa opinião. O risco
previstos no Código de Ética Proﬁssional do Contador e nas normas operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
proﬁssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas demonstrações ﬁnanceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar controles internos, conluio, falsiﬁcação, omissão ou representações falsas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suﬁciente e a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes
apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
acompanham as demonstrações ﬁnanceiras e o relatório do auditor: pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações supervisão do processo de elaboração das demonstrações ﬁnanceiras. eﬁcácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das

contribuição social totalizaram R$ 173.003 (2020 – R$ 148.468) mil no exercício
ﬁndo em 31 de dezembro de 2021. • Resultado do Período: Apresentou um
lucro líquido de R$ 328.914 (2020 – R$285.338) mil. • Conjuntura Econômica: A Companhia avaliou que os riscos e incertezas resultantes da propagação
do vírus Covid-19 não resulta em evento econômico que tenha relação com a
continuidade de seu negócio e/ou às estimativas contábeis. O impacto mais relevante observado foi a redução no patrimônio dos fundos de investimentos
causando redução nos montantes de receitas de gestão e performance. Auditoria independente: Os trabalhos de auditoria das demonstrações ﬁnanceiras
relativas ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021 foram realizados pela
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. Durante o exercício
ﬁndo em 31 de dezembro de 2021 não foram prestados à Verde Asset Management S.A. outros serviços pelos seus auditores independentes que não os relacionados à auditoria das demonstrações ﬁnanceiras.
Demonstração dos ﬂuxos de caixa
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
2021
2020
Fluxos de caixa nas atividades operacionais
Lucro antes do imposto de
renda e da contribuição social
501.917 433.806
Ajustes
Despesa com depreciação / amortização
325
121
Provisão para contingências
6.531
5.931
Lucro antes do imposto de
renda e contribuição social ajustado
508.773 439.858
(Aumento/Redução) em contas a receber
82.774
71.636
(Aumento/Redução) em instrumentos
ﬁnanceiros a valor justo por meio do resultado
(Aumento/Redução) em outros créditos
36
69
(Aumento/Redução) em despesas antecipadas
147
(902)
(Aumento/Redução) em depósitos judiciais
(6.350)
(6.957)
(Aumento)/Redução de ativos de direito de uso
(9.638)
(Aumento/Redução) em contas a pagar
10.136
131
(Aumento/Redução) em
obrigações trabalhistas e previdenciárias
9.689
(23.340)
(Aumento/Redução) em obrigações ﬁscais
(99.808) (124.736)
Caixa proveniente das (aplicado nas) operações
Imposto de renda e contribuição social pagos
(78.597) (58.023)
Caixa líquido gerado
das atividades operacionais
417.162 297.736
Fluxos de caixa nas atividades de investimentos
Aquisição/baixas de imobilizado/intangível
(6.419)
(195)
Caixa líquido (utilizado)
nas atividades de investimentos
(6.419)
(195)
Fluxos de caixa nas atividades de ﬁnanciamentos
Dividendos pagos no exercício
(369.778) (298.785)
Caixa líquido (utilizado) nas
atividades de ﬁnanciamentos
(369.778) (298.785)
Aumento/Redução de
caixa e equivalentes de caixa
40.965
(1.244)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício
268.583 269.827
Caixa e equivalente de caixa
no encerramento do exercício
309.548 268.583
Aumento/Redução de
caixa e equivalentes de caixa
40.965
(1.244)
As notas explicativas da Administração são parte
integrante das Demonstrações Financeiras.
12. Despesas administrativas: A composição do saldo está abaixo apresentada:
2021
2020
Locação e instalações
(1.278)
(1.531)
Telecomunicações
(238)
(197)
Manutenção e conservação
(91)
(114)
Doações
(16.651) (12.378)
(39)
Materiais
(84)
Processamento de dados
(3.879)
(3.253)
Serviços de terceiros
(760)
(435)
Serviços especializados
(3.424)
(2.967)
Transporte
(42)
(11)
Viagens
(28)
(224)
Eventos institucionais
(24)
(183)
Outras despesas
(133)
(128)
Publicações
(28)
(31)
Total
(26.660) (21.260)
13. Despesas com pessoal: A composição do saldo está abaixo
2021
2020
apresentada:
Bônus e encargos
(131.210) (112.948)
Benefícios
(3.025)
(2.382)
Proventos
(22.360) (20.235)
Encargos
(7.781)
(7.176)
(164.376) (142.741)
14. Receitas (despesas) ﬁnanceiras: A composição do saldo está abaixo
apresentada:
2021
2020
Rendimento de aplicações ﬁnanceiras (nota 3)
9.791
4.948
Receitas ﬁnanceiras
532
191
Despesas ﬁnanceiras
(695)
(191)
Total
9.628
4.948
15. Imposto de renda e contribuição social: Nos exercícios ﬁndos em 31 de
dezembro de 2021 e 2020 (nota 2.8), a Companhia é tributada com base no lucro real. O imposto de renda e a contribuição social devidos sobre os lucros tributáveis foram apurados conforme segue:
2021
Imposto Contribuição
de renda
Social
Resultado antes da tributação
501.917
501.917
Adições permanentes
20.079
20.079
Adições temporárias
6.211
6.211
Resultado Fiscal
528.207
528.207
Base de cálculo após ajustes
permanentes e temporários
528.207
528.207
Imposto de renda (15%)
79.231
Imposto de renda - adicional (10%)
52.797
Contribuição social (9%)
47.539
Deduções por incentivos ﬁscais
(6.564)
Total
125.464
47.539
2020
Imposto Contribuição
de renda
Social
Resultado antes da tributação
433.806
433.806
Adições permanentes
11.678
11.678
Adições temporárias
5.677
5.677
Resultado Fiscal
451.161
451.161
Base de cálculo após ajustes
permanentes e temporários
451.161
451.161
Imposto de renda (15%)
67.674
Imposto de renda - adicional (10%)
45.092
Contribuição social (9%)
40.604
Deduções por incentivos ﬁscais
(4.902)
Total
107.864
40.604
16. Partes relacionadas: A Companhia é controlada pela Holding Verde Empreendimentos e Participações S.A, que detêm 100% das ações ordinárias do
capital. No exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apresenta o saldo de dividendos a pagar no montante de R$ 104.932 (2020 – R$
145.796). A Companhia possui cotas do Fundo de Investimento “VGC FI Renda
Fixa Referenciado DI”, no valor de R$ 309.424 (2020 – R$ 268.556), sem vencimento, administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores
Mobiliários S.A. O resultado com essa operação foi de R$ 9.788 (2020 – R$
4.947) no exercício. a) Remuneração do pessoal-chave: A remuneração total do pessoal-chave da administração, representado pelos diretores da Companhia conforme demonstrado abaixo:
2021
2020
Total Remuneração
15.077
8.911
Encargos sobre o total da remuneração
4.495
2.522
Total
19.572
11.433
17. Fatores de riscos ﬁnanceiros - Risco de crédito: O risco de crédito surge da possibilidade de prejuízo resultante do não recebimento, de terceiros,
dos valores contratados. A Companhia atenua os riscos de crédito aplicando o
seu caixa em instituições ﬁnanceiras de ótima qualidade e/ou em títulos do Tesouro Nacional. Risco de mercado: O risco de mercado está relacionado com
a possibilidade de perda/ganho devido às ﬂutuações de preços dos ativos ﬁnanceiros. A Companhia investe apenas em operações compromissadas indexadas ao CDI com liquidez diária e Letras Financeiras do Tesouro, ambos com
baixíssimo risco de mercado. A receita gerada pelos fundos sob gestão da companhia está sujeita a variações dos preços de mercado. Risco de liquidez: O
risco de liquidez é controlado para que não haja descasamento na liquidação
dos direitos e obrigações da Companhia. O monitoramento desse risco é crucial
para permitir que as transações sejam liquidadas de maneira oportuna e segura. A Companhia aplica seus recursos ﬁnanceiros em operações compromissadas com liquidez diária e Letras Financeiras do Tesouro que possuem liquidez
elevada no mercado secundário. 18. Eventos Subsequentes: Não foram veriﬁcados fatos caracterizados como eventos subsequentes.
Contador - José Luiz Gonzaga - CRC nº: 1SP132371/O-5

políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida signiﬁcativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações ﬁnanceiras ou incluir modiﬁcação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais
se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações ﬁnanceiras, inclusive
as divulgações e se essas demonstrações ﬁnanceiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época
dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações signiﬁcativas de
auditoria, inclusive as deﬁciências signiﬁcativas nos controles internos que,
eventualmente, tenham sido identiﬁcadas durante nossos trabalhos.
São Paulo, 25 de março de 2022
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Ltda.
CRC 2SP000160/O-5

Ricardo Barth de Freitas
Contador CRC 1SP235228/O-5

O Governador João Doria
participou na segunda-feira
(28), no Palácio dos Bandeirantes, da certificação de 51
empresas com o Selo Paulista da Diversidade, concedido
pelo Governo de São Paulo
às organizações públicas, privadas e da sociedade civil
que desenvolvem ou se comprometem a desenvolver
boas práticas de promoção e
valorização da diversidade de
gênero, raça, orientação sexual, imigrantes ou em situação de refúgio, idosos, deficientes, portadores de HIV/
Aids, entre outros grupos.
“O Selo Paulista da Diversidade confere um sentimento de dignidade a todas
as empresas e pessoas que
vieram até aqui para receber
esse prêmio. E esse é o melhor sentimento de um país
plural como o Brasil, e sendo
um país plural, que esse selo
sirva de referência para que
outras empresas adotem essa
mesma conduta no estado e
no país”, disse Doria.
A missão do Programa
Selo Paulista da Diversidade
não é apenas para destacar
empresas que praticam a inclusão da diversidade, mas
ajuda a difundir ações com
base na experiência das empresas certificadas, provocando mudanças graduais de
mentalidade e de atuação no
acolhimento da diversidade.
“A diversidade foi uma
busca constante da nossa gestão. As mulheres, os negros,
os pardos, os indígenas, os jovens, as pessoas com deficiência foram impactadas de
forma desproporcional durante a pandemia. E como podemos transformar essa realidade? Com acesso à educação e com as empresas organizando suas ações. E o
que é o selo da diversidade?
Uma iniciativa do Governo de
São Paulo com o intuito de estimular as organizações públicas, privadas e da sociedade
civil na gestão dos recursos
humanos”, afirmou a Secretária de Desenvolvimento
Econômico, Patrícia Ellen.
Nesta edição, as organizações receberam o certificado na categoria Adesão, na
qual se enquadram empresas
que tenham um plano de trabalho que expresse sua política de diversidade, em fase
de estudo, desenvolvimento,
implementação e avaliação.
O selo tem validade de 24
meses e pode ser renovado.
A partir deste ano, empresas localizadas fora do estado de São Paulo, mas que têm
ao menos uma filial no estado, podem inscrever seus projetos. O objetivo é fazer com
que estas ações promovam a
diversidade e beneficiem a
população local.
As inscrições ficam abertas permanentemente e podem ser feitas pelo e-mail
sediversidade@sde.sp.gov.br.
A equipe técnica da SDE encaminhará às interessadas o
regulamento com a ficha de
inscrição e a relação de documentos para análise.
As iniciativas precisam
atender a um ou mais públicos/temáticas elencados nas
categorias: Egressos ou em
regime do sistema carcerário; Equidade de gênero;
Equidade de raça; Infância e
Adolescência; Juventude;
LGBTQIA+; Pessoa com
deficiência; Pessoa idosa;
Pessoa imigrante ou em situação de refúgio; Pessoa em
situação de rua; Pessoa que
vivem com HIV/Aids; Programas transversais que contemplem mais de um grupo;
e outros. (Agência Brasil)
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CIA. COMERCIAL, INDUSTRIAL
E ADMINISTRADORA PRADA

C.N.P.J. nº 51.459.642/0001-94
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
São convocados os acionistas da Cia. Comercial, Industrial e Administradora Prada para a Assembleia
Geral Ordinária a se realizar no dia 26 de abril de 2022, às 9h00min, em sua sede social, na Av. Senador
Queirós, 274 – 3º andar – conj. 31, em São Paulo - SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a) Análise e aprovação do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Contábeis, relativos ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2021; b) Deliberação sobre destinação do lucro líquido do exercício;
c) Eleição dos membros da Diretoria; d) Outros assuntos de interesse e competência da Assembleia
Geral Ordinária. Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, na Av. Senador
Queirós nº 274 – 3º andar – conj. 31, nesta Capital, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei
nº 6.404/76.
São Paulo, 22 de março de 2022 - DIRETORIA
(25, 26 e 29/03/2022)

TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 15.115.504/0001-24 - NIRE 29.300.010.065

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas convocados para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Tronox
Pigmentos do Brasil S.A. (“Companhia”) a ser realizada no dia 26 de abril de 2022, às 10:00 horas, na
sede social da Companhia, localizada na Rodovia BA 099, Distrito de Abrantes (Arembepe), Município de
Camaçari, Estado da Bahia, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Em Assembleia Geral
Ordinária: (i) H[DPLQDUGLVFXWLUHYRWDUDVFRQWDVGRVDGPLQLVWUDGRUHVHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) examinar, discutir e votar a proposta de destinação dos
resultados relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iii) em decorrência do
quanto aprovado nos itens anteriores, examinar, discutir e votar a proposta de capitalização parcial das
reservas da Companhia, resultando em um aumento do capital social da Companhia, no valor total de
R$ 43.070.895,59 (quarenta e três milhões, setenta mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e
nove centavos), passando este de R$ 206.929.104,41 (duzentos e seis milhões, novecentos e vinte e nove
mil, cento e quatro reais e quarenta e um centavos) para R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões),
mediante a capitalização de parte da Reserva para Aumento de Capital, em conformidade com o disposto
no Artigo 169 da Lei nº 6.404/76, sem a emissão de novas ações, com a consequente alteração do caput
GRDUWLJRGRHVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDGHIRUPDDUHÀHWLURDXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDO(iv) eleger
os membros do Conselho de Administração; e (v) ¿[DUDUHPXQHUDomRJOREDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVSDUDR
ano vigente. 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) UHUUDWL¿FDURYDORUGDUHPXQHUDomRJOREDOSDJD
aos administradores, aprovado em Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2021, referente
DRH[HUFtFLRVRFLDO¿QGRHPGHGH]HPEURGHH(ii) aprovar a alteração do Parágrafo Segundo
do artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, de forma a incluir expressamente a exceção a reservas
GHLQFHQWLYRV¿VFDLVInstruções Gerais: 1. Para que sejam admitidos na Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, os titulares de ações emitidas pela Companhia (“Acionistas”) deverão portar os seguintes
documentos: (i) documento de identidade, (ii) instrumento de mandato em caso de acionista representado
por procurador, (iii) extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente,
(iv) prova de poderes de representação, no caso das pessoas jurídicas e fundos de investimento. Os
instrumentos de mandato outorgados por acionistas deverão ser depositados na sede social até 24 (vinte e
quatro) horas antes do horário previsto para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.
2. O Acionista que desejar poderá optar por exercer o seu direito de voto por meio do sistema de votação
a distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/2009, enviando o correspondente boletim de voto a
distância por meio de seus respectivos agentes de custódia ou diretamente à Companhia, conforme as
orientações constantes no Manual de Participação divulgado pela Companhia. Os documentos pertinentes
às matérias a serem debatidas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária encontram-se à disposição
dos acionistas, a partir desta data na sede da Companhia, no endereço eletrônico da Companhia em
www.tronox-ri.com.br da Comissão de Valores Mobiliários - CVM em www.cvm.gov.br e da BM&FBOVESPA
- Bolsa de Valores e Mercadorias de São Paulo, em www.bmfbovespa.com.br. 3. O percentual mínimo de
participação no capital votante necessário à requisição do voto múltiplo, na forma da Instrução CVM nº
165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, é, nesta data, de 5% (cinco por cento). Os percentuais
mínimos de ações com e sem direito voto, para a instalação do Conselho Fiscal, consoante o previsto na
Instrução CVM nº 324/00, são, respectivamente, de 2% e 1%. Camaçari, 24 de março de 2022. Roberto
Garcia de Souza - Presidente do Conselho de Administração.

Saraiva Livreiros S.A.
Em Recuperação Judicial
CNPJ/ME nº 60.500.139/0001-26 – Companhia Aberta
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Convocamos os Senhores Acionistas a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) da
Saraiva Livreiros S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia” ou “Saraiva”), que se realizará no
dia 29 de abril de 2022, às 7h30, por meio exclusivamente digital, considerada como realizada, nos
termos do § 3º do artigo 4º da Instrução CVM 481/2009 (“ICVM 481)”, na sede social da Companhia,
à Rua Henrique Schaumann, nº 270, 3º andar, Cerqueira César, São Paulo, SP, Brasil, CEP 05.413909, para deliberarem sobre a seguinte “Ordem do Dia”: (i) Tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2021; (ii) Deliberar sobre a destinação de lucro líquido em relação ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2021; (iii) Se solicitado, promover eleição em separado de membros
do Conselho de Administração; (iii.i) Definir o número de membros do Conselho de Administração;
(iii.ii) Eleger os membros do Conselho de Administração; (iii.iii) Definir Presidente e Vice-Presidente;
(iii.iv) Fixar a remuneração da administração; (iv) Se solicitado, promover eleição em separado de
membros do Conselho Fiscal; (iv.i) Definir o número de membros do Conselho Fiscal; (iv.ii) Eleger os
membros do Conselho Fiscal; (iv.iii) Aprovar o regimento interno do Conselho Fiscal; (iv.iv) Fixar a
remuneração do Conselho Fiscal; e (v) Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas
necessárias à implementação das deliberações tomadas em AGO. De acordo com a Instrução CVM
nº 165/91, o percentual mínimo de participação no capital social votante para que se possa requerer
a adoção do processo de voto múltiplo, para eleição de membros do Conselho de Administração, é
de 5% (cinco por cento), observado o prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência
da realização da AGO para a requisição de adoção do referido processo de voto múltiplo. Nos termos
da recomendação constante do item 3.4.3 do Ofício Circular/Anual-2022 – CVM/SEP de 24.02.2022
(“Circular 2022”), a Saraiva reforça a importância de que eventuais pedidos de voto múltiplo sejam
feitos com a maior antecedência possível, de modo a facilitar seu processamento e a participação dos
demais acionistas, nacionais e estrangeiros. Instruções Gerais: Observadas as demais instruções
constantes da Proposta da Administração (“Proposta da Administração”), a participação do acionista
na AGO exclusivamente digital poderá ser (i) pessoal (ou por representante legal, conforme o caso);
(ii) por procurador devidamente constituído; ou (iii) via boletim de voto a distância por meio de seus
respectivos agentes de custódia ou diretamente à Companhia, de acordo com o previsto na ICVM
481. Nos termos do art. 5º da ICVM 481, a Companhia solicita que os acionistas que têm a intenção
de se fazer representar por procurador devidamente constituído depositem as respectivas procurações
e demais documentações necessárias, nos termos da Proposta da Administração e deste Edital de
Convocação, na sede da Companhia, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, em
dias úteis, das 09h às 18h, até 2 (dois) dias antes da realização da AGO. Será aceita a remessa de
procurações e demais documentações necessárias, para o endereço eletrônico admri@saraiva.com.
br, até 2 (dois) dias antes antes da data designada para a AGO, desde que produzidos e assinados
com uso da certificação ICP-Brasil. Poderão participar da AGO exclusivamente digital os acionistas
titulares de ações de emissão da Saraiva, desde que referidas ações estejam escrituradas em seu
nome junto à instituição financeira depositária responsável pelos serviços de ações escriturais da
Companhia, e/ou agente de custódia, consoante o artigo 126 da LSA. Os acionistas deverão apresentar à Companhia, com antecedência de 2 (dois) dias úteis da AGO e na forma adiante expostas,
os seguintes “Documentos”: Acionistas Pessoas Físicas: documento de identificação com foto (RG,
RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas); e comprovante da
titularidade das ações de emissão da Companhia, devidamente atualizado, expedido por instituição
financeira escrituradora e/ou agente de custódia após a data constante da Proposta da Administração;
Acionistas Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e
da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou
procuração); documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); e comprovante da
titularidade das ações de emissão da Companhia, devidamente atualizado, expedido por instituição
financeira escrituradora e/ou agente de custódia após a data constante da Proposta da Administração;
Fundos de Investimento: cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto
ou contrato social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de
representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); documento de identificação com foto
do(s) representante(s) legal(is); e comprovante da titularidade das ações de emissão da Companhia,
devidamente atualizado, expedido por instituição financeira escrituradora e/ou agente de custódia
após a data constante da Proposta da Administração. Os acionistas interessados em participar da
AGO por meio exclusivamente digital deverão enviar e-mail para o endereço admri@saraiva.com.br,
até 2 (dois) dias antes da data de realização da AGO, manifestando seu interesse em participar da
AGO dessa forma e solicitando o link de acesso ao sistema (“Solicitação de Acesso”). A Solicitação
de Acesso deverá (i) conter a identificação do acionista e, se for o caso, de seu representante legal
que comparecerá à AGO, incluindo seus nomes completos e seus CPF ou CNPJ, conforme o caso,
telefone e endereços de e-mail; e (ii) ser acompanhada dos Documentos necessários para participação
na AGO. Os acionistas que não enviarem a Solicitação de Acesso na forma e prazo previstos acima
não estarão aptos a participar da AGO via sistema eletrônico de votação à distância. As demais instruções e procedimentos relativos à participação na AGO exclusivamente digital estão detalhadas na
Proposta da Administração da Saraiva, que se encontra disponível na sede social da Companhia, no
seu website de relações com investidores (www.saraivari.com.br), bem como no website da Comissão
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). A Saraiva informa, ainda, que os documentos elencados
no artigo 133 da LSA foram publicados resumidamente no jornal físico do jornal “O Dia”, em 29 de
março de 2022, sendo disponibilizados na íntegra no endereço eletrônico do jornal “O Dia”, na forma
do artigo 289 da LSA, conforme redação dada pela Lei nº 13.818/2019. Por fim, a Saraiva ressalta
que estão disponíveis na sede da Companhia e no seu endereço eletrônico (www.saraivari.com.br),
no website da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e no website da B3 (www.
b3.com.br), para consulta dos acionistas, cópias dos documentos a serem discutidos na AGO, bem
como aqueles exigidos pela ICVM 481. São Paulo/SP, 29 de março de 2022.
Olga Maria Barbosa Saraiva – Presidente do Conselho de Administração
(29, 30 e 31/03/2022)
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Bioagri Análises de Alimentos Ltda.
CNPJ: 00.000.410/0001-32
Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31/12/2021 e 2020 - Em Milhares de Reais
Demonstração do Resultado
Balanço Patrimonial
2021 2020
Balanço Patrimonial
2021
2020
6.938 6.407 Passivo e patrimônio líquido/Circulante 6.645 4.839 Receita operacional líquida
Ativo/Circulante
Caixa e equivalantes a caixa
58
738 Fornecedores
2.819 1.262 Custos dos serviços prestados
Contas a receber de clientes
4.366 2.851 Salários e encargos sociais a pagar
908
717 Lucro bruto
Estoques
819
914 Impostos e contribuições a recolher
387
273 Receitas (despesas) operacionais
2.530 2.587 Despesas gerais e administrativas
Impostos e contribuições a recuperar
1.372 1.664 Outros passivos
323
240 Não circulante
2.395
- Despesas com vendas
Outras contas a receber
36.280 35.534 Partes relacionadas
2.395
- Outras receitas (despesas)
Não circulante
operacionais, líquidas
34.177 37.102
Depósitos compulsórios, judiciais e outros ativos 10 Patrimônio líquido
61.916 61.916 Lucro antes das receitas
Imobilizado
36.270 35.507 Capital social
e despesas financeiras
10.255 10.255
10
18 Reserva legal
Intangível
(37.994) (35.070) Resultado financeiro:
43.218 41.941 Reservas de lucros
Total do ativo
Total do passivo e do patrimônio líquido 43.218 41.941 Receitas financeiras
Eugênio Luporini Neto - Diretor Presidente
Despesas financeiras
Claudiana Volpato Godoy - Contadora - CRC 1SP296924/O-0 Lucro antes do IR e da CS
Juan Matias Seragopian - Diretor Financeiro
Publicação para atender os requerimentos dispostos na Deliberação da Junta Comercial do Estado de São Paulo Imposto de renda e contribuição social
JUCESP nº 2 de 25/03/2015. As demonstrações financeiras completas encontram-se disponíveis na sede da empresa.
Lucro líquido do exercício
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1036200-59.2018.8.26.0001. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a).
Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Ricardo dos
Santos, CPF 072.407.035-41, que lhe foi proposta
uma ação Monitória por parte de Sociedade
Educacional Bricor Ltda., objetivando a cobrança
de R$ 6.824,29 (agosto/2017), oriunda do
inadimplemento dos serviços educacionais
prestados no ano letivo de 2014. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, pague o débito
atualizado (isento de custas processuais) e os
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à
causa, ou oponha embargos, sob pena de constituise de pleno direito o título executivo judicial,
convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em
caso de revelia, será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 10 de março de 2022.

Jornal
O DIA
SP

IT’SSEG Corretora de Seguros S.A.
CNPJ 20.247.332/0001-82 - NIRE 35.300.465.377
Aviso aos Acionistas
A Companhia, em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei 6.404/76, comunica que os documentos e informações relacionados às matérias objeto da ordem do dia da AGO da Companhia a ser
realizada no ano de 2022 estarão à disposição dos acionistas na sede da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1478, 18º andar, conjunto 1801, São Paulo, SP, a partir do dia 29 de março de 2022.
A Companhia comunica, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela legislação aplicável,
incluindo as demonstrações ﬁnanceiras e o edital de convocação para a AGO, será tempestivamente
realizada no jornal O Dia SP, conforme prazos legais aplicáveis. São Paulo, 29/03/2022. Thomaz Luiz
Cabral de Menezes - Diretor Presidente; Felipe Pinto Gomes - Diretor Financeiro.

Apsen Farmacêutica S/A
CNPJ/ME nº 62.462.015/0001-29 - NIRE 35300159632
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Apsen Farmacêutica S/A, (“Companhia”),
convocados, nos termos do Parágrafo Único, do Artigo 9º do Estatuto Social, para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar no dia 28 de abril de 2022, em primeira
convocação às 13h30 e, em segunda convocação às 14:00h, na sede da Companhia, localizada na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua La Paz, nº 37/67, Santo Amaro, CEP 04755-020,
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras, o relatório da administração, orçamento de capital, as
contas dos administradores e os resultados da Companhia relacionados ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021; Em Assembleia Geral Extraordinária: (c) deliberar
sobre a proposta de aumento do capital da Companhia, mediante a capitalização de lucros e
reservas; e (d) o pagamento, aos acionistas, de Juros sobre Capital Próprio no presente exercício
social, a encerrar-se em 31 de dezembro de 2022. AVISOS: 1. Inobstante já terem sido flexibilizadas
as recomendações e restrições impostas pelo poder público no âmbito da pandemia COVID-19,
apesar dos documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, bem como os documentos
necessários para a aprovação das demais deliberações da ordem do dia estarem à disposição dos
Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, recomendamos que os acessem digitalmente
no Portal do Acionista, como de costume. 2. Nesse mesmo sentido, apesar das flexibilizações
mencionadas acima, a assembleia ainda será realizada virtualmente por meio da ferramenta
Microsoft Teams utilizada pela Companhia, ou outra ferramenta que possa substituí-la. Nesse caso,
a administração da Companhia entrará em contato com cada um dos acionistas e/ou seus
representantes, por meio de e-mail, em tempo hábil para informar e organizar referida reunião
virtual.
São Paulo/SP, 24 de março de 2022
Renato Spallicci - Diretor Presidente
Renata Farias Spallicci - Diretora de Assuntos Corporativos

Auren Energia S.A.
(nova denominação da VTRM Energia Participações S.A.)
Companhia Aberta - CNPJ nº 28.594.234/0001-23 - NIRE 35300508271 | Código CVM nº 026620
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser
Realizada em 29 de Abril de 2022
Auren Energia S.A. (“Companhia”), vem pela presente, nos termos do art. 124 da Lei nº 6.404/76
(“Lei das S.A.”) e dos arts. 3º e 5º da Instrução CVM nº 481/09 (“ICVM 481/09”), convocar a Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 29 de
abril de 2022, às 14 horas, de forma exclusivamente digital, para examinar, discutir e votar a respeito da
seguinte ordem do dia: (i) Em Assembleia Geral Ordinária: a. demonstrações financeiras da Companhia,
acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; b. as contas dos administradores
e o relatório de administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
c. a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2021; e d. a fixação da remuneração global anual dos administradores e membros
do comitê de auditoria estatutário para o exercício de 2022. (ii) Em Assembleia Geral Extraordinária:
a. alteração do artigo 5º, caput, do estatuto social, para ajustar o valor do capital social e o número de
ações ordinárias representativas do capital social; b. a exclusão do parágrafo 2º do art. 5º, com a
consequente renumeração, e a alteração do art. 51 do estatuto social, de forma a excluir as provisões
relativas a ações preferenciais; c. a consolidação do estatuto social da Companhia; e d. a autorização
para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das
deliberações anteriores. Para participação na Assembleia, o acionista deverá realizar seu cadastro na
plataforma “Ten Meetings” (“Plataforma Digital”), conforme link disponível no Manual e Proposta da
Administração (“Manual e Proposta”), e realizar o upload dos documentos necessários para participação
na Assembleia, conforme abaixo descritos, até 26 de abril de 2022 (“Cadastro”). Depois do
credenciamento na Plataforma Digital, o acionista receberá confirmação do Cadastro enviada pela
Plataforma Digital, com as informações para acesso ao sistema eletrônico para participação na
Assembleia, o que não implica a aprovação da documentação enviada para a participação, a qual
caberá à Companhia. Após a aprovação pela Companhia da documentação enviada para cadastro, o
acionista receberá da Companhia uma confirmação de credenciamento para participação na
Assembleia por meio do seu e-mail utilizado para o preenchimento de seu Cadastro conforme acima.
Caso não seja realizado o Cadastro pelo acionista (ou seu respectivo procurador, conforme o caso)
para participar da Assembleia, nos termos acima estabelecidos, ou caso não sejam atendidas as
solicitações de complementação documental e/ou esclarecimentos adicionais que sejam solicitados
pela Companhia, de forma a atestar a regularidade dos documentos, da condição de acionista e de
representação do acionista, até o dia 26 de abril de 2022, não será possível a participação do acionista
na Assembleia. Caso o acionista não receba a confirmação de credenciamento para participação na
Assembleia com até 24 horas de antecedência do horário de início da Assembleia, deverá entrar em
contato com o Departamento de Relações com Investidores da Companhia, por meio do e-mail
ri@aurenenergia.com.br, com até, no máximo, 2 horas de antecedência do horário de início da
Assembleia, para que seja prestado o suporte necessário. A Companhia destaca, ainda, que as
informações e orientações para acesso à Plataforma Digital, incluindo, mas sem limitação, a senha de
acesso, são únicas e intransferíveis, assumindo o acionista (ou seu respectivo procurador, conforme o
caso) integral responsabilidade sobre a posse e sigilo das informações e orientações que lhe forem
transmitidas pela Companhia nos termos do Manual e Proposta. A Companhia não se responsabilizará
por eventuais falhas de conexão ou problemas operacionais de acesso ou equipamentos dos acionistas
(e.g., instabilidade na conexão com a internet ou incompatibilidade da Plataforma Digital com o
equipamento do acionista, entre outros) que possam dificultar ou impossibilitar a participação do
acionista na Assembleia por meio da Plataforma Digital. Informações e orientações adicionais acerca
dos procedimentos para realização do Cadastro e habilitação para participação na Assembleia, bem
como para participação e manifestação do acionista por meio da Plataforma Digital, encontram-se no
Manual e Proposta. Nos termos do art. 126 da Lei das S.A. e do art. 15 do Estatuto Social da Companhia,
para participar da Assembleia, os acionistas ou seus representantes deverão apresentar à Companhia:
(i) cópia simples do documento de identidade com foto do titular (RG, CNH, passaporte, carteiras de
identidade expedidas por conselho profissional e carteiras funcionais expedidas pela Administração
Pública); (ii) comprovante expedido pela instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração
das ações da Companhia com, no máximo, 3 dias úteis de antecedência da data da realização da
assembleia; (iii) cópia simples do instrumento de outorga de poderes de representação e/ou que
comprovem os poderes do representante legal do acionista, devidamente regularizado na forma da lei;
e (iv) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato
contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente com, no máximo, 3 dias
úteis de antecedência da data da realização da Assembleia. O representante do acionista pessoa
jurídica deverá apresentar cópia simples dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão
competente: (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador que
(b.i) comparecer à Assembleia como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para
que terceiro represente acionista pessoa jurídica. No tocante aos fundos de investimento, a
representação dos cotistas na Assembleia caberá à instituição administradora ou gestora, observado o
disposto no regulamento do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo,
além dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à administradora,
deverá apresentar cópia simples do regulamento do fundo. Para participação por meio de procurador, a
outorga de poderes de representação deverá ter sido realizada há menos de 1 ano, nos termos do art.
126, § 1º da Lei das S.A. Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no art. 654, §1º e §2º do Código
Civil, a procuração deverá conter indicação do lugar onde foi passada, qualificação completa do
outorgante e do outorgado, data e objetivo da outorga com a designação e extensão dos poderes
conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante ou, alternativamente, assinatura digital,
por meio de certificado digital emitido por autoridades certificadoras vinculadas à ICP-Brasil ou com
assinatura eletrônica certificada por outros meios que, a critério da Companhia, comprovem a autoria e
integridade do documento e dos signatários. As pessoas naturais acionistas da Companhia somente
poderão ser representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, administrador da
Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no art. 126, § 1º da Lei das S.A. As
pessoas jurídicas acionistas da Companhia poderão ser representadas por procurador constituído em
conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil, sem a
necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou advogado (Processo CVM
RJ2014/3578, julgado em 04.11.2014). Excepcionalmente para a Assembleia, serão dispensados para
os documentos dos acionistas expedidos no exterior, as formalidades de reconhecimento de firmas,
autenticação, notarização, consularização, apostilamento ou tradução juramentada, bastando, nesse
último caso, a sua tradução livre para o português. Os documentos e informações relativos às matérias
a serem deliberadas na Assembleia estarão à disposição dos acionistas na sede e no site da
Companhia (ri.aurenenergia.com.br), da CVM (www.gov.br/cvm) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br), incluindo o Manual e Proposta contendo também informações complementares
relativas à participação na Assembleia e ao acesso por sistema eletrônico. Ressalta-se que não haverá
a possibilidade de comparecer fisicamente à Assembleia, uma vez que será realizada exclusivamente
de modo digital. São Paulo, 29 de março de 2022. Mateus Gomes Ferreira - Presidente do Conselho
de Administração.
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J. PILON S.A AÇÚCAR E ÁLCOOL
CNPJ: 47.254.396/0002-48NIRE: 35.3.0010525.7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordináriaa realizar-se
no dia 29/04/2022, às 10:00 horas, no endereço da sua sede social,localizada na Rua Professor Artur
Ramos, 241, Conjunto 72, Jardim Paulistano,no município de São Paulo, SP, a ﬁm de deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia: I)Ordinária: a) Apreciação e Aprovação do Relatório de Administração,
Balanço Geral, Dem. De Resultados ref. ao exercício encerrado em 31/12/2021; b) Destinação do resultado do exercício; c) Aumento de Capital Social; d) Fixação do montante global da remuneração dos
administradores para o período de maio/2022 a abril/2023; e, f) Outros Assuntos do interesse social.II)
Extraordinária:a) Reforma do Estatuto Social;b) Alteração de endereço da matriz e ﬁlial; c) encerramento de ﬁlial; d) Outros Assuntos do interesse social.Comunicamos que se encontram a disposição no
endereço acima, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2021. São Paulo, 23/03/2022. José Pilon – Presidente do Conselho de Administração.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO
DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO COSAN
BARRACRED COSAN
NIRE 35.400.042.150 - CNPJ N.º 01.439.107/0001-01
AUTORIZAÇÃO BANCO CENTRAL Nº DESPA/REORF-96/2368
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - DIGITAL
KWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŽƉĞƌĂƟǀĂĚĞĐŽŶŽŵŝĂĞƌĠĚŝƚŽDƷƚƵŽĚŽƐ&ƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐĚŽ
'ƌƵƉŽ ŽƐĂŶ ʹ ĂƌƌĂĐƌĞĚ ŽƐĂŶ͕ ĐŽŶǀŽĐĂ ŽƐ ƐĞƵƐ Ϯϰ ĚĞůĞŐĂĚŽƐ Ğŵ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĚĞ ǀŽƚĂƌ͕ ƉĂƌĂ ƐĞ ƌĞƵŶŝƌĞŵ Ğŵ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ĚĞĨŽƌŵĂŝŐŝƚĂů͕ƋƵĞƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚĂŶŽĚŝĂϮϴͬϬϰͬϮϬϮϮ͕ŽďĞĚĞĐĞŶĚŽ
ŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŚŽƌĄƌŝŽƐĞ͞ƋƵŽƌƵŵ͟ƉĂƌĂƐƵĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ͕ĐƵŵƉƌŝŶĚŽŽƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͗01) em 1ª
ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ăƐϬϳŚŽƌĂƐ͕ĐŽŵϮͬϯĚŽƚŽƚĂůĚĞĚĞůĞŐĂĚŽƐĂĐŝŵĂŝŶĚŝĐĂĚŽƐ͖02)ĞŵϮǐĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ăƐϬϴŚŽƌĂƐ͕ĐŽŵ
ĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞŵĞƚĂĚĞĞŵĂŝƐƵŵĚŽƚŽƚĂůĚĞĚĞůĞŐĂĚŽƐĂĐŝŵĂŝŶĚŝĐĂĚŽƐ͖Ğ͕03)ĞŵϯǐĞƷůƟŵĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ăƐϬϵ
ŚŽƌĂƐ͕ĐŽŵĂƉƌĞƐĞŶĕĂŵşŶŝŵĂĚĞϭϬĚĞůĞŐĂĚŽƐ͕ƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂƌĞŵƐŽďƌĞĂƐĞŐƵŝŶƚĞŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͗Ordinária a)
ĂƉƌŽǀĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞĐŽŶƚĂƐĚŽϭǑĞϮǑƐĞŵĞƐƚƌĞƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞϮϬϮϭ͕ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŶĚŽŽZĞůĂƚſƌŝŽĚĂ'ĞƐƚĆŽ͕
ŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀŽĚĂĐŽŶƚĂĚĞ^ŽďƌĂƐĞWĞƌĚĂƐ͕ŽWĂƌĞĐĞƌĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůĞŽZĞůĂƚſƌŝŽĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂƐŽďƌĞĂƐ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ŽŶƚĄďĞŝƐ͖ ďͿ ĚĞƐƟŶĂƌ ĂƐ ƐŽďƌĂƐ ůşƋƵŝĚĂƐ ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ Ğ ĨſƌŵƵůĂ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽ͖ ĐͿ ƌĂƟĮĐĂƌ Ă ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞũƵƌŽƐĂŽĐĂƉŝƚĂů͖ĚͿĞůĞŐĞƌŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͖ĞͿĮǆĂƌŽǀĂůŽƌĚĂĐĠĚƵůĂĚĞƉƌĞƐĞŶĕĂĚŽƐ
ŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͖ĨͿĮǆĂƌŽǀĂůŽƌŐůŽďĂůƉĂƌĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƐŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐĞĚĂƐŐƌĂƟĮĐĂĕƁĞƐĂŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂǆĞĐƵƟǀĂ͖ŐͿĂƉƌŽǀĂƌŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚĞƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂ/ŶƚĞƌŶĂ͖ŚͿĂƉƌŽǀĂƌĂWŽůşƟĐĂĚĞ
ŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ͖ŝͿĂƉƌŽǀĂƌĂĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚĂWŽůşƟĐĂĚĞ^ƵĐĞƐƐĆŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͖ĞũͿĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽĚĞĂƐƐƵŶƚŽƐŐĞrais. Extraordinária ĂͿƌĞĨŽƌŵĂƌƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞŽĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂů͕ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽ;ŝͿŽĂƌƟŐŽϭǑ͕ĞŵƌĂǌĆŽĚĂĂůƚĞƌĂĕĆŽĚĂ
ĚĞŶŽŵŝŶĂĕĆŽƐŽĐŝĂůĚĂŽŽƉĞƌĂƟǀĂƉĂƌĂĂƌƌĂĐƌĞĚͲŽŽƉĞƌĂƟǀĂĚĞĐŽŶŽŵŝĂĞƌĠĚŝƚŽDƷƚƵŽ͖;ŝŝͿŽĂƌƟŐŽϭϳ͕Ğŵ
ƌĂǌĆŽĚĂĞůĞǀĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂůĚĂƋƵŽƚĂͲƉĂƌƚĞƉĂƌĂZΨϯ͕ϱϬ͖;ŝŝŝͿŽƐĂƌƟŐŽƐϵϮĂϵϱ͕ĞŵĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂƐŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐĚŽĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĚŽƌĂƐŝů͕ĞŵĂŶĂĚĂƐĚĞƐĞƵŽİĐŝŽϭϯ͘ϴϲϭͬϮϬϮϭͲͬĞŽƌĨͬd,K͕ĚĂƚĂĚŽĚĞϮϯ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ͖Ğ
ďͿĐŽŶƐŽůŝĚĂƌŽĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂů͕ƐĞĂƉƌŽǀĂĚĂĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚŽŝƚĞŵ͞Ă͟ĂĐŝŵĂ͘ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůŽĐŽƌƌĞƌĄĚĞĨŽƌŵĂ
DIGITALƉŽƌŵĞŝŽĚŽĂƉůŝĐĂƟǀŽKKD͕ŽƋƵĂůƐĞƌĄĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂƚŽĚŽƐŽƐĚĞůĞŐĂĚŽƐ͕ƋƵĞ
ƉŽĚĞƌĆŽƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞǀŽƚĂƌ͘ƐƐĂĞŽƵƚƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉŽĚĞŵƐĞƌŽďƟĚĂƐĚĞƚĂůŚĂĚĂŵĞŶƚĞŶŽƐŝƚĞŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďĂƌƌĂĐƌĞĚ͘ĐŽŵ͘ďƌ͘ĂƌƌĂŽŶŝƚĂͬ^W͕ϮϴͬϬϯͬϮϬϮϮ͘Luís Carlos Veguin - Presidente do Conselho de Administração. Nota:
ŽŶĨŽƌŵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĂZĞƐŽůƵĕĆŽDEŶǑϰϰϯϰͬϭϱ͕ĞŵƐĞƵĂƌƟŐŽϰϲ͕ĂƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐŽŶƚĄďĞŝƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞ
ϮϬϮϭ͕ĞƐƚĆŽăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐŶĂƐĞĚĞĚĂŽŽƉĞƌĂƟǀĂĞƚĂŵďĠŵŶŽƐŝƚĞŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďĂƌƌĂĐƌĞĚ͘ĐŽŵ͘ďƌ.

Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

CNPJ/ME nº 00.242.184/0001-04 - NIRE 35.300.551.362 - Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Na forma das disposições legais e do artigo 6º do Estatuto Social, são convocados os acionistas
titulares de ações ordinárias de emissão da Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (“Armac” ou
“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“Assembleia Geral”) a
ser realizada, em primeira convocação, no dia 29 de abril de 2022, às 10h00, de modo exclusivamente
virtual, via plataforma Microsoft Teams, com a seguinte ordem do dia: a) Em Assembleia Geral Ordinária:
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e vota r o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar acerca da proposta
da Administração da Companhia para destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos relativos
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e (iii) aprovar o montante global da remuneração
dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para o exercício social a
ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; b) Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) aprovar a
alteração do objeto social da Companhia, incluindo-se as atividades de “prestação de serviços de
manejo florestal, incluindo formação e exploração de florestas homogêneas em terras de terceiros,
plantio, arrendamento, beneficiamento, corte de produtos florestais, florestamento e reflorestamento”
e “representação comercial no comércio de máquinas e equipamentos”; (ii) deliberar sobre a
consolidação do Estatuto Social da Companhia; (iii) ratificar, em cumprimento ao disposto no artigo
256 da Lei das S.A., a aquisição, pela Companhia, da totalidade das ações representativas do capital
social total e votante da Bauko Equipamentos de Movimentação e Armazenagem S.A. (“Bauko”), nos
termos do “Contrato de Compra e Venda de Ações”, celebrado em 3 de novembro de 2021, e conforme
aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 2 de novembro
de 2021; e (iv) delibera r sobre a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos
os atos necessários à efetivação das matérias aprovadas na Assembleia Geral. A Assembleia Geral
será realizada de modo exclusivamente virtual, por meio de plataforma digital, nos termos da Instrução
CVM nº 481/09 e em conformidade com as instruções detalhadas na Proposta da Administração e
Manual para a Participação de Acionistas divulgada pela Companhia (“Proposta da Administracão”).
Os acionistas também poderão participar da Assembleia Geral por meio do boletim de voto a distância,
nos termos da Instrução CVM n° 481/09, o qual poderá ser enviado por meio de seus respectivos
agentes de custódia, do escriturador ou diretamente à Companhia, de acordo com as orientações
constantes do próprio boletim de voto a distância e da Proposta da Administração, que estão disponíveis
nos endereços eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão (b3.com.br) e da própria Companhia (ri.armac.com. br). Observados os procedimentos
descritos na Proposta da Administração, os acionistas que optarem por participar da AGE por meio
da plataforma digital deverão enviar previamente à Companhia: (i) extrato da sua posição acionária,
emitido pela instituição custodiante ou pelo agente escriturador das ações da Companhia, conforme
suas ações estejam ou não depositadas em depositário central; e (ii) cópias digitalizadas dos seguintes
documentos: a) Pessoas Físicas: documento de identidade com foto do acionista; b) Pessoas Jurídicas:
(i) último estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos societários que comprovem
a representação legal do acionista; (ii) documento de identidade com foto dos respectivos representantes
legais; e) Fundos de Investimentos: (i) último regulamento consolidado do fundo (caso o regulamento
não contemple a política de voto do fundo, apresentar também o formulário de informações
complementares ou documento equivalente); (ii) estatuto ou contrato social do seu administrador ou
gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que
comprovem os poderes de representação; e (iii) documento de identidade com foto dos respectivos
representantes legais. Na hipótese de participação virtual na Assembleia Geral por meio de procurador,
deverá ser apresentada ainda cópia digitalizada da procuração e dos documentos que comprovem a
identidade do procurador. Por fim, a Companhia informa que todos os documentos relativos às matérias
a serem deliberadas na Assembleia Geral, incluindo a Proposta da Administração, se encontram
disponíveis nos endereços eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (cvm.gov.br) da B3
S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (b3.com.br) e da Companhia (ri.armac.com.br), bem como em sua sede
social. Eventuais esclarecimentos adicionais poderão ser solicitados por meio: (i) do telefone +55 11
4628-1681; (ii) do e-mail: ri@armac.com.br. São Paulo, 28 de março de 2022.

Companhia Brasileira de Alumínio
CNPJ/ME nº 61.409.892/0001-73 | NIRE 35.300.012.763
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária e
Ordinária a ser Realizada em 29 de Abril de 2022
Convocamos os senhores acionistas da Companhia Brasileira de Alumínio, (“Companhia”), a se
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a ser realizada no dia 29 de abril de 2022,
às 14 horas (“Assembleia Geral” ou “AGEO”), de modo exclusivamente digital, nos termos do artigo
121 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”)
e dos artigos 4º e 21-C da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481 de 17 de
dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”) a fim de discutir e deliberar sobre as
seguintes matérias: Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Alterar o Estatuto Social da Companhia,
mediante (a) a alteração da redação do Artigo 40, de forma a incluir um novo parágrafo que estabelecerá
uma reserva estatutária de lucros, e renumerar demais parágrafos do referido dispositivo; e (b) tendo
em vista a deliberação anterior e os últimos aumentos de capital aprovados dentro do limite do capital
autorizado da Companhia, consolidar a redação do Estatuto Social da Companhia. Em Assembleia
Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos
Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii)
deliberar acerca da proposta da Administração da Companhia para a destinação do resultado relativo
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e (iii) fixar a remuneração global anual dos
Administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022.
Informações Gerais: Os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por procurador
constituído nos termos do § 1º do Artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações. Os acionistas ou
seus representantes legais deverão comparecer à Assembleia Geral munidos de documentos
que comprovem a sua identidade e/ou os seus poderes, conforme o caso. Para participarem, os
acionistas deverão acessar o link: https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista.wpconsentimento.
aspx?CtxW0jdnQS4JAgUx1hIBxXHqYNOY/nwcmQvo/7pKYnHtOK0lAFT0rxEdvmRV+uJf, até o dia 27
de abril de 2022, preenchendo todas as informações solicitadas e fornecendo todos os documentos
indicados neste Edital de Convocação e/ou na Proposta da Administração. Os acionistas que não
realizarem o pré cadastro no prazo acima referido não poderão participar da Assembleia Geral, nos
termos do artigo 5º, parágrafo 3º, da Instrução CVM 481. A Companhia acatará como documentos
comprobatórios da condição de acionista os seguintes documentos: (a) extrato expedido pela instituição
financeira depositária das ações escriturais de emissão da Companhia de titularidade do respectivo
acionista, contendo a indicação da respectiva participação acionária, datado de, no máximo, 02 (dois)
dias antes da data da realização da respectiva Assembleia Geral, ou seja, até 27 de abril de 2022; e
(b) original ou cópia autenticada de documento de identificação, reconhecido legalmente como tal,
com foto recente e validade nacional, dentro do prazo de validade, caso aplicável, em se tratando de
pessoa natural; ou (c) instrumento de mandato devidamente outorgado na forma da lei e/ou dos atos
constitutivos do acionista, e no caso de documento lavrado no exterior, sua tradução juramentada para
o português, devidamente registrada no competente cartório de títulos e documentos; ou (d) cópia
autenticada dos atos constitutivos atualizados do acionista e do ato que investe o representante de
poderes bastantes para representação no âmbito de assembleias gerais da Companhia, devidamente
registrados nos órgãos competentes, acompanhados de suas respectivas publicações, no caso de
pessoa jurídica. Os instrumentos de mandato deverão: (i) (a) para o caso de acionistas pessoas físicas,
ter sido outorgados em conformidade com as disposições do parágrafo primeiro do artigo 126 da Lei
das Sociedades por Ações, (b) para o caso de acionistas pessoas jurídicas, ser outorgados nos termos
de seus atos constitutivos e de acordo com as regras do Código Civil Brasileiro, (c) para acionistas que
sejam fundos de investimentos, ser outorgados nos termos de seus atos constitutivos e de acordo com
as regras do Código Civil Brasileiro; (ii) apresentar firmas reconhecidas; e (iii) ser acompanhados dos
documentos que comprovem poderes de representação e identidade do outorgante e do outorgado.
Adicionalmente, observados os procedimentos previstos na Instrução CVM 481, no Formulário de
Referência da Companhia e as instruções contidas na Proposta da Administração para a Assembleia
Geral ora convocada, o acionista também poderá exercer o direito de voto por meio de preenchimento
e entrega do Boletim de Voto à Distância (“Boletim de Voto”) disponibilizado pela Companhia nos
websites da Companhia (https://ri.cba.com.br/) e da CVM (www.cvm.gov.br). As instruções detalhadas
para participação na Assembleia Geral, bem como todos os documentos pertinentes à ordem do dia a
serem analisados ou discutidos na Assembleia Geral, incluindo este Edital de Convocação, a Proposta
da Administração, bem como aqueles exigidos nos termos do artigo 133 da Lei das Sociedades
por Ações e na forma da Instrução da CVM 481 encontram-se disponíveis aos Acionistas, a partir
desta data, na sede social da Companhia, na página de relações de investidores da Companhia
(https://ri.cba.com.br/) e na página da Comissão de Valores Mobiliários (www.gov.br/cvm). São Paulo,
29 de março de 2022. Luis Ermírio de Moraes - Presidente do Conselho de Administração.
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EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES –
ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São
Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 11/04/2022 às 11h00
- VALOR: R$ 1.937.771,74 e 2º leilão público – 13/04/2022 às 11h00 - VALOR: R$ 1.459.246,60.
TATIANA HISA SATO, leiloeira oﬁcial, Jucesp 817, autorizada pelo credor ﬁduciário GALLERIA FINANÇAS
SECURITIZADORA S.A. – CNPJ 34.425.347/0001-06, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo descrito, por
meio de alienação ﬁduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI alterada pelas
Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas condições estabelecidas neste Edital:
IMÓVEL: Casa nº 02, integrante do condomínio denominado Residencial Villa Floresta, com frente para a Rua Raul
Vicente, nº 264, no Bairro Tremembé, 22º Subdistrito, Tucuruvi/SP, com a área total privativa de 456,290m², área
comum de 98,851m² e a área total de 555,141m². Cadastro na Municipalidade sob nº 070.026.0070-2 (em maior
área). OCUPADO. MATRÍCULA: 203.478 – 15º Oﬁcial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. FIDUCIANTES:
SABRINA AMADOR DE OLIVEIRA PRETO CPF 359.212.168-52 E MARCEL SAKAE SOTONJI CPF 269.498.678-16.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 16/03/2022. O arrematante pagará no ato, o valor da arrematação e 5% de
comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura pública, imposto de transmissão, foro,
laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações e todas as despesas que
vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação / reintegração na posse ﬁcará a cargo exclusivo do
arrematante se no caso houver. Venda em caráter ad corpus, vendido no estado em que se encontra, não podendo
o arrematante alegar desconhecimento das condições, características, estado de conservação ou eventual diferença
nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam intimados dos leilões os ﬁduciantes.
Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do edital completo disponível no
site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

29º SUBDISTRITO SANTO AMARO
OFICIAL - MARCO ANTONIO CORREA MONTEIRO
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
ERICSSON RAMOS MAJER, ESTADO CIVILDIVORCIADO, PROFISSÃO SUSHIMAN, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (17/11/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
PAULO MAJER E DE JUSSIARA RAMOS MAJER. KEVLIN FELIX SANTOS,ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO AUXILIAR DE PADARIA, NASCIDA EM ITAPECERICA DA SERRA, SP NO DIA (30/05/
1998), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHADE JOSUE FRANCISCO DOS SANTOS
E DE NADJA FELIX DE OLIVEIRA SANTOS.

Jornal O DIA SP
Edital para conhecimento de terceiros, expedido nos autos de INTERDIÇÃO de Odette Pinto Souza Lima, Requerido por Lilian Souza Lima
Evangelista - Processo nº 1006527-78.2019.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIANA LEAL JUNQUEIRA VIEIRA REBELLO DA SILVA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 06/08/2021 23:14:33, foi decretada a INTERDIÇÃO de
ODETTE PINTOSOUZA LIMA, CPF 369.772.568-85, declarando-o(a) incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como
CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Lilian Souza Lima Evangelista. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo
de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de janeiro de 2022.
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ALEX GUIMARÃES SANTANA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO ENCANADOR, NASCIDO EM
ARACI, BANO DIA(14/01/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE VALDINO
SILVA DE SANTANAE DE ADRIANADE JESUS GUIMARÃES. ALINE FERNANDA LIMA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO DIARISTA, NASCIDA EM LAVRAS, MG NO DIA (10/02/1992), RESIDENTE E
DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE PEDRO FERNANDO LIMA E DE ROSANAALVES DE LIMA.
LUIZ GUSTAVO RIBEIRO RICCA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (01/09/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOSÉ LUIZ RICCA E DE MARIA HELENA RIBEIRO RICCA. LÍVIARAQUEL PEREIRA DA SILVA,
ESTADO CIVILDIVORCIADA, PROFISSÃOTÉCNOLOGA, NASCIDAEM PALMEIRAS, PI NO DIA(16/
11/1979), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE ELIZABETE PEREIRA DASILVA.
IVAN AMORIM, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SPNO DIA (18/05/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JANDIRA DE
JESUS AMORIM. JUDITE VITORIA DO NASCIMENTO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
FAXINEIRA, NASCIDA EM DIAMANTINA, MG NO DIA (02/09/1967), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA.

GILMAR PAULA DASILVA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO EM
JEQUIÉ, BA NO DIA(12/03/1956), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOAQUIM
CAETANO SILVA E DE EDITE DE JESUS SILVA. ANA MARIA CASTRO MEDEIROS, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO APOSENTADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/06/1961),
RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE BENEDICTO MEDEIROS E DEADALGIZA
CASTRO MEDEIROS.

PEDRO MONTEIRO LUNA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ARQUITET O, NASCIDO EM
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SPNO DIA (24/02/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE GUILHERME CASTRO LUNA E DE LUCIANA RIBEIRO MONTEIRO LUNA. CAROLINA DO
AMARALGURGEL CARNEIRO DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ARQUITETA,
NASCIDAEM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/08/1994), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE RODRIGO DE MAGALHÃES CARNEIRO DE OLIVEIRA E DE MARIA CECILIA AMARAL
GURGEL CARNEIRO DE OLIVEIRA.

RENAN BISPO DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TECNICO DE BATERIA,
NASCIDO EM DIADEMA, SPNO DIA (18/01/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRAE DE VANDERLITA NERI BISPO. ISY JULLIANY DE
JESUS AQUINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE TELEMARKETING,
NASCIDA EM ESTÂNCIA, SE NO DIA(03/03/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JOSÉ EDILBERTO CONCEIÇÃO AQUINO JÚNIOR E DE REGIANE DE JESUS.

BRUNO MESSIAS DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CABISTA, NASCIDO EM
DIADEMA, SP NO DIA (04/06/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
CHARLTON RINALDO COSTA DA SILVA E DE SIRLANDE MESSIAS DE OLIVEIRA. ISABELLA
FERNANDES MELO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃOANALISTA FINANCEIRO, NASCIDAEM
SÃO PAULO, SP NO DIA (10/11/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
CHRISTIAN CHARLES DE MELO E DE MAISA FERNANDES DE OLIVEIRA.

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO CONSULTOR DE
SEGUROS, NASCIDO EM ITAPECERICA DA SERRA, SP NO DIA (25/11/1975), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM TABOÃO DASERRA, SP, FILHO DE LAUDELINADE OLIVEIRA GUERRA.PATRICIA
ALVES GROSZ, ESTADO CIVILDIVORCIADA, PROFISSÃOAUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(23/04/1980), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHADE
ROBERTO GROSZ E DE RUTE DAS GRAÇAS ALVES GROSZ.

EDIVANDO SERRA DE MELO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CARRETO, NASCIDO EM
MACAJUBA, BA NO DIA (10/05/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
VALENTIM GOMES DE MELO E DE ISMERALDA MOREIRA SERRA. GEIZA DE OLIVEIRA SILVA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (19/09/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO SENA DA
SILVA E DE ELIANAPEDREIRA DE OLIVEIRA.

BRUNO CAMARGO FRANCISCO MATARAZO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DESIGNER,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/11/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE EDUARDO LUIZ MATARAZZO E DE ADRIANACAMARGO FRANCISCO MATARAZZO.
ANA MARIA TEIXEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE NEGÓCIO, NASCIDA
EM INDAIATUBA, SP NO DIA(15/03/2002), RESIDENTE E DOMICILIADA EM INDAIATUBA, SP, FILHA
DE ODAIR JOSÉ TEIXEIRA E DE SILVIACASSIA DA SILVA TEIXEIRA.
WESLEYDA SILVAFREITAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/10/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE CICEROANDRE DE FREITAS E DE ELIANE FIRMINO DASILVA. ARYANE OLIVEIRADA
SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA(30/09/1999), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE IVANIO
BATISTA DA SILVAE DE DALVA OLIVEIRABATISTADA SILVA.
FELIPE CARLOS DARIO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EXECUTIVO COMERCIAL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/03/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ADILSON CARLOS DARIO E DE ANDREATEIXEIRA DE OLIVEIRA DARIO. ADRIANA
PEREIRA DOS SANTOS, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
NASCIDAEM SÃO PAULO, SPNO DIA(27/04/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE EDILSON PEREIRA DOS SANTOS E DE IRAILDA DOS SANTOS.
VITOR AUGUSTO DA SILVA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (14/02/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ROGÉRIO JOSE DA SILVA E DEANGELA MARIA DASILVA. ISABELLE ALVES PEDACE,ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO ENFERMEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/07/1999),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCOS EDUARDO PEDACE E DE
FABIANAALVES TEIXEIRA.
LEONARDO BAVARESCO, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (12/10/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
DORVILE BAVARESCO E DE IDEIRDE MARIADE CARVALHO BAVARESCO. NICOLE DOS SANTOS
HORIYE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BANCÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(18/11/1986), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ADAUTO HARUO HORIYE
E DE LUCILIA MARIA DOS SANTOS HORIYE.
GUSTAVO FERREIRA GOMES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(31/03/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE OZIEL FERREIRA GOMES E DE ROSEMARY ALVES GOMES. MARIA DE FATIMA DE SOUZA,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO COORDENADORA DE GOVERNANÇA, NASCIDA EM
SERRINHA, RN NO DIA (13/10/1972), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ARLINDO ALBINO DE SOUZA E DE JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO.
ANTONIO NATHAN GONÇALVES MARTINS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR,
NASCIDO EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (29/09/2001), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ADRIANO RIBEIRO MARTINS E DE RAIMUNDA MESQUITA GONÇALVES.
KAMILLY MOREIRA VIANA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA,
NASCIDAEM SÃO PAULO, SPNO DIA(03/12/2003), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE OSEIAS GONÇALVES VIANA E DE DANIELA MOREIRA DE SOUSA.
CARLOSANTONIO MAGNO DA CONCEIÇÃO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SERVENTE,
NASCIDO EM CRUZ DAS ALMAS, BA NO DIA (14/11/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO CORREIA DA CONCEIÇÃO E DE JUTANIA BARBOSA MAGNO.
GILMARA DE ASSIS RODRIGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (28/12/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ERISVALDO DE JESUS RODRIGUES E DE SUELI MATIAS DE ASSIS DOS SANTOS.
LUIS CARLOS FONTES SENA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM
CODÓ, MA NO DIA(06/11/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE FIRME
DE ASSIS SENA E DE RITA FONTES. THAYS VELSCH DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO CORRETORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/06/1986), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE IRENE VELSCH DE OLIVEIRA.
JOÃO LUIS MUNHOZ BASTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MÉDICO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SPNO DIA (23/04/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM ITAPECERICA DA SERRA, SP,
FILHO DE CLAYTON BAST OS E DE SILVANA DONISETE MUNHOZ. CAROLINA DE SOUZA
NASCIMENTO ELIAS, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO ARQUITETA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA(04/01/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO TADEU
DO NASCIMENTO ELIAS E DE CRISTIANE NELI PINTO SOUZA.

JUANN PEREIRA SILVA, ESTADO CIVIL , PROFISSÃO , NASCIDO EM NO DIA (19/09/1993), RESIDENTE
E DOMICILIADO EM LOCAL IGNORADO, FILHO DE JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS SILVA E DE
ADRIANA PEREIRA GOMES. MARIALEONETE DE SOUSA, ESTADO CIVIL , PROFISSÃO , NASCIDA
EM NO DIA (15/12/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA EM LOCAL IGNORADO, FILHA DE ODÍLIO
SEVERO DE SOUZA E DE MARIA DE LOURDES SOUSA.
JUANN PEREIRASILVA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO PORTEIRO, NASCIDO EM ITABAIANA,
SE NO DIA(19/09/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ LUCIANO
DOS SANTOS SILVAE DE ADRIANA PEREIRAGOMES.MARIA LEONETE DE SOUSA,ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO ENCARREGADA DE LOJA, NASCIDA EM BARBALHA, CE NO DIA (15/12/
1989), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ODÍLIO SEVERO DE SOUZAE DE
MARIA DE LOURDES SOUSA.
JOSÉ DOMINGOS BATISTA DE CARVALHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GESSEIRO,
NASCIDO EM EUCLIDES DA CUNHA, BA NO DIA (06/06/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE UBALDINO BATISTADE CARVALHO E DE NEUZADE CARVALHO. ANAPAULA
OLIVEIRASANTOS, ESTADO CIVILDIVORCIADA, PROFISSÃO OPERADORADE RASTREAMENTO,
NASCIDAEM DIADEMA, SP NO DIA (23/11/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JORDELIO BOMFIM SANTOS E DE MARIA SENHORA OLIVEIRA SANTOS.
FABIO ALVES DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SPNO DIA (19/08/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM MAUÁ, SP, FILHO DE GERALDO
RUFINO DE SOUZA E DE GILDÁSIAALVES DE JESUS. VANESSA APARECIDA MIRANDA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM MAUÁ, SP NO DIA (29/06/1990),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM MAUÁ, SP, FILHADE WILSON MIRANDA E DE VIVIANAPARECIDA
JOAQUIM MIRANDA.
RAFAEL LABEGALLINE LEVORATO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AERONAUTA,
NASCIDO EM TUPÃ, SP NO DIA (14/06/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE GILSON ROBERTO LEVORATO E DE CLEIDE SUELI LABEGALLINE LEVORATO. GISELE
KERSCHER, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO AERONAUTA, NASCIDA EM SÃO BENTO
DO SUL, SC NO DIA (24/01/1981), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE SILVIO
KERSCHER E DE ROMILDA KERSCHER.
SERGIO DE LIMA JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSISTENTE DE OPERAÇÕES,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA(19/11/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO EM OSASCO, SP,
FILHO DE SERGIO DE LIMAE DE MARIA ANTONIA SILVERIO.ESTHER VITÓRIA DA SILVA, ESTADO
CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIADEZOIT O DE MARÇO
DE DOIS MILE DOIS (18/03/2002), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHA DE SILAS
JOSÉ DASILVA E DE FABRÍCIA LEITE DASILVA.
DANIEL SAMPAIO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE TI, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA(02/10/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARIA
APARECIDAOLIVEIRA SAMPAIO. STEPHANI FELIX SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ASSISTENTE DE MARKETING, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/12/1998), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ROGERIO AGUIAR DOS SANTOS E DE IZABEL FELIX
DE SANTANA SANTOS.
JOSÉ RAIMUNDO BARRETO SILVA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO REPOSITOR LIDER,
NASCIDO EM DISTRITO DE PATAIBA, MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA, BANO DIA (08/09/1988), RESIDENTE
E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DEANTONIO RODRIGUES DA SILVA E DE VALDICE DOS
SANTOS BARRETO SILVA. JERSICA LUCIANA OLIVEIRA DE ASSIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO RECEPCIONISTA, NASCIDA EM ARAPIRACA, AL NO DIA (02/12/1991), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIZ BARBOSA DE ASSIS E DE MARIA QUITÉRIA
MAGALHÃES DE OLIVEIRA.
GUILHERME GURIAN, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANIMADOR, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (14/05/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ROBERTO GURIAN E DE ZULMIRA SILVA GURIAN. JULIANA FRANCO GARCIA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/08/1986),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE REINALDO GARCIA E DE SHEYLA DA
SILVAFRANCO GARCIA.
DANILOANJOS DOS SANTOS, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO ELETROMÊNICO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (07/06/1999), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOSÉ DANIEL SANTOS DOS ANJOS E DE ADRIANA CLEMENTINO DOS SANTOS. RAQUEL
SANTOS DEANDRADE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDAEM SÃO PAULO,
SP NO DIA (09/01/2000), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CLAUDIO
ROBERTO MOURA DE ANDRADE E DE RAIMUNDA NEIDE SANTOS DE ANDRADE.

GUILHERME WEHRS MATT OS VIEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GERENTE
TRIBUTÁRIO, NASCIDO EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA(11/05/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARIO SERGIO WEHRS MATTOS VIEIRA E DE NORMA WEHRS
MATTOS VIEIRA. RAIENE DUARTE GASPAROTTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ESPECIALISTA EM IMPOSTOS, NASCIDA EM PRESIDENTE PRUDENTE, SPNO DIA (28/09/1991),
RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MÁRCIO LUIZ GASPAROTTO E DE RITA
DE CÁSSIA DUARTE GASPAROTTO.

REINALDO MARTINS DE SOUSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PEDREIRO, NASCIDO
EM JENIPAPO DE MINAS, MG NO DIA(21/11/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOAQUIM MARTINS DE SOUSA E DE APARECIDA DE FÁTIMAMARTINS SOUSA. GISLEI
FERREIRA DE MIRANDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EMPREGADA DOMÉSTICA,
NASCIDA EM JENIPAPO DE MINAS, MG NO DIA(14/11/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE CAMILO FERREIRA DE MIRANDA E DE MARIA DOS ANJOS FERREIRA.

MARCOS FRANCISCO DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PUBLICITÁRIO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/10/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRAE DE MARIALUCIDALVA DOS SANTOS OLIVEIRA.
ROZANA GOMES VENTURA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE RECURSOS
HUMANOS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/06/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
TABOÃO DASERRA, SP, FILHADE KUIZ GOMES VENTURA E DE MARLI BALBINO DO NASCIMENTO.

MARCELO PEDROSO ALBANO PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BANCÁRIO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SPNO DIA (11/07/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JUDAS TADEU ALBANO PEREIRAE DE ROSA PEDROSOALBANO PEREIRA. LUCIANE
DAUMAS NUNUES, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO FUNCIONÁRIA PÚBLICA ESTADUAL,
NASCIDAEM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/09/1987), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE HAROLDO DAUMAS NUNES E DE ANA LUCIA DE SOUZA.

ANDRES ALFONSO OLIVERO MARCANO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO GARÇOM,
NASCIDO EM VENEZUELA NO DIA (19/11/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE ALFONSO RAFAEL OLIVERO SIERRA E DE MARIA EUGENIA MARCANO BARRETO DE
OLIVERO. ZHARAHI MODESTAVILLARROEL BOADAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
OPERADORA DE TELEMARKETING, NASCIDA EM VENEZUELANO DIA (21/09/2001), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE LUIS VILLARROEL E DE ADELFA DEL VALLE
BOADAS DE VILLARROEL.

LEONARDO VINHATICO OLIVEIRA DE CARVALHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
BALCONISTA, NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA (23/08/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE SIDNEI VINHATICO DE CARVALHO E DE VERA LUCIAAPARECIDA DE
OLIVEIRA. ANAÍRES SILVA LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE DE RH,
NASCIDAEM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/04/1992), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ZILTON LUIZ DE LIMA E DE MARIAANA DA SILVA FILHA.

FLADNE PEREIRA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO TÉCNICO EM
SEGURANÇADO TRABALHO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/05/1989), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ PEREIRADE OLIVEIRAE DE MARIA DAS GRAÇAS
DE OLIVEIRA. NATHALIA MARVILA LOPES ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ARQUITETA E URBANISTA, NASCIDA EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP NO DIA (11/12/1995),
RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE RONALDOALVES E DE RAQUELMARVILA
LOPES ALVES.
EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FAXINEIRO, NASCIDO
EM BELÉM, PB NO DIA (19/09/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA E DE MARIA ELZA RODRIGUES DA SILVA. JOSÉFA COSTA
ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA EM DONAINÊS,
PB NO DIA (18/09/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL
FRANCISCO ALVES E DE MARIAAPARECIDA DA COSTA.
ELIASALVES DE SOUSA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO COZINHEIRO, NASCIDO EM NOVA
RUSSAS, CE NO DIA(02/01/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO
BATISTA DE SOUSA E DE LÚCIA ALVES DE SOUSA. LAÍS NÁDJA COSTA ALVES, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM CAMPINAGRANDE, PB NO
DIA(02/05/1995), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADEALESSANDRO LUSTOSA
ALVES E DE ROSILDA COSTA LUSTOSA ALVES.
HENRIQUE PINHEIRO DE OLIVEIRA NETO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COZINHEIRO,
NASCIDO EM PEDRO II, PI NO DIA(11/05/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOSÉ RIBAMAR TEIXEIRA E DE JOANA PINHEIRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA. FERNANDA
TEIXEIRA DE SOUSA,ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO SALADEIRA, NASCIDA EM DOMINGOS
MOURÃO, PI NO DIA (13/04/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA E DE RITA MARIA TEIXEIRA DE SOUSA.
ADILTON AGUIAR SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOT ORISTA, NASCIDO EM
POÇÕES, BA NO DIA (03/03/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
MANOEL SOUSASILVAE DE MATILDE AGUIAR SILVA. ANDREZA GOMES DA SILVA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO SUPERVISORA, NASCIDA EM BREJO SANTO, CE NO DIA (14/06/1989),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ PEREIRA DASILVA E DE RITA
GOMES DA SILVA.
THIAGO RAMOS DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR DE LOJA, NASCIDO
EM MAUÁ, SP NO DIA (11/09/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
NATANAEL GOMES DE LIMA E DE CIRLENE RAMOS DE JESUS. LUZINETE DE SOUSA COSTA,
ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORADE CAIXA, NASCIDA EM BREJO SANTO, CE
NO DIA (27/11/1982), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHA DE SIMIÃO GOMES DA
COSTA E DE MARIA EDILZA DE SOUSA COSTA.
JUAN MANUEL BALMACEDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO
EM ARGENTINA NO DIA (21/03/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ROBERTO ARMANDO BALMACEDA E DE ALICIA NOEMI GONZALEZ. SILVINA NORDENSTOHL,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ECONOMISTA, NASCIDA EM ARGENTINANO DIA (25/08/
1976), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE GUSTAVO EDUARDO
NORDENSTOHL E DE ASUNCÍON MARINA LLANEZA.
LEVI DA SILVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO CORRETOR DE IMÓVEIS, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(16/07/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOSÉ DA SILVEIRA E DE CLOTILDE SILVEIRA. BARBARADE ARAUJO, ESTADO CIVILSOLTEIRA,
PROFISSÃO ASSISTENTE CONTÁBIL, NASCIDAEM SÃO PAULO, SPNO DIA (09/05/1981), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ARMANDO AUGUSTO DE ARAUJO E DE ELIANA
SANTOS NASCIMENTO.

THIAGO DASILVA PEIXE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BALCONISTA, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SPNO DIA (06/02/2000), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARCOS
DA SILVA PEIXE E DE CAROLINE SOARES RAPOSO.ALINE RODRIGUES DA SILVA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA(28/02/2001), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE BENEVAL RODRIGUES DA SILVA E DE ROSEMILDA
MARIADA SILVA.
NUERE MELK PEREIRA DA CUNHA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE TI,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SPNO DIA (14/06/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE GERALDO CAMELO DA CUNHAE DE DIONE PEREIRA DA CUNHA. MYRIAN REGINA
TRIPOLI,ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTADE COMPRAS, NASCIDAEM SÃO PAULO,
SP NO DIA(11/02/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ENZO JULIO
TRIPOLI JUNIOR E DE REGINA CELI DE MORAES SANTOS.
VITOR CARVALHO TOURINHO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃOANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM SALVADOR, BA NO DIA (28/10/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE MARIO FERRARO TOURINHO FILHO E DE MAR THA CARVALHO TOURINHO. PAMELA
RENATA GOMES, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(04/05/1991), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE
ANTONIEL LOPES GOMES E DE NEUSA DOS SANTOS.
SANDRELEY FERREIRA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PEDREIRO,
NASCIDO EM MARIBONDO,AL NO DIA(25/09/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ MILTON FERREIRA DOS SANTOS E DE GEDALVA TAVARES DOS SANTOS.
THAMIRES LOPES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MANICURE, NASCIDA EM
PALMEIRA DOS INDIOS,AL NO DIA (17/07/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JOSÉ CICERO DA SILVA E DE IRILENE LOPES DA SILVA.
RICARDO LANÇA RODRIGUEZ, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO DIRETOR, NASCIDO
EM CAMPINAS, SP NO DIA (24/03/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
MANUEL RODRIGUEZ SEOANE E DE ARLETE APARECIDA LANÇA RODRIGUEZ. FLAVIANE
RODRIGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO RELAÇÕES PÚBLICAS, NASCIDA EM
CURITIBANOS, SC NO DIA(25/10/1978), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ZÉLIA RODRIGUES.
CARLOS ROBERTO DA SILVA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE
LIMPEZA, NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA (10/03/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE CARLOS ROBERTO DOS SANTOS E DE MARIA DA GLORIA DA SILVA. ERIKA
VIVIANE SALOMÃO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA,
NASCIDAEM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/03/1984), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP,
FILHADE BENEDITO ODALIO FERNANDES DA SILVA E DE LUZIA IRENE SALOMÃO.
GUSTAVO FERREIRA DANTAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃOAJUDANTE GERAL, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (01/03/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE MARCONDES DANTAS E DE IVANA FERREIRA DA CRUZ. JULIANA BISPO DOS SANTOS,
ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃOASSISTENTE ADMINISTRATIVAFINANCEIRA, NASCIDAEM
SÃO PAULO, SP NO DIA (22/04/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS E DE ELAINE APARECIDA BISPO DOS SANTOS.
WENDER JOSÉ DA MOTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OPERADOR DE CARGA E
DESCARGA, NASCIDO EM LAGOA FOROMOSA, MG NO DIA (15/05/1985), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃOALEXANDRE DA MOTA E DE MARIADE FÁTIMA
DA MOTA. ENEDINA PEREIRA MARTINS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BABÁ, NASCIDA
EM VIRGEM DALAPA, MG NO DIA (09/10/1980), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JOSÉ DE AMORIM BEZERRA E DE MARIA PEREIRA BEZERRA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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Edital de Citação - Processo Digital nº 1094071-12.2016.8.26.0100 - Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários Requerente:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - Requerido: Aquarella Comércio e Confecções Ltda-epp. Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1059407112.2015.8.26.0100. O Dr. Paulo Rogério santos Pinheiro, Juiz de Direito da 43º Vara Civel - Foro Central Civel, Faz Saber à Aquarela Comércio é Confecções
Ltda-EPP, CNPJ 17.966.531/0001-36, na pessoa de seu representante legal, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma Ação com Procedimento
Comum, objetivando condenar & re 20 pagamento de R$ 80.742,76 (julho/2016), referente ao saldo devedor do Cartão de Credito de Operação nº
ª%STANDOªAªREQUENDAªEMªLUGARªIGNORADO ªFOIªDEFENDAªAªCIAÎÍOªPORªEDITAL ªPARAªQUEªEMªªDIAS ªËªmUIRªAPØSªOSªªDIASªSUPRA ªCONTASTA ª
soh pana da ser considerada revel, ocasião que sera nonmaado curador especial (art. 25/, inciso li, do CPC) presumando-se verdadetras as alegações de
FATØªFORMULADASªPELØªAUTORª!RªªDOª.#0# ª3ERÈªOªPRESENTE ªAlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªª0AULO ªªDEªOUTUBROªDEªªªªªªªªªªªªªªªªª"ª ªªEª
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011376-82.2020.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a HD PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA, CNPJ 10.376.444/0001-80 que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de sentença, movida por Caíque Augusto de Melo Salvador. 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 50.200,00, 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 09 de dezembro de 2020.
[29,30]
JOSÉ ESTEVAM DA SILVA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO EM SÃO
MIGUEL, RN NO DIA (28/12/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ANTONIO ESTEVAM DA SILVA E DE LUCIANA MARIA DE JESUS SILVA. ANA PAULA BRANDÃO
RODRIGUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BABÁ, NASCIDA EM SÃO PAULO, SPNO DIA
(02/02/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE DIOMIDIO CAETANO
RODRIGUES E DE ANA CAETANO RODRIGUES.
MARCELO CHAVES RAMOS DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO,
NASCIDO EM PORTO ALEGRE, RS NO DIA (26/10/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE RAFAEL MARIANTE RAMOS DASILVA E DE SIMONE EDI CHAVES. PAOLA
SILVA,ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO ENGENHEIRAAGRÔNOMA, NASCIDAEM SÃO PAULO,
SP NO DIA (13/01/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE RALF
RICHARDSON DA SILVA E DE MARIA INÊS DE JESUS GONÇALVES DA SILVA.
JOSÉ GERALDO DA COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃOAPOSENTADO, NASCIDO EM
BARRA LONGA, MG NO DIA (16/07/1963), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOSÉ JULIANO DA COSTA E DE RAIMUNDADE CASTRO COSTA. JURACEMA SANTOS, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP NO DIA QUATRO (20/10/1964),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE AURELINA SANTOS.
MARIANO GASTÓN COSMAI, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM BUENOS AIRES - ARGENTINA NO DIA (23/08/1973), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE OSCAR GERÓNIMO COSMAI E DE HILDA CRISTINA MONTERO DE
COSMAI. ANA LÚCIA DE ARAÚJO GRANÃ, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENFERMEIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA(16/06/1990), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE LAÉRCIO LUIZ GRANÃ E DE MARIA LUCIA DE ARAÚJO.
JUAREZ PEREIRA DE AMORIM, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE GERAL,
NASCIDO EM TREMEDAL, BA NO DIA (20/12/1966), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ROOSEVELT DOS SANTOS AMORIM E DE IZELITA PEREIRAAMORIM. ADRIANA
PINHEIRO FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COZINHEIRA, NASCIDAEM TRAIPU,
AL NO DIA (01/11/1975), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE JOSÉ GERÔNIMO
FERREIRA E DE EDITE ALVES PINHEIRO.
LUCAS DA SILVA SALES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BANCÁRIO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SPNO DIA (27/12/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ELIAZAR
FRANCISCO SALES E DE SELMAREGINA GOMES DA SILVA. BEATRIZ LANDI BRITO, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO BANCÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SPNO DIA(04/02/1993), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE FERNANDO BRITO E DE JULIA DENISE LANDI
BRITO.
GUSTAVO EYKEN OSHIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SOFTWARE,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/04/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE AUGUSTO OSHIRO E DE APARECIDA MASSAKO ISHIHARA OSHIRO. ANDREIA
ANSELMO KIMURA, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃOATENDENTE, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (22/03/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE PAULO
APARECIDO KIMURA E DE ROSELI ANSELMO PEREIRA.
WILHAMYS THALLYS RÊGO ALBUQUERQUE, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
ASSISTÊNCIA TÊCNICA DE LAVADORA DE ROUPA, NASCIDO EM JOÃO ALFREDO, PE NO DIA (30/
10/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE WALMIR ALVES DE
ALBUQUERQUE E DE ROSANGELA MARIA DO RÊGO. DEBORA BRAGAALVES, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO CONFEITEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/05/1997),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHADE JOSÉ LUIZ DA SILVAALVES E DE GISLENE
REGINA DOS SANTOS BRAGA.
IVO CESAR ARAUJO DE MORAESALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FUNCIONÁRIO
PÚBLICO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA(07/03/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE CELSO OLIVEIRADE ALMEIDAE DE LUCIENE ARAUJO DE MORAESALMEIDA.
MARINA BASTOS SENA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SPNO DIA (15/01/1993), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE GERSON
MARQUES DE SENA E DE MARIAPAIVA BASTOS.
ROGÉRIO PINTO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO
EM ILHÉUS, BA NO DIA (20/04/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ARSÊNIO RODRIGUES DOS SANTOS E DE MIRALVA PINTO DE JESUS. MARIA APARECIDA
FRANCISCA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DOMÉSTICA, NASCIDA EM
CAFARNAUM, BANO DIA (26/03/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSÉ EVANGELISTA DE OLIVEIRA E DE FLORACÍ FRANCISCA DA CONCEIÇÃO.
FELIPE BERLINI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (15/01/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ANTONIO CARLOS BERLINI E DE IVANIR DOS REIS BERLINI. GEISA COSTA DA SILVA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃOAUDITORA, NASCIDA EM CIPÓ, BANO DIA(28/10/1993), RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ARMÊNIO RODRIGUES DA SILVA E DE GENILZA
BATISTA DA COSTADA SILVA.
HUMBERTO FERREIRA GONDIM JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MECÂNICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/02/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE HUMBERTO FERREIRA GONDIM E DE GERALDA DE FREITAS GONDIM. ELAINE
CRISTINA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE RECURSOS
HUMANOS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/09/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE BENEDITO VIEIRA DOS SANTOS E DE MARINALVAMARIA DOS SANTOS.
DANILO BIZUTTI BALCIUNAS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO EM
HEMOTERAPIA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/05/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JAIRO BALCIUNAS E DE LUCIANA BIZUTTI DE CAMARGO BALCIUNAS.
PATRICIA DE FATIMA BAPTISTELLA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BIÓLOGA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(06/09/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
BRÁS DONIZETI BAPTISTELLA E DE MARCIA MARCELINA JUSTO BAPTISTELLA.
MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROMOTOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(08/12/2000), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOSE ROBER TO DO NASCIMENTO E DE VALDESSA BERNARDO DA SILVA. BRUNA BEATRIZ
JUNQUEIRA MENDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA(11/08/2001), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE FABIO LEANDRO MENDES E DE TATIANE ELIZABETE JUNQUEIRA.
PAULO SERGIO FONSECADA SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ENCARREGADO
DE CORTE, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/01/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ EVANGELISTA DASILVA E DE DOMINGAS FONSECA DASILVA.
LIZIANE DA SILVA COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM
MARAPANIM, PANO DIA (01/09/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
MANOEL PEREIRA DA COSTA E DE LUZIA DASILVA COSTA.
DYEGO GIVAGO VIDAL, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OFICIAL DE MANUTENÇÃO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/02/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE LUIS CESAR VIDAL E DE TEREZINHA KIATKOWSKI. ALESSANDRAPIMENTEL DE
CARVALHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP NO DIA
(05/09/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO PEDRO DE
CARVALHO E DE JOSILDA FRANCISCA PIMENTEL.
MARCOS ROBERTO DOS SANTOS FRISCIO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/07/1974),
RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ DE PAULO FRISCIO E DE SUELI
DOS SANTOS FRISCIO. TANEA FELIX DE CARVALHO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
COPEIRA, NASCIDA EM SERRA PRETA, BA NO DIA (17/02/1976), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHADE CIPRIANO FELIX DE CARVALHO E DE MARIAHELENITA DE CARVALHO.
ISAAC JONATANS KICH HARTMANN, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO,
NASCIDO EM IJUÍ, RS NO DIA(27/06/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE EDUARDO JONATHANS HARTMANN E DE VENI DALVA KICH HARTMANN. JULIANADE FLORIO
COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DENTISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(24/08/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDMILSON MOREIRA
COSTA E DE MARIA MATILDE DE FLORIO COSTA.
KEVYN DOUGLAS XAVIER FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PORTEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/01/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE ROBERTO DOS SANTOS FERREIRAE DE DENAIR XAVIER DASILVA. JACQUELINE LIMARIBEIRO
MACÊDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SPNO DIA (22/12/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
DOURIVAL RIBEIRO MACÊDO E DE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA.
ELINALDO DA SILVA MASCARENHAS,ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SERVENTE DE OBRAS
CIVIL, NASCIDO EM ITABERABA, BA NO DIA (26/08/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE VALMIR RAMOS MASCARENHAS E DE MARIA ROSADA SILVAMASCARENHAS.
LEIDE DAIANE LIMA FERREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA,
NASCIDA EM IBICARAÍ, BA NO DIA(11/06/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ROSALIA LIMA FERREIRA.
FABIO ROCHAGOMES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PINTOR, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP NO DIA(23/01/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ JUVINO
GOMES E DE SUELIA ROCHA GOMES. ANDRÉIA SOUZA SANTANA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO LAVRADORA, NASCIDA EM SOUTO SOARES, BANO DIA (11/04/1983), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ADAILTON BALBINO DE SANTANA E DE ARNALDA
ROSA DE SOUZA.
JONAS MARCOLINO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA(11/04/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO MARCOLINO DA SILVA E DE ADRIANA MARIA DA SILVA.
MÔNICA AGUIAR SANTOS, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDAEM ARACAJU,
SE NO DIA (01/09/1998), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ CLAUDIO
BERNARDO DE JESUS SANTOS E DE MARIA JOSÉ AVELINA DE AGUIAR.
ENÉIAS SAMPAIO DACOSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MESTRE DE OBRAS, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/11/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE EQUIBALDO MENDES DA COSTA E DE SONIA MARIA SAMPAIO DA COSTA. SANTA MIELLY
OLIVEIRA DA COSTA, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO DESIGNER DE SOMBRANCELHA,
NASCIDA EM PEIXOTO DE AZEVEDO, MT NO DIA (05/01/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE MIGUEL JOSÉ DA COSTA E DE ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA.
ANDERSON RAMOS DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTADE SISTEMAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/09/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ADELINO RAMOS DOS SANTOS E DE LUZIAAUXILIADORA TEIXEIRA DOS SANTOS.
RENATA SALZANI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO FONOAUDIÓLOGA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA(24/11/1971), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE WILSON
SYLVIO SALZANI E DE ANNA ELISABETH PERTH SALZANI.
CARLOS FERNANDO DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOT ORISTA
AUTÔNOMO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA(27/11/1961), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO DE ALMEIDA E DE AMÉLIA DE ALMEIDA CHAVES. REINALDA
SANTOS OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO , NASCIDAEM ITABERABA, BA NO DIA
(16/06/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ROQUE GOMES DE
OLIVEIRA E DE BEATRIZ OLIVEIRA SOUZA SANTOS.
GUSTAVO LOPES ROCHA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MONTADOR,
NASCIDO EM DIADEMA, SP NO DIA(24/10/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE FABIO ROCHA DOS SANTOS E DE EDNA LOPES DA SILVA. DEBORA DELMINDO
RODRIGUES, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA(28/02/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSÉ JANILSON RODRIGUES E DE APARECIDA MARIA DELMINDO.
YGOR DE JESUS RODRIGUES, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO ESTAGIÁRIO BANCÁRIO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/07/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE MARCOS PAULO RODRIGUES E DE RAQUEL SILVADE JESUS RODRIGUES. KÉSIA
SCHULTZ ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO JOVEM APRENDIZ, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SPNO DIA (15/11/2000), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHADE ARLINDO
EUZEBIO ALVES NETO E DE MARILENE SCHULTZ ALVES.
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WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
CNPJ nº 23.862.762/0001-00
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2021
Receita: A receita da Will Financeira é composta principalmente através de juros cobrados do rotativo de cartão de crédito, do parcelamento de faturas vencidas
e do uso de limite através de produtos no crédito (como transferências e saques no crédito). Em termos comparáveis, nossa receita de intermediação financeira
cresceu 81%, de R$418 milhões em 2020 para R$755 milhões em 2021. Esse aumento ocorre em especial pelo aumento de clientes na empresa e melhorias
operacionais, como o processo de captação de dívida em distribuidoras e cobrança de clientes em atraso.
Despesas de Intermediação financeira: As despesas financeiras envolvem as nossas despesas com juros, também chamado de custo de "funding", são principalmente despesas com emissão de CDBs e LCs pós e pré-fixados, distribuídos por corretoras parceiras para pessoas físicas. Em 2021, esse custo subiu 71% em
relação ao ano passado, crescimento justificado pelos aumentos do CDI ao longo do ano. Já nossas operações de venda ou transferência de ativos financeiros, que
seriam nossas perdas financeiras, cresceram de R$378 milhões para R$429 milhões de 2020 para 2021. Esse aumento de 23% das despesas financeiras contra
o aumento de 81% de nossas receitas financeiras ajudam a explicar o salto de R$30 milhões negativo para R$206 milhões positivo no nosso resultado financeiro
antes de provisões de perdas.

Despesas com provisão para perdas de crédito: As despesas com provisões para perdas cresceram de R$60 milhões positivo para R$63 milhões negativo, isso
está diretamente relacionado ao crescimento da nossa operação e maturação da nossa carteira de crédito. Utilizamos como método de cálculo a resolução 2.682
do Banco Central.
Despesas Operacionais: As despesas operacionais comportam todos os custos não relacionados diretamente à operação, mas essenciais ao funcionamento da
empresa. Suas principais despesas são com despesas pessoais e administrativas (que incluem despesas com serviços de cobrança e publicidade). No todo, a
linha teve um aumento de R$30 milhões em 2020 para R$50 milhões em 2021. Esse crescimento de despesa é justificado pelo rápido crescimento do negócio
e otimização de processos internos.
Resultado Líquido: O Resultado da operação após tributos e participações nos gera um lucro líquido de R$58 milhões em comparação aos R$36 mil de prejuízo
relativos a 2020.

BALANÇOS PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em Milhares de Reais - R$)

SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em Milhares de Reais - R$)

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Disponibilidades
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
Instrumentos Financeiros
Títulos e Valores Mobiliários
Operações de Crédito
Provisão para Perdas Associadas ao Risco de Crédito
Outros créditos
Ativos Fiscais Diferidos
Investimentos em Participações em Coligadas e Controladas
Imobilizado de Uso
Intangível
Depreciações e Amortizações
Total de Ativo
Passivo
Depósitos e Instrumentos Financeiros
Depósitos
Recursos de Aceites e Emissões de Títulos
Outras Obrigações
Instrumento de Dívida Elegível a Capital
Total do Passivo
Patrimônio Líquido
Capital Social
Aumento de Capital
Reservas de Capital
Reservas de Lucros
Total do Patrimônio Líquido
Total do Passivo e Patrimônio Líquido

Nota

2021
1.976.242
1.100.558
875.684
95.074
14.545
2.085.861

Nota
Capital Social
Aumento de Capital
Saldo em 31/12/2019
40.000
10.000
Aumento de Capital
15
10.000
(10.000)
Prejuízo Líquido do Exercício
15
–
–
Reversão de Reserva
15
–
–
Absorção de Prejuízo
15
–
–
Saldo em 31/12/2020
50.000
–
Mutações no período
10.000
(10.000)
Saldo em 30/06/2021 (reapresentado)
50.000
–
Aumento de Capital
15
–
250.000
Lucro Líquido do Semestre
15
–
–
Constituição de Reserva de Lucros e de Capital
15
–
–
Saldo em 31/12/2021
50.000
250.000
Mutações no período
–
250.000
Saldo em 31/12/2020
50.000
–
Aumento de Capital
15
–
250.000
Lucro Líquido do Exercício
15
–
–
2020
–
–
1.330.458 Reversão de Reserva
15
–
–
307.097 Constituição de Reserva de Lucros
50.000
250.000
1.023.361 Saldo em 31/12/2021
–
250.000
22.905 Mutações no período
13.903
1.367.266 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

50.000
250.000
57.495
2.395
359.890
2.445.751

50.000
–
–
11.997
61.997
1.429.263

2021
175.140
11.241
163.899
981.473
372.155
706.917
(97.599)
1.242.548
45.926
–
13
2.412
(1.761)
2.445.751

5a
5a
6a
7a
7d
8
14c
9
10
9/10
Nota
11a
11b
12
13
15
15
15
15

2020
122.432
996
121.436
451.970
167.916
318.859
(34.805)
812.736
37.956
2.556
307
2.412
(1.106)
1.429.263

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em Milhares de Reais - R$, exceto o número de ações e lucro por ação)
Nota
Receitas de intermediação financeira
Receitas de Operações de Crédito
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
Resultado de Títulos e valores mobiliários
Operações de venda ou de
transferência de ativos financeiros
Despesas de Intermediação financeira
Despesa de juros
Operações de venda ou de
transferência de ativos financeiros
Resultado de intermediação financeira
antes da provisão para perdas esperadas
Despesas com provisão para
créditos de liquidação duvidosa
Resultado de intermediação financeira
Outras receitas/despesas operacionais
Receita de prestação de serviço
Despesa de pessoal
Despesas administrativas
Despesas tributárias
Depreciação e Amortização
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais
Resultado Operacional
Outras Receitas e Despesas
Resultado antes de tributos e participações
Tributos e participações
IRPJ e CSLL correntes
IRPJ e CSLL diferidos
Participações Estatutárias no Lucro
Lucro Líquido (prejuízo) do semestre e exercício
Número de Ações

7c
5b
6b

11c

7d

16a
16b
14b
16b
16c
16c

14a
14a

2021
2º Semestre
Exercício
441.480
755.413
399.063
701.515
4.376
5.942
6.171
5.732

2020
Exercício
418.430
401.820
5.275
(697)

31.870
(372.006)
(77.032)

42.224
(549.541)
(120.319)

12.032
(448.514)
(70.530)

(294.974)

(429.222)

(377.984)

69.474

205.872

(30.084)

(21.105)
(62.794)
60.023
48.369
143.078
29.939
(31.574)
(50.462)
(29.939)
75
278
58
(6.234)
(6.916)
(1.010)
(24.614)
(34.907)
(26.500)
690
(9.457)
(2.308)
(303)
(655)
(608)
–
2.613
1.199
(1.188)
(1.418)
(770)
16.795
92.616
–
–
(1.450)
–
16.795
91.165
–
(7.435)
(33.364)
(36)
(8.673)
(41.149)
–
1.262
7.839
24
(24)
(54)
(60)
9.360
57.802
(36)
300.000.000 300.000.000 50.000.000

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
E EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em Milhares de Reais - R$)

Lucro (Prejuízo) Líquido do semestre e exercício
Resultado Abrangente do semestre e exercício

2021
2º Semestre
Exercício
9.360
57.802
9.360
57.802

2020
Exercício
(36)
(36)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em Milhares de Reais - R$)
Nota
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado líquido do semestre/exercício
Ajustes ao resultado líquido
Depreciação e amortização
16b
Despesa com provisão de liquidação duvidosa
7e
Teste ao valor recuperável de ativos
9
Resultado de IRPJ e CSLL diferidos
14a
Marcação a Mercado - TVM
Juros não realizados
Despesa com provisão para IRPJ e CSLL
14a
Rateio de despesas do 2º sem.
Resultado Ajustado
Variação em ativos e passivos operacionais
(Aumento)/Redução em Títulos e Valores Mobiliários
6
(Aumento)/Redução em Operações de Crédito
7
(Aumento)/Redução em Outros Créditos
8
Aumento/(Redução) em Depósitos
11a
Aumento/(Redução) em Recursos
de Aceites e Emissões de Títulos
11b
Aumento/(Redução) em Outras Obrigações
12
Imposto de renda e contribuição pagos
Fluxo de caixa gerado/(aplicado) nas atividades operacionais
Fluxo de caixa de atividades de Investimentos
Imobilizado de Uso
9
(Aumento)/Redução em Títulos e Valores Mobiliários
6
Fluxo de caixa gerado/(aplicado) em Investimentos
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Aumento de Capital - em dinheiro
15
Reversão de reserva para rateio de despesas do 1º sem.
Fluxo de caixa gerado/(aplicado) nas atividades de financiamento
Caixa e Equivalentes de caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do semestre/exercício
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do semestre/exercício
Aumento/(redução) no Caixa e Equivalentes de Caixa

2021
2º Semestre Exercício

2020
Exercício

9.360

57.802

(36)

303
21.105
301
(1.262)
328
32.562
8.673
22.605
93.975

655
62.794
2.850
(7.839)
328
45.111
41.149
22.605
225.455

603
(60.023)
–
24
–
–
–
–
(59.432)

(101.688) (101.688) (30.740)
(136.836) (388.058) 110.231
(346.259) (452.548) (340.625)
406.627 748.350 220.755
(47.735) (147.677)
26.057
15.924
15.737
15.737
(184.097) (309.960)

(49.183)

–
–
(105.368) (102.878)
(105.368) (102.878)

7
–
7

250.000
(9.909)
240.091
44.600
130.540
175.140
44.600

(6.761)
(2.043)

250.000
–
(9.909)
–
240.091
–
52.708 (108.609)
122.432 231.041
175.140 122.432
52.708 (108.609)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Em milhares de reais, exceto se indicado ao contrário)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (“Will Financeira” ou “Companhia”), foi constituída em 01 de junho de 2015 (originalmente denominada AVISTA S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, teve sua denominação alterada em 14 de dezembro de 2020), com prazo de duração indeterminado,
com o objetivo de praticar operações ativas, passivas e acessórias inerentes às Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento, de acordo com as disposições legais e regulamentares aplicáveis e em vigor. Sua
matriz tem sede e domicílio localizados na Rua Eugênio de Medeiros, nº 303 - 10º andar, conjunto 1001
C - São Paulo/SP. Seus atos societários de constituição foram aprovados pelo Banco Central do Brasil em 02
de dezembro de 2015, iniciando suas atividades a partir de 06 de setembro de 2016. A Companhia, como
resultado de reorganização societária realizada no exercício de 2021 (nota 15), é controlada diretamente
pela Will Holding Financeira Ltda (“Will Holding”), faz parte do Conglomerado Prudencial Will Bank (ou
“Grupo”) do qual ainda faz parte do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP Recupera (“FIDC”) e
tem como controladora final a Will S.A. Instituição de Pagamento (“Will Pagamento” ou “IP”), anteriormente
denominada Supernova S.A. Meios de Pagamentos (“Supernova”). A Sociedade tem como foco de atuação
a concessão de crédito pessoal nas modalidades rotativo e parcelado para clientes da Will Pagamento, aplicando seus recursos próprios e o de terceiros, captados através da emissão de Letras de Câmbio (“LC”) e por
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários (“CDB” e “RDB”). A antiga PAG S.A. Meios de Pagamentos
foi cindida em 10 de dezembro de 2019, originando as empresas Supernova S.A. Meios de Pagamentos
(“Supernova”) e Avista S.A. Administradora de Cartões de Crédito (“Avista Cartões”), que representam dois
negócios segregados: (i) Supernova, detentora do produto digital Pag! cujas operações começaram em 2017,
permitindo aos usuários a emissão de cartões Pag! Mastercard e o acesso a conta digital onde podem realizar
depósitos, fazer saques, transferências, recargas de celular e pagar títulos e convênios; e (ii) Avista Cartões,
cujo financiamento de operações pela Will Financeira foi encerrado no mês de abril de 2020. Em 05 de
outubro de 2020 a Supernova sofreu alteração de sua denominação para Will S.A. Meios de Pagamento,
a mudança da denominação da empresa vai ao encontro da estratégia do Grupo em desenvolver um novo
banco digital com marca forte, direta e simples, que possibilite uma experiência intuitiva e transparente aos
seus clientes, ocorrendo concomitantemente com o desenvolvimento do aplicativo Will Bank. No segundo
semestre de 2021 a Will Pagamentos, realizou uma nova mudança na denominação da empresa que passou
a ser Will S.A. Instituição de Pagamento. Atualmente a Will Financeira que detém as operações em atraso da
Will Pagamentos, as quais tornam-se crédito rotativo, operações de crédito.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis da Companhia para o semestre e exercícios findos em 31 de dezembro de 2021
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes estabelecidas pelo Lei das Sociedades Anônimas nº 6.404/76, com alterações da Lei nº 11.638/07, em conjunto
com as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”) e Conselho Monetário Nacional
(“CMN”) e modelo do documento previsto no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
COSIF. Para fins de divulgação dessas demonstrações contábeis, a Companhia considerou o disposto na
Resolução CMN nº 4.818 de 07 de julho de 2020 e Resolução BCB nº 2 de 12 de agosto de 2020. Em
aderência ao processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade (“IFRS”), o Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC emitiu pronunciamentos relacionados ao processo de convergência contábil internacional, aprovados pela CVM, porém nem todos os pronunciamentos foram recepcionados pelo
BACEN. Desta forma a Will Financeira, na elaboração das suas demonstrações contábeis, considerou para
elaboração dessas demonstrações contábeis os seguintes pronunciamentos contábeis sumarizados abaixo:
Pronunciamento
Resolução
PC 00 (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração
e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro
4.144/12
CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos
3.566/08
CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa
4.818/20
CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas
4.818/20
CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações
3.989/11
CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro
4.007/11
CPC 24 - Eventos Subsequentes
4.818/20
CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
3.823/09
CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados
4.424/15
CPC 41 – Resultado por ação
4.818/20
CPC 46 - Mensuração do Valor Justo
4.748/19
O CMN também editou normas proprietárias que incorporam parcialmente os pronunciamentos emitidos
pelo CPC e são aplicáveis às demonstrações contábeis:
Pronunciamento
Norma CMN
CPC Equivalente
Res. CMN nº 4.524/2016 - Reconhecimento dos efeitos das variações cambiais
resultantes da conversão de transações em moeda estrangeira e de demonstrações
CPC 02 (R2)
contábeis de investidas no exterior e às operações de hedge de variação cambial
de investimentos no exterior
Res. CMN nº 4.534/2016 - Reconhecimento contábil
CPC 04 (R1)
e mensuração dos componentes do ativo intangível.
Res. CMN nº 4.535/2016 - Reconhecimento e registro
contábil dos componentes do ativo imobilizado de uso.

CPC 27

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no princípio da continuidade, usando a convenção
de custo histórico, exceto quando informado de outra forma, conforme descrito no resumo de práticas contábeis. O custo histórico geralmente é baseado no valor das contraprestações pagas em troca de ativos. Moeda
funcional: Os números apresentados nas demonstrações contábeis da Companhia são mensurados usando
a moeda do principal ambiente econômico no qual a entidade gera e despende caixa (“moeda funcional”).
As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia.
Aprovação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis da Companhia para o semestre e
exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram aprovadas e autorizadas para a emissão pela Diretoria
da Companhia, em 25 de março de 2022, considerando os eventos subsequentes ocorridos até esta data.
Reapresentação das Demonstrações Contábeis do saldo inicial do semestre findo em 31 de dezembro de
2021: Foi realizado o estudo de rateio de despesas entre as empresas do grupo durante o 2º semestre de
2021, que refletiu no ajuste de valores relativos ao resultado do 1º semestre de 2021. Nesse sentido, a
Companhia está procedendo a reapresentação das informações presentes nestas demonstrações contábeis e
relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2021, conforme apresentado abaixo, como previsto na NBC
TG, ou CPC 23 (Práticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro):
Original
Ajuste
Reapresentado
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Saldo em 30/06/2021 (Coluna Reservas de Lucro - Legal)
60.438
(9.909)
50.529
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As práticas contábeis adotadas pelo Will Financeira são aplicadas de forma consistente em todos os períodos
apresentados nestas demonstrações contábeis. a) Apuração do Resultado: Em conformidade com o regime
de competência, as receitas e as despesas são reconhecidas na apuração do resultado do período a que
pertencem e, quando se correlacionam, de forma simultânea, independentemente de recebimento ou pagamento. As operações formalizadas com encargos financeiros pós-fixados são atualizadas pelo critério pro rata
die, com base na variação dos respectivos indexadores pactuados, e as operações com encargos financeiros
pré-fixados estão registradas pelo valor de resgate, retificado por conta de rendas a apropriar ou despesas a
apropriar correspondentes ao período futuro. As operações indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas
até a data do balanço pelo critério de taxas correntes. b) Ativos e Passivos circulantes e não circulantes:
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros
serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor poderá ser mensurado com segurança. Um
passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para
liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou
cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. c) Caixa e equivalentes de caixa: Para fins da demonstração dos fluxos de caixa, equivalentes de caixa
correspondem aos saldos de aplicações interfinanceiras de liquidez com conversibilidade imediata, sujeito a
um insignificante risco de mudança de valor e com prazo original igual ou inferior a noventa dias. d) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez: São demonstradas pelos valores de realização e/ou exigibilidade, incluindo os rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais auferidos e/ou incorridos até a data do
balanço, calculados pro rata dia. e) Títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários são avaliados e classificados de acordo com os critérios estabelecidos pela Circular nº 3.068/01 do BACEN. E são
classificados nas seguintes categorias: i) Títulos para negociação: Adquiridos com o propósito de serem
ativa e frequentemente negociados, sendo que os rendimentos auferidos e o ajuste ao valor de mercado são
reconhecidos em contrapartida ao resultado do período. Independentemente do prazo de vencimento, os títulos para negociação são classificados no ativo circulante. ii) Títulos disponíveis para venda: São títulos e
valores mobiliários que poderão ser negociados, porém não são adquiridos com o propósito de serem ativa
e frequentemente negociados, avaliados pelo valor justo em contrapartida à conta destacada do Patrimônio
Líquido dentro de outros resultados abrangentes. iii) Títulos mantidos até o vencimento: São adquiridos com
a intenção e capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento. São avaliados pelo
custo de aquisição, sendo os rendimentos auferidos reconhecidos no resultado do exercício e não havendo
atualização para o valor justo. f) Redução ao Valor Recuperável de Ativos: Os ativos financeiros e não financeiros são avaliados ao final de cada período, com o objetivo de identificar evidências de desvalorização em
seu valor contábil. Se houver alguma indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável do ativo e tal
perda deve ser reconhecida imediatamente na demonstração do resultado. O valor recuperável de um ativo
é definido como o maior montante entre o seu valor justo, líquido, de despesa de venda e o seu valor em uso.
g) Operações de Crédito/Provisão para Perdas: São concedidas de acordo com as políticas de concessão de
crédito da instituição e classificadas em nove níveis de risco de “AA” até “H”. A Provisão para Créditos de
Liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente para a cobertura de eventuais perdas, considerando o provisionamento mínimo requerido na Resolução CMN nº 2.682/99. Os juros referentes
às operações de crédito vencidas até o 59º dia são contabilizados no resultado do período e, a partir do 60º
dia, os juros ficam represados e somente serão apropriados ao resultado quando forem efetivamente recebidos. As operações que estão classificadas no nível “H” são cedidas ao Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não-Padronizados Recupera (FIDC), sendo que essas cessões são efetuadas sem coobrigação. h)
Despesas antecipadas: As despesas antecipadas estão relacionadas a serviços ou produtos pagos de forma
antecipada, e nos quais os direitos e benefícios ou serviços ocorrerão nos períodos futuros, portanto, estes
valores são amortizados ao longo do tempo conforme os direitos e benefícios são transferidos para a Will
Financeira. i) Imobilizado de uso: Avaliado ao custo histórico, deduzido das respectivas depreciações acumuladas e perdas de redução ao valor recuperável. A depreciação é calculada pelo método linear com base
na vida útil econômica dos itens. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são
revisados anualmente, e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.
A vida útil dos itens de imobilizado são: (I) Móveis e utensílios - 10 anos; (II) Máquinas e Equipamentos de
Informática - 5 anos; (III) Benfeitoria em imóveis de terceiros - 5 anos; (IV) Instalações - 10 anos; e (V)
Veículos - 5 anos. Custos subsequentes são incorporados ao valor residual do imobilizado ou reconhecidos
como item específico, conforme apropriado, somente se os benefícios econômicos associados a esses itens
forem prováveis e os valores mensurados de forma confiável. Demais reparos e manutenções são reconhecidos diretamente no resultado, quando incorridos. Um item do imobilizado é baixado após alienação ou
quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou
perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. j) Intangível: O Ativo Intangível
corresponde aos ativos não monetários identificáveis sem substância física, adquiridos ou desenvolvidos pela
Companhia destinados à manutenção da Companhia ou exercidos com essa finalidade. Os critérios de registro e tratamento desses ativos são estabelecidos pelo CPC 04 homologado pela Resolução Bacen
4.534/2016. As licenças de software são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os
softwares e fazer com que estejam prontos para sua utilização também constam no ativo tangível. A vida útil
dos itens de intangíveis é de 5 anos. k) Depósitos a prazo: Estão demonstrados pelo valor captado, acrescidos dos encargos incorridos até a data do balanço. l) Letras de Câmbio: Estão demonstrados pelo valor
captado, acrescidas dos encargos incorridos até a data do balanço. m) Imposto de Renda e Contribuição
Social - correntes e diferidos: O imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e a contribuição social sobre o lucro
líquido (CSLL) corrente originam-se dos impostos a serem recolhidos ou recuperados dentro do exercício. Os
créditos tributários de IRPJ e CSLL são calculados no final de cada exercício sobre prejuízo fiscal e diferenças
temporárias, e são registrados na rubrica “Créditos Tributários”. Os créditos tributários sobre prejuízo fiscal
e base negativa de CSLL serão realizados de acordo com a geração de lucros tributáveis, observando o limite de 30% do lucro real e da base de cálculo da CSLL do período-base. Os créditos tributários são reconhecidos contabilmente com base nas expectativas atuais de realização, fundamentados através dos estudos
técnicos realizados pela administração. A provisão para Imposto de Renda é constituída à alíquota-base de
15% do lucro tributável, acrescido de 10% do adicional de IRPJ sob o excedente de R$240 (duzentos e
quarenta mil reais) ao ano. A CSLL é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável. Em 01.03.2021 foi
publicada a medida provisória (MP) n º 1.034, convertida no dia 14 de julho de 2021 na Lei nº 14.183,
que alterou a Lei nº 7.689/1988 para majorar a alíquota da CSLL devida pelas pessoas jurídicas do setor
financeiro. A CSLL foi fixada em 20%, até 31.12.2021 e 15% a partir de 1º de janeiro de 2022, nos casos
das pessoas jurídicas referidas nos incisos II ao VII do parágrafo 1º do art. 1º da Lei Complementar n º
105/2001. Vale ressaltar que a medida entrou em vigor apenas no 1º dia do 4º mês subsequente ao de sua
publicação. n) Ativos e passivos contingentes, provisões e obrigações legais: Ativos e passivos contingentes
são direitos e obrigações potenciais decorrentes de eventos passados, que será apenas confirmada pela
ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da Companhia. Os
ativos contingentes não são reconhecidos no balanço, exceto quando a Will Financeira entender que a sua
realização for praticamente certa, e geralmente correspondem a ações com decisões favoráveis em julgamento final e inapelável, finalização de processo em decorrência de liquidação por pagamento ou como resultado de um acordo para compensar um passivo existente. Já provisões são reconhecidas nas demonstrações contábeis, quando for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa,
com uma provável saída de recursos para liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes são classificados de acordo com a
probabilidade de perda: Provável: são reconhecidas provisões no passivo; Possível: são divulgados nas
demonstrações contábeis, mas não são constituídas provisões; e Remoto: não requerem provisão e nem
divulgação. As obrigações legais decorrem de processos judiciais relacionados às obrigações tributárias, cujo
objeto de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade que, independentemente da avaliação acerca
da probabilidade de sucesso, têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis. o) Outros passivos: Demais passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos financeiros, ajustado
ao seu valor presente. p) Demonstração dos fluxos de caixa: A demonstração dos fluxos de caixa reflete as
modificações no caixa e equivalentes de caixa que ocorreu no período apresentado utilizando o método indireto. q) Resultado por ação: O cálculo do resultado por ação da Will Financeira é calculado dividindo-se o
lucro líquido atribuível aos acionistas pelo número de ações ordinárias e preferenciais totais no final do
exercício aplicável. r) Resultados recorrentes/não correntes: Conforme definido pela Resolução BCB nº
2/2020, resultados não recorrentes são aqueles que não estão relacionados ou estão relacionados apenas
de forma incidental com as atividades típicas da instituição, e não estão previstos para que ocorram com
frequência em exercícios futuros.
4. JULGAMENTOS, ESTIMATIVAS E PREMISSAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS
a) Julgamentos: A preparação das demonstrações contábeis da Companhia requer que a Administração
faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas,
ativos e passivos, bem como a divulgação de passivos contingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem vida útil do ativo imobilizado, provisão
para créditos de liquidação duvidosa, provisão para redução ao valor recuperável de ativos, provisão para
demandas judiciais e instrumentos financeiros. b) Estimativas e premissas: Com base em premissas, a
Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco
significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos
para o próximo exercício social, estão contempladas abaixo: i) Vida útil de ativos não circulantes: A Companhia revisa anualmente a estimativa de vida útil dos itens do ativo imobilizado levando em consideração as
condições de uso/desgaste, obsolescência tecnológica, manutenção e política de substituição. ii) Provisões
legais para processos cíveis, fiscais e trabalhistas: A Companhia reconhece provisão para causas trabalhistas, cíveis e fiscais. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a
hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância
no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados internos e externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável,
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou
decisões de tribunais. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores
diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Companhia revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente. iii) Provisão para Perdas Associadas ao
Risco de Crédito da Carteira de Crédito: A provisão de crédito é classificada de acordo com o julgamento
da Administração quanto ao nível de risco. Para tanto leva-se em consideração os parâmetros estabelecidos
pela Resolução CMN nº 2.682/1999, que requer a análise periódica da carteira e sua classificação em nove
níveis de risco (rating), sendo AA (risco mínimo) e H (risco máximo), bem como a classificação das operações com atraso superior a 15 dias como operações em curso anormal. A provisão é considerada suficiente
pela Administração e atende ao requisito mínimo estabelecido pela Resolução CMN nº 1.682/1999. iv)
Valor justo de instrumentos financeiros: Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados
no balanço patrimonial não puder ser obtido em mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de
avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quando possível. Contudo, quando isso não for viável, um determinado nível
de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados
observáveis como, por exemplo, indicadores de liquidez, indicadores de crédito e volatilidade. Mudanças
nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado pelos instrumentos financeiros.
5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
a) Composição:
Disponibilidades
31/12/2021 31/12/2020
Depósitos Bancários
517
140
Reservas Livres
10.724
856
11.241
996
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
LTN - Letras do Tesouro Nacional
163.899
97.275
LFT - Letras Financeiras do Tesouro
–
24.161
163.899
121.436
Total
175.140
122.432

Reservas de
Lucro - Legal
Reservas de Capital
1.103
10.931
–
–
–
–
(1.103)
1.103
–
(36)
–
11.998
(1.103)
1.067
–
50.529
–
–
–
–
2.395
6.966
2.395
57.495
2.395
6.966
–
11.998
–
–
–
–
–
(9.909)
2.395
55.406
2.395
57.495
2.395
45.497

Lucro/(Prejuízo)
Acumulados
–
–
(36)
–
36
–
–
–
–
9.361
(9.361)
–
–
–
–
57.801
–
(57.801)
–
–

b) Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez:

Outros Resultados
Abrangentes
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Total do Patrimônio
Líquido
62.034
–
(36)
–
(0)
61.998
(36)
100.529
250.000
9.361
–
359.890
259.361
61.998
250.000
57.801
(9.909)
–
359.890
297.892

31/12/2021
31/12/2020
2º Semestre
Exercício
Exercício
Posição Bancada
4.235
5.752
5.199
Aplicação em Depósito Interfinanceiro
141
190
76
4.376
5.942
5.275
Total
6. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
a) Composição da Carteira de Títulos e Valores Mobiliários por vencimento: Os instrumentos financeiros
estão representados por títulos públicos federais integrantes da carteira própria da Will Financeira e estão
classificados nas categorias de mantidos até o vencimento e mantidos para negociação e podem ser assim
demonstrados:
31/12/2021
31/12/2020
Vencimento
Vencimento
Valor
Até
Depois
Valor Valor de Marcação Até 1 Depois 1
Contábil
1 ano 1 ano Contábil Mercado a Mercado ano
ano
1 - Mantidos para negociação
Letras Financeiras do Tesouro
– 101.361 101.361
–
–
–
–
–
2 - Mantidos até
o vencimento
Letras Financeiras do Tesouro
– 270.794 270.794 270.466
328 56.560 111.356 167.916
– 372.155 372.155 270.466
328 56.560 111.356 167.916
31/12/2021
31/12/2020
b) Resultado de operações com títulos e valores mobiliários:
2º Semestre
Exercício
Exercício
Títulos de Renda Fixa
6.171
5.732
(697)
6.171
5.732
(697)
Total
7. OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Estão representadas por operações geradas majoritariamente através do financiamento de operações de
cartão de crédito da Will Pagamento com remuneração pactuada a taxas pré-fixadas.
a) Composição das Operações de Crédito por rating:
31/12/2021 31/12/2020
Nível de Risco
Carteira
Carteira
A
307.219
173.619
B
96.773
34.693
C
62.090
30.090
D
64.618
22.261
E
62.274
23.398
F
58.359
15.846
G
55.584
17.989
H
–
963
Total Geral
706.917
318.859
Circulante
693.282
313.136
Não Circulante
13.635
5.723
31/12/2021 31/12/2020
b) Composição das Operações de Crédito por vencimento:
307.218
173.618
Curso Normal
40.131
24.350
Parcelas vencidas
Até 14 dias
40.131
24.350
267.087
149.268
Parcelas a vencer
Até 3 meses
254.211
133.769
3 a 6 meses
9.298
8.383
6 a 12 meses
2.919
4.516
Acima de 12 meses
659
2.600
399.699
145.241
Curso Anormal
296.718
101.842
Parcelas vencidas
Até 14 dias
12.805
–
Acima de 14 dias
283.913
101.842
102.981
43.399
Parcelas a vencer
Até 3 meses
82.939
31.168
3 a 6 meses
11.545
5.170
6 a 12 meses
6.077
3.938
Acima de 12 meses
2.420
3.123
706.917
318.859
Total
c) Resultado das Operações de Crédito: As receitas de operações de crédito são advindas da apropriação
de juros da carteira de crédito no montante de R $701.515 (R $401.820 em 2020), e no semestre de
R $399.063 (R $270.550 em 2020). d) Constituição da Provisão para Perdas com Carteira de Crédito
por níveis de risco: Conforme facultado na Resolução CMN nº 2.682/99, por se tratar de operações com
valor abaixo de R$ 50.000, essas operações são inicialmente classificadas no nível de risco “A”, sendo
reclassificadas para níveis de risco “B” até “H” em decorrência da eventual inadimplência verificada nesses
contratos. A provisão para perdas com carteira de crédito é constituída sobre o saldo da carteira das operações de crédito, o mínimo requerido pela Resolução CMN nº 2.682/99. No período anterior era efetuado um
complemento da Provisão, de acordo com a Política interna, no montante de R $1.964 em 31 de dezembro
de 2020, a partir do 2º semestre de 2021, não se fez necessário a provisão complementar, visto a performance histórica da carteira de crédito. Os saldos contábeis das operações de crédito, considerando os níveis
estabelecidos em função da nova política de provisionamento, ficaram assim segregados:
31/12/2021 31/12/2020
Nível de Risco
PDD Total
PDD Total
A
(1.535)
(922)
B
(968)
(368)
C
(1.863)
(958)
D
(6.462)
(2.363)
E
(18.682)
(7.452)
F
(29.180)
(8.411)
G
(38.909)
(13.368)
H
–
(963)
Total Geral
(97.599)
(34.805)
e) Movimentação Provisão para Perdas com Carteira de Créditos:
31/12/2021
31/12/2020
2º Semestre
Exercício
Exercício
Saldo Inicial
(41.690)
(60.023)
71.333
Constituição/(reversão)
330.925
509.655
43.029
Baixas
(268.131)
(386.837)
(174.385)
Saldo Final
21.105
62.794
(60.023)
f) Créditos Renegociados:
31/12/2021 31/12/2020
Créditos Renegociados no Período
111.147
71.593
Baixas por Cessão ao FIDC
9.408
7.335
120.556
78.928
Total
8. OUTROS CRÉDITOS
31/12/2021 31/12/2020
Antecipação de transação de pagamento pós-pago (a)
965.096
744.229
Créditos a receber Will Pagamentos (b)
252.704
40.392
Valores a receber – FIDC Recupera (c)
3.298
1.158
Valores a receber – Incentivo Extraordinário (d)
–
18.925
Devedores Diversos no País (e)
7.436
7.216
Impostos e Contribuições a Compensar (f)
13.696
744
Despesas Antecipadas
318
72
1.242.548
812.736
Total
Circulante
1.242.548
805.774
Não Circulante
–
6.962
(a) Antecipação de Transação de pagamento pós pago: está representado por direitos de crédito decorrentes
de borderôs com deságio junto à Will Pagamento, e representadas por compras autorizadas de cartão de
crédito (carteira não vencida), cujos vencimentos estão previstos para os meses subsequentes ao encerramento das demonstrações contábeis. Tais operações serão convertidas em operações de crédito somente se
as pessoas físicas titulares dos cartões de crédito atrasarem ou parcelarem o pagamento de suas respectivas
faturas mensais. (b) Estão representados por valores a receber da Will Pagamento em decorrência dos valores faturados de créditos a receber, a serem liquidados financeiramente nos meses subsequentes ao balanço.
(c) Estão representados pelas operações de cessão de crédito a serem recebidas do FIDC Recupera. (d) Valor
referente a incentivo extraordinário a receber, referente a contrato de exclusividade fechado com empresa
bandeira de cartão de crédito. (e) Refere-se substancialmente a bloqueios judiciais e a valores a receber
de empresa a qual a Will Financeira teve participações. (f) Valores referentes à impostos e contribuições
a compensar, sendo saldo majoritariamente composto por saldo negativo de IRPJ e CSLL de exercícios
anteriores e outros tributos.
9. IMOBILIZADO DE USO
Saldo
Depreciação
Redução ao
Saldo
Saldo
Contábil
acumulada
valor recuperável
Líquido
Contábil
Móveis e Equipamentos de Uso
6
(1)
–
5
3
Direito de uso de sistemas
301
–
(300)
1
–
Sistema de Comunicação
–
(2)
–
(2)
10
307
(3)
(300)
4
13
Total
10. INTANGÍVEL
31/12/2020
Exercício 2021
Amortização
Saldo Contábil
Saldo Líquido Saldo Contábil
Acumulada
Marcas
1
–
1
1
Desenvolvimento Interno
2.411
(1.758)
654
2.411
2.412
(1.758)
655
2.412
Total
11. DEPÓSITOS A PRAZO E RECURSOS DE ACEITES
a) Segregação de depósitos por prazo de vencimento: Representados por Depósitos a prazo que estão registrados pelo valor captado, acrescido dos encargos “pro rata temporis” até a data do balanço.
31/12/2021
31/12/2020
Vencimento
Vencimento
Acima
Acima
Até 1 ano
Total
Até 1 ano
Total
de 1 ano
de 1 ano
Pré-fixados
269.046
569.936
838.982
37.072
156.867
193.939
Pós-fixados
61.376
200.200
261.576
20.642
87.346
107.988
Interfinanceiro
–
–
–
5.170
–
5.170
330.422
770.136
1.100.558
62.884
244.213
307.097
Total
b) Segregação por vencimento de Recursos de Aceites: Representados por Letras de Câmbio (“LC”) emitidas, captadas com base em taxas pós-fixadas como base na remuneração do CDI e estão registradas pelo
valor captado, acrescido dos encargos “pro rata temporis” até a data do balanço.
31/12/2021
31/12/2020
Vencimento
Vencimento
Acima
Acima
Até 1 ano
Total
Até 1 ano
Total
de 1 ano
de 1 ano
Pré-fixados
81.192
412.987
494.179
100.164
340.457
440.621
Pós-fixados
133.989
247.514
381.503
132.471
450.269
582.740
215.181
660.501
875.682
232.635
790.726
1.023.361
Total
c) Despesas de Juros
2021
2020
2º Semestre
Exercício
Exercício
Depósitos a Prazo
37.514
52.507
58.279
Aceites Cambiais
37.119
64.274
10.337
Outros
2.399
3.538
1.914
77.032
120.319
70.530
Total
12. OUTRAS OBRIGAÇÕES
31/12/2021 31/12/2020
Cobrança e arrecadação de tributos
1.301
–
IOF s/ operações de crédito
1.301
–
26.301
638
Fiscais e Previdenciárias
Impostos de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro
25.412
–
Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros
37
8
Impostos e contribuições sobre salários
31
29
Passivo Fiscal Diferido
131
570
PIS e COFINS
677
–
Outros
13
31
67.472
22.267
Diversas
Despesa de Pessoal
211
200
Provisão para Passivo Contingente
24
1.050
Valores a Pagar a Sociedades Ligadas
28.789
1.559
Receitas de Exercícios Futuros
–
18.925
Credores diversos - Pais (1)
38.448
533
95.074
22.905
Total
Circulante
94.942
5.873
Não Circulante
131
17.032
(1) Estão representados por valores a pagar para a Will Pagamentos e Lift, em decorrência dos valores
faturados de débitos a pagar.
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13. INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEL A CAPITAL
Estão representadas por Letras Financeiras com cláusula de subordinação (LFS), com vencimento previsto
para 31 de julho de 2028, elegíveis para compor o nível II do Patrimônio Líquido de Referência da Will
Financeira, conforme autorização do Banco Central do Brasil. O saldo contábil de 31 de dezembro de
2021 está representado pelo valor de captação de R $12.500, acrescidos da remuneração equivalente a
105% do CDI. Sendo R $14.545, o valor atualizado para 31 de dezembro de 2021 (R $13.903 em 31
de dezembro de 2020).
14. TRIBUTOS
a) Conciliação dos encargos de IRPJ e CSLL:
2021
2020
2º Semestre
Exercício
Exercício
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações
16.795
91.165
–
Participações no Lucro
(24)
(54)
(60)
Resultado antes dos Impostos
16.771
91.111
(60)
Encargo Total do IRPJ e CSLL às Alíquotas
de 25% e 15%, Respectivamente
(6.708)
(36.445)
24
Compartilhamento de custos intragrupo (1)
–
3.964
–
Efeito da Majoração da Alíquota de CSLL (2)
(715)
(853)
–
Adicional de IRPJ
12
24
–
Imposto de Renda e Contribuição Social
(7.411)
(33.310)
24
Impostos Correntes
(8.673)
(41.149)
–
Impostos Diferidos
1.262
7.839
24
(1) Ajuste realizado em decorrência do contrato de compartilhamento de custos firmado entre as empresas
do grupo ao longo do ano de 2021. Como a parcela dos custos rateada referente ao 1º semestre teve impacto diretamente no patrimônio líquido da companhia, as bases de cálculo de IRPJ e CSLL foram ajustadas
a fim de refletir o impacto fiscal do contrato. (2) Majoração da alíquota da CSLL, a partir de julho de 2021
até 31 de dezembro de 2021.
b) Despesas Tributárias:
2021
2020
2º Semestre
Exercício
Exercício
PIS
(1.008)
(2.411)
(308)
COFINS
(6.204)
(14.840)
(1.894)
Outras Despesas Tributárias
(35)
(144)
(106)
Impostos a Recuperar
7.937
7.937
–
Total
690
(9.457)
(2.308)
c) Ativos e Passivos Fiscais Diferidos: Estão representados por créditos tributários constituídos majoritariamente sobre diferenças temporárias decorrentes de provisões para crédito de liquidação duvidosa e sobre
prejuízo fiscal/base negativa de CSLL. Os créditos tributários e passivo fiscal diferido foram refletidos na
demonstração do resultado do exercício e constituídos com base na alíquota vigente na data da expectativa
de realização dos créditos, calculados sobre a seguinte base:
c.1 Ativos Fiscais Diferidos:
31/12/2021 31/12/2020
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
39.040
13.922
Provisão para Fornecedores
133
–
Total dos créditos sobre diferença temporária
39.173
13.922
Prejuízo fiscal e base negativa da CSLL
6.753
24.034
Total IR e CS diferidos ativo
45.926
37.956
c.1 Passivos Fiscais Diferidos:
31/12/2021 31/12/2020
Ajuste ao Valor de Mercado dos Títulos para Negociação
(131)
–
Total IR e CS diferidos passivo
(131)
–
d) Expectativa de Realização
O aproveitamento dos créditos tributários está projetado para ser realizado como segue:
Realização do Crédito Tributário
IRPJ
CSLL
Ano
Adições Temporárias
Prejuízo Fiscal
Adições Temporárias
Base Negativa
Total
2.022
24.483
–
14.690
– 39.173
–
4.221
–
2.533
6.754
2.023
Total
24.483
4.221
14.690
2.533 45.926
e) Valor Presente dos Tributos Fiscais Diferidos
O valor presente dos tributos fiscais é de R$ 44.261 (quarenta e quatro milhões, duzentos e sessenta e
um mil reais), calculados de acordo com a expectativa de realização das diferenças temporárias, prejuízo
fiscal, bases negativas de CSLL, utilizando na projeção da Taxa Selic adotada e no método de fluxo de caixa
descontado, é possível visualizar o cálculo do valor presente do crédito tributário conforme demonstrado no
quadro abaixo:
Ano
IRPJ
CSLL
Valor Contábil
Valor Presente
2.022
24.483
14.690
39.173
37.486
2.023
4.221
2.533
6.754
6.432
Total
28.704
17.222
45.926
43.919
15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O Capital Social da Companhia inicial foi de R$ 40.000 (quarenta milhões de reais), totalmente subscrito
e integralizado, de propriedade de domiciliados no país, representados por 40.000 (quarenta milhões)
de ações, sem valor nominal, sendo 20.000 (vinte milhões) ordinárias nominativas, com direito a voto,
e 20.000 (vinte milhões) preferenciais nominativas, sem direito a voto. Em 09 de dezembro de 2019, a
Will Financeira deliberou pelo aumento de capital social da Sociedade, em moeda corrente, no valor de R$
10.000 (dez milhões de reais), passando o capital social da Sociedade de R$ 40.000 (quarenta milhões
de reais) para R$ 50.000 (cinquenta milhões de reais), mediante a emissão de 10.000 (dez milhões) de
novas ações, com valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, sendo 5.000 (cinco milhões) de novas ações

ordinárias nominativas, com direito a voto, e 5.000 (cinco milhões) de novas ações preferenciais nominativas, sem direito a voto. O aumento de capital social foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 14 de
agosto de 2020. Aumento de Capital: Em 11 de julho de 2021, foi celebrado um acordo de investimento
com o Fundo de Private Equity da XP e com a Atmos Capital, no montante de R $250 milhões na Will
Pagamento, em troca de uma participação minoritária. O contrato prevê a reorganização societária do grupo,
onde a empresa Will Holding Financeira Ltda (“Will Holding”) foi criada em 03 de julho de 2021 e obteve
o controle da Will Financeira em 19 de julho de 2021, sendo reconhecida por equivalência patrimonial.
Adicionalmente, a Will Pagamento obteve o controle da Will Holding em 03 de agosto de 2021, sendo
então a Will Pagamento a controladora da Will Holding e Will Financeira, onde foi realizado um aporte via
aumento de capital pelo valor total do investimento efetuado, com a consequente emissão de 250.000.000
(duzentos e cinquenta milhões) de ações (preferenciais), processo o qual a Will Financeira está aguardando
a homologação do BACEN. Reservas: A Reserva Legal tem por finalidade assegurar a integridade do capital
social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital social. Do lucro líquido
apurado no período, 5% são aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal,
a qual não excederá 20% do capital social. A reserva de capital destina-se, dentre outros, ao registro dos
valores relativos a transações com pagamento baseado em ações ou outros instrumentos de capital a serem
liquidados com a entrega de instrumentos patrimoniais, bem como do lucro apurado na alienação de ações
em tesouraria. Dividendos: O dividendo não será obrigatório no exercício social em que a administração
julgá-lo incompatível com a situação financeira da empresa, podendo a Diretoria propor à Assembléia Geral
Ordinária que distribua dividendo inferior ao obrigatório ou nenhum dividendo. A Companhia não efetuou
distribuição de dividendos no exercício.
16. OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
Conforme descrito na nota 2, a administração procedeu durante o exercício de 2021 um estudo de rateio
de despesas incorridas, resultando em um incremento no nível das despesas operacionais e administrativas
comparativamente ao exercício anterior.
2021
2020
a) Despesa de Pessoal:
2º Semestre
Exercício
Exercício
Proventos
4.399
4.716
464
Benefícios
246
440
303
Encargos sociais
1.523
1.658
168
Honorários de diretores e conselheiros
64
97
74
Treinamento
2
5
1
6.234
6.916
1.010
Total
2021
2020
b) Outras Despesas Administrativas:
2º Semestre
Exercício
Exercício
Serviços Técnicos Especializados (*)
13.823
20.966
18.812
Processamento de Dados
2.508
4.107
3.090
Serviços financeiros
1.378
1.961
2.192
Depreciação e amortização
303
655
608
Publicidade e Propaganda
4.219
4.219
24
Contingências
–
60
240
Outros
2.686
3.595
2.142
24.917
35.563
27.108
Total
(*) Referem-se substancialmente a serviços terceirizados de cobranças contratados pela Will Financeira.
c) Outras Despesas Operacionais:
2021
2020
2º Semestre
Exercício
Exercício
Outras Despesas Operacionais
1.188
1.293
770
Prejuízo com baixa de Empréstimos
–
125
–
1.188
1.418
770
Total
d) Outras Receitas Operacionais
2021
2020
2º Semestre
Exercício
Exercício
Recuperação de Encargos e Despesas
–
(2.613)
1.199
Total
–
(2.613)
1.199
17. PARTES RELACIONADAS
2021
Will S.A. Meios
de Pagamento FIDC Recupera
Total
Ativo
251.786
3.298
255.084
Devedores Diversos no País
14
–
14
Créditos a Receber
251.772
–
251.772
Valores a Receber
–
3.298
3.298
Passivo
(61.373)
(71.382)
(132.754)
Depósitos a Prazo
–
(56.837)
(56.837)
Valores a Pagar a Sociedades Ligadas
(28.789)
–
(28.789)
Credores diversos - Pais
(32.584)
–
(32.584)
Letras Financeiras
–
(14.545)
(14.545)
Resultado
Despesas de Juros
–
(2.532)
(2.532)

Aos Administradores e Acionistas da
Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (“Instituição”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos
de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento em 31 de dezembro de 2021, o desempenho
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil - BACEN. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação à Instituição, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase: Limite de capital regulatório: Conforme descrito em nota explicativa no. 18(a) às demonstrações
contábeis, em 31 de dezembro de 2021 o Índice de Basileia da Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento
e Investimento encontrava-se inferior ao mínimo regulatório requerido. Nossa opinião não está ressalvada
em função deste assunto. Outros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior:
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentados para fins de
comparação, foram auditados por outro auditor independente que emitiu relatório datado de 07 de julho
de 2021, sem ressalvas. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório
do auditor: A Administração da Instituição é responsável por essas outras informações que compreendem
o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório

da Administração, e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em
conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse
respeito. Responsabilidades da Administração pelas demonstrações contábeis: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição continuar
operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração
pretenda liquidar a Instituição ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo
GDDXGLWRULD$OpPGLVVR,GHQWLILFDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HV
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de

DIRETORIA
Felipe Felix Soares de Sousa
Diretor Geral

2020
Will S.A. Meios
de Pagamento FIDC Recupera
Total
Ativo
40.392
1.158
41.550
Créditos a Receber
40.392
–
40.392
Operações de vendas ou transferência de ativos
–
1.158
1.158
Passivo
–
(13.903)
(13.903)
Letras Financeiras
–
(13.903)
(13.903)
Receitas (Despesas)
–
(393)
(393)
Despesas de Juros
–
(393)
(393)
18. ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E CAPITAL
a) Índice de Basiléia: Em decorrência do Acordo de Basiléia III, observadas as normas emanadas pelo Banco
Central do Brasil, as instituições financeiras estão obrigadas a manter o Patrimônio de Referência (PR) compatível com a exposição aos riscos superior ao requerimento mínimo de 8% da relação entre o Patrimônio
de Referência e os Ativos Ponderados pelo Risco (RWA). O Patrimônio de Referência (PR) é composto pelo
Nível I e pelo Nível II, sendo o Nível I composto pelo Capital Principal e Capital Complementar e o Nível
II composto por instrumentos de dívida subordinada. A Will Financeira compõe em seu Nível I apenas de
Capital Principal (basicamente Capital Social Reservas de Capital e Lucros) além dos respectivos ajustes
prudenciais. Já em seu Nível II, possui uma LFS (Letra Financeira Subordinada). Os Ativos Ponderados
pelo Risco (RWA) são apurados conforme a soma da parcela dos riscos de crédito, mercado e operacional.
A Will Financeira utiliza abordagens padronizadas para o cálculo em consonância à regulamentação em
vigor. O Índice de Basileia, da Will Financeira, é de 6,02%, na data-base de 31 de dezembro de 2021
(7,59% em 31 de dezembro de 2020). b) Estrutura de Gerenciamento de Capital: Visa o monitoramento,
o controle e avaliação da necessidade de capital face à exposição a riscos, ao planejamento de metas e os
objetivos estratégicos da instituição. A Will Financeira, além de monitorar a necessidade de capital, adota
uma postura prospectiva, antecipando a necessidade de capital decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado ou no planejamento estratégico. c) Gerenciamento do Risco de Crédito: A exposição ao
risco de crédito pela Will Financeira está ligada à possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não
cumprimento, por determinada contraparte, de obrigações relativas à liquidação de operações de crédito,
envolvendo títulos, valores mobiliários ou aplicações interfinanceiras. Fundamentada na Resolução CMN
nº 4.557/2017, a Companhia dispõe de política de concessão de crédito, realizando operações de crédito
pessoal nas modalidades rotativo e parcelado para clientes das suas coligadas (“Instituição de Pagamento”).
O cálculo da parcela de capital requerido para a cobertura da exposição ao Risco de Crédito é realizado
mediante a abordagem padronizada – RWA CPAD. d) Gerenciamento do Risco de Mercado: O risco de mercado está ligado à possibilidade de perda por oscilação de preços e taxas em função dos descasamentos de
prazos, moedas e indexadores das carteiras ativas e passivas da instituição. Nossas aplicações de recursos
em operações de crédito estão sendo pactuadas com remuneração de taxas pré-fixadas e as captações
através de Recibos de Depósitos Bancários e Letras de Câmbio, na sua grande maioria, por taxas pós-fixadas. O monitoramento de eventos externos que pudessem impactar os fluxos de caixas futuros e a nossa
rentabilidade são continuamente acompanhados pela WIll Financeira. Os eventuais impactos na necessidade de capital para a cobertura da exposição aos riscos de mercado são monitorados através de sistema
informatizado, onde são simuladas as situações de estresse. Um fator relevante de mitigação de riscos é o
prazo médio de vencimento dessas captações, onde aproximadamente 90% vencem a partir de um ano após
o encerramento das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021, enquanto o giro das operações
de crédito, em sua grande maioria é menor que este prazo. O que nos permitiria adotar eventuais medidas
de proteção contra a eventual e futura elevação de taxas de juros. Outro mitigador importante é o fato da Will
Financeira não manter operações classificadas na carteira de negociação. O cálculo da parcela de capital
requerido para a cobertura das exposições não classificadas na carteira de negociação é realizada através
da parcela RBAN. e) Gerenciamento do Risco Operacional: Risco Operacional é a possibilidade de ocorrência
de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de
eventos externos. Inclui o risco legal, associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados, bem
como a sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e a indenizações por danos a terceiros
decorrentes das atividades desenvolvidas. Conforme facultado na Resolução CMN nº 4.557/2017, a Will
Financeira calcula a parcela para a cobertura da exposição a esse risco pelo método do Indicador Básico.
No período entre o início das atividades e o encerramento das demonstrações contábeis de 31 de dezembro
de 2021, não foram registradas perdas materiais decorrentes de eventos relacionados à risco operacional. f)
Gerenciamento do Risco de Liquidez: O risco de liquidez define-se como a possibilidade de a instituição não
ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, incluindo
as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas. Existe uma política de caixa mínimo em vigor para gerenciar o risco de liquidez e esta política tem
o objetivo de garantir recursos suficientes para suas obrigações de curto prazo. Além disso, a Will Financeira
avalia de forma recorrente possíveis cenários de estresse e seus impactos nos índices de liquidez. Eventuais
descasamentos entre ativos e passivos são monitorados, considerando o impacto de condições extremas
de mercado, a fim de avaliar a sua capacidade de realizar ativos ou de reduzir alavancagem. A Política de
Gerenciamento de Risco de Liquidez foi estabelecida com base nas diretrizes do Banco Central do Brasil e do
Comitê da Basiléia, e nas melhores práticas sugeridas pelo Institute of International Finance no Principles of
Liquidity Risk Management, procurando proporcionar a permanente adequação do gerenciamento à natureza
das operações, à complexidade dos produtos e à dimensão da exposição a risco de liquidez da Instituição.
CONTADOR

Ricardo Saad Neto
Diretor Corporativo

Marlon Soares Fernandes
CRC 1SP-295873/O-5

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Boviel-Kyowa S.A. Consultoria e
Planejamento - Em Liquidação
CNPJ nº 43.519.966/0001-42
Aviso aos Acionistas
Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, à Rua Tijuco Preto, 1581, Tatuapé, SP/SP,
os documentos a que se refere o artigo 133, Lei 6.404/76, relativo ao exercício
encerrado em 31/12/2021. Arujá, SP, 22/03/2022. Tsukasa Arakawa, Liquidante.

Pirapora Agropecuária S/A
Companhia Fechada
CNPJ nº 83.699.231/0001-62 - NIRE nº 35300484011
Aviso aos Acionistas
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede da Companhia, na Avenida Brigadeiro Luis
Antônio, 2344, 13º andar, conjunto 134, sala 2, Jardim Paulista, São Paulo - SP, os documentos a que se
refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021. São Paulo,
24 de março de 2022.
Márcio Koiti Takiguchi - Diretor Presidente.
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Sequoia Logística e Transportes S.A.
CNPJ/ME nº 01.599.101/0001-93 - NIRE nº 35.300.501.497
Companhia Aberta
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os Senhores Acionistas da Sequoia Logística e Transportes S.A. (“Companhia”) para a
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada, em primeira convocação,
no dia 25 de abril de 2022, às 10:00 horas, de forma exclusivamente digital, nos termos do artigo 4º,
§2º, inciso I e artigo 21-C, §§2º e 3º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme
alterada (“ICVM 481/09”), por meio da plataforma digital Ten Meetings (“Plataforma Digital”) para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia (“Assembleia” ou “AGOE”): Em Assembleia Geral Ordinária:
1. Examinar, discutir e votar as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; 2. Deliberar sobre a proposta da administração da Companhia para destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021;
3. Fixar o valor da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de
2022; 4. Fixar o número de 7 (sete) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia;
5. Deliberar sobre o enquadramento dos candidatos a membros independentes do Conselho de Administração da Companhia ao critério de independência do Regulamento do Novo Mercado; e 6. Eleger
os membros do Conselho de Administração da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária:
7. Deliberar sobre a mudança do Estatuto Social da Companhia mediante a alteração do artigo 5º,
caput, para refletir as variações do capital social da Companhia e do número de ações em que se encontra dividido até a data da Assembleia, nos termos descritos na Proposta da Administração; e 8.
Consolidar o Estatuto Social da Companhia. Procedimentos para participação: A Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, nos termos da ICVM 481/09 e em conformidade com as instruções detalhadas no Manual e Proposta da Administração para a Assembleia divulgada pela Companhia
(“Proposta da Administração”). Por meio desta decisão, a Companhia reitera seu compromisso com a
adoção das medidas de combate à pandemia da COVID-19 e com a segurança de seus acionistas e
colaboradores e das comunidades das regiões onde atua. Dessa forma, a participação do acionista
somente poderá se dar: (a) pelo envio do boletim de voto a distância (“Boletim”), nos termos da ICVM
481/09, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida para a votação a distância constam no Boletim que pode ser acessado nos websites indicados no fim deste Edital; ou (b) via
Plataforma Digital, caso em que o acionista poderá: (i) simplesmente participar da Assembleia, tenha
ou não enviado o Boletim; ou (ii) participar e votar na Assembleia, observando-se que, quanto ao acionista que já tenha enviado o Boletim e, caso queira, vote na Assembleia via Plataforma Digital, todas as
instruções de voto recebidas por meio de Boletim serão desconsideradas pela mesa, nos termos do art.
21-W, §5º, da ICVM 481/09. Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 126 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), o acionista pode participar ou
ser representado na Assembleia: (i) se pessoa natural, por procurador constituído há menos de 1 (um)
ano (que seja acionista, administrador da Companhia, advogado regularmente inscrito nos quadros da
Ordem dos Advogados do Brasil ou instituição financeira), (ii) se pessoa jurídica, por seus representantes legais ou por procurador nomeado nos termos de seus atos constitutivos, (iii) se fundo de investimento, pelo seu administrador e/ou gestor ou, ainda, por procurador nomeado nos termos de seus atos
constitutivos e, em qualquer caso, de acordo com as regras da legislação aplicável. O acionista ou seu
representante legal, objetivando assegurar a sua participação na Assembleia, deverão acessar o site
da Companhia, no endereço https://www.tenmeetings.com.br/assembleia/portal/?id=8131432D08ED,
preencher o seu cadastro e anexar todos os documentos necessários para sua habilitação para participação e/ou voto na Assembleia descritos na Proposta da Administração, com, no mínimo, 2 (dois) dias
de antecedência da data designada para a realização da Assembleia, ou seja, até o dia 23 de abril de
2022. Após a aprovação do cadastro pela Companhia, o acionista receberá seu login e senha individual para acessar a plataforma por meio do e-mail utilizado para o cadastro Conforme o disposto no artigo
141 da Lei das Sociedades por Ações e no artigo 3º da Resolução CVM nº 70, de 22 de março de 2022,
acionistas representando pelo menos 5% (cinco por cento) do capital social da Companhia poderão
requerer a adoção do processo de voto múltiplo, observado o prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas
de antecedência em relação à data de realização da Assembleia ora convocada. Encontram-se à disposição dos acionistas no Departamento de Relações com Investidores da Companhia, na Cidade de
Embu das Artes, Estado de São Paulo, na Avenida Isaltino Victor de Moraes, nº 437, Térreo, Módulo D,
Bloco 100, Vila Bonfim, CEP 06806-400 e nos websites da Companhia (https://ri.sequoialog.com.br/),
da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br) toda documentação pertinente às matérias que
serão deliberadas na Assembleia, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e da ICVM 481. Os
documentos elencados no artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações foram publicados no jornal “O
Dia SP”, bem como na página do mesmo jornal na internet na edição referente aos dias 12, 13 e 14 de
março de 2022, sendo, portanto, dispensada a publicação do aviso previsto no artigo 133, parágrafo 5º,
do mesmo dispositivo.
Embu das Artes-SP, 25 de março de 2022
Gregory Louis Reider
26 e 29/03
Presidente do Conselho de Administração

Hidrovias do Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 12.648.327/0001-53 – NIRE 35.300.383.982 – Companhia Aberta
Aviso aos Acionistas
A Hidrovias do Brasil S.A. (B3: HBSA3) (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no Artigo 133
da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), comunica aos seus acionistas e ao mercado
em geral que os documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 a
que se refere o artigo 133 da Lei das S.A. e o artigo 25 da Instrução da CVM nº 480/09, conforme
alterada, encontram-se disponíveis na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 7º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020, na página de
Relações com Investidores da Companhia (www.hbsa.com.br/ri) e na página da Comissão de Valores
Mobiliários (www.gov.br/cvm), na forma da legislação aplicável. São Paulo, 25 de março de 2022.
André Kinjo Kubota – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
(26, 29 e 30/03/2022)

ALPHAVILLE S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME: 16.811.931/0001-00 - NIRE: 35.300.442.296
AVISO AOS ACIONISTAS
ALPHAVILLE S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no caput do artigo 133 da Lei Federal nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), comunica aos senhores
acionistas que os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, relativos ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a serem apreciados na Assembleia Geral Ordinária da Companhia
a ser realizada no dia 30 de abril de 2022, estarão disponíveis na sede social da Companhia, localizada na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05.425-70, bem
como disponibilizados no sistema da CVM/B3 e no site da Companhia no dia 31 de março de 2022. Comunicamos,
ainda, que, em consonância com o artigo 133, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, os referidos
documentos serão oportunamente publicados no jornal “Jornal O Dia”.
São Paulo, 29 de março de 2022.
KLAUSNER HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA - Diretor Presidente
GUILHERME DE PUPPI E SILVA - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

15ª Vara Cível Foro Regional II - Santo Amaro - SP. CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS Processo nº 101554155.2020.8.26.0002 O MM. Juiz da 15ª Vara Cível Foro Regional II - Santo Amaro - SP, Dr. Márcia Blanes.
FAZ SABER a EMPÓRIO DO ALHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/MF nº 27.096.681/
0001-90, Ação: Execução, reqte: Polico Comercial de Alimentos Ltda, objetivando o recebimento de R$
6.318,25 (março/2020) representada por Duplicata, e não localizados os requeridos, expede-se edital para
que, pague no prazo de três dias o valor estampado na petição inicial, mais custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o débito exequendo, sendo que, no caso de pronto pagamento no prazo de
três dias, ficam reduzi dos à metade, ou querendo apresente embargos no prazo de quinze dias, será nomeado
curador especial em caso de revelia.Afixe - se e Publique-se na forma da lei. São Paulo-SP. J - 26 e 29/03

auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
IDOVLILFDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV2EWHPRVHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRV
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Instituição.
 $YDOLDPRV D DGHTXDomR GDV SROtWLFDV FRQWiEHLV XWLOL]DGDV H D UD]RDELOLGDGH GDV HVWLPDWLYDV FRQWiEHLV
HUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHOD$GPLQLVWUDomR&RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomRGRXVRSHOD$GPLnistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa
em relação à capacidade de continuidade operacional da Instituição. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Instituição a não mais se manter em continuidade opeUDFLRQDO$YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQFOXVLYH
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 25 de março de 2022
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Dario Ramos da Cunha
Auditores Independentes Ltda.
Contador
CRC nº 2 SP 011609 /O-8
CRC nº 1 SP 214144/O-1

Citação - Prazo 20 dias. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (0020355-95.2018.8.26.0100)
- Processo principal: 0025933-35.2001.8.26.0100. A Dra. Priscilla Bittar Neves Netto, Juíza de Direito
da 36ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Wilson Barbosa Junior, CPF 260.512.058-96, que nos
autos da ação de Procedimento Comum, tendo como corréus Marcelo Heidrich Neto e outros, requerida
por Tatiana Peñuela Ciocchetti, foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica
da empresa W.B.J. Publicidade e Propaganda Eireli-ME, CNPJ 03.886.890/0001-79, objetivando integrar
seus sócios, no polo passivo da presente ação, possibilitando-se, assim, o alcance de bens, os quais
garantirão o débito em litígio. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para
TXH HP  GLDV D ÀXLU DSyV RV  GLDV VXSUD FRQWHVWH H UHTXHLUD DV SURYDV FDEtYHLV VHQGR QRPHDGR
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações
GHIDWRIRUPXODGDVSHODDXWRUD $UWGR1&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGR
São Paulo, 28.01.2022.
B 29 e 30/03

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010551-64.2022.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea de Abreu e Braga, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) BRUNO VALADARES DE ALMEIDA, CPF 105.656.667-11, que por este Juízo, tramita de um incidente
de Cumprimento de sentença, distribuído por BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados - BSM e outro. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, 82º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
%$)4!, ª PARAª QUE ª NOª PRAZOª DEª ª QUINZE ª DIASª ÞTEIS ª QUEª mUIRÈª APØSª Oª DECURSOª DOª PRAZOª DOª PRESENTEª EDITAL ª PAGUEª
Aª QUANTIAª DEª 2ª   ª DEVIDAMENTEª ATUALIZADA ª SOBª PENAª DEª MULTAª DEª ª SOBREª Oª VALORª DOª DÏBITOª Eª HONORÈRIOSª
ADVOCATÓCIOSªDEªªARTIGOªªEªPARÈGRAFOS ªDOª#ØDIGOªDEª0ROCESSOª#IVIL ª&ICAªCIENTE ªAINDA ªQUEªNOSªTERMOSªDOªARTIGOª
ª DOª #ØDIGOª DEª 0ROCESSOª #IVIL ª TRANSCORRIDOª Oª PERÓODOª ACIMAª INDICADOª SEMª Oª PAGAMENTOª VOLUNTÈRIO ª INICIA SEª Oª PRAZOª
DEªªQUINZE ªDIASªÞTEISªPARAªQUEªOªEXECUTADO ªINDEPENDENTEMENTEªDEªPENHORAªOUªNOVAªINTIMAÎÍO ªAPRESENTE ªNOSªPRØPRIOSª
AUTOS ª SUAª IMPUGNAÎÍOª 3ERÈª Oª PRESENTEª EDITAL ª PORª EXTRATO ª AlXADOª Eª PUBLICADOª NAª FORMAª DAª LEIª .!$!ª -!)3ª $ADOª Eª
B 29 e 30/03
passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de março de 2022.
3ª VARA CÍVEL DO FORO DE CAMPINAS-SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0027008-03.2020.8.26.0114. O Dr. EDUARDO BIGOLIN,
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. FAZ SABER a ANDRÉ
FELIX DOS SANTOS, CPF 882.006.124-49 e LUZINETE MARIA DOS SANTOS, CPF 783.530.924-68, que lhes foi
proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de CAMOZZI DO BRASIL
LTDA, alegando em síntese: que não houve sucesso na loFDOL]DomRGHEHQVGDHPSUHVDH[HFXWDGD³0.5(TXLSDPHQWRV
Industriais Ltda´, sendo os requeridos desta ação os sócios remanescentes da executada, conforme certidão da JUCESP,
assim, requer a desconsideração da personalidade jurídica da executada, a fim de que conste, no polo passivo da
demanda principal, seus sócios, como meio de sanar a dívida. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, se manifestem e requeiram as provas cabíveis nos termos do artigo 135 do
CPC. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados 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
Campinas, aos 23 de fevereiro de 2022.

REVITA ENGENHARIA S.A.

Hidrovias do Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 12.648.327/0001-53 – NIRE 35.300.383.982 – Companhia Aberta
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 27 de abril de 2022
A Hidrovias do Brasil S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 7º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 12.648.327/0001-53 (“Companhia”), vem, pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) convocar
os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia Geral”), sob a
forma exclusivamente digital, nos termos do artigo 4º, § 2º, inciso I e artigo 21-C, §§ 2º e 3º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 481”), a ser realizada, em
primeira convocação, no dia 27 de abril de 2022, às 09:00 horas, através da plataforma digital Zoom
(“Plataforma Digital”), para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Examinar, discutir e votar as
Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório e Parecer dos Auditores
Independentes e do Relatório Resumido e Parecer do Comitê de Auditoria não Estatutário, referentes
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; 2. Examinar, discutir e votar o Relatório da
Administração e respectivas Contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2021; 3. Aprovação da Proposta da Administração para a destinação dos
resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; 4. Eleição dos membros para
compor o Conselho de Administração da Companhia; 5. Eleição do Presidente e Vice-Presidente do
Conselho de Administração; 6. Enquadramento dos candidatos para o cargo de membro independente
do Conselho de Administração, conforme proposta da Administração; e 7. Aprovação da remuneração
anual e global dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de
dezembro de 2022. Informações Gerais: 1. A Proposta da Administração (“Proposta”) contemplando
toda a documentação relativa às matérias constantes da Ordem do Dia, o boletim de voto a distância
(“Boletim”), os demais documentos previstos na ICVM 481 e outras informações relevantes para o
exercício do direito de voto na Assembleia Geral, foram disponibilizados aos acionistas da Companhia
nesta data, na forma prevista na ICVM 481, e podem ser acessados através dos websites da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.gov.br/cvm), da Companhia (ri.hbsa.com.br) e da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”) (www.b3.com.br). 2. Os documentos do artigo 133 da Lei das Sociedades por
Ações encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia localizada na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 7º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, nos
websites da Companhia (ri.hbsa.com.br) e da CVM (www.gov.br/cvm). 3. No que se refere à deliberação
para eleição dos membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, para efeitos
do que dispõe o artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações, nos termos do artigo 1º da Instrução
CVM 165, de 11 de dezembro de 1991, conforme alterada, bem como o artigo 4º, inciso I, da ICVM
481, o percentual mínimo sobre o capital votante necessário à requisição da adoção do voto múltiplo
é de 5% (cinco por cento) do capital social da Companhia. 4. A Assembleia Geral será realizada de
modo exclusivamente digital, razão pela qual a participação do acionista somente poderá ser: (a) via
boletim de voto a distância, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida
para a votação a distância constam do item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia e do
Boletim, que podem ser acessados nos websites mencionados acima; e (b) via Plataforma Digital,
pessoalmente ou por procurador devidamente constituído nos termos do artigo 21-C, §§ 2º e 3º da
ICVM 481, caso em que o acionista poderá: (i) simplesmente participar da Assembleia Geral, tenha
ou não enviado o Boletim; ou (ii) participar e votar na Assembleia Geral, observando-se que, quanto
ao acionista que já tenha enviado o Boletim e que, caso queira, vote na Assembleia Geral, todas as
instruções de voto recebidas por meio de Boletim serão desconsideradas. 5. Documentos necessários
para acesso à Plataforma Digital: Nos termos do artigo 5º, § 3º da ICVM 481, os acionistas que pretenderem participar da Assembleia Geral deverão enviar para o e-mail ri@hbsa.com.br, com solicitação
de confirmação de recebimento, em até 2 (dois) dias antes da Assembleia Geral (i.e., até o dia 25
de abril de 2022), solicitação de suas credenciais de acesso à Plataforma Digital acompanhada dos
documentos indicados no Manual para Participação da AGO. A Companhia ressalta que não será
admitido o acesso à Plataforma Digital de acionistas que não apresentarem os documentos
de participação necessários no prazo aqui previsto. A Companhia dispensará a necessidade
de notarização, consularização, apostilamento e tradução juramentada de todos os documentos
de representação do Acionista, e do envio das vias físicas dos documentos de representação dos
Acionistas para o escritório da Companhia, bastando o envio de cópia simples das vias originais de
tais documentos para o e-mail da Companhia indicado acima. 6. Informações detalhadas sobre as
regras e procedimentos para participação e/ou votação a distância na Assembleia Geral, inclusive
orientações sobre acesso à Plataforma Digital e para envio do Boletim de Voto a Distância, estarão
disponíveis na Proposta de Administração da Companhia e demais documentos a serem divulgados
nos websites da CVM (www.gov.br/cvm), da Companhia (ri.hbsa.com.br) e da B3 (www.b3.com.br). São
Paulo, 25 de março de 2022. Bruno Pessoa Serapião – Presidente do Conselho de Administração
(26, 29 e 30/03/2022)

CNPJ/ME 08.623.970/0001-55 - NIRE 35.300.338.952
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22 de Fevereiro de 2022
Data, Hora, Local: 22.02.2022, às 09:00, na sede social, na Avenida Gonçalo Madeira, 400 FR, térreo, sala
1, São Paulo/SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva (Presidente),
Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos (Secretária). Deliberações Aprovadas: distribuição de
dividendos provenientes da reserva de lucros da Companhia, no importe de R$29.328.000,00. Encerramento:
Nada mais. São Paulo, 22.02.2022. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente, Célia Maria
Bucchianeri Francini Vasconcellos - Secretária. Acionista presente: Solví Participações - Por Celso
Pedroso e Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos Patrícia Bicudo Barbosa. JUCESP nº 147.272/22-1 em
21.03.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SOLVÍ PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME Nº 02.886.838/0001-50 - NIRE 35.300.158.903
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de Fevereiro de 2022
Data, Hora, Local: 22.02.2022, as 17hs, na sede social, na Av. Gonçalo Madeira, 400, FR, São Paulo/SP. Presença:
totalidade dos membros. Mesa: Presidente: Carlos Leal Villa, Secretário: Fernando Lima Rocha Lohmann. Deliberações
Aprovadas: (i) A renúncia da Sra. Patrícia Bicudo Barbosa, brasileira, divorciada, advogada, RG nº 17.711.078-8,
SSP/SP e CPF/ME nº 279.943.878-45, ao cargo de Diretora Jurídica, de Compliance e de Gestão de Riscos,
apresentada em 18.02.2022, na forma do termo de renúncia; (ii) A renúncia do Sr. Lucas Quintas Radel, brasileiro,
casado, engenheiro civil, RG 1.712.696-75, SSP/BA e CPF/ME 367.635.515-68, ao cargo de Diretor de Desenvolvimento
Organizacional e Gestão de Pessoas, apresentada nesta data na forma do termo de renúncia; (iii) Eleger, como
novo Diretor de Desenvolvimento Organizacional e Gestão de Pessoas, o Sr. Ricardo Castro Lyra, brasileiro,
casado, RG nº 06.642.391-50, SSP/BA, CPF/ME n° 431.281.655-72; e como novo Diretor Jurídico, de Compliance
e de Gestão de Riscos, o Sr. Eduardo Alves Rodrigues, brasileiro, casado, RG nº 92.783-05, SSP/RJ e CPF/ME nº
021.122.327-11, ambos residentes em São Paulo/SP, com mandato até a AGO que examinará as demonstrações ﬁnanceiras
do exercício a encerrar em 31.12.2021 (“AGO 2022”), que assumem os respectivos cargos mediante a assinatura dos
termos de posse e desimpedimento; (iv) A composição da diretoria, todos com mandato até a AGO 2022, conforme
abaixo: Diretor Presidente: Celso Pedroso, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG n° 8.412.514, SSP/SP
e CPF/ME n° 052.993.138-96; Diretora Financeira: Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos, brasileira,
casada, administradora de empresas, RG n° 10.786.537-3, SSP/SP e CPF/ME n° 078.003.088-55, todos residentes em
São Paulo/SP; Diretor Jurídico, de Compliance e de Gestão de Riscos: Eduardo Alves Rodrigues. Diretor
de Desenvolvimento Organizacional e Gestão de Pessoas: Ricardo Castro Lyra, ambos acima qualiﬁcado.
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 22.02.2022. Mesa: Carlos Leal Villa - Presidente, Fernando Lima Rocha
Lohmann - Secretário. JUCESP nº 136.531/22-2 em 15.03.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S.A.
CNPJ: 13.223.975/0001-20

Seguros
holding Brasil

ANS - nº 418072

Relatório da Administração - Exercício de 2021
Temos a satisfação de submeter à apreciação de V. Sas. as demonstrações financeiras da CAIXA
SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S.A. relativas ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2021 em conformidade com as disposições legais e estatutárias.
Principais Informações Financeiras
O ano de 2021 apresentou diversos desafios para a Companhia, em função não apenas do contexto do
próprio setor, mas especialmente em virtude do nível de incertezas em relação à duração e à profundidade dos impactos da pandemia sobre a saúde pública e a economia. O mercado privado de planos de saúde, em especial, tem sido marcado por aumento dos custos, ampliação da cobertura de procedimentos,
restrições nos reajustes dos planos, o que impacta o desempenho econômico-financeiro das operadoras.

Em meio a este cenário a Companhia encerrou o exercício de 2021 com um lucro de R$ 9,7 milhões.
O saldo do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2021 foi de R$ 131,4 milhões, enquanto as aplicações financeiras totalizaram R$ 142,1 milhões e as provisões técnicas R$ 15,3 milhões.
Perspectivas e planos da administração para os exercícios seguintes
Por decisão da Administração da Companhia, as atividades comerciais de novas vendas estão suspensas por tempo indeterminado, sendo mantidas as operações para as vidas que permanecem ativas na carteira.

Balanço Patrimonial
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração do Resultado
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

ATIVO
Nota 31/12/2021 31/12/2020
PASSIVO
153.532
27.869
Ativo Circulante
Passivo Circulante
212
628
Disponível
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
153.320
27.241
Realizável
Provisão de Prêmio Não Ganhos - PPCNG
142.133
16.627
Aplicações Financeiras
4
Provisão de Insuficiência de Prêmios
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas
19.098
13.569
Provisão de Sinistros a Liquidar para SUS
Aplicações Livres
123.035
3.058
Provisão de Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores
35
56
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)
Prêmio a Receber
5
35
56
Débitos de Operações de Assistência à Saúde
Créditos Tributários e Previdenciários
6
10.690
10.085
Comercialização sobre Operações
Bens e Títulos a Receber
443
454
Tributos e Encargos Sociais a Recolher
19
19
Despesas Antecipadas
Débitos Diversos
2.000
136.894
ATIVO NÃO CIRCULANTE
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
1.845
136.689
Realizável a Longo Prazo
Provisões
Aplicações Financeiras
4
–
135.202
Provisões para Tributos Diferidos
Aplicações Livres
–
135.202
Provisões para Ações Judiciais
Depósitos Judiciais e Fiscais
10
1.845
1.487
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
155
203
Imobilizado
Capital Social
155
203
Imobilizado de Uso Próprio
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Imobilizado - Não Hospitalares
155
203
Prejuízos Acumulados
–
2
Intangível
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
155.532
164.763
TOTAL DO ATIVO
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Nota
8

9

7
10
11

31/12/2021
22.990
15.274
42
6.522
11
6.538
2.161
15
15
831
6.871
1.095
1.095
–
1.095
131.447
192.000
(1.697)
(58.856)
155.532

31/12/2020
26.204
7.945
53
–
12
7.083
797
33
33
1.082
17.144
10.307
10.307
3.223
7.084
128.252
192.000
4.835
(68.583)
164.763

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Ajustes de Avaliação Patrimonial
1.142.000
26.090
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Redução de capital conf. AGE 09.07.2020
(950.000)
–
Ajustes de Avaliação Patrimonial
–
(21.255)
–
–
Lucro Líquido do Exercício
192.000
4.835
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Ajustes de Avaliação Patrimonial
–
(6.532)
–
–
Lucro Líquido do Exercício
192.000
(1.697)
Saldos em 31 de dezembro de 2021
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Prejuízos Acumulados
(122.513)
–
–
53.930
(68.583)
–
9.727
(58.856)

Total
1.045.577
(950.000)
(21.255)
53.930
128.252
(6.532)
9.727
131.447

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional
A Caixa Seguradora Especializada em Saúde S.A. sediada em Barueri - SP, doravante referida também
como “Companhia”, é controlada pela CNP Seguros Holding Brasil S.A., que por sua vez é controlada
pelo Grupo Segurador francês CNP Assurances e tem como objeto social atuar como seguradora
especializada em seguro saúde. A Companhia foi constituída em 23 de fevereiro de 2011 e autorizada
a operar, nos ramos de saúde e odontológico pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
em 25 de julho de 2011.
Por decisão da Administração da Companhia, as atividades comerciais de novas vendas estão
suspensas por tempo indeterminado, sendo mantidas as operações para as vidas que permanecem
ativas na carteira.
2. Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão
definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os períodos
apresentados, salvo disposição em contrário.
2.1. Base de preparação
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela ANS, incluindo pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pela ANS.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e
também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação
das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3.
A Administração considera que a Companhia possui recursos para dar continuidade a seus negócios
no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material
que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as demonstrações contábeis foram preparadas com base nesse princípio de continuidade.
A autorização para a emissão destas demonstrações financeiras foi dada pelo Conselho de
Administração em reunião realizada em 25 de março de 2022.
2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, por ser o real a moeda funcional e de
apresentação da Companhia.
2.3. Caixa e Bancos (disponível)
A Companhia considera como caixa e equivalentes de caixa os saldos de depósitos bancários sem
vencimento, utilizados para atender às obrigações de curto prazo, sem risco significante de mudança
de valor justo.
2.4. Ativos financeiros
2.4.1. Classificação e reconhecimento
A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor
justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para
a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determina a classificação de seus ativos
financeiros no reconhecimento inicial.
a. Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado e disponíveis para a venda.
Um ativo financeiro ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, mais ou menos,
para um item não mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente atribuíveis à
sua aquisição ou emissão.
Os ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo
e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do período.
Os títulos classificados na categoria de disponíveis para venda são medidos pelo valor justo e as
mudanças, que não sejam perdas por redução ao valor recuperável, são reconhecidas em outros
resultados abrangentes, líquidos dos efeitos tributários, e apresentadas no patrimônio líquido. Quando
esse ativo sofre perdas por redução ao valor recuperável ou é vendido, o resultado acumulado no
patrimônio líquido é transferido para o resultado.
2.4.2. Mensuração
O valor de mercado dos títulos é determinado de acordo com os critérios e informações a seguir:
Fundos de investimentos: registrado com base nos valores das quotas divulgadas pelas instituições
financeiras administradoras desses fundos.
2.5. Impairment
2.5.1. Impairment de ativos financeiros
a. Ativos mensurados ao custo amortizado (prêmios a receber)
A Companhia avalia no final de cada exercício se há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou
o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado
e os prejuízos por impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de impairment como
resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de
perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados
do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável pela
Administração.
Os critérios que a Companhia usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por
impairment incluem:
• Dificuldade financeira relevante do emitente ou tomador;
• Uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal;
• Torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira;
• O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades
financeiras; ou
• Dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa estimados
a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos, embora
a diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos financeiros individuais na carteira.
A Companhia avalia em primeiro lugar se existe evidência objetiva de impairment:
• Os prêmios são avaliados inicialmente pelo valor original. A Companhia constitui provisão conforme
requerido pela RN n° 435/2018 e alterações posteriores.
• Para os planos individuais com preço preestabelecido havendo pelo menos uma parcela vencida do
contrato há mais de 60 dias, a totalidade do crédito desse contrato é provisionada e para os demais
planos, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 90 dias, é realizada a
provisão da totalidade do crédito desse contrato.
Mediante avaliações, a Companhia entende que a redução ao valor recuperável está adequada e
reflete o histórico de perdas internas.
2.6. Imobilizado
O imobilizado é contabilizado ao custo de aquisição e as depreciações são calculadas pelo método
linear, com base na vida útil estimada dos bens. As taxas de depreciação utilizadas pela Companhia
são: i) móveis, máquinas e demais equipamentos - 10% a.a.
2.7. Provisões técnicas
As Provisões Técnicas são constituídas em consonância com as determinações e os critérios
estabelecidos em legislações específicas.
A Provisão de Sinistros a Liquidar (PESL) é constituída pelo valor integral, cobrado pelo prestador ou
a ser reembolsado ao segurado, no mês da notificação da ocorrência da despesa assistencial.
A Provisão para Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) é constituída para a cobertura dos
valores de indenização que a Companhia estima serem necessários para liquidar os sinistros já
ocorridos e ainda não avisados até a data do fechamento contábil relativo ao balanço e é estimada
pelo método de Modelos Lineares Generalizados (GLM), com observações de 8 meses.
A Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados no SUS (PEONA-SUS) é constituída em sua
totalidade conforme cálculo disposto na RN nº 393/2015 e suas alterações, considerando o total de
eventos indenizáveis provenientes do SUS.
A Provisão para Remissão é constituída para garantia das obrigações decorrentes das cláusulas
contratuais de remissão dos prêmios referentes à cobertura de assistência saúde, firmadas com o
beneficiário a partir do mês seguinte ao conhecimento do óbito do segurado titular do plano,
contemplando todos os dependentes cadastrados por período de 1 (um) ou 2 (dois) anos, a depender
do contrato firmado. A provisão é calculada mensalmente conforme metodologia de avaliação de
reserva matemática a partir de anuidade atuarial e da despesa assistencial esperada identificadas
por contrato no momento do cálculo.
A Provisão para Prêmios Não Ganha (PPCNG) é constituída para a cobertura dos sinistros a ocorrer,
tendo seu cálculo baseado na Resolução Normativa nº 393/2015 e demais alterações, apurando a
parcela de prêmio não ganha cujo período de cobertura do risco ainda não decorreu.
A Provisão para Insuficiência de Prêmios (PIC) é constituída quando constatada a insuficiência de
prêmios para cobertura dos sinistros a ocorrer, conforme cálculo disposto na RN nº 393/2015 e suas
alterações.
Teste de adequação do passivo - TAP
Conforme definido pela Resolução Normativa nº ANS 472/2021, não há obrigatoriedade para
operadoras classificadas como de pequeno ou médio porte a obrigação de informar nas notas
explicativas a realização do TAP.
2.8. Outras provisões, ativos e passivos contingentes
A Companhia reconhece uma provisão somente quando existe uma obrigação presente (legal ou de
responsabilidade social) como resultado de um evento passado, quando é provável que o pagamento
de recursos deverá ser requerido para liquidar a obrigação e quando a estimativa pode ser feita de
forma confiável para a provisão. Quando alguma destas características não é atendida, a Companhia
não reconhece uma provisão. As provisões são ajustadas a valor presente quando o efeito do desconto
a valor presente é material.
A Companhia constitui passivo contingente para fazer face a desembolsos futuros que possam decorrer
de ações judiciais em curso, de natureza cível, fiscal e trabalhista. Os passivos contingentes são
constituídos a partir de análises individualizadas, efetuadas pelos assessores jurídicos da Companhia,
dos processos judiciais em curso e das perspectivas de resultado desfavorável implicando em
desembolso futuro. Ativo contingente somente é reconhecido quando há garantias reais ou decisões
judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho como
praticamente certo e pela confirmação da capacidade de sua recuperação por recebimento ou
compensação com outro exigível.
Os tributos, cuja exigibilidade está sendo questionada na esfera judicial, são registrados levando-se
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A CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S.A. agradece o apoio e a confiança dos acionistas e Conselheiros. Agradecemos também o apoio dado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e, em particular, aos nossos clientes, objetivo principal do nosso trabalho.
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Barueri, 25 de março de 2022.
A Administração

em consideração o conceito de “obrigação legal”. As obrigações legais (fiscais e previdenciárias)
decorrem de processos judiciais relacionados a obrigações tributárias, cujo objeto de contestação é
sua legalidade ou constitucionalidade que, independentemente da avaliação acerca da probabilidade
de êxito, têm seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações financeiras e quando
aplicável são atualizadas monetariamente de acordo com a legislação fiscal (taxa SELIC).
2.9. Apuração do resultado
A receita compreende o valor justo do prêmio recebido ou a receber pela comercialização dos serviços
prestados no curso normal das atividades.
Os prêmios de seguros e comissões são apropriados ao resultado quando da emissão das respectivas
faturas e apropriados em bases lineares no período de cobertura do risco.
A apropriação da despesa com sinistros é reconhecida, considerando-se a data de apresentação da
conta médica ou do aviso pelos prestadores dos serviços, correspondente aos sinistros ocorridos.
As participações nos lucros devida aos empregados sobre o resultado são contabilizadas com base
em estimativas e ajustadas quando do efetivo pagamento. As demais receitas e despesas são
reconhecidas de acordo com o regime de competência.
2.10. Provisão para imposto de renda e contribuição social
A provisão para imposto de renda é constituída com base nos rendimentos tributáveis do período, à
alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre a parcela do lucro tributável que exceder R$ 240
anuais. A contribuição social sobre o lucro foi calculada à alíquota de 9% sobre o lucro ajustado, de
acordo com a legislação em vigor.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos não são constituídos pois a Companhia não tem
expectativa de resultado futuro que comporte os seus registros.
As despesas com imposto de renda e contribuição social compreendem o imposto de renda correntes
e diferidos, os quais não são reconhecidos no resultado quando relacionados a itens diretamente registrados no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes
2.11. Estimativas e julgamentos contábeis críticos
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC, referendadas pela
ANS, exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação
de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados
reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua.
Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas
são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As notas explicativas listadas abaixo incluem:
i. informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que têm efeitos
significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras; ii. informações sobre
incertezas, sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste
material dentro do próximo período contábil.
Notas 2.7 e 8 - Provisões técnicas;
Notas 2.4 e 4 - Aplicações; e
Notas 2.8 e 10 - Depósitos Judiciais, Provisões para ações judiciais
2.12. Novas normas e interpretações ainda não adotadas
As novas normas e interpretações emitidas, mas que ainda não entraram em vigor até a data de emissão das demonstrações financeiras da Companhia, estão descritas a seguir:
IFRS9/ CPC 48 - Instrumentos Financeiros: Em julho de 2014, o IASB emitiu a versão final da IFRS
9 Instrumentos Financeiros, que substitui a IAS 39 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração e todas as versões anteriores da IFRS 9. A IFRS 9 reúne os três aspectos do projeto de
contabilização de instrumentos financeiros: classificação e mensuração, redução ao valor recuperável
do ativo e contabilização de hedge.
A IFRS 9 entrou em vigor para períodos anuais com início a partir de 1º de Janeiro de 2018, porém a
administração avaliou que a Companhia cumpre os critérios de elegibilidade da isenção temporária
do IFRS 9/CPC 48 e optou por adiar a aplicação do IFRS 9/CPC 48 até a data efetiva da nova norma
de contratos de seguro (IFRS 17), em 1º de Janeiro de 2023, tendo em vista que suas operações são
predominantemente relacionadas a seguros. Além disso, dependerá da aprovação do órgão regulador.
RN 472/2021 - Alterações Contábeis nas normas básicas da ANS - Dispõe sobre o Plano de Contas
Padrão da ANS para as operadoras de planos de assistência à saúde e as administradoras de benefícios, além de alterar/revogar diversas RN. As alterações promovidas pela referida norma produzirão
efeitos na Companhia a partir de 01/01/2022, com a alteração do Plano de Contas, alterações nos
controles gerenciais obrigatórios e alteração nos anexos da IN45.
3. Gestão de riscos
A Gestão de Riscos é o processo que alinha objetivos, estratégia, procedimentos, cultura, tecnologia
e conhecimentos, com o propósito de avaliar e gerenciar as incertezas a fim de preservar o patrimônio
e criar valor.
O processo de Gestão de Riscos permite que os riscos de crédito, mercado, operacional e tantos
outros, sejam efetivamente identificados, avaliados, monitorados, controlados e mitigados de
modo unificado.
A Diretoria de Riscos (DIRRIS) foi criada com o objetivo de centralizar o gerenciamento de risco.
As principais responsabilidades da DIRRIS são:
• Definir a visão estratégica de Risk Appetite;
• Garantir o acompanhamento e a eficácia dos dispositivos de vigilância dos riscos técnicos e de
seguros, financeiros, operacionais e de compliance;
• Definir políticas de gestão de riscos de acordo com as diretrizes definidas pela Alta Gestão e monitorar
sua implementação dentro de unidades de negócios/filiais;
• Gerar alertas quando houver crescimento de riscos ou riscos emergentes;
• Implementar todos os pilares da Solvency II e Own Risk and Solvency Assessment - ORSA e todas
as evoluções das regras de capital locais;
• Elaborar, trimestralmente, o dashboard (painel de riscos), destinado à Alta Gestão, contendo
informações quantitativas e qualitativas do ambiente de controle da Companhia;
• Promover a gestão de risco na cultura da Companhia.
No que tange regulamentos, normas e políticas internas, o gerenciamento de riscos inerentes às
atividades da companhia é apoiado em uma estrutura de Controles Internos e Compliance. Essa
abordagem proporciona o aprimoramento contínuo dos modelos de gestão de riscos e minimiza a
existência de lacunas que comprometam sua eficácia.
Com o intuito de acompanhar os diversos temas pertinentes à gestão de riscos, a DIRRIS organiza
regularmente vários comitês, sendo eles, os Comitês d’Engagements (avaliação/discussão de
oportunidades e viabilidade de produtos levando em conta o apetite ao risco e diretrizes da Companhia),
de Investimentos e de Riscos e Compliance.
A Companhia conta ainda com o Código de Ética e Conduta e com diversas Políticas e Normativos
internos que tratam de questões atinentes à ética e à integridade, à prevenção à fraude, à corrupção,
à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Além disso, o Canal de Denúncia independente está disponível aos colaboradores e ao público externo
para o recebimento de relatos de indícios de práticas ilícitas ou irregulares. Após o recebimento pelo
Canal de Denúncia, os relatos são analisados e tratados e é verificada a existência de elementos e
informações suficientes para que sejam investigados.
Adicionalmente, a Companhia vem implementando ações com o objetivo de melhorar seu ambiente
de governança e controle, destacando-se: (i) o fortalecimento da gestão de riscos, especialmente
Compliance e auditoria interna; (ii) aprovação pela Alta Administração e publicação de novas Políticas
e Normativos específicos, relativos à contratação de serviços de terceiros, à prevenção aos conflitos
de interesses, as questões relativas ao oferecimento e recebimento de brindes e presentes, a prevenção
à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, a prevenção à fraude, entre outros.
3.1. Riscos de Seguros
O Risco de Seguro é o risco preexistente, transferido do segurado para a seguradora, ou seja, é o
risco que a seguradora aceita do segurado em troca de um prêmio. Já o risco inerente é a hipótese
de ocorrência de irregularidades, equívocos ou mesmo grandes erros que podem comprometer
uma atividade.
3.1.1. Controle do risco de seguro
A Gestão de Riscos permite que os riscos de seguro sejam identificados, avaliados, monitorados,
controlados e mitigados através de um forte mecanismo de controle implantado, incluindo funções de
gerenciamento de risco, funções de controle interno e funções de auditorias internas e externas.
A Companhia conta com um regime de alçadas delineado e com padrões de operação bem definidos
por meio de normas, procedimentos e atribuições bem descritos, divulgados e monitorados. Além
disso, a companhia dispõe de políticas de subscrição de risco, de prevenção à fraude, lavagem de
dinheiro, e segurança da informação (implantadas e monitoradas), e com o trabalho de profissionais
de risco e conformidade designados, conhecedores de suas atribuições e atuantes em todas as áreas.
3.1.2. Estratégia de subscrição
A política de subscrição é parte integrante do quadro de gestão de risco, ou seja, a política estabelece
as condições e os limites para aceitação e precificação das garantias prestadas, em linha com as
diretrizes estabelecidas pela alta administração: apetite a risco e objetivos estratégicos. Tais diretrizes
permitem, através de um processo de tomada de decisão claro e partilhado, monitorar e gerir os riscos.
3.2. Teste de sensibilidade
As análises de sensibilidade da Companhia considerando-se as mudanças nas principais premissas
em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, líquidos dos efeitos tributários, seguem
apresentadas nos quadros abaixo, demonstrando os impactos de cada premissa no resultado e no
patrimônio líquido.
31/12/2021 31/12/2020
Sensibilidade
%
%
Taxa +1%
-0,32%
-1,32%
Taxa -1%
0,43%
1,35%
Sinistralidade +5%
3,49%
0,31%
Sinistralidade -5%
-3,49%
-0,31%
Inflação +1%
0,00%
0,00%
Inflação -1%
0,00%
0,00%
Notas:
a) A Sensibilidade à taxa de juros foi calculada sobre os ativos financeiros, pelo modelo de cálculo
de duration e convexidade, considerando a curva de juros prefixada 100 basis points para cima e
para baixo;

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Nota
31/12/2021
31/12/2020
(5.616)
5.493
Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde
Receitas com Operações de Assistência à Saúde
13.a
(5.627)
5.605
Prêmios Retidos
895
5.605
Variação das Provisões Técnicas de Operações de
Assistência à Saúde
(6.522)
–
(–) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência
à Saúde da Operadora
–
(112)
(7.005)
(4.084)
Sinistros Retidos
Sinistros Avisados
13.b
(5.641)
(7.592)
(1.364)
3.508
Variação da Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
(12.632)
1.409
Outras Receitas Operacionais
13.c
14.045
4.934
(–) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência
à Saúde
(8)
(20)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência
(970)
(12.394)
à Saúde
13.c
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência
à Saúde
(1.016)
(13.402)
46
1.008
Provisão para Perdas sobre Créditos
RESULTADO BRUTO
435
(6.071)
Despesas de Comercialização
13.d
(24)
(136)
Despesas Administrativas
13.e
(1.750)
(5.840)
11.371
92.059
Resultado Financeiro Líquido
13.f
Receitas Financeiras
11.603
92.555
Despesas Financeiras
(232)
(496)
Resultado Patrimonial
–
(251)
–
(251)
Despesas Patrimoniais
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES
10.030
79.761
Imposto de Renda
16
–
(15.909)
Contribuição Social
16
–
(9.580)
(305)
(342)
Participações sobre o Lucro
9.727
53.930
RESULTADO LÍQUIDO
Quantidade de ações
1.142.000.000 1.142.000.000
Resultado líquido por lote de mil ações - R$
8,52
47,22
31/12/2021
31/12/2020
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
9.727
53.930
Lucro Líquido do Exercício
(6.532)
(21.255)
Outros lucros abrangentes
Ajustes de títulos e valores mobiliários
(9.755)
(35.425)
3.223
14.170
Efeito tributário dos ajustes de títulos e valores mobiliários
3.195
32.675
Total dos lucros abrangentes para o exercício
Quantidade de ações
1.142.000.000 1.142.000.000
Resultado líquido por lote de mil ações - R$
2,80
28,61
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
31/12/2021 31/12/2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício
9.727
53.930
Ajustes para:
Depreciação e amortizações
50
121
Perda por redução ao valor recuperável dos ativos
21
–
Perda (Ganho) na alienação do Imobilizado/intangível
–
251
Variação das Provisões Técnicas
7.886
(3.508)
Variação nas contas patrimoniais:
Ativos financeiros
3.164
916.498
Créditos das operações de seguros e resseguros
–
410
Créditos fiscais e previdenciários
24.839
(458)
Depósitos judiciais e fiscais
(359)
(154)
Despesas antecipadas
1
(17)
Outros Ativos
(351)
(142)
Impostos e contribuições
(28.919)
(15.693)
Outras contas a pagar
(11.429)
8.633
Débitos de operações com seguros e resseguros
(18)
(4.945)
Depósitos de terceiros
1.042
63
Provisões técnicas - seguros e resseguros
(557)
(4.906)
Provisões para contingências
(190)
(1)
(5.685)
(61)
Outros passivos
(778)
950.021
Caixa (Consumido)/Gerado pelas operações
Juros pagos
–
(3)
362
288
Juros recebidos
(416)
950.306
Caixa líquido (consumido)/gerado nas atividades operacionais
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
–
(950.000)
Redução de capital
–
(950.000)
Caixa líquido (consumido) nas atividades de financiamento
(416)
306
(Redução)/Aumento líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa
628
322
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
212
628
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras
b) Os impactos da variação da inflação, 100 basis points para cima ou para baixo, foram calculados
de acordo com os ativos financeiros pós-fixados;
3.3. Risco de liquidez
Risco associado à insuficiência de recursos financeiros aptos para a Companhia honrar seus
compromissos em razão dos descasamentos no fluxo de pagamentos e recebimentos, considerando
os diferentes prazos de liquidação dos ativos e as obrigações. A falta de liquidez imediata pode impor
perdas em virtude da necessidade de alienação de ativos com a consequente realização de prejuízo.
Por meio da política de gerenciamento de liquidez são mantidos recursos financeiros suficientes para
cumprir todas as obrigações à medida de sua exigibilidade e um conjunto de controles, principalmente
para atingir os limites técnicos, fazem parte da estratégia e dos procedimentos para situações de
necessidade imediata de caixa.
No caso da Companhia, o risco de liquidez pode ser considerado baixo, pois a carteira é constituída
em sua maior parte por ativos classificados “Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado”,
reduzindo assim o risco da insuficiência de recursos nas datas projetadas para o cumprimento de
suas obrigações.
3.4. Risco de crédito
A Companhia restringe a exposição a riscos de crédito associados a bancos e a caixa e equivalentes
de caixa, efetuando seus investimentos em instituições financeiras de primeira linha e com remuneração em títulos de curto prazo.
A tabela a seguir demonstra a exposição máxima ao risco de crédito antes de qualquer garantia ou
outras intensificações de crédito:
31/12/2021
31/12/2020
Sem
Sem
Composição dos ativos
BB- Rating
Total
BB- Rating
Total
– 21.243 21.243
– 16.627 16.627
Valor justo por meio do resultado
Fundos de investimentos não exclusivos
– 21.243 21.243
– 16.627 16.627
120.890
– 120.890 135.202
– 135.202
Disponíveis para venda
Letras do tesouro nacional
120.890
– 120.890 135.202
– 135.202
Créditos das operações com planos de
assistência à saúde
–
35
35
–
56
56
Bens e títulos a receber
–
443
443
–
454
454
Exposição máxima ao risco de crédito
120.890 21.721 142.611 135.202 17.137 152.339
3.5. Risco de mercado
3.5.1. Gerenciamento de risco de mercado
Define-se como risco de mercado a possibilidade de ocorrência de perdas por oscilação de preços e
taxas em função dos descasamentos de prazos, moedas e indexadores das carteiras ativa e passiva
de uma instituição. O gerenciamento de risco de mercado consiste em mensurar, acompanhar e
controlar a exposição das operações financeiras da Companhia de acordo com um conjunto de práticas
compatíveis com a natureza de suas operações, a complexidade dos produtos e as dimensões de
exposição ao risco.
3.5.2. Controle de risco de mercado
A metodologia utilizada pela Companhia para medir a exposição aos riscos de mercado é o Value-at-risk
(VaR), o qual demonstra a perda máxima da carteira em um dado espaço de tempo, considerando-se
um determinado nível de confiança. Os parâmetros são definidos pela ANS, e os limites definidos pela
Administração. Dentre as informações utilizadas para o cálculo do VaR, como o histórico das cotações
dos preços e o comportamento passado da estrutura de juros, não são contempladas variáveis
exógenas para efeito das projeções dos cenários, tais como: catástrofes naturais, crises econômicas
externas ou choques de preços dos ativos.
Para realização dos cálculos o custodiante utiliza-se dos seguintes parâmetros:
• Modelo não paramétrico;
• Nível de confiança de 99%;
• Horizonte temporal de um dia; e
• Volatilidade sob o critério EWMA (lambda = 0,94).
O Value at Risk da carteira de investimento da Companhia em 31 de dezembro de 2021 é de
R$ 90.763 (31 de dezembro de 2020 é de R$ 227.963).
4. Aplicações
4.1. Resumo da classificação das aplicações
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
Valor
Valor Sem
Entre Acima
Valor de do Custo Valor de do Custo VenciAté 01 e 05
de
Mercado Atualizado Mercado Atualizado mento 01 ano anos 05 anos
Valor justo por meio
do resultado
Fundos de investimento não
21.244
21.244 16.627
16.627 21.244
–
–
–
exclusivo
21.244
21.244 16.627
16.627 21.244
–
–
–
Subtotal
Disponível para
venda
Letras do tesouro
120.889
122.587 135.202
127.145
– 120.889
–
–
nacional
120.889
122.587 135.202
127.145
– 120.889
–
–
Subtotal
4.2. Movimentação das aplicações
A movimentação das aplicações financeiras demonstra-se como segue:
31/12/2021 31/12/2020
Saldo inicial
151.829
1.089.581
Aplicações
20.076
981.502
Resgates
(30.891) (1.974.577)
Rendimentos
10.874
90.747
Ajustes TVM
(9.755)
(35.424)
Saldo final
142.133
151.829
4.3. Abertura por nível
A seguir apresenta-se a análise da classificação de ativos financeiros trazidos ao valor justo.
Os valores de referência foram definidos como se segue:
• Nível 1 - títulos com cotação em mercado ativo;
• Nível 2 - títulos não cotados nos mercados abrangidos no “Nível 1” mas que cuja precificação é
direta ou indiretamente observável; e
• Nível 3 - títulos que não possuem seu custo determinado com base em um mercado observável.
O valor está integralmente concentrado no nível 1. O saldo em 31 de dezembro de 2021 era de
R$ 142.133 (31 de dezembro de 2020 - R$ 151.829).
5. Créditos das operações com planos de assistência à saúde
5.1. Prêmio a receber
Apresentamos a seguir os prêmios a receber, e a redução ao valor recuperável segregado por segmento
e modalidade:
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Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
31/12/2021
PDD Total
(709)
33
–
2
(709)
35

Prêmio a receber
Saúde empresarial
742
2
Saúde coletivo por adesão
744
Total
5.2. Movimentação dos prêmios a receber e da provisão para risco de crédito

Prêmio a receber
804
7
811

Saldo inicial
Prêmios emitidos
IOF
Prêmios cancelados
Recebimentos
Constituição/(reversão) de provisão para perda
Saldo final
5.3. Faixas de vencimento

31/12/2020
PDD Total
(755)
49
–
7
(755)
56

31/12/2021
56
1.037
(21)
(107)
(976)
46
35

31/12/2020
244
2.008
(31)
(32)
(2.171)
38
56

31/12/2021

31/12/2020

Prêmios a vencer
De 1 a 30 dias
Prêmios Vencidos
De 1 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 120 dias
Total

32

61

1
2
709
744

2
–
748
811

6. Créditos Tributários e Previdenciários
A composição dos créditos tributários são integralmente compostos por valores a restituir e estão distribuídos da seguinte forma:
6.1. Composição
31/12/2021 31/12/2020
Contribuição Social
3.291
2.977
Imposto de Renda
4.135
3.749
3.264
3.359
Outros tributos
Total
10.690
10.085
6.2. Créditos Fiscais não reconhecidos
A Companhia não atendeu a totalidade dos requisitos do item 10.30 da resolução Normativa 435/18, portanto a com posição dos créditos fiscais não
reconhecidos estão distribuídos da seguinte forma:
31/12/2021 31/12/2020
Adições temporárias
57.986
57.188
3.208
7.789
Prejuizo fiscal
61.194
64.977
Total
7. Provisão para Tributos Diferidos
São representados substancialmente pela provisão dos tributos incidentes sobre os ajustes de títulos e valores mobiliários, com a contrapartida contabilizada
diretamente no patrimônio líquido. O saldo dessa rubrica em 31 de dezembro de 2021 era de R$ 0 e em 31 de dezembro de 2020 era de R$ 3.223.
8. Provisões técnicas
Apresentamos a seguir as provisões técnicas abertas por produto:

Saúde empresarial
Odonto Empresarial
Total
(*) Inclui saldo de PEONA - SUS de R$ 38 mil em 2021.

Provisão para
Sinistros a
Liquidar
6.520
29
6.549

Saúde empresarial
Total
8.1. Movimentação das provisões técnicas
A movimentação das provisões técnicas podem ser resumidas como segue:
Provisão para
Sinistros a
Liquidar
7.095
81.579
(6.294)
(707)
(75.124)
6.549

Saldo inicial
Constituições / Avisos
Pagamento de sinistros
Ajuste de sinistros
Reversões
Saldo final

Provisão para Eventos
Ocorridos e Não
Avisados(*)
2.161
–
2.161

Provisão para
Sinistros a
Liquidar
7.095
7.095

Provisão para Eventos
Ocorridos e Não
Avisados
797
797

Provisão para Eventos
Ocorridos e Não
Avisados
797
9.211
–
–
(7.847)
2.161
Provisão para
Sinistros a
Liquidar
7.827
81.572
(8.093)
(1.087)
(73.124)
7.095

Saldo inicial
Constituições / Avisos
Pagamento de sinistros
Ajuste de sinistro
Reversões
Saldo final

Provisão
Insuficiência de
Prêmios
6.522
–
6.522

Provisão
Insuficiência de
Prêmios
–
6.909
–
–
(387)
6.522

Provisão para Eventos
Ocorridos e Não
Avisados
4.305
18.843
–
–
(22.351)
797

31/12/2021
Provisão de
Prêmio Não
Total
Ganhos
42 15.245
–
29
42 15.274
31/12/2020
Provisão de
Prêmio Não
Ganhos Total
53 7.945
53 7.945

31/12/2021
Provisão de
Prêmio Não
Total
Ganhos
53
7.945
1.018
98.717
–
(6.294)
–
(707)
(1.029) (84.387)
42
15.274
31/12/2020
Provisão de
Prêmio Não
Total
Ganhos
4.227
16.359
1.489
101.904
–
(8.093)
–
(1.087)
(5.663) (101.138)
53
7.945

9. Débitos diversos

10.3. Movimentação
A movimentação das provisões judiciais pode ser resumida como segue:
Saldo
31/12/2020
7.081
3
7.084

Natureza cível
Natureza trabalhista

Adições
4.337
–
4.337

Saldo
31/12/2021
1.092
3
1.095

(Reversões)
(10.326)
–
(10.326)

11. Patrimônio líquido
O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é representado por 1.142.000.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal no montante
de R$ 192.000.000 (cento e noventa e dois milhões de reais).
12. Transações com partes relacionadas
A Administração identificou como partes relacionadas à Companhia: sua controladora CNP Seguros Holding Brasil S.A., anteriormente denominada
Caixa Seguros Holding S.A., demais empresas ligadas a sua Controladora, seus administradores, conselheiros e demais membros considerados como
“pessoal-chave” da administração e seus familiares.
Os saldos decorrentes de operações realizadas com as partes relacionadas são resumidas abaixo:
31/12/2021
31/12/2020
Ativos Receitas (Despesas) Ativos (Despesas)
Disponibilidades:
Caixa Econômica Federal
56
–
–
293
–
Contribuições para plano de previdência privado
Caixa Vida e Previdência S.A.
–
–
(126)
–
(170)
Contribuições para plano odontológico
Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda.
–
–
(15)
–
(16)
Prestação de serviços e reembolsos:
Caixa Consórcios S.A. (i)
14
151
13
169
Caixa Econômica Federal (ii)
–
–
(1)
–
–
Operações de seguros
Caixa Seguradora S.A.
–
–
(7)
–
(8)
Remuneração do pessoal chave da administração
–
Remuneração e benefícios de curto prazo
–
–
(159)
–
(154)
(i) Refere-se a compartilhamento e custo
(ii) Refere-se a valor de tarifa sobre os serviços prestados
A Companhia não concede benefícios pós-emprego, de rescisão de contrato de trabalho, remuneração baseada em ações ou outros benefícios de longo
prazo, para seu pessoal-chave da Administração.
13. Detalhamento das principais contas da demonstração de resultado
A composição das contas de resultado no período é a seguinte:
31/12/2021
a) Receitas com Operações de Assistência à Saúde
Saúde empresarial
Saúde coletivo por adesão
Total
b) Eventos Conhecidos ou Avisados
Saúde empresarial
Saúde coletivo por adesão
Total
c) Outras receitas e (despesas) operacionais
Outras receitas diversas (i)
Impressos e formulários produto
Serviços de perícia e técnicos
Provisão para risco de crédito
Central de relacionamento
Outras despesas operacionais
Total
d) Despesas de comercialização
Comissão
e) Despesas administrativas
Pessoal próprio
Serviços de terceiros
Localização e funcionamento
Publicidade e propaganda
Despesas judiciais
Tributos e taxas
Multas diversas
Outras despesas administrativas
Total
f) Resultado financeiro líquido
Receitas com fundos de investimento
Receitas com títulos
Outras receitas financeiras
Outras despesas financeiras
Total
(i) Refere-se substancialmente a reversão de provisão para indenizações

31/12/2020

842
53
895

5.501
104
5.605

(5.491)
(150)
(5.641)

(7.605)
13
(7.592)

14.045
(5)
(90)
46
(30)
(891)
13.075

4.934
(5)
(36)
1.008
(33)
(13.328)
(7.460)

(24)

(136)

(2.749)
(600)
(551)
(86)
(550)
(77)
272
2.591
(1.750)

(2.931)
(651)
(703)
(44)
(1.403)
(129)
73
(52)
(5.840)

806
10.068
729
(232)
11.371

9.856
80.891
1.808
(496)
92.059

14. Plano de previdência patrocinado
A Companhia é co-patrocinadora de planos de previdência complementar para seus funcionários e administradores na modalidade de Plano Gerador
de Benefícios Livres (PGBL Previnvest). O Previnvest é um plano de benefícios que concede complemento de aposentadoria sob a forma de renda
temporária ou vitalícia, além de outros benefícios opcionais, sendo constituído sob o regime financeiro de capitalização na modalidade de contribuição variável.
Nos termos do regulamento do fundo, os patrocinadores contribuem com percentuais variáveis, dependendo da idade de ingresso no plano, aplicados
sobre o salário de contribuição do empregado.
Os patrocinadores contribuem, ainda, com até 5 vezes o valor das contribuições espontâneas dos empregados, segundo critérios estabelecidos
no Regulamento.
Neste exercício a Companhia efetuou contribuições no montante de R$ 126 (2020 - R$ 170).
15. PLA e Margem de Solvência

Apresentamos a seguir a composição dos débitos diversos:
31/12/2021
694
1.545
4.300
332
6.871

Obrigações com pessoal a pagar
Depósito de terceiros
Provisão para indenizações
Outras contas a pagar
Total

31/12/2020
654
503
13.110
2.877
17.144

10. Depósitos judiciais e Provisões para ações judiciais
10.1. Composição
Depósitos judiciais Provisões para ações Judiciais
31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020
1.835
1.477
1.092
7.081
Contingências cíveis
10
10
3
3
Contingências trabalhistas
1.845
1.487
1.095
7.084
Totais
As posições judiciais de causas cíveis correspondem, substancialmente, a pedidos para cobertura de sinistros que estão em discussão judicial em
reclamações, majoritariamente, relacionadas à Indenizações por Danos Morais e Materiais; Revisionais de reajuste; Concessão de procedimentos
médicos ou medicamentos, convertida em perdas e danos; restituição de valores despendidos com procedimentos ou medicamentos e pagamento de
Custas e Honorários de Sucumbência.
As provisões judiciais trabalhistas referem-se, basicamente, a questionamentos de valores por ocasião da rescisão contratual.
10.2. Segregação em função da probabilidade de perda
31/12/2021
Possível
Provável
Cíveis
108
1.092
24
3
Trabalhistas
132
1.095
Totais
31/12/2020
Possível
Provável
Cíveis
151
7.081
40
3
Trabalhistas
191
7.084
Totais

Apresentamos a seguir a composição da PLA e Margem de Solvência:
a) Patrimônio líquido ajustado
1 - Patrimônio Líquido
2 - Deduções
Despesas antecipadas
Intangível (líquido de gastos com promoção e prevenção à saúde)
Patrimônio líquido ajustado ( 1 - 2)
b) Margem de solvência
0,20 prêmio retido anual médio - últimos 12 meses
0,33 sinistro retido anual médio - últimos 36 meses
Margem de solvência
Suficiência

31/12/2021
131.447
19
19
–
131.428

31/12/2020
128.252
21
19
2
128,231

179
8.371
8.371
121.702

1.121
45.547
45.547
82.684

16. Imposto de renda e contribuição social
Apresentamos a seguir a conciliação entre as alíquotas nominal e efetiva do imposto de renda e da contribuição social.
31/12/2021
Contribuição Imposto de
Social
Renda
Resultado antes dos tributos e após participações
9.727
9.727
–
–
(–) Outras variações (i)
Base de cálculo
9.727
9.727
20,00%
25,00%
Taxa nominal do tributo
Tributos calculado a taxa nominal
(1.945)
(2.432)
Ajustes do lucro real
(11.722)
(11.722)
1.995
1.995
Ajustes temporários diferidos
Total dos ajustes a base de cálculo
(9.727)
(9.727)
1.945
2.432
Tributos sobre os ajustes
Incentivos fiscais
–
–
–
Despesa contabilizada
Taxa efetiva
0,00%
0,00%
(i) Compensação de base negativa de anos anteriores.

Contribuição
Social
79.419
(27.370)
52.049
15,00%
(7.807)
11.816
–
11.816
(1.772)
(9.580)
18,41%

31/12/2020
Imposto de
Renda
79.419
(27.370)
52.049
25,00%
(13.012)
11.816
–
11.816
(2.954)
57
(15.909)
30,57%
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Acionistas da
Caixa Seguradora Especializada em Saúde S.A.
Barueri - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Caixa Seguradora Especializada em Saúde S.A (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e
outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Caixa Seguradora Especializada em Saúde S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades
supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros assuntos
Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior O exame dos balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020, e as demonstrações
financeiras relativas às demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa relativas ao
exercício findo nessa data, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes, que emitiram relatório em 24 de fevereiro de 2021, sem
modificação.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as
demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando,

divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso:
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar
a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Brasília, 28 de março de 2022
KPMG Auditores Independentes Ltda.
CRC 2SP-014428/O-6-F-DF
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1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé-SP. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0006776-60.2021.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional
VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME DE PAULA NASCENTE NUNES, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) LEANDRO DE SOUZA CORDEIRO, CPF/MF nº 463.457.428-48, que Alberto Gomes
da Rocha Neto, ação ora em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Estando a ré em lugar ignorado,
foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias úteis supra, pague o débito de
R$ 77.334,36 atualizado em 01/11/2021, sob pena de multa de 10%, além de honorários advocatícios, também
de 10% (art. 523, § 1º , do CPC), bem como penhora e avaliação de bens. 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. NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo -SP. J - 26 e 29/03

Érika Carvalho Ramos
Contadora CRC 1SP224130/O-0

BIOMM S.A.
CNPJ/ME Nº 04.752.991/0001-10 - NIRE Nº 31.300.016.510
Companhia Aberta
Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da BIOMM S.A. (“Companhia” ou “Biomm”) na forma prevista no
artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”),
a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a realizar-se no dia 29 de abril de 2022, às 14:00
horas, na sede social da Companhia, situada na Avenida Regent, nº 705, Lote 15 ao 21, Parte, Gleba 28, Alphaville Lagoa
GRV,QJOHVHV&(3QDFLGDGHGH1RYD/LPD(VWDGRGH0LQDV*HUDLVD¿PGHGHOLEHUDUHPVREUHDVVHJXLQWHV
matérias constantes da Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária - (i) Tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2021 e aprovar a distribuição de dividendos, se houver; (iii) Fixar a remuneração global dos
administradores da Companhia para o exercício social de 2022; e (iv) Deliberar sobre o número de membros do Conselho
de Administração da Companhia e eleger, nos termos dos Artigos 11 e 13, do Estatuto Social da Companhia, os membros
do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes. Em Assembleia Geral Extraordinária - (i) Deliberar sobre a
consignação do novo capital social da Companhia, aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de
fevereiro de 2022; e (ii) Deliberar sobre a alteração da redação do caputGRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGHPRGRDUHÀHWLU
o novo capital social, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Todos os documentos e informações
pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na AGOE, incluindo este Edital, a Proposta do Conselho de
Administração da Companhia (“Proposta da Administração”) e aqueles exigidos pelo artigo 133 da Lei das Sociedades por
Ações e pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009, encontram-se à
disposição dos acionistas na sede da Companhia, bem como no site da Companhia (www.biomm.com), no site da CVM
(www.cvm.gov.br) e no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). Poderão participar da AGOE ora convocada
os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, sendo que
as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam na Proposta da Administração.Nova Lima/MG, 28 de
março de 2022. Cláudio Luiz Lottenberg - Presidente do Conselho de Administração
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Toronto S.A. - Desenvolvimento e Participações
CNPJ/MF nº 31.485.344/0001-61

Relatório da Administração
3ENHORES!CIONISTAS 3UBMETEMOS¹APRECIA¼»ODE63ASAS$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRASACOMPANHADASDO2ELATÆRIODOS!UDITORES)NDEPENDENTESSOBREASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS ELABORADASDEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASILEEXPRESSANDOOSRESULTADOSALCAN¼ADOSNOEXERCÁCIOSOCIALENCERRADOEMDEDEZEMBRODE3»O0AULO DEMAR¼ODE!!DMINISTRA¼»O
$EMONSTRA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXA -½TODOINDIRETOPARAOSEXERCÁCIOS
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de Reais)
$EMONSTRA¼ÊESDOSRESULTADOSPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE
lNDOSEMDEDEZEMBRODEE(Em milhares de Reais)
(Em milhares de Reais, exceto quando informado de outra forma)
Nota
2021
2020 Passivo
Nota
2021
2020
Circulante
Nota
2021
2020
2021
2020
6


Fornecedores

 Receita operacional líquida


6 Fluxo de caixa das atividades operacionais


Fornecedores - partes relacionadas


 Custos dos serviços prestados
Prejuízo do exercício





Impostos e contribuições a recolher

 3ERVI¼OS

!JUSTESPOR
64

Obrigações sociais e trabalhistas


 $EPRECIA¼»OEAMORTIZA¼»O
E


$EPRECIA¼»OEAMORTIZA¼»O




Outras obrigações

 Custo com pessoal


"AIXADEATIVOIMOBILIZADO


 4OTALDOPASSIVOCIRCULANTE

 -ATERIAIS EQUIPAMENTOSEVEÁCULOS


0ROVIS»OPARAIMPAIRMENT



Licença de uso de programa


Variação cambial sobre fornecedores estrangeiros



 Patrimônio líquido
Outros






Capital social





Variação nos ativos e passivos



0REJUÁZOSACUMULADOS

 Resultado bruto
(6.644)

(Aumento) redução dos ativos



 Despesas operacionais
Contas a receber


 4OTALDOPASSIVOEPATRIMÇNIOLÁQUIDO

 Despesas gerais e administrativas
Contas a receber - partes relacionadas

4
Despesa com pessoal


Tributos a recuperar


!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
3ERVI¼OS


Despesas antecipadas e outras


$EMONSTRA¼ÊESDASMUTA¼ÊESDOPATRIMÇNIOLÁQUIDOPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE(Em milhares de Reais)
-ATERIAIS EQUIPAMENTOSEVEÁCULOS


Adiantamento a fornecedores


Capital social
0ROVIS»OPARAIMPAIRMENT


Aumento (redução) dos passivos
Subscrito
A integralizar Prejuízos acumulados
Total
#AMPANHASEEVENTOSPROMOCIONAIS


Fornecedores


Saldos em 01 de janeiro de 2020



GUA LUZ TELEFONE INTERNETEG¶S


Fornecedores - partes relacionadas


!UMENTODOCAPITALSOCIALEMDEFEVEREIRODE


Contribuições a sindicatos e associações de classe


Obrigações sociais e trabalhistas


!UMENTODOCAPITALSOCIALEMDEJUNHODE


!LUGU½ISDEIMÆVEISECONDOMÁNIOS


Impostos e contribuições a recolher


!UMENTODOCAPITALSOCIALEMDEDEZEMBRODE


'ASTOSCOMVIAGENSEESTADIAS


Outras contas a pagar


0REJUÁZODOEXERCÁCIO


)MPOSTOS TAXASEDESPESASCOMCARTÆRIO


Caixa líquido usado nas atividades operacionais


Saldos em 31 de dezembro de 2020




$ESPESAS PROVISÊESEMULTASINDEDUTÁVEIS


Fluxo de caixa das atividades de investimentos
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDEJANEIRODE


Depreciação


!QUISI¼»ODEATIVOIMOBILIZADO
(644)

!UMENTODOCAPITALSOCIALEMDEFEVEREIRODE


0UBLICIDADENAMÁDIA


!QUISI¼»ODEATIVO)NTANGÁVEL


)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDEMAR¼ODE


Licenças de uso de programa


!PLICA¼ÊESlNANCEIRASLÁQUIDASDERESGATES

!UMENTODECAPITALSOCIALEMDEJULHODE


Outros

(66) Caixa líquido (usados nas) proveniente das atividades de investimento


!UMENTODECAPITALSOCIALEMDEOUTUBRODE




&LUXODECAIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDENOVEMBRODE

 Outros resultados operacionais


)NTEGRALIZA¼»ODECAPITAL


0REJUÁZODOEXERCÁCIO

 2ESULTADOANTESDORESULTADOlNANCEIRO


#AIXALÁQUIDOPROVENIENTEDASATIVIDADESDElNANCIAMENTO


Saldos em 31 de dezembro de 2021


 2ESULTADOlNANCEIRO


 Aumento do caixa e equivalentes de caixa


!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social


Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa


.OTASEXPLICATIVAS¹SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) Prejuízo do exercício
.OINÁCIODOEXERCÁCIO


!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
.OlNALDOEXERCÁCIO


1. Contexto operacional: !#OMPANHIA4ORONTO3! $ESENVOLVIMENTOE0ARTICIPA¼ÊESFOICONSTI- ESPERADA DO INSTRUMENTO lNANCEIRO / PERÁODO M¶XIMO CONSIDERADO NA ESTIMATIVA DE PERDA DE


TUÁDAEMDEAGOSTODE COMOUMASOCIEDADEPORA¼ÊESDECAPITALFECHADOE½DOMICILIADA CR½DITOESPERADA½OPERÁODOCONTRATUALM¶XIMODURANTEOQUALA#OMPANHIAEST¶EXPOSTAAORISCO
$EMONSTRA¼ÊESDOSRESULTADOSABRANGENTESPARAOSEXERCÁCIOSlNDOS
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
¹ !VENIDA 0AULISTA  N    ANDAR  CONJUNTO   "ELA 6ISTA  #%0    -UNICÁPIO DE DECR½DITO!ODETERMINARSEORISCODECR½DITODEUMATIVOlNANCEIROAUMENTOUSIGNIlCATIVAMENTE
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
3»O0AULO %STADODE3»O0AULO!#OMPANHIATEMEMSEUOBJETOSOCIALI ODESENVOLVIMENTO O desde o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia consi2021
2020
4AXAM½DIA 2020
2021
GERENCIAMENTOEEXPLORA¼»ODE0ROGRAMASDE&IDELIZA¼»ODECLIENTES PRÆPRIOOUDETERCEIROSII A DERAINFORMA¼ÊESRAZO¶VEISEPASSÁVEISDESUPORTEQUES»ORELEVANTESEDISPONÁVEISSEMCUSTOOU Prejuízo do exercício


anual de amorti Saldo
Provisão para Saldo
COMERCIALIZA¼»ODEDIREITOSDERESGATEDEPR¾MIOSNO·MBITODOPROGRAMADElDELIZA¼»ODECLIEN- ESFOR¼OEXCESSIVO)SSOINCLUIINFORMA¼ÊESEAN¶LISESQUANTITATIVASEQUALITATIVAS COMBASENA Outros resultados abrangentes
zação % inicial Adições impairment (b) lNAL
TES III ODESENVOLVIMENTO LICENCIAMENTO SUBLICENCIAMENTO AMANUTEN¼»OEOSUPORTET½CNICODE EXPERI¾NCIAHISTÆRICADA#OMPANHIA NAAVALIA¼»ODECR½DITOECONSIDERANDOINFORMA¼ÊESPROSPEC- Total do resultado abrangente do exercício

 Direitos de uso de sistemas
SOFTWARESIV AINTERMEDIA¼»ODENEGÆCIOS INCLUSIVEPORMEIODE-ARKETPLACEEMÁDIADIGITALV  TIVASFORWARD LOOKING !#OMPANHIACONSIDERAUMATIVOlNANCEIROCOMOINADIMPLENTEQUANDO
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
 INFORMATIZADOSEMANDAMENTO


 (c)
APRESTA¼»ODESERVI¼OSDECONSULTORIASNORAMODATECNOLOGIADAINFORMA¼»OEMOBILIDADEVI A £POUCOPROV¶VELQUEODEVEDORPAGUEINTEGRALMENTESUASOBRIGA¼ÊESDECR½DITO¹#OMPANHIA
Total do custo


 
SUAOP¼»ODEVER¶CONTABILIZARQUALQUERMUDAN¼ANOSPAGAMENTOSDEARRENDAMENTORESULTANTEDA
PROMO¼»ODEESTUDOSEPESQUISASDEMERCADOVISANDOOAPRIMORAMENTODESERVI¼OSDEPUBLICIDADE OU /CONTASARECEBERDECLIENTESESTIVERVENCIDOH¶MAISDEDIAS!SPERDASDECR½DITOESPEValor de amortização
ESUALOCALIZA¼»ONO·MBITONACIONALVII OEXERCÁCIODEATIVIDADESCONEXASOURELACIONADASAO RADASS»OESTIMATIVASPONDERADASPELAPROBABILIDADEDEPERDASDECR½DITO1UANDOAPLIC¶VEL AS CONCESS»ODEALUGUELRELACIONADA¹#/6)$ COMOSEFOSSEUMAMODIlCA¼»ODEARRENDAMENTO Marcas e patentes


(4)

OBJETOSOCIAL DIRETAOUINDIRETAMENTEEVIII APARTICIPA¼»OEMOUTRASSOCIEDADES NAQUALIDADE PERDASDECR½DITOS»OMENSURADASAVALORPRESENTE PELADIFEREN¼AENTREOSmUXOSDECAIXAARECE- %STEEXPEDIENTE½APLIC¶VELAPENASACONCESSÊESDEALUGUELOCORRIDACOMORESULTADODIRETODA Direitos de uso de sistemas
DEQUOTISTAOUACIONISTA/APLICATIVOh1UICKOvFOILAN¼ADOEMDEJULHOEEMDEOUTUBRO BERDEVIDOS¹#OMPANHIADEACORDOCOMOCONTRATOEOSmUXOSDECAIXAQUEA#OMPANHIAESPERA #/6)$ EAPENASSETODASASCONDI¼ÊESASEGUIRFOREMATENDIDASA !MUDAN¼ANOSPAGAMEN-  INFORMATIZADOS
 

 
DEINICIOU SEACAMPANHAPARADIVULGA¼»O!TRAV½SDESUASFUNCIONALIDADESDE-ARKETPLA- RECEBER!SPERDASDECR½DITOESPERADASS»ODESCONTADASPELATAXADEJUROSEFETIVADOATIVOlNAN- TOSDEARRENDAMENTORESULTANACONTRAPRESTA¼»OREVISADADEARRENDAMENTOQUE½SUBSTANCIALMEN- Total amortização


 
CE PROGRAMADElDELIDADEEVENDADECR½DITOSDEBILHETAGEM OAPLICATIVOTEMCOMOOBJETIVOA CEIRO/VALORCONT¶BILBRUTODEUMATIVOlNANCEIRO½BAIXADOQUANDOA#OMPANHIAN»OTEMEXPEC- TEAMESMAQUE OUMENORQUE ACONTRAPRESTA¼»ODEARRENDAMENTOIMEDIATAMENTEANTERIOR¹ Total Intangível
 
 
integração do ecossistema de mobilidade. %FEITOSDAPANDEMIADO#/6)$ A Companhia TATIVARAZO¶VELDERECUPERAROATIVOlNANCEIROEMSUATOTALIDADEOUEMPARTE.OENTANTO OSATIVOS MUDAN¼AB 1UALQUERREDU¼»ONOSPAGAMENTOSDEARRENDAMENTOAFETAAPENASOSPAGAMENTOS

2020
ACREDITAQUEJ¶ULTRAPASSOUOSMAISEXPRESSIVOSIMPACTOSOCASIONADOSPELA#/6)$ EN»OFORAM lNANCEIROSBAIXADOSPODEMAINDAESTARSUJEITOS¹EXECU¼»ODECR½DITOPARAOCUMPRIMENTODOS ORIGINALMENTEDEVIDOSEMOUANTESDEDEJUNHODEUMACONCESS»ODEALUGUELATENDE
Trans
Provisão
IDENTIlCADOSRISCOSQUEPOSSAMAFETARACONTINUIDADEOPERACIONALDESUASOPERA¼ÊES!#OM- PROCEDIMENTOSDA#OMPANHIAPARAARECUPERA¼»ODOSVALORESDEVIDOS!PROVIS»OPARAPERDAS ESSACONDI¼»OSERESULTAREMPAGAMENTOSDEARRENDAMENTOMENORESEMOUANTESDEDEJUNHO
ferên
para
DE
EC
.»OH¶NENHUMAMUDAN¼ASUBSTANTIVANOSOUTROSTERMOSECONDI¼ÊESDOARRENDAPANHIAPOSSUICARTASUPORTElNANCEIRODESUA#ONTROLADORAINDIRETA##23!DEFORMAAFAZER PARAATIVOSlNANCEIROSMENSURADOSPELOCUSTOAMORTIZADO½DEDUZIDADOVALORCONT¶BILBRUTODOS
Saldo
cias impair Saldo
FRENTEATODOSSEUSCOMPROMISSOS.OENTANTO DEVIDOAINCERTEZAQUANTOADURA¼»ODAPANDEMIA ATIVOSEDEBITADANORESULTADOs!TIVOSN»OlNANCEIROS/SVALORESCONT¶BEISDOSATIVOSN»OlNAN- mento. (m) Novas normas e interpretações ainda não efetivas: 5MAS½RIEDENOVASNORMASSER»O Valor de custo
inicial Adições
(a)
ment lNAL
DA #/6)$   PERIODICAMENTE  REVISAMOS NOSSAS AN¶LISES PARA REmETIR EVENTUAIS MUDAN¼AS NO CEIROSS»OREVISTOSACADADATADEAPRESENTA¼»OPARAAPURARSEH¶INDICA¼»ODEPERDANOVALOR EFETIVASPARAEXERCÁCIOSlNDOSAPÆSDEDEZEMBRODE!%MPRESAN»OADOTOUESSASNORMAS Marcas e patentes


CEN¶RIOECONÇMICOEIMPACTOSNASOPERA¼ÊES$ENTREDIVERSASINICIATIVASQUEFORAMADOTADASCOM RECUPER¶VELE CASOSEJACONSTATADOQUEOATIVOEST¶IMPAIRED UMNOVOVALORDOATIVO½DETERMI- NAPREPARA¼»ODESTASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS!SSEGUINTESNORMASALTERADASN»ODEVER»OTER $IREITOSDEUSODESISTEMASINFORMATIZADOS

-   
OOBJETIVODEPRESERVA¼»ODECAIXAELIQUIDEZ AINDAEST¶VIGENTEs!COMPANHAMENTODOSCEN¶RIOS NADO!#OMPANHIADETERMINAOVALOREMUSODOATIVOTENDOCOMOREFER¾NCIAOVALORPRESENTEDAS UMIMPACTOSIGNIlCATIVONASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA%MPRESAs"ENEFÁCIOSRELACIONADOS¹ $IREITOSDEUSODESISTEMASINFORMATIZADOS
GERENCIAISDEmUXOSDECAIXA DEMODOAFACILITARATOMADADEDECISÊESEAANTECIPA¼»ODEA¼ÊES PROJE¼ÊESDOSmUXOSDECAIXAESPERADOS COMBASENOSOR¼AMENTOSAPROVADOSPELA!DMINISTRA¼»O  #/6)$ CONCEDIDOSPARAARRENDAT¶RIOSEMCONTRATOSDEARRENDAMENTOAPÆSDEJUNHODE em andamento
-  

CONSIDERANDOTAXASDEDESCONTOSQUEREmITAMOSRISCOSESPECÁlCOSRELACIONADOSAUNIDADEGERA- ALTERA¼»OAO#0# s#ONTRATOS/NEROSOS #USTOSPARACUMPRIRUMCONTRATOALTERA¼ÊESAO Total do custo
PARAEVITARATENUARIMPACTOSADVERSOS
 
  
2. Principais práticas contábeis: !S POLÁTICAS E PR¶TICAS CONT¶BEIS DESCRITAS ABAIXO T¾M SIDO DORADECAIXA5MAPERDAPORREDU¼»OAOVALORRECUPER¶VEL½RECONHECIDANORESULTADOCASOOVALOR #0# s)MOBILIZADO 2ECEITASANTESDOUSOPRETENDIDO ALTERA¼ÊESAO#0#s2EFER¾NCIAS Valor de amortização
APLICADASCONSISTENTEMENTENOSEXERCÁCIOSAPRESENTADOSNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS(a) Re- CONT¶BILDEUMATIVOEXCEDASEUVALORRECUPER¶VELESTIMADO/VALORRECUPER¶VELDEUMATIVO½O ¹ESTRUTURACONCEITUAL ALTERA¼ÊESAO#0#s#LASSIlCA¼»ODOPASSIVOEMCIRCULANTEOUN»O Marcas e patentes


- 
ceitas de contratos com clientes: £APLICADOUMMODELODECINCOETAPASPARACONTABILIZA¼»ODE MAIORENTREOSEUVALOREMUSOEOSEUVALORJUSTOMENOSCUSTOSPARAVENDER/VALOREMUSO½ CIRCULANTE ALTERA¼ÊESAO#0#s$IVULGA¼»ODEPOLÁTICASCONT¶BEIS ALTERA¼ÊESAO#0#s $IREITOSDEUSODESISTEMASINFORMATIZADOS

- 
 
RECEITASDECORRENTESDECONTRATOSCOMCLIENTES DETALFORMAQUEUMARECEITA½RECONHECIDAPORUM BASEADOEMmUXOSDECAIXAFUTUROSESTIMADOS DESCONTADOSAVALORPRESENTEUSANDOUMATAXADE $ElNI¼»ODEESTIMATIVASCONT¶BEIS ALTERA¼ÊESAO#0#Es)MPOSTODIFERIDORELACIONADOA Total amortização
- 
 
VALORQUEREmETEACONTRAPARTIDAAQUEUMAENTIDADEESPERATERDIREITOEMTROCADETRANSFER¾NCIA DESCONTOANTESDOSIMPOSTOSQUEREmITAASAVALIA¼ÊESATUAISDEMERCADODOVALORDODINHEIRONO ATIVOSEPASSIVOSDECORRENTESDEUMAËNICATRANSA¼»O!LTERA¼ÊESAO#0# 
Total intangível
 
  
DEBENSOUSERVI¼OSPARAUMCLIENTE!SCINCOETAPASMENCIONADASACIMAS»O IDENTIlCA¼»ODE TEMPOEOSRISCOSESPECÁlCOSDOATIVO5MAPERDAPORREDU¼»OAOVALORRECUPER¶VELRELACIONADAA !PRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDeclaração de conformidade (com relação A 2ECLASSIlCA¼»ODOATIVOINTANGÁVELPARAOIMOBILIZADO EMB /MONTANTEPROVISIONADO
CONTRATOSCOMCLIENTES IDENTIlCA¼»ODASOBRIGA¼ÊESDEDESEMPENHODOCONTRATO DETERMI- ¶GION»O½REVERTIDA1UANTOAOSDEMAISATIVOS ASPERDASDEVALORRECUPER¶VELRECONHECIDASEM às normas do CPC): !SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASFORAMPREPARADASDEACORDOCOMASPR¶TICAS ½2 SENDO2REFERENTEAPROVIS»ODEE2REFERENTE¹ A#OMPANHIA
NA¼»ODOPRE¼ODETRANSA¼»O ALOCA¼»ODOPRE¼ODATRANSA¼»OPARAOBRIGA¼ÊESDEPERFORMANCE PERÁODOSANTERIORESS»OAVALIADASACADADATADEAPRESENTA¼»OPARAQUAISQUERINDICA¼ÊESDEQUE CONT¶BEISADOTADASNO"RASIL"2'!!0 !!DMINISTRA¼»OAlRMAQUETODASASINFORMA¼ÊESRELE- REVISOUASESTIMATIVASECONSIDEROUOSCEN¶RIOSMANTENDOAPROVIS»ODOSALDOC /VALORDE2
E RECONHECIMENTODARECEITA5MARECEITAN»O½RECONHECIDASEH¶INCERTEZASIGNIlCATIVANA APERDATENHAAUMENTADO DIMINUÁDOOUN»OMAISEXISTA5MAPERDADEVALOR½REVERTIDACASOTE- VANTESPRÆPRIASDAS$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRASEST»ODIVULGADAS ESOMENTEELAS EST»OSENDO  REFERE SEASOFTWARESADMINISTRATIVOS
SUAREALIZA¼»O!#OMPANHIAPOSSUIASSEGUINTESPRINCIPAISFONTESDERECEITADESERVI¼OS#OMIS- NHAHAVIDOUMAMUDAN¼ANASESTIMATIVASUSADASPARADETERMINAROVALORRECUPER¶VEL SOMENTE EVIDENCIADAS ECORRESPONDEM¹SUTILIZADASPORELANASUAGEST»O%MDEMAR¼ODE FOI 12. Patrimônio líquido: Capital social: /CAPITALSOCIALDA#OMPANHIA½DE2 COMPOSTO
SÊESCOBRADASDESEUSPARCEIROSPELOPROCESSAMENTODEOPERA¼ÊESlNANCEIRASTRANSACIONADAS NACONDI¼»OEMQUEOVALORCONT¶BILDOATIVON»OEXCEDAOVALORCONT¶BILQUETERIASIDOAPURADO  APROVADAPELA!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIAAEMISS»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASBase de PORA¼ÊESORDIN¶RIASETOTALMENTEINTEGRALIZADAS$URANTEOEXERCÁCIODE OCORRENA PLATAFORMA DA #OMPANHIA E 0RESTA¼»O DE SERVI¼OS DE VEICULA¼»O DE MÁDIAS CAMPANHAS E LÁQUIDODEDEPRECIA¼»OOUAMORTIZA¼»O CASOAPERDADEVALORN»OTIVESSESIDORECONHECIDA (g) mensuração: !SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASFORAMPREPARADASCOMBASENOCUSTOHISTÆRICO COM RAMOSSEGUINTESAUMENTOSDECAPITALAPROVADOSPELO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA
anúncios na plataforma da Companhia. B )NSTRUMENTOSlNANCEIROSReconhecimento e men- Provisões: 5MAPROVIS»O½RECONHECIDANOBALAN¼OPATRIMONIALQUANDOA#OMPANHIAPOSSUIUMA EXCE¼»ODOSINSTRUMENTOSlNANCEIROSMENSURADOSPELOVALORJUSTOATRAV½SDORESULTADO -OEDA s%MDEJANEIRODE HOUVEAINTEGRALIZA¼»ODECAPITALNOVALOR2 APROVADONA
SURA¼»OINICIAL/CONTASARECEBERDECLIENTESEOSTÁTULOSDEDÁVIDAEMITIDOSS»ORECONHECIDOS OBRIGA¼»OLEGALOUN»OFORMALIZADACONSTITUÁDACOMORESULTADODEUMEVENTOPASSADO QUEPOSSA funcional e moeda de apresentação: !SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASS»OAPRESENTADASEM2EAIS  !'%DEDEDEZEMBRODEs%MDEFEVEREIRODE FOIAPROVADOOAUMENTODECAPITAL
INICIALMENTENADATAEMQUEFORAMORIGINADOS4ODOSOSOUTROSATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSS»O SERESTIMADADEMANEIRACONl¶VEL E½PROV¶VELQUEUMRECURSOECONÇMICOSEJAREQUERIDOPARA QUE½AMOEDAFUNCIONALDA#OMPANHIA4ODOSOSSALDOSAPRESENTADOSEM2EAISNESTASDEMONS- NOVALORDE2 PORSUASACIONISTAS #))3E#ANAD¶0ARTICIPA¼ÊES NAPROPOR¼»ODESUAS
RECONHECIDOSINICIALMENTEQUANDOA#OMPANHIASETORNARPARTEDASDISPOSI¼ÊESCONTRATUAISDO SALDARAOBRIGA¼»O!SPROVISÊESS»OAPURADASATRAV½SDODESCONTODOSmUXOSDECAIXAFUTUROS TRA¼ÊESFORAMARREDONDADOSPARAOMILHARMAISPRÆXIMO EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMA PARTICIPA¼ÊESACION¶RIAS EFOIDIVIDIDOEMA¼ÊESORDIN¶RIASESEMVALORNOMINAL TOINSTRUMENTO 5M ATIVO lNANCEIRO A MENOS QUE SEJA UM CONTAS A RECEBER DE CLIENTES SEM UM ESPERADOSAUMATAXAANTESDEIMPOSTOSQUEREmETEASAVALIA¼ÊESATUAISDEMERCADOQUANTOAO Uso de estimativas e julgamentos: ! PREPARA¼»O DAS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS  EXIGE QUE A TALMENTEINTEGRALIZADASEMDEMAR¼ODEs%MDEJULHODE FOIAPROVADOOAUMENTO
COMPONENTEDElNANCIAMENTOSIGNIlCATIVO OUPASSIVOlNANCEIRO½INICIALMENTEMENSURADOAO VALORDODINHEIRONOTEMPOERISCOSESPECÁlCOSPARAOPASSIVO/SCUSTOSlNANCEIROSINCORRIDOSS»O !DMINISTRA¼»OFA¼AJULGAMENTOS ESTIMATIVASEPREMISSASQUEAFETAMAAPLICA¼»ODEPOLÁTICAS DECAPITALNOVALORDE2 PORSUASACIONISTAS #))3E#ANAD¶0ARTICIPA¼ÊES NAPROPOR¼»O
VALORJUSTO MAISOUMENOS PARAUMITEMN»OMENSURADOAO6*2 OSCUSTOSDETRANSA¼»OQUE registrados no resultado. H 2ECEITASEDESPESASlNANCEIRAS2ECEITASlNANCEIRASCOMPREENDEM CONT¶BEISEOSVALORESREPORTADOSDEATIVOS PASSIVOS RECEITASEDESPESAS/SRESULTADOSREAISPO- DESUASPARTICIPA¼ÊESACION¶RIAS EFOIDIVIDIDOEMA¼ÊESORDIN¶RIASESEMVALORNOS»ODIRETAMENTEATRIBUÁVEIS¹SUAAQUISI¼»OOUEMISS»O5MCONTASARECEBERDECLIENTESSEM BASICAMENTEOSJUROSPROVENIENTESDEAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS!SDESPESASlNANCEIRASCOMPREEN- DEMDIVERGIRDESSASESTIMATIVAS!SESTIMATIVASEPREMISSASS»OREVISADASPERIODICAMENTEPELA MINAL TOTALMENTEINTEGRALIZADASNAMESMADATAs%MDEOUTUBRODE FOIAPROVADOO
UMCOMPONENTESIGNIlCATIVODElNANCIAMENTO½MENSURADOINICIALMENTEAOPRE¼ODAOPERA¼»O DEMBASICAMENTEASTAXAS COMISSÊESEOUTRASDESPESASlNANCEIRASEVARIA¼ÊESMONET¶RIASE !DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA SENDOASALTERA¼ÊESRECONHECIDASNOPERÁODOEMQUEASESTIMATIVAS AUMENTODECAPITALNOVALORDE2 PORSUASACIONISTAS #))3E#ANAD¶0ARTICIPA¼ÊES NA
#LASSIlCA¼»OEMENSURA¼»OSUBSEQUENTE!TIVOSlNANCEIROS.ORECONHECIMENTOINICIAL UMATIVO CAMBIAISSOBREPASSIVOSlNANCEIROS(i) Benefícios a empregados: s0LANOSDECONTRIBUI¼»ODEl- S»OREVISADASEEMQUAISQUEREXERCÁCIOSFUTUROSAFETADOS!SINFORMA¼ÊESSOBREJULGAMENTOSCRÁ- PROPOR¼»ODESUASPARTICIPA¼ÊESACION¶RIAS EFOIDIVIDIDOEMA¼ÊESORDIN¶RIASESEM
lNANCEIRO½CLASSIlCADOCOMOMENSURADOAOCUSTOAMORTIZADOOUAO6*2/SATIVOSlNANCEIROS NIDA5MPLANODECONTRIBUI¼»ODElNIDA½UMPLANODEBENEFÁCIOSPÆS EMPREGOSOBOQUALUMA TICOSREFERENTES¹SPOLÁTICASCONT¶BEISADOTADASEOUINCERTEZASSOBREASPREMISSASEESTIMATIVAS VALORNOMINAL PELOPRE¼ODEEMISS»OPORA¼»ODE2 CINCOREAIS TOTALMENTEINTEGRALIZADAS
N»OS»ORECLASSIlCADOSSUBSEQUENTEMENTEAORECONHECIMENTOINICIAL AN»OSERQUEA#OMPANHIA ENTIDADEPAGACONTRIBUI¼ÊESlXASPARAUMAENTIDADESEPARADAFUNDODEPREVID¾NCIA EN»OTER¶ RELEVANTES EST»OINCLUÁDASNASSEGUINTESNOTASEXPLICATIVAS
EMDENOVEMBRODE
MUDE O MODELO DE NEGÆCIOS PARA A GEST»O DE ATIVOS lNANCEIROS  E NESTE CASO TODOS OS ATIVOS NENHUMAOBRIGA¼»ODEPAGARVALORESADICIONAIS!SOBRIGA¼ÊESPORCONTRIBUI¼ÊESAOSPLANOSDE Nota
2021
2020
 )NTANGÁVEL
lNANCEIROSAFETADOSS»ORECLASSIlCADOSNOPRIMEIRODIADOPERÁODODEAPRESENTA¼»OPOSTERIOR¹ PENS»ODECONTRIBUI¼»ODElNIDAS»ORECONHECIDASCOMODESPESASDEBENEFÁCIOSAEMPREGADOSNO
Participação Quantidade Participação Quantidade
 )NSTRUMENTOSlNANCEIROS
MUDAN¼ANOMODELODENEGÆCIOS5MATIVOlNANCEIRO½MENSURADOAOCUSTOAMORTIZADOSEATENDER RESULTADONOSPERÁODOSDURANTEOSQUAISSERVI¼OSS»OPRESTADOSPELOSEMPREGADOSs"ENEFÁCIOSDE
acionária
de ações
acionária
de ações
AMBASASCONDI¼ÊESASEGUIREN»OFORDESIGNADOCOMOMENSURADOAO6*2s½MANTIDODENTRO CURTOPRAZOAEMPREGADOS/BRIGA¼ÊESDEBENEFÁCIOSDECURTOPRAZOAEMPREGADOSS»OMENSURADAS $ETERMINA¼»ODOSVALORESJUSTOS$IVERSASPOLÁTICASEDIVULGA¼ÊESCONT¶BEISDA#OMPANHIA #))3 #OMPANHIADE)NVESTIMENTOSEM
DE UM MODELO DE NEGÆCIOS CUJO OBJETIVO SEJA MANTER ATIVOS lNANCEIROS PARA RECEBER mUXOS DE EM BASE N»O DESCONTADA E S»O INCORRIDAS COMO DESPESAS CONFORME O SERVI¼O RELACIONADO SEJA EXIGEMADETERMINA¼»ODOVALORJUSTO TANTOPARAOSATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSCOMOPARAOSN»O  )NFRAESTRUTURAE3ERVI¼OS
  
  
CAIXACONTRATUAISEsSEUSTERMOSCONTRATUAISGERAM EMDATASESPECÁlCAS mUXOSDECAIXAQUE prestado. (j) Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social lNANCEIROS/SVALORESJUSTOST¾MSIDOAPURADOSPARAPROPÆSITOSDEMENSURA¼»OEOUDIVULGA¼»O #ANAD¶0ARTICIPA¼ÊES
 

 

S»ORELATIVOSSOMENTEAOPAGAMENTODEPRINCIPALEJUROSSOBREOVALORPRINCIPALEMABERTO5M DOEXERCÁCIOCORRENTEEDIFERIDOS»OCALCULADOSCOMBASENASALÁQUOTASDE ACRESCIDASDO BASEADOSNOSM½TODOSASEGUIR1UANDOAPLIC¶VEL ASINFORMA¼ÊESADICIONAISSOBREASPREMISSAS
  
  
INSTRUMENTODEDÁVIDA½MENSURADOAOCUSTOAMORTIZADOSEATENDERAMBASASCONDI¼ÊESASEGUIR ADICIONALDESOBREOLUCROTRIBUT¶VELEXCEDENTEA2BASEANUAL PARAIMPOSTODERENDA UTILIZADASNAAPURA¼»ODOSVALORESJUSTOSS»ODIVULGADASNASNOTASESPECÁlCAS¹QUELEATIVOOU 13. Receitas operacionais
2021
2020
EN»OFORDESIGNADOCOMOMENSURADOAO6*2s½MANTIDODENTRODEUMMODELODENEGÆCIOSCUJO ESOBREOLUCROTRIBUT¶VELPARACONTRIBUI¼»OSOCIALSOBREOLUCROLÁQUIDO CONSIDERANDOACOM- PASSIVO s #AIXA E BANCOS /S VALORES JUSTOS DESSES ATIVOS lNANCEIROS S»O IGUAIS AOS VALORES Receita com parcerias comerciais

OBJETIVO½ATINGIDOTANTOPELORECEBIMENTODEmUXOSDECAIXACONTRATUAISQUANTOPELAVENDADE PENSA¼»ODEPREJUÁZOSlSCAISEBASENEGATIVADECONTRIBUI¼»OSOCIAL LIMITADAADOLUCROREAL CONT¶BEIS DADASUALIQUIDEZIMEDIATAs!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS/VALORJUSTODEATIVOSlNANCEIROS 2ECEITADEVEICULA¼»ODEMÁDIAS CAMPANHASEANËNCIOS

6

6
ATIVOSlNANCEIROSEsSEUSTERMOSCONTRATUAISGERAM EMDATASESPECÁlCAS mUXOSDECAIXAQUE /ATIVODEIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIALDIFERIDORELACIONADOAPREJUÁZOSlSCAIS BASES MENSURADOSPELOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADO½APURADOPORREFER¾NCIAAOSSEUSPRE¼OSDE Receita bruta

S»OAPENASPAGAMENTOSDEPRINCIPALEJUROSSOBREOVALORPRINCIPALEMABERTO4ODOSOSATIVOSl- NEGATIVASEDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASN»OFORAMRECONHECIDOSEMFUN¼»ODEN»OHAVEREXPECTATIVA FECHAMENTONADATADEAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASs0ASSIVOSlNANCEIROSN»O Impostos sobre receitas

NANCEIROSN»OCLASSIlCADOSCOMOMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADO CONFORMEDESCRITOACIMA S»O DE LUCRO TRIBUT¶VEL FUTURO (k) Arrendamento mercantil: / #0#  2  INTRODUZIU UM MODELO DERIVATIVOS / VALOR JUSTO DETERMINADO PARA lNS DE REGISTRO CONT¶BIL E DIVULGA¼»O ½ CALCULADO Deduções das receitas brutas

6
CLASSIlCADOSCOMOAO6*2.ORECONHECIMENTOINICIAL A#OMPANHIAPODEDESIGNARDEFORMAIRRE- ËNICODECONTABILIZA¼»ODEARRENDAMENTOSNOBALAN¼OPATRIMONIALPARAARRENDAT¶RIOS.OINÁCIODE BASEANDO SE NO VALOR PRESENTE DOS mUXOS DE CAIXA FUTUROS PROJETADOS !S TAXAS UTILIZADAS NOS Receita operacional liquída
2ESULTADOlNANCEIRO
2021
2020
VOG¶VELUMATIVOlNANCEIROQUEDEOUTRAFORMAATENDAAOSREQUISITOSPARASERMENSURADOAOCUSTO UMCONTRATO A#OMPANHIAAVALIASEUMCONTRATO½OUCONT½MUMARRENDAMENTO5MCONTRATO½ OU C¶LCULOSFORAMOBTIDASDEFONTESPËBLICAS"E"LOOMBERG 
AMORTIZADOCOMOAO6*2SEISSOELIMINAROUREDUZIRSIGNIlCATIVAMENTEUMDESCASAMENTOCONT¶BIL CONT½MUMARRENDAMENTO SEOCONTRATOTRANSFERIRODIREITODECONTROLAROUSODEUMATIVOIDENTIl- 'ERENCIAMENTODERISCOSlNANCEIROS6IS»OGERAL!#OMPANHIAAPRESENTAEXPOSI¼»OAOSSE- $ESPESASlNANCEIRAS


QUEDEOUTRAFORMASURGIRIA!TIVOSlNANCEIROS !VALIA¼»ODOMODELODENEGÆCIOA Companhia CADOPORUMPERÁODODETEMPOEMTROCADECONTRAPRESTA¼»O.OINÁCIOOUNAMODIlCA¼»ODEUM GUINTESRISCOSADVINDOSDOUSODEINSTRUMENTOSlNANCEIROSA 2ISCODECR½DITOB 2ISCODETAXAS Variações cambiais sobre fornecedores estrangeiros


REALIZAUMAAVALIA¼»ODOOBJETIVODOMODELODENEGÆCIOSEMQUEUMATIVOlNANCEIRO½MANTIDO CONTRATOQUECONT½MUMCOMPONENTEDEARRENDAMENTO A#OMPANHIAALOCAACONTRAPRESTA¼»ONO DEJUROSEINmA¼»OEC 2ISCODEESTRUTURADECAPITALOURISCOlNANCEIRO ELIQUIDEZa) Risco de 4AXAS COMISSÊESEOUTRASDESPESASlNANCEIRAS


EMCARTEIRAPORQUEISSOREmETEMELHORAMANEIRAPELAQUALONEGÆCIO½GERIDOEASINFORMA¼ÊES CONTRATOACADACOMPONENTEDEARRENDAMENTOCOMBASEEMSEUSPRE¼OSINDIVIDUAIS!#OMPANHIA CR½DITO $ECORRE DA POSSIBILIDADE DE A #OMPANHIA SOFRER PERDAS DECORRENTES DE INADIMPL¾NCIA
S»OFORNECIDAS¹!DMINISTRA¼»O!SINFORMA¼ÊESCONSIDERADASINCLUEMsASPOLÁTICASEOBJETIVOS APLICAUMAËNICAABORDAGEMDERECONHECIMENTOEMENSURA¼»OPARATODOSOSARRENDAMENTOS EX- DESUASCONTRAPARTESOUDEINSTITUI¼ÊESlNANCEIRASDEPOSIT¶RIASDERECURSOSOUDEINVESTIMENTOS 2ECEITASlNANCEIRAS


ESTIPULADOSPARAACARTEIRAEOFUNCIONAMENTOPR¶TICODESSASPOLÁTICAS%LESINCLUEMAQUEST»ODE CETOPARAARRENDAMENTOSDECURTOPRAZOEATIVOSDEBAIXOVALOR!#OMPANHIARECONHECEOSPAGA- lNANCEIROS0ARAMITIGARESSESRISCOS ADOTA SECOMOPR¶TICAAAN¶LISEDASSITUA¼ÊESlNANCEIRA 2ENDIMENTOSOBREAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS

SABERSEAESTRAT½GIADA!DMINISTRA¼»OTEMCOMOFOCOAOBTEN¼»ODERECEITASDEJUROSCONTRATUAIS  mentos de arrendamento associados a esses arrendamentos como uma despesa de forma linear EPATRIMONIALDASCONTRAPARTES ASSIMCOMOADElNI¼»ODELIMITESDECR½DITOEACOMPANHAMENTO Variações cambiais sobre fornecedores estrangeiros


A MANUTEN¼»O DE UM DETERMINADO PERlL DE TAXA DE JUROS  A CORRESPOND¾NCIA ENTRE A DURA¼»O PELOPRAZODOARRENDAMENTO.ADATADEINÁCIODEUMARRENDAMENTO OARRENDAT¶RIORECONHECEOS PERMANENTEDASPOSI¼ÊESEMABERTO.OQUETANGE¹SINSTITUI¼ÊESlNANCEIRAS SOMENTES»OREA- *UROSEOUTRASRECEITASlNANCEIRAS


DOSATIVOSlNANCEIROSEADURA¼»ODEPASSIVOSRELACIONADOSOUSAÁDASESPERADASDECAIXA OU PASSIVOSDEARRENDAMENTOMENSURADOSPELOVALORPRESENTEDOSPAGAMENTOSASEREMREALIZADOS LIZADASOPERA¼ÊESCOMINSTITUI¼ÊESlNANCEIRASDEBAIXORISCO AVALIADASPORAG¾NCIASDERATING
2ESULTADOlNANCEIROLÁQUIDO


DURANTEOPRAZODOARRENDAMENTOEATIVOSDEDIREITODEUSOQUEREPRESENTAMODIREITODEUSODOS
B 2ISCODETAXASDEJUROSEINmA¼»ODecorre da possibilidade de sofrer redução nos ganhos ou
AREALIZA¼»ODEmUXOSDECAIXAPORMEIODAVENDADEATIVOSsCOMOODESEMPENHODACARTEIRA½
AVALIADOEREPORTADO¹!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIAsOSRISCOSQUEAFETAMODESEMPENHODO ATIVOSSUBJACENTES/SATIVOSDEDIREITODEUSOS»OMENSURADOSAOCUSTO DEDUZIDOSDEQUALQUER AUMENTO NAS PERDAS DECORRENTES DE OSCILA¼ÊES DE TAXAS DE JUROS INCIDENTES SOBRE SEUS ATIVOS  )NSTRUMENTOS lNANCEIROS ! #OMPANHIA MANT½M OPERA¼ÊES COM INSTRUMENTOS lNANCEIROS
MODELODENEGÆCIOSEOATIVOlNANCEIROMANTIDONAQUELEMODELODENEGÆCIOS EAMANEIRACOMO DEPRECIA¼»OACUMULADAEPERDASPORREDU¼»OAOVALORRECUPER¶VEL EAJUSTADOSPORQUALQUERNOVA E PASSIVOS lNANCEIROS ! #OMPANHIA EST¶ EXPOSTA A TAXAS DE JUROS mUTUANTES  PRINCIPALMENTE A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles
AQUELESRISCOSS»OGERENCIADOSsCOMOOSGERENTESDONEGÆCIOS»OREMUNERADOS POREXEMPLO  REMENSURA¼»ODOSPASSIVOSDEARRENDAMENTO/CUSTODOSATIVOSDEDIREITODEUSOINCLUIOVALORDOS RELACIONADAS¹SVARIA¼ÊESDO#ERTIlCADODE$EPÆSITO)NTERBANC¶RIO#$) !STAXASDEJUROSNAS INTERNOSVISANDOASSEGURARLIQUIDEZ RENTABILIDADEESEGURAN¼A/SRESULTADOSOBTIDOSCOMESTAS
SEAREMUNERA¼»O½BASEADANOVALORJUSTODOSATIVOSGERIDOSOUNOSmUXOSDECAIXACONTRATUAIS PASSIVOSDEARRENDAMENTORECONHECIDOS CUSTOSDIRETOSINICIAISINCORRIDOSEPAGAMENTOSDEARREN- APLICA¼ÊESlNANCEIRASS»OEMSUAMAIORIAVINCULADAS¹VARIA¼»ODO#$)$ETALHAMENTOSAESSE OPERA¼ÊESEST»OCONDIZENTESCOMASPOLÁTICASEESTRAT½GIASDElNIDASPELAADMINISTRA¼»ODA#OMOBTIDOSEsAFREQU¾NCIA OVOLUMEEOMOMENTODASVENDASDEATIVOSlNANCEIROSNOSPERÁODOSAN- DAMENTOSREALIZADOSAT½ADATADEINÁCIO MENOSOSEVENTUAISINCENTIVOSDEARRENDAMENTORECEBI- RESPEITOPODEMSEROBTIDOSNASNOTASEXPLICATIVASNoEc) Risco de estrutura de capital (ou PANHIA0ARAAPOIOAO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA NASQUESTÊESlNANCEIRASESTRATERIORES OSMOTIVOSDETAISVENDASESUASEXPECTATIVASSOBREVENDASFUTURAS/SATIVOSlNANCEIROS DOS/SATIVOSDEDIREITODEUSOS»ODEPRECIADOSLINEARMENTE PELOMENORPERÁODOENTREOPRAZODO RISCOlNANCEIRO ELIQUIDEZDecorre da escolha entre capital próprio (aportes de capital e reten- T½GICAS ACONTROLADORADA#OMPANHIA##23!POSSUIUM#OMIT¾DE2ESULTADOSE&INAN¼AS FORMANTIDOSPARANEGOCIA¼»OOUGERENCIADOSCOMDESEMPENHOAVALIADOCOMBASENOVALORJUSTOS»O ARRENDAMENTOEAVIDAËTILESTIMADADOSATIVOSETAMB½MEST»OSUJEITOSAREDU¼»OAOVALORRECU- ¼»ODELUCROS ECAPITALDETERCEIROSQUEA#OMPANHIAFAZPARAlNANCIARSUASOPERA¼ÊES!!DMI- MADOPORCONSELHEIROSINDICADOSPELOSACIONISTASCONTROLADORESECONSELHEIROSINDEPENDENTES QUE
MENSURADOSAOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADO!TIVOSlNANCEIROS AVALIA¼»OSOBRESEOSmUXOS PER¶VEL/SPAGAMENTOSDOARRENDAMENTOINCLUEMI PAGAMENTOSlXOSINCLUINDO SUBSTANCIAL- NISTRA¼»OAVALIAQUEA#OMPANHIAGOZADECAPACIDADEPARAMANTERACONTINUIDADEOPERACIONAL ANALISAASQUESTÊESQUEDIZEMRESPEITO¹POLÁTICAEESTRUTURAlNANCEIRADA#OMPANHIA ACOMPADECAIXACONTRATUAISS»OSOMENTEPAGAMENTOSDEPRINCIPALEDEJUROS0ARAlNSDESSAAVALIA¼»O  MENTE PAGAMENTOSlXOS MENOSQUAISQUERINCENTIVOSDEARRENDAMENTORECEBIDOSII PAGAMEN- DOSNEGÆCIOS EMCONDI¼ÊESDENORMALIDADE)NFORMA¼ÊESSOBREOSVENCIMENTOSDOSINSTRUMENTOS NHAEINFORMAO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OSOBREQUESTÊESlNANCEIRASCHAVE TAISCOMOEMPR½SO@PRINCIPAL½DElNIDOCOMOOVALORJUSTODOATIVOlNANCEIRONORECONHECIMENTOINICIAL/S@JUROS TOSVARI¶VEISDEARRENDAMENTOQUEDEPENDEMDEUMÁNDICEOUTAXAIII VALORESQUESEESPERAQUE lNANCEIROS PASSIVOS PODEM SER OBTIDAS NAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS / QUADRO SEGUINTE TIMOSRElNANCIAMENTOSDEDÁVIDASDELONGOPRAZO AN¶LISEDERISCO EXPOSI¼ÊESAOC·MBIO AVAL
S»ODElNIDOSCOMOUMACONTRAPRESTA¼»OPELOVALORDODINHEIRONOTEMPOEPELORISCODECR½DITO SEJAM PAGOS PELO ARRENDAT¶RIO  DE ACORDO COM AS GARANTIAS DE VALOR RESIDUAL IV  O PRE¼O DE APRESENTAOSPASSIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOS PORFAIXASDEVENCIMENTO CORRESPONDENTESAO EMOPERA¼ÊES NÁVELDEALAVANCAGEM POLÁTICADEDIVIDENDOS EMISS»ODEA¼ÊES EMISS»ODETÁTULOS
DEDÁVIDAEINVESTIMENTOS!#OMPANHIAN»OPOSSUIEN»OOPEROUCOMINSTRUMENTOSlNANCEIROS
ASSOCIADOAOVALORPRINCIPALEMABERTODURANTEUMDETERMINADOPERÁODODETEMPOEPELOSOUTROS EXERCÁCIODAOP¼»ODECOMPRASEOARRENDAT¶RIOESTIVERRAZOAVELMENTECERTODEEXERCERESSAOP¼»O PERÁODOREMANESCENTENOBALAN¼OPATRIMONIALAT½ADATACONTRATUALDEVENCIMENTO
RISCOSECUSTOSB¶SICOSDEEMPR½STIMOSPOREXEMPLO RISCODELIQUIDEZECUSTOSADMINISTRATIVOS  EV PAGAMENTOSDEMULTASPORRESCIS»ODOARRENDAMENTO SEOPRAZODOARRENDAMENTOREmETIRO
-ENOSDEANO DERIVATIVOSDURANTEOSEXERCÁCIOSAPRESENTADOS4ODASASOPERA¼ÊESCOMINSTRUMENTOSlNANCEIROS
assim como uma margem de lucro. A Companhia considera os termos contratuais do instrumento ARRENDAT¶RIOEXERCENDOAOP¼»ODERESCINDIROARRENDAMENTO1UANDOOPASSIVODEARRENDAMENTO½ Fornecedores
 DA#OMPANHIAEST»ORECONHECIDASNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS CONFORMEOQUADROASEGUIR
PARAAVALIARSEOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISS»OSOMENTEPAGAMENTOSDOPRINCIPALEDEJUROS REMENSURADODESSAMANEIRA ½EFETUADOUMAJUSTECORRESPONDENTEAOVALORCONT¶BILDOATIVODE Fornecedores - partes relacionadas
 )NSTRUMENTOSlNANCEIROSPORCATEGORIA
2021
2020

)SSOINCLUIAAVALIA¼»OSOBRESEOATIVOlNANCEIROCONT½MUMTERMOCONTRATUALQUEPODERIAMUDARO DIREITODEUSOOU½REGISTRADONORESULTADOSEOVALORCONT¶BILDOATIVODEDIREITODEUSOTIVERSIDO Outras obrigações
Ativos
Passivo
Ativos
Passivo
REDUZIDOAZERO!#OMPANHIAAPRESENTAATIVOSDEDIREITODEUSOQUEN»OATENDEM¹DElNI¼»ODE
!#OMPANHIAVEMAPRESENTANDOPREJUÁZOSRECORRENTESEmUXODECAIXAOPERACIONALNEGATIVO!L½MDAGEMOMENTOOUOVALORDOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISDEFORMAQUEELEN»OATENDERIAESSACONDI¼»O
lNANCEIROS lNANCEIRO
lNANCEIROS lNANCEIRO
!OFAZERESSAAVALIA¼»O A#OMPANHIACONSIDERAsEVENTOSCONTINGENTESQUEMODIlQUEMOVALOR PROPRIEDADEPARAINVESTIMENTOEMh$IREITODEUSOEMARRENDAMENTOvEPASSIVOSDEARRENDAMENTO RA¼»ODECAIXADECORRENTEDESUASATIVIDADES A#OMPANHIACONTACOMOSUPORTElNANCEIRODOSACIONISValor justo mensurados mensurado Valor justo mensurados mensurado
OUOA½POCADOSmUXOSDECAIXAsTERMOSQUEPOSSAMAJUSTARATAXACONTRATUAL INCLUINDOTAXAS EMh0ASSIVODEARRENDAMENTOvNOBALAN¼OPATRIMONIAL!OCALCULAROVALORPRESENTEDOSPAGAMEN- TAS!!DMINISTRA¼»OAVALIAQUEA#OMPANHIAGOZADECAPACIDADEPARAMANTERACONTINUIDADEOPERAATRAV½SDO ao custo ao custo ATRAV½SDO ao custo ao custo
VARI¶VEISsOPR½ PAGAMENTOEAPRORROGA¼»ODOPRAZOEsOSTERMOSQUELIMITAMOACESSODA TOSDOARRENDAMENTO A#OMPANHIAUSAASUATAXADEEMPR½STIMOINCREMENTALNADATADEINÁCIO CIONALDOSNEGÆCIOS EMCONDI¼ÊESDENORMALIDADE!SINFORMA¼ÊESCONT¶BEISANUAISFORAMELABORADAS
resultado
amortizado
amortizado
resultado
amortizado
amortizado
PORQUE
ATAXA
DE
JURO
IMPLÁCITA
NO
ARRENDAMENTON»O
½
FACILMENTE
DETERMIN¶VEL!
#OMPANHIA
#OMPANHIAAmUXOSDECAIXADEATIVOSESPECÁlCOSPOREXEMPLO BASEADOSNAPERFORMANCEDEUM
LEVANDOEMCONSIDERA¼»OOPRESSUPOSTODECONTINUIDADEE PORTANTO ELASDEVEMSERLIDASNESSECONTEXTO
ATIVO /PAGAMENTOANTECIPADO½CONSISTENTECOMOCRIT½RIODEPAGAMENTOSDOPRINCIPALEJUROS DETERMINASUATAXAINCREMENTALSOBREEMPR½STIMOSOBTENDOTAXASDEJUROSDEV¶RIASFONTESEXTER- #AIXAEEQUIVALENTESDECAIXAEAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS
2021
2020 Ativos



 #AIXAEBANCOS
CASOOVALORDOPR½ PAGAMENTOREPRESENTE EMSUAMAIORPARTE VALORESN»OPAGOSDOPRINCIPAL NASDElNANCIAMENTOEFAZENDOALGUNSAJUSTESPARAREmETIROSTERMOSDOCONTRATOEOTIPODOATIVO #AIXAEBANCOS
Aplicações
EDEJUROSSOBREOVALORDOPRINCIPALPENDENTE OQUEPODEINCLUIRUMACOMPENSA¼»ORAZO¶VEL ARRENDADO!PÆSADATADEINÁCIO OVALORDOPASSIVODEARRENDAMENTO½AUMENTADOPARAREmETIRO !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS



  lNANCEIRAS
PELARESCIS»OANTECIPADADOCONTRATO!L½MDISSO COMRELA¼»OAUMATIVOlNANCEIROADQUIRIDO ACR½SCIMODEJUROSEREDUZIDOPARAOSPAGAMENTOSDEARRENDAMENTOEFETUADOS!L½MDISSO OVALOR &UNDOSDEINVESTIMENTOSE#$"


 Contas a receber
POR UM VALOR MENOR OU MAIOR DO QUE O VALOR NOMINAL DO CONTRATO  A PERMISS»O OU A EXIG¾NCIA CONT¶BILDOSPASSIVOSDEARRENDAMENTO½REMENSURADOSEHOUVERUMAMODIlCA¼»O UMAMUDAN¼A
DEPR½ PAGAMENTOPORUMVALORQUEREPRESENTEOVALORNOMINALDOCONTRATOMAISOSJUROSCON- NOPRAZODOARRENDAMENTO UMAALTERA¼»ONOSPAGAMENTOSDOARRENDAMENTOPOREXEMPLO MUDAN- !S APLICA¼ÊES lNANCEIRAS FORAM REMUNERADAS ¹ TAXA M½DIA DE   DO #$)  EQUIVALENTE A Contas a receber 

TRATUAISQUETAMB½MPODEINCLUIRCOMPENSA¼»ORAZO¶VELPELARESCIS»OANTECIPADADOCONTRATO  ¼ASEMPAGAMENTOSFUTUROSRESULTANTESDEUMAMUDAN¼AEMUMÁNDICEOUTAXAUSADAPARADETER-  AA EMDEDEZEMBRODE DO#$) EQUIVALENTEA  AA EMDE partes relacionadas
Passivos
ACUMULADOSMASN»OPAGOS S»OTRATADASCOMOCONSISTENTESCOMESSECRIT½RIOSEOVALORJUSTO MINARTAISPAGAMENTOSDEARRENDAMENTO OUUMAALTERA¼»ONAAVALIA¼»ODEUMAOP¼»ODECOMPRA DEZEMBRODE 
Fornecedores


DOPR½ PAGAMENTOFORINSIGNIlCANTENORECONHECIMENTOINICIAL!TIVOSlNANCEIROS -ENSURA¼»O DOATIVOSUBJACENTE!#OMPANHIAN»O½OBRIGADAAFAZERAJUSTESPARAARRENDAMENTOSEMQUE½ 7. Contas a receber
UMARRENDADOR EXCETOQUANDO½UMARRENDADORINTERMEDI¶RIOEMUMSUBARRENDAMENTO(l) Adoção Circulante
2021
2020 Fornecedores SUBSEQUENTEEGANHOSEPERDAS



- partes relacionadas
!TIVOSlNANCEIROS %SSESATIVOSS»OMENSURADOSSUBSEQUENTEMENTEAOVALORJUSTO/RESULTADO inicial de normas novas e alterações: !#OMPANHIAADOTOU INICIALMENTE APARTIRDEDEJANEI- Receita com parcerias comerciais (a)






RODE ASSEGUINTESNOVASNORMAS!SALTERA¼ÊESEM0RONUNCIAMENTOSQUEENTRARAMEMVIGOR 2ECEITADEVEICULA¼»ODEMÁDIAS CAMPANHASEANËNCIOSB

a VJR
LÁQUIDO INCLUINDOJUROS ½RECONHECIDONORESULTADO

- /SSEGUINTESM½TODOSEPREMISSASFORAMADOTADOSNADETERMINA¼»ODOVALORJUSTOsCaixa e ban
!TIVOSlNANCEIROSA %SSES ATIVOS S»O SUBSEQUENTEMENTE MENSURADOS AO CUSTO AMORTIZADO EMDEJANEIRODE N»OPRODUZIRAMIMPACTOSRELEVANTESNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA #ONTASARECEBER 0AG3EGUROC

- COSEAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS /SSALDOSEMCAIXAEBANCOST¾MSEUSVALORESJUSTOSID¾NTICOSAOS
custo amortizado UTILIZANDO O M½TODO DE JUROS EFETIVOS / CUSTO AMORTIZADO ½ REDUZIDO POR Companhia. 2EFORMADATAXADEJUROSDEREFER¾NCIA !LTERA¼ÊESAO#0# #0# #0#E
SALDOSCONT¶BEIS!SAPLICA¼ÊESlNANCEIRASEMFUNDOSDEINVESTIMENTOSEST»OVALORIZADASPELO
perdas por impairment!RECEITADEJUROS GANHOSEPERDASCAMBIAISEO CPC 11: !SALTERA¼ÊESTRATAMDEQUESTÊESQUEPODEMAFETARASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASCOMO
impairment S»O RECONHECIDOS NO RESULTADO 1UALQUER GANHO OU PERDA NO RESULTADODAREFORMADATAXADEJUROSDEREFER¾NCIA INCLUINDOOSEFEITOSDEMUDAN¼ASNOSmUXOS A #R½DITOARECEBERDECORRENTEDEPARCERIASCOMERCIAISB #R½DITOARECEBERDECORRENTEDEVEI- VALORDACOTADOFUNDONADATADASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS QUECORRESPONDEAOSEUVALORJUSTO
DECAIXACONTRATUAISOURELA¼ÊESDEHEDGEDECORRENTESDASUBSTITUI¼»ODATAXADEJUROSDEREFER¾N- CULA¼»O DE MÁDIAS  CAMPANHAS E ANËNCIOS C  #R½DITO A RECEBER DA 0AG3EGURO DECORRENTE DE NÁVEL s#ONTASARECEBER #ONTASARECEBER PARTESRELACIONADAS FORNECEDORESEFORNECE
desreconhecimento é reconhecido no resultado.
DORES PARTESRELACIONADAS /SVALORESJUSTOSS»OPRÆXIMOSDOSSALDOSCONT¶BEIS DADOOCURTO
0ASSIVOSlNANCEIROS CLASSIlCA¼»O MENSURA¼»OSUBSEQUENTEEGANHOSEPERDAS/SPASSIVOSl- CIAPORUMATAXADEREFER¾NCIAALTERNATIVA!SALTERA¼ÊESFORNECEMEXPEDIENTEPR¶TICOPARACERTOS REPASSESDASVENDASCR½DITODETRANSPORTEERECARGADECELULARCOMCARTÊESDECR½DITO
2021
2020 PRAZOPARALIQUIDA¼»ODASOPERA¼ÊESHierarquia de valor justo: A Companhia possui os saldos
NANCEIROSFORAMCLASSIlCADOSCOMOMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADOOUAO6*25MPASSIVOlNAN- REQUISITOSDO#0# #0# #0#E#0#RELACIONADOSAMUDAN¼ASNABASEDEDETERMINA
- ABAIXODEINSTRUMENTOSlNANCEIROSAVALIADOSPELOVALORJUSTO OSQUAISEST»OQUALIlCADOSASEGUIR
CEIRO½CLASSIlCADOCOMOMENSURADOAOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADOCASOFORCLASSIlCADO ¼»ODOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISDEATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSECONTABILIDADEDEHEDGEAr #R½DITOAVENCER
2021
2020

- Nível 2
COMOMANTIDOPARANEGOCIA¼»O FORUMDERIVATIVOOUFORDESIGNADOCOMOTALNORECONHECIMENTO RENDAMENTOS !LTERA¼ÊESAO#0#2  2EQUERIMENTOSCOMOOBJETIVODEFACILITARPARAOS


INICIAL0ASSIVOSlNANCEIROSMENSURADOSAO6*2S»OMENSURADOSAOVALORJUSTOEORESULTADOLÁQUI- ARRENDAT¶RIOSACONTABILIZA¼»ODEEVENTUAISCONCESSÊESOBTIDASNOSCONTRATOSDEARRENDAMENTO 0ARTESRELACIONADAS/SSALDOSDEATIVOSEPASSIVOSEMDEDEZEMBRODEE ASSIM !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
DO INCLUINDOJUROS ½RECONHECIDONORESULTADO/UTROSPASSIVOSlNANCEIROSS»OSUBSEQUENTEMEN- EMDECORR¾NCIADA#/6)$  TAISCOMOPERD»O SUSPENS»OOUMESMOREDU¼ÊESTEMPOR¶RIASDE COMOASTRANSA¼ÊESQUEINmUENCIARAMOSRESULTADOSDOEXERCÁCIODEE RELATIVOS¹S /SDIFERENTESNÁVEISFORAMDElNIDOSASEGUIRs.ÁVELPRE¼OSNEGOCIADOSSEMAJUSTES EMMERTEMENSURADOSPELOCUSTOAMORTIZADOUTILIZANDOOM½TODODEJUROSEFETIVOS!DESPESADEJUROS  PAGAMENTOS/EXPEDIENTEPR¶TICOPERMITEQUEOARRENDAT¶RIOOPTEPORN»OAVALIARSEACONCESS»O operações com partes relacionadas, decorrem de transações entre a Companhia, sua controladora CADOSATIVOSPARAATIVOSEPASSIVOSID¾NTICOSs.ÁVELINPUTS DIFERENTESDOSPRE¼OSNEGOCIADOS
EMMERCADOSATIVOSINCLUÁDOSNONÁVEL
QUES»OOBSERV¶VEISPARAOATIVOOUPASSIVO
DIRETAMENTE
GANHOSEPERDASCAMBIAISS»ORECONHECIDOSNORESULTADO1UALQUERGANHOOUPERDANODESRECO- DEALUGUELRELACIONADA¹#/6)$ ½UMAMODIlCA¼»ODEARRENDAMENTO/ARRENDAT¶RIOQUEFAZ INDIRETA OUTRASPARTESRELACIONADASEPROlSSIONAISCHAVEDAADMINISTRA¼»O
PRE¼OS OUINDIRETAMENTEDERIVADODEPRE¼OS Es.ÁVELPREMISSAS PARAOATIVOOUPASSIVO QUE
nhecimento também é reconhecido no resultado. $ESRECONHECIMENTO!TIVOSlNANCEIROSA CompaN»OS»OBASEADASEMDADOSOBSERV¶VEISDEMERCADOINPUTSN»OOBSERV¶VEIS Análise de sensibi
NHIADESRECONHECEUMATIVOlNANCEIROQUANDOsOSDIREITOSCONTRATUAISAOSmUXOSDECAIXADO
lidade: !SAN¶LISESDESENSIBILIDADES»OESTABELECIDASCOMBASEEMPREMISSASEPRESSUPOSTOSEM
ATIVOEXPIRAMOUsTRANSFEREOSDIREITOSCONTRATUAISDERECEBIMENTOAOSmUXOSDECAIXACONTRATUAIS
RELA¼»OAEVENTOSFUTUROS!!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIAREVISAREGULARMENTEESSASESTIMATIVAS
SOBREUMATIVOlNANCEIROEMUMATRANSA¼»OEMQUEsSUBSTANCIALMENTETODOSOSRISCOSEBENEEPREMISSASUTILIZADASNOSC¶LCULOS.OENTANTO ALIQUIDA¼»ODASTRANSA¼ÊESENVOLVENDOESSAS
FÁCIOSDATITULARIDADEDOATIVOlNANCEIROS»OTRANSFERIDOSOUs!#OMPANHIANEMTRANSFERENEM
ESTIMATIVASPODER¶RESULTAREMVALORESDIFERENTESDOSESTIMADOSDEVIDO¹SUBJETIVIDADEINERENTE
MANT½MSUBSTANCIALMENTETODOSOSRISCOSEBENEFÁCIOSDATITULARIDADEDOATIVOlNANCEIROETAMAOPROCESSOUTILIZADONAPREPARA¼»ODASAN¶LISES!PRESENTAMOSABAIXO ASAN¶LISESDESENSIBILIB½MN»ORET½MOCONTROLESOBREOATIVOlNANCEIRO0ASSIVOSlNANCEIROSA Companhia desreconheDADEQUANTO¹STAXASDEJUROS!#OMPANHIAADOTOUPARAOSCEN¶RIOSDEESTRESSE!E"DAAN¶LISE
CE UM PASSIVO lNANCEIRO QUANDO SUA OBRIGA¼»O CONTRATUAL ½ RETIRADA  CANCELADA OU EXPIRA !
DE SENSIBILIDADE  OS PERCENTUAIS DE  E   RESPECTIVAMENTE  OS QUAIS S»O APLICADOS NO
#OMPANHIATAMB½MDESRECONHECEUMPASSIVOlNANCEIROQUANDOOSTERMOSS»OMODIlCADOSEOS
SENTIDODEAPRESENTARSITUA¼»OQUEDEMONSTRESENSIBILIDADERELEVANTEDERISCOVARI¶VELAnálise de
mUXOS DE CAIXA DO PASSIVO MODIlCADO S»O SUBSTANCIALMENTE DIFERENTES  CASO EM QUE UM NOVO
sensibilidade de variações nas taxas de juros: !BAIXOEST»ODEMONSTRADOSOSVALORESRESULTANTES
PASSIVOlNANCEIROBASEADONOSTERMOSMODIlCADOS½RECONHECIDOAVALORJUSTO.ODESRECONHECIDEJUROS NOHORIZONTEDEMESES OUSEJA AT½DEDEZEMBRODEOUAT½OVENCIMENTOlNAL
MENTODEUMPASSIVOlNANCEIRO ADIFEREN¼AENTREOVALORCONT¶BILEXTINTOEACONTRAPRESTA¼»O
DECADAOPERA¼»O OQUEOCORRERPRI
PAGAINCLUINDOATIVOSTRANSFERIDOSQUEN»OTRANSITAMPELOCAIXAOUPASSIVOSASSUMIDOS ½RECOnhecida no resultado. #OMPENSA¼»O/SATIVOSOUPASSIVOSlNANCEIROSS»OCOMPENSADOSEOVALOR
LÁQUIDOAPRESENTADONOBALAN¼OPATRIMONIALQUANDO ESOMENTEQUANDO A#OMPANHIATENHAATUALMENTEUMDIREITOLEGALMENTEEXECUT¶VELDECOMPENSAROSVALORESETENHAAINTEN¼»ODELIQUID¶LOSEMUMABASELÁQUIDAOUDEREALIZAROATIVOELIQUIDAROPASSIVOSIMULTANEAMENTE(c) Caixa e
EQUIVALENTESDECAIXAEAPLICA¼ÊESlNANCEIRASs#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXAABRANGEMSALDOSDECAIXAEAPLICA¼ÊESlNANCEIRASCOMCONVERSIBILIDADEIMEDIATAERISCOINSIGNIlCANTEDEMUDAN¼ADEVALOR3»ORECURSOSMANTIDOSCOMAlNALIDADEDEATENDER
COMPROMISSOSDECURTOPRAZO!L½MDOSCRIT½RIOSACIMA UTILIZA SECOMOPAR·METRODECLASSIlCA¼»O ASSAÁDASDERECURSOSPREVISTASPARAOSPRÆXIMOSMESESAPARTIRDADATADAAVALIA¼»Os
!PLICA¼ÊES lNANCEIRAS 2EFERE SE AOS DEMAIS INVESTIMENTOS lNANCEIROS N»O ENQUADRADOS NOS
itens acima mencionado. (d) Ativo imobilizado: s2ECONHECIMENTOEMENSURA¼»O/ATIVOIMOBILIZADO½MENSURADOAOCUSTOHISTÆRICODEAQUISI¼»OOUCONSTRU¼»ODEBENS DEDUZIDODASDEPRECIA¼ÊESACUMULADASEPERDASDEREDU¼»OAOVALORRECUPER¶VELIMPAIRMENT ACUMULADAS QUANDO
NECESS¶RIO/SCUSTOSDOSATIVOSIMOBILIZADOSS»OCOMPOSTOSPELOSGASTOSQUES»ODIRETAMENTE
ATRIBUÁVEIS¹AQUISI¼»OCONSTRU¼»ODOSATIVOS INCLUINDOCUSTOSDOSMATERIAIS DEM»ODEOBRADIRETAEQUAISQUEROUTROSCUSTOSPARACOLOCAROATIVONOLOCALEEMCONDI¼»ONECESS¶RIAPARAQUE
ESSESPOSSAMOPERAR1UANDOPARTESDEUMITEMDOIMOBILIZADOT¾MDIFERENTESVIDASËTEIS ELAS
S»OREGISTRADASCOMOITENSINDIVIDUAISCOMPONENTESPRINCIPAIS DEIMOBILIZADO/UTROSGASTOS
S»OCAPITALIZADOSAPENASQUANDOH¶UMAUMENTONOSBENEFÁCIOSECONÇMICOSDOITEMDOIMOBILIZADOAQUESEREFEREM CASOCONTR¶RIO S»ORECONHECIDOSNORESULTADOCOMODESPESAS'ANHOSE
PERDASNAALIENA¼»ODEUMITEMDOIMOBILIZADOAPURADOSPELACOMPARA¼»OENTREOSRECURSOSADVINDOSDEALIENA¼»OCOMOVALORCONT¶BILDOMESMOS»ORECONHECIDOSNORESULTADOEMOUTRASRECEITASDESPESASOPERACIONAIS/CUSTODEREPOSI¼»ODEUMCOMPONENTEDOIMOBILIZADO½RECONHECIDOCOMOTAL CASOSEJAPROV¶VELQUESEJAMINCORPORADOSBENEFÁCIOSECONÇMICOSAELEEQUEOSEU
CUSTOPOSSASERMEDIDODEFORMACONl¶VEL/VALORCONT¶BILDOCOMPONENTEQUETENHASIDOREPOSTOPOROUTRO½BAIXADO/SCUSTOSDEMANUTEN¼»OS»ORECONHECIDOSNORESULTADOQUANDOINCORRIDOS
s$EPRECIA¼»O!DEPRECIA¼»O½COMPUTADAPELOM½TODOLINEAR ¹STAXASCONSIDERADASCOMPATÁVEIS
COMAVIDAËTILECONÇMICA!SPRINCIPAISTAXASDEDEPRECIA¼»OEST»ODEMONSTRADASNANOTAEXPLICATIVAN/SM½TODOSDEDEPRECIA¼»O ASVIDASËTEISEOSVALORESRESIDUAISS»OREVISTOSACADA
ENCERRAMENTODEEXERCÁCIOSOCIALEEVENTUAISAJUSTESS»ORECONHECIDOSCOMOMUDAN¼ASDEESTIMATIVASCONT¶BEIS(e) Ativos intangíveis: !#OMPANHIAPOSSUIOSEGUINTEATIVOINTANGÁVELs$IREITO
DEUSOECUSTOSDEDESENVOLVIMENTODESISTEMASINFORMATIZADOS3»ODEMONSTRADOSAOCUSTODE
AQUISI¼»O DEDUZIDOSDAAMORTIZA¼»O CALCULADADEACORDOCOMAGERA¼»ODEBENEFÁCIOSECONÇMICOSESTIMADA/SATIVOSINTANGÁVEISCOMVIDAËTILDElNIDAS»OMONITORADOSSOBREAEXIST¾NCIADE
QUALQUERINDICATIVOSOBREAPERDADEVALORRECUPER¶VEL#ASOTAISINDICATIVOSEXISTAM A#OMPANHIAEFETUAOTESTEDEVALORRECUPER¶VEL (f) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): s!TIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOS!#OMPANHIARECONHECEPROVISÊESPARAPERDASESPERADAS DE CR½DITO SOBRE ATIVOS lNANCEIROS MENSURADOS AO CUSTO AMORTIZADO !S PROVISÊES PARA
PERDAS COM CONTAS A RECEBER DE CLIENTES SEM COMPONENTE SIGNIlCATIVO DE lNANCIAMENTO  S»O
MENSURADASAUMVALORIGUAL¹PERDADECR½DITOESPERADAPARAAVIDAINTEIRADOINSTRUMENTO AS
QUAISRESULTAMDETODOSOSPOSSÁVEISEVENTOSDEINADIMPLEMENTOAOLONGODAVIDAESPERADADO
INSTRUMENTOlNANCEIRO!SPERDASDECR½DITOESPERADASPARAMESESS»OPERDASDECR½DITOQUE
RESULTAMDEPOSSÁVEISEVENTOSDEINADIMPL¾NCIADENTRODEMESESAPÆSADATADOBALAN¼OOU
EMUMPERÁODOMAISCURTO CASOAVIDAESPERADADOINSTRUMENTOSEJAMENORDOQUEMESES !S
PROVISÊESPARAPERDASCOMCONTASARECEBERDECLIENTESSEMCOMPONENTESIGNIlCATIVODElNANCIAMENTO S»OMENSURADASAUMVALORIGUAL¹PERDADECR½DITOESPERADAPARAAVIDAINTEIRADOINSTRUMENTO ASQUAISRESULTAMDETODOSOSPOSSÁVEISEVENTOSDEINADIMPLEMENTOAOLONGODAVIDA
Ativo
Circulante
#AIXASEEQUIVALENTESDECAIXA
Contas a receber
Contas a receber - partes relacionadas
Tributos a recuperar
Adiantamento a fornecedores
Despesas antecipadas e outras
#R½DITOSELETRÇNICOSDETRANSPORTECOLETIVO
4OTALDOATIVOCIRCULANTE
Imobilizado
Intangível
4OTALDOATIVON»OCIRCULANTE
4OTALDOATIVO
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HOLDING VERDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF nº 19.853.465/0001-13
Senhores Acionistas, Atendendo as disposições legais e estatutárias, possui uma estrutura que permite um ﬂuxo constante de informações ensubmetemos à apreciação de V.Sas. o balanço patrimonial e as respecti- tre as diversas áreas de gestão e pesquisa, de maneira que todas as decivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações sões sejam discutidas intensamente por todos e a qualquer momento, gado patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa, assim como o balanço patri- rantindo o entendimento geral das oportunidades e qualidade nas decimonial consolidado, e as respectivas demonstrações consolidadas do re- sões. Em 31 de dezembro de 2021, a Verde Asset possuía R$ 49,60 (2020
sultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e - R$ 50,33) bilhões de ativos sob gestão. Destaques do período: • Redos ﬂuxos de caixa, correspondentes ao exercício ﬁndo em 31 de dezem- ceitas Operacionais: Em 2021 as receitas operacionais auferidas pela
bro de 2021. A Verde Asset Management S.A. e a Verde Serviços Interna- Verde Asset passaram a ser compostas pelas: (a) Taxa de Administração,
cionais S.A. (em conjunto, “Verde Asset”) adotam uma ﬁlosoﬁa de inves- calculada sobre o valor do patrimônio líquido de cada fundo, é calculada e
timento que se baseia em estudo e trabalho intenso de pesquisa e em um deduzida diariamente do patrimônio líquido do fundo. O total da taxa de
processo profundo de análises macro e microeconômicas com viés funda- administração correspondeu a R$ 684.389 (2020 - R$ 595.368) mil; e (b)
mentalista, contemplando o mercado local e internacional. A Verde Asset Taxa de Performance, sempre que aplicável e disposto no regulamento no
Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
ATIVO
Nota
2021
2020
2021
2020 PASSIVO
Nota
2021
2020
2021
2020
Circulante
110.476 150.753 342.780 382.807 Circulante
110.280 150.557 337.475 372.005
Caixa e equivalentes de caixa 3
160
144 321.968 279.118
Contas a pagar
1
791
635
Contas a receber
4
- 18.652 101.835
Obrigações trabalhistas
Dividendos a receber
5 110.315 150.606
e previdenciárias
9.1
- 123.389 113.305
Despesas antecipadas
1.615
1.752
Obrigações ﬁscais
9.2
- 103.016 107.508
Outros créditos
6
1
3
545
102
Dividendos a pagar
11.3 110.279 150.557 110.279 150.557
Não circulante
5.894 5.894 49.699 25.887 Não circulante
- 48.914 30.599
Depósitos judiciais
10
- 32.911 25.426
Provisão para contingências
10
- 38.273 30.599
Investimentos
5
5.894 5.894
Passivos de arrendamento
7
- 10.641
Ativos de direito de uso
7
- 10.254
- Patrimônio líquido
11
6.090 6.090
6.090
6.090
Imobilizado
8
6.434
387
Capital social
5.000 5.000
5.000
5.000
Intangível
8
100
74
Reserva de lucros
1.090 1.090
1.090
1.090
Total do passivo
Total do ativo
116.370 156.647 392.479 408.694
e patrimônio líquido
116.370 156.647 392.479 408.694
As notas explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Reserva de lucros
Nota Capital social Reserva legal
Outras Lucros acumulados
Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019
5.000
1.000
90
6.090
Lucro líquido do exercício
294.517
294.517
Destinação
Dividendos pagos
11.3
(143.960)
(143.960)
Dividendos propostos
11.3
(150.557)
(150.557)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
5.000
1.000
90
6.090
Saldo em 31 de dezembro de 2020
5.000
1.000
90
6.090
Lucro líquido do exercício
341.071
341.071
Destinação
Dividendos pagos
11.3
(230.792)
(230.792)
Dividendos propostos
11.3
(110.279)
(110.279)
Saldo em 31 de dezembro de 2021
5.000
1.000
90
6.090
As notas explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
Notas explicativas da Administração às demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1. Contexto operacional: A Holding Verde Empreendimentos e Participa- período do arrendamento para produzir uma taxa periódica constante de juções S.A. (“Companhia” ou “Controladora”) domiciliada no Brasil, com sede ros sobre o saldo remanescente do passivo para cada período. Os ativos de
na cidade e no estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº direito de uso são mensurados ao custo, de acordo com o valor da mensura3.600 - conjunto 111, constituída em 26 de fevereiro de 2014 é uma socieda- ção inicial do passivo de arrendamento. Os ativos de direito de uso geralde anônima de capital fechado. A Companhia tem por objeto social a partici- mente são depreciados ao longo da vida útil do ativo ou do prazo do arrenpação em outras sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior. damento pelo método linear, dos dois o menor. 2.8. Imobilizado: Demonstrados ao custo histórico de aquisição, menos o valor da depreciação e de
A Companhia participa como controladora direta nas seguintes empresas:
% Participação qualquer perda não recuperável acumulada, a partir da entrada da Companhia em operação. O custo histórico inclui os gastos necessários para prepaCompanhias
Principais ativicontroladas
dades desenvolvidas
31/12/2021 rar o ativo para o uso pretendido pela administração. 2.9. Intangível: As licenças de software adquiridas são demonstradas pelo custo histórico meVerde Asset
Management S.A. Gestão de recursos de terceiros
100 nos amortização e perdas por impairment acumuladas. Todos os ativos intangíveis são considerados como tendo uma vida útil deﬁnida de 5 anos.
Verde Serviços
Internacionais S.A. Gestão de recursos de terceiros
100 2.10. Imposto de renda e contribuição social: São calculados com base
A Companhia mantém controle do Fundo de Investimento em Renda Fixa de- nas alíquotas vigentes de imposto de renda e contribuição social sobre o lunominado “VGC Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI”, o qual cro líquido e consideram a compensação de prejuízos ﬁscais e a base negaestá apresentado de forma consolidada, nas Demonstrações Financeiras em tiva de contribuição social, para ﬁns de determinação de exigibilidade. Por31 de dezembro de 2021. Tal consolidação, dá-se, pois, a capitalização des- tanto, as inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamente não dete fundo é proveniente do esforço de caixa realizado pela Companhia e suas dutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, consiControladas. A emissão destas Demonstrações Financeiras foi autorizada deradas para apuração do lucro tributável corrente, geram créditos ou débitos tributários diferidos. A apuração do imposto de renda e da contribuição
pela Diretoria em 25 de março de 2022.
2. Resumo das principais políticas contábeis: As principais políticas social corrente da Controladora e das controladas foi apurada com base no
contábeis aplicadas na preparação destas Demonstrações Financeiras estão regime do lucro real. Os créditos tributários diferidos, decorrentes de difedeﬁnidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos renças temporárias, são reconhecidos somente na extensão em que sua reaexercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma. 2.1. Base lização seja provável e quando o lucro futuro tributável estiver disponível
de preparação e apresentação: As Demonstrações Financeiras indivi- para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias e/ou prejuíduais e consolidadas foram preparadas pela Companhia e estão sendo apre- zos ﬁscais, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e funsentadas de acordo de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, damentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que
incluindo os pronunciamentos, emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos podem, portanto, sofrer alterações. 2.11. Capital social: As ações do capiContábeis (CPC). As principais políticas contábeis aplicadas na preparação tal social são classiﬁcadas no patrimônio líquido. Os eventuais custos incredestas Demonstrações Financeiras estão descritas a seguir. A preparação de mentais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações são demonstraDemonstrações Financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis e dos no patrimônio líquido como uma dedução do valor captado, líquida de
também o exercício de julgamento por parte da administração da Compa- impostos. 2.12. Reconhecimento de receita: CPC 47 (IFRS 15) - Receitas
nhia no processo de aplicação das práticas contábeis do Grupo. 2.2. De- de contratos com clientes: Foi emitido em maio de 2014 e é aplicável para
monstrações ﬁnanceiras individuais: As Demonstrações Financeiras in- relatórios anuais com início em 1º de janeiro de 2018. Esta norma especíﬁca
dividuais da Controladora são divulgadas em conjunto com as Demonstra- como e quando será reconhecida a receita, bem como a exigência de que as
ções Financeiras consolidadas. Nas Demonstrações Financeiras individuais, entidades forneçam aos usuários, em suas demonstrações ﬁnanceiras,
as Controladas são contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial maior nível de informação e com notas explicativas completas. A norma traz
ajustada na proporção detida nos direitos e nas obrigações contratuais da cinco princípios básicos a serem aplicados a todos os contratos com clienCompanhia. 2.3. Demonstrações ﬁnanceiras consolidadas: As De- tes, sendo eles: i) identiﬁcar o contrato com o cliente; ii) identiﬁcar as obrimonstrações Financeiras consolidadas incluem a Companhia, suas empre- gações de execução estabelecidas no contrato; iii) determinar o preço de
sas controladas indicadas na Nota 6 e o VGC Fundo de Investimento Renda transação; iv) alocar o preço de transação às obrigações de execução e v) reFixa Referenciado DI, onde as empresas do Grupo são as principais beneﬁ- conhecer a receita no momento em que (ou à medida em que) a entidade
ciárias ou detentoras das principais obrigações. A carteira desse fundo de cumprir uma obrigação de execução. O princípio básico do CPC 47 consiste
investimento está classiﬁcada por tipo de operação e está distribuída em em que uma entidade reconhece receitas para descrever a transferência de
cada categoria nas quais originalmente foram alocados. Considera-se exis- produtos ou serviços prometidos a clientes por um valor que reﬂete a contratir controle quando a Companhia tem o poder de controlar as políticas ﬁnan- prestação a que a entidade espera ter direito em troca desses produtos ou
ceiras e operacionais de uma entidade para auferir benefícios de suas ativi- serviços. A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou
dades. Fundo de Investimento Consolidado: i. VGC Fundo de Investi- a receber pelos serviços de gestão de fundos de investimentos no curso normento Renda Fixa Referenciado DI: Na consolidação foram eliminados mal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos imos saldos e as transações entre as companhias e fundo de investimento, postos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A Companhia reatravés dos seguintes procedimentos: a) eliminação dos saldos das contas conhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com segude ativos e passivos entre as empresas consolidadas e fundo de investimen- rança, é provável que benefícios econômicos futuros ﬂuirão para a entidade
to, se aplicável; b) eliminação dos saldos de investimentos da Controladora e quando critérios especíﬁcos tiverem sido atendidos para cada uma das aticom os saldos de capital, reservas e lucros acumulados das controladas, as- vidades da Companhia e quando não existirem incertezas quanto a realizasim como a eliminação dos saldos de aplicações no fundo de investimento ção ﬁnanceira, conforme descrição a seguir. (a) Taxas de administração:
da Controladora e c) destaque do valor da participação dos acionistas não As taxas de administração são reconhecidas nos períodos em que os correscontroladores nas Demonstrações Financeiras consolidadas, se aplicável. pondentes serviços são realizados, em conformidade com os critérios de reAs Controladas e o Fundo de Investimento são integralmente consolidados a conhecimento deﬁnidos contratualmente que em geral, refere-se a um perpartir da data em que o controle é transferido para a Companhia e deixam de centual aplicado sobre o patrimônio líquido de cada fundo de investimento
ser consolidados a partir da data em que o controle cessa. As operações en- sob gestão. Os percentuais das taxas de administração são de até 2% ao
tre as partes relacionadas, bem como os saldos, os ganhos e as perdas não ano. (b) Taxas de performance: As taxas de performance são reconhecirealizados nas operações entre a Companhia e suas controladas foram eli- das contabilmente quando o retorno dos ativos sob gestão num determinaminados. As perdas entre as empresas do Grupo são também eliminadas, do período pré-estabelecido nos regulamentos de cada fundo, ultrapassam
exceto no caso de perda do valor recuperável, quando então, devem ser re- certos referenciais de retorno (benchmark) ou outros referenciais de perforconhecidas nas Demonstrações Financeiras consolidadas. 2.4. Caixa e mance de acordo com o regulamento de cada fundo. Os períodos de apuraequivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem depósitos ção das taxas de performance são semestrais, encerrando-se, substancialbancários disponíveis, bem como aplicações ﬁnanceiras de curto prazo, de mente em junho e dezembro de cada exercício. 2.13. Distribuição de lualta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido cros: A distribuição de lucros aos acionistas da Companhia é reconhecida
de caixa e que estão sujeitas a um insigniﬁcante risco de mudança de valor, como um passivo nas Demonstrações Financeiras, com base no Estatuto Soquando aplicáveis. Os equivalentes de caixa são mantidos com a ﬁnalidade cial. 2.14. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais: O recode atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento nhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos contingentes, continou outros ﬁns. 2.5. Instrumentos ﬁnanceiros: O CPC 48 (IFRS 9) aborda a gências passivas e obrigações legais são efetuados de acordo com os critéclassiﬁcação, a mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos ﬁnan- rios abaixo: (a) Ativos contingentes: Os ativos contingentes não são recoceiros. A versão completa do IFRS 9, foi emitida pelo International Accoun- nhecidos contabilmente, exceto quando há garantias reais ou decisões juditing Standards Board (IASB) em julho de 2014 e pelo CPC em 2016, com vi- ciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o
gência para 1º de janeiro de 2018, e substitui a orientação no IAS 39, que diz ganho como praticamente certo. Os ativos contingentes com êxito provável,
respeito à classiﬁcação e à mensuração de instrumentos ﬁnanceiros. As quando existentes, são apenas divulgados nas demonstrações ﬁnanceiras.
principais alterações que o CPC 48 traz são: (i) novos critérios de classiﬁca- (b) Passivos contingentes: Os passivos contingentes são reconhecidos
ção de ativos ﬁnanceiros; (ii) novo modelo de impairment para ativos ﬁnan- contabilmente quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da adceiros, híbrido de perdas esperadas e incorridas, em substituição ao modelo ministração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial
atual de perdas incorridas; e (iii) ﬂexibilização das exigências para adoção ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das
da contabilidade de hedge. 2.5.1. Classiﬁcação: A Companhia classiﬁca obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suﬁseus ativos ﬁnanceiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor ciente segurança. Para os processos cujo o risco de perda é possível, as projusto através do resultado, que se referem aos saldos junto as Instituições visões não são constituídas e as informações são divulgadas nas notas exFinanceiras e mensurados ao custo amortizado que compreendem ao “con- plicativas e para os processos cujo risco de perda é remoto não é efetuada
tas a receber de clientes” e “demais contas a receber”. A classiﬁcação está qualquer divulgação. (c) Obrigações legais: São derivadas de obrigações
alinhada ao modelo de negócios da entidade para a gestão de ativos ﬁnan- tributárias previstas na legislação, independentemente da probabilidade de
ceiros e também nas características de ﬂuxo de caixa contratual do ativo ﬁ- sucesso de processos judiciais em andamento, e têm os seus montantes innanceiro. A administração determina a classiﬁcação de seus ativos ﬁnancei- tegrais reconhecidos contabilmente. 2.15. Moeda funcional e moeda de
ros no reconhecimento inicial. A Companhia em 31 de dezembro de 2021 e apresentação: As Demonstrações Financeiras estão sendo apresentadas
2020 possui instrumentos ﬁnanceiros, mensurados a valor justo, classiﬁca- em reais, moeda funcional e de apresentação da Companhia.
dos em nível 1. A Companhia não possui instrumentos derivativos e não ado- 3. Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
Consolidado
ta contabilização de hedge. 2.5.2. Reconhecimento e mensuração: Os
31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos ﬁnan2021
2020
2021
2020
ceiros mensurados ao valor justo através do resultado são apresentados na
2
3
21
18
demonstração do resultado em “Receitas (despesas) ﬁnanceiras” no período Conta corrente
158
141 321.947 279.100
em que ocorrem. 2.6. Contas a receber: As contas a receber correspondem Aplicações ﬁnanceiras (*)
160
144 321.968 279.118
aos valores a receber pela prestação de serviços de gestão dos fundos de in- Total
vestimentos no decurso normal das atividades da Companhia. O prazo de re- (a) Em 31 de dezembro de 2021, no consolidado, as aplicações ﬁnanceiras
cebimento é inferior a um ano, e, portanto, as contas a receber estão classi- estão representadas por aplicações em CDB-DI e por operações compromisﬁcadas no ativo circulante. 2.7. Arrendamentos: A Companhia aluga andar sadas com lastro em títulos públicos (“LTN” - Letras de Tesouro Nacional). O
de prédio comercial para sua área administrativa. O contrato de aluguel foi resultado das operações foi de R$ 10.385 (R$ 5.122 em 31 de dezembro de
realizado para o período de 5 anos. Os ativos e passivos provenientes de um 2020) e estão registradas em “Receitas ﬁnanceiras” (Nota 14).
arrendamento são inicialmente mensurados ao valor presente. Os passivos 4. Contas a receber
de arrendamento incluem o valor presente líquido dos pagamentos ﬁxos esConsolidado
tabelecidos contratualmente (incluindo pagamentos ﬁxos na essência, me31/12/2021 31/12/2020
nos quaisquer incentivos de arrendamentos a receber). Os pagamentos do Gestão de fundos nacionais
16.674
99.935
arrendamento são descontados utilizando a taxa incremental de empréstimo Gestão de fundos internacionais
1.978
1.900
do arrendatário, sendo esta a taxa que o arrendatário teria que pagar em um Total
18.652
101.835
empréstimo para obter os fundos necessários para adquirir um ativo de va- (a) A gestão da carteira dos fundos nacionais está sob responsabilidade da
lor semelhante, em um ambiente econômico similar, com termos e condições Verde Asset Management S.A., cujo a administração está sob a responsabiequivalentes. Para determinar a taxa incremental de empréstimo, a Compa- lidade da Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. e BNY Melnhia utilizou a taxa de ﬁnanciamento obtida com instituição ﬁnanceira rele- lon Serviços Financeiros DTVM S.A., cujos patrimônios líquidos dos Fundos
vante no mercado, que já possui o spread de crédito, de 11,55% a.a. Os pa- geridos, em 31 de dezembro de 2021, totalizavam R$ 39,76 bilhões (R$45,47
gamentos de arrendamentos são alocados entre o principal e as despesas ﬁ- bilhões em 31 de dezembro de 2020). (b) A gestão da carteira dos fundos innanceiras. As despesas ﬁnanceiras são reconhecidas no resultado durante o ternacionais está sob responsabilidade da Verde Serviços Internacionais

Relatório da administração
fundo, sendo equivalente a um percentual aplicável sobre a valorização da
cota de cada fundo que exceder 100% (cem por cento) do índice de referência, já descontada a remuneração baseada na taxa de administração.
O valor devido como taxa de performance é provisionado diariamente pelo
fundo, pago semestralmente em 30.06 e 31.12 de cada ano ou no resgate
de quotas, o que ocorrer primeiro. Na eventualidade das cotas apresentarem rentabilidade inferior à variação do índice de referência, ao ﬁnal de
um determinado período de performance, nenhuma taxa de performance
será paga, até que seja compensada a diferença negativa entre a variação
da rentabilidade das cotas e a variação do índice de referência. O total da
taxa de performance no período correspondeu a R$ 112.827 (2020 - R$
94.352) mil. • Receitas Financeiras: As receitas auferidas em 2021 toDemonstração do resultado
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Controladora
Consolidado
31/12/
31/12/
31/12/
31/12/
Nota
2021
2020
2021
2020
Receitas com prestação de serviços
- 797.216 689.720
(-) Impostos e contribuições
sobre serviços prestados
- (87.824) (75.948)
Receita operacional líquida
- 709.392 613.772
Receitas (despesas) operacionais
Resultado de equivalência patrimonial
341.183 294.630
Outras receitas despesas operacionais
35
Despesas administrativas 12
(117)
(116) (28.987) (23.488)
Despesas com pessoal
13
- (168.518) (146.254)
Despesas com depreciação e amortização
(340)
(141)
Despesas tributárias
(1)
(1)
(1.230) (1.023)
Resultado operacional
341.065 294.513 510.352 442.866
Receitas (despesas) ﬁnanceiras
14
6
4
10.157
5.008
Resultado antes do
imposto de renda e
da contribuição social
341.071 294.517 520.509 447.874
Imposto de
renda e contribuição
social corrente
15
- (179.438) (153.357)
Lucro líquido do exercício
341.071 294.517 341.071 294.517
Ações do capital social
ao ﬁnal do exercício
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Lucro por ação do
capital social ao
ﬁnal do exercício - R$
68,21
58,90
68,21
58,90
As notas explicativas da Administração
são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

talizaram R$10.157 (2020 - R$5.008) mil, tendo substancialmente, sido R$ 294.517) mil. • Conjuntura Econômica: A Companhia avaliou que os
originada de por aplicações em CDB-DI e por operações compromissadas riscos e incertezas resultantes da propagação do vírus Covid-19 não resulcom lastro em títulos públicos (“LTN” - Letras de Tesouro Nacional). As ta em evento econômico que tenha relação com a continuidade de seu neaplicações possuem liquidez imediata. • Despesas Operacionais: As gócio e/ou às estimativas contábeis. O impacto mais relevante observado
despesas operacionais totalizaram R$ 199.075 (2020 - R$ 170.906) mil, foi a redução no patrimônio dos fundos de investimentos causando redusendo R$ 28.803 (2020 - R$ 23.488) mil referente a despesas administra- ção nos montantes de receitas de gestão e performance. Auditoria indetivas, R$ 168.518 (2020 - R$ 146.254) mil de despesas com pessoal, pendente: Os trabalhos de auditoria das demonstrações ﬁnanceiras relaR$ 524 (2020 - R$ 141) mil de despesas de depreciação e amortização e tivos ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021 foram realizados pela
R$ 1.230 (2020 - R$ 1.023) mil de despesas tributárias. • Impostos: Im- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. Durante o exercíposto de renda e contribuição social totalizaram R$ 179.438 (2020 - cio ﬁndo em 31 de dezembro de 2021 não foram prestados à Verde outros
R$ 153.357) mil no exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021. • Resul- serviços pelos seus auditores independentes que não os relacionados à
tado do Exercício: Apresentou um lucro líquido de R$ 341.071 (2020 - auditoria das demonstrações ﬁnanceiras.
Demonstração do resultado abrangente - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Controladora
Consolidado
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício
341.071
294.517
341.071
294.517
Total do resultado abrangente do exercício
341.071
294.517
341.071
294.517
As notas explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
Demonstração dos ﬂuxos de caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Em milhares de reais
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
Fluxo de caixa das
Impostos de renda e contriatividades operacionais
buição social pagos
- (173.267) (60.082)
Lucro antes do imposto de renda
Caixa líquido gerado
e da contribuição social
341.071 294.517 520.509 447.874
pelas (utilizados nas)
Ajustes
atividades operacionais
(110)
(109) 430.611 306.840
Depreciação e amortização
340
141 Fluxo de caixa nas
Resultado de equivaatividades de investimentos
lência patrimonial
(341.183) (294.630)
- Recebimento de dividendos
381.475 304.583
Provisões de contingência ﬁscal
7.674
6.823 Aquisição de imobilizado/intangível
- (6.413)
(196)
Lucro líquido (Prejuízo)
Caixa líquido gerado
do exercício ajustado
(112)
(113) 528.523 454.838
pelas (aplicado nas)
Redução em contas a receber
- 83.183 71.076
atividades de investimentos 381.475 304.583 (6.413)
(196)
(Aumento)/Redução
Fluxo de caixa nas
em despesas antecipadas
137
(891)
atividades de ﬁnanciamentos
(Aumento)/Redução
(381.348) (304.479) (381.348) (304.479)
em outros créditos
2
4
(443)
15 Dividendos pagos no exercício
(Aumento) em depósitos judiciais
- (7.485) (7.907) Caixa líquido (aplicado
nas) atividades de
(Aumento) em ativos
ﬁnanciamentos
(381.348) (304.479) (381.348) (304.479)
de direito de uso
- (10.254)
Aumento em contas a pagar
- 10.796
140 Aumento/(Redução) de
caixa e equivalentes de caixa
16
(5) 42.850
2.165
Aumento/(Redução)
Caixa e equivalentes de
em obrigações trabacaixa no início do exercício
144
149 279.118 276.953
lhistas e previdenciárias
- 10.084 (24.842)
Caixa e equivalentes de
Aumento/(Redução)
caixa no ﬁnal do exercício
160
144 321.968 279.118
em obrigações ﬁscais
- (10.663) (125.508)
Aumento/ (Redução) de
Caixa gerado das
caixa e equivalentes de caixa
16
(5) 42.850
2.165
(aplicado nas) operações
(110)
(109) 603.878 366.922
As notas explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

S.A., cujo a administração está sob a responsabilidade do Credit Suisse
Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., cujo patrimônio líquido dos Fundos
geridos, em 31 de dezembro de 2021, totalizavam R$ 9,84 bilhões (R$ 9,55
bilhões em 31 de dezembro de 2020). Em 31 de dezembro de 2021, o montante de R$ 18.652 (R$101.835 em 31 de dezembro de 2020) referia-se a taxa

de administração e performance, que foram recebidas no mês subsequente.
No exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021, a receita de taxa de gestão
e performance dos fundos nacionais e internacionais totalizou R$ 797.216
(R$ 689.720 em 31 de dezembro de 2020) e está registrada em “Receitas
com prestação de serviços”.

5. Investimentos em controladas: A Companhia possui os seguintes investimentos:

Verde Asset
Verde Serviços

Percentual
de participação
100%
100%

Capital
social
2.811
2.101

Reserva Lucro líquido
de lucros do exercício
562
328.914
420
12.269

Dividendos Patrimônio
pagos/propostos
líquido
(328.914)
3.373
(12.269)
2.521

Verde Asset
Verde Serviços

Percentual
de participação
100%
100%

Capital
social
2.811
2.101

Reserva Lucro líquido
de lucros do exercício
562
285.338
420
9.292

Dividendos Patrimônio
pagos/propostos
líquido
(285.338)
3.373
(9.292)
2.521

As movimentações dos saldos de investimentos nos semestres ﬁndos em 31
de dezembro foram:
31/12/2021 31/12/2020
Saldo no início do período
5.894
5.894
Equivalência patrimonial
341.183
294.630
Dividendos recebidos no exercício
(230.792) (144.024)
Dividendos a receber
(110.279) (150.606)
Total
5.894
5.894
a) A Verde Asset Management S.A., com sede no Estado e na cidade de São
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600 - conjunto 111, tem por objeto social os seguintes itens: i. O exercício da administração de carteiras e
valores mobiliários próprios e/ou terceiros, especiﬁcamente (a.i) fundos de
hedge, (a.ii) fundos de investimentos em participações e (a.iii) fundos de renda ﬁxa ofertada a investidores institucionais, em qualquer caso ((a.i), (a.ii) e
(a.iii)), no Brasil e no exterior; e ii. A participação no capital e nos lucros de
outras empresas nacionais ou estrangeiras na condição de acionista, sócia
ou quotista, titular de debêntures ou partes beneﬁciárias, em caráter permanente ou temporário, como controladora ou minoritária. b) A Verde Serviços
Internacionais S.A., com sede no Estado e na cidade de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - conjunto 111, tem por objeto social os
seguintes itens: i. Exercício da administração de carteiras e valores mobiliários; ii. Gestão de fundos de investimentos e carteiras administradas constituídos no exterior; iii. Execução de serviços de controle em geral correlatos à
administração e gestão de fundos de investimentos e carteiras administradas
constituídos no exterior, e iv. Prestação de serviços de controle de risco de
fundos de investimento e carteiras administradas constituídas no exterior.
6. Outros créditos
Controladora
Consolidado
31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
2021
2020
2021
2020
Adiantamento a fornecedores
7
Adiantamentos aos funcionários
42
84
Depósito caução (a)
487
Impostos a compensar
1
3
9
18
Total
1
3
545
102
(a) O depósito caução, realizado em 14 de junho de 2021 está pré-determinado no contrato assinado entre a Verde Asset, Verde Serviços e Aquarius
Empreendimentos e Participações Ltda., empresa administradora do imóvel
alugado pela própria Verde, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
3.600 - 11º andar. O contrato foi ﬁrmado em 01 de abril de 2021, com prazo
de cinco anos.
7. Arrendamentos: O balanço patrimonial contém os seguintes saldos relacionados a arrendamentos:
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020
Ativos de direito de uso
Aluguel - CPC 06 (a)
10.439
Depreciação Acumulada
(185)
Total
10.254
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020
Passivo de arrendamentos
Contrato de locação
17.428
(-) Juros sobre contrato de locação
(6.787)
Total
10.641
(a) O contrato de aluguel foi assinado entre a Verde Asset, Verde Serviços e
Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda., empresa administradora
do imóvel alugado pela própria Verde, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 11º andar. O contrato foi ﬁrmado em 01 de abril de 2021,
com prazo de cinco anos.
8. Imobilizado e intangível (Consolidado)
Imobilizado
31/12/2021 31/12/2020
Instalações
10
10
Depreciação acumulada
(7)
(6)
Valor contábil líquido
3
4
Benfeitorias em imóveis de terceiros
4.817
66
Depreciação acumulada
(159)
(51)
Valor contábil líquido
4.657
15
Mobiliário
1.048
208
Depreciação acumulada
(87)
(120)
Valor contábil líquido
960
88
Máquinas
115
22
Depreciação acumulada
(3)
(13)
Valor contábil líquido
112
9
Aparelhos de refrigeração
61
26
Depreciação acumulada
(2)
(15)
Valor contábil líquido
58
11
Obras de arte (investimento)
125
Valor contábil líquido
125
Equipamentos de comunicação
161
161
Depreciação acumulada
(111)
(95)
Valor contábil líquido
50
66
Equipamentos - Hardware
1.414
1.107
Depreciação acumulada
(946)
(913)
Valor contábil líquido
468
195
Imobilizado total
7.751
1.600
Depreciação acumulada total
(1.317)
(1.213)
Valor líquido do imobilizado em 31 de dezembro 6.434
387
-

31/12/2021
Resultado de
equivalência Saldo ﬁnal de
patrimonial investimento
328.914
3.373
12.269
2.521
341.183
5.894
31/12/2020
Resultado de
equivalência Saldo ﬁnal de
patrimonial investimento
285.338
3.373
9.292
2.521
294.630
5.894

Intangível
31/12/2021 31/12/2020
Software
980
912
Amortização Acumulada
(881)
(838)
Valor contábil líquido
100
74
Valor contábil líquido
do intangível em 31 de dezembro
6.534
461
9. Outras obrigações: 9.1 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020
Provisão de férias e encargos
2.334
2.077
Provisão de 13º salário e encargos
Provisão de bônus e encargos (a)
113.498
110.001
Provisão de PLR (b)
6.480
Encargos sobre folha
1.077
1.227
Total
123.389
113.305
(a) As Controladas possuem um programa de bônus, que tem por ﬁnalidade
permitir que os Colaboradores elegíveis, que cumpram as regras ora estabelecidas, recebam bônus como contrapartida por seu desempenho proﬁssional individual e coletivo em função dos resultados da Companhia apurados
em cada exercício social e sujeito aos limites dispostos nesse Programa, de
modo a: (i) estimular o êxito e a consecução dos objetivos sociais da Companhia; (ii) alinhar os interesses dos Colaboradores aos da Companhia e seus
acionistas; (iii) estimular a permanência dos Colaboradores. (b) As Controladas instituíram em 2021 um programa de PLR, calculado com base nos resultados da Companhia apurados em cada semestre e de acordo o Programa,
2,25% do lucro operacional das Empresas será destinado aos funcionários
com previsão de pagamento até 28 de fevereiro de 2022, referente ao semestre ﬁndo em 31 de dezembro de 2021.
9.2 Obrigações ﬁscais
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020
Imposto de renda e contribuição social
96.422
92.019
PIS e COFINS a recolher
5.394
12.699
ISS a recolher
1.150
2.744
Outros impostos a recolher
50
46
Total
103.016
107.508
10. Provisões para contingências: ISS - Gestão fundos internacionais: Em julho de 2016, a Verde Serviços Internacionais S.A. impetrou o
Mandado de Segurança nº 1033530-57.2016.8.26.0053 (“Mandado de Segurança”), distribuído para a 14ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, para
pleitear o reconhecimento do direito da Companhia de não sujeitar ao ISSQN (Imposto sobre serviços de quaisquer natureza) os valores advindos da
prestação de serviços de gestão de fundos quando prestados para investidores em fundos estabelecidos no exterior, sendo que o juiz de primeiro grau
deferiu liminar requerida pela Companhia para autorizá-la a depositar em
juízo os valores relativos ao imposto vencido e a vencer, conforme decisão
interlocutória de 29 de julho de 2016. O valor total depositado em juízo, corrigido até a data base de 31 de dezembro de 2021 é de R$ 19.098 (R$
18.107 em 31 de dezembro de 2020). Em função do Mandado de Segurança, a Companhia optou pela constituição de provisão para contingências
referentes aos depósitos judiciais efetuados, o passivo contingente, corrigido até a data base de 31 de dezembro de 2021 é de R$ 19.136 (R$ 18.143
em 31 de dezembro de 2020). INSS - Contribuição à terceiros: Em 18
de outubro de 2019, as controladas impetraram o Mandado de Segurança
nº: 5019677-75.2019.4.03.6100 (“Mandado de Segurança”), distribuído
para a 22ª Vara Cível Federal de São Paulo, para pleitear o não recolhimento das contribuições correspondentes à terceiros, calculadas sob a folha
de pagamento e ressarcimento dos recolhimentos realizados nos últimos 5
anos. Em função do Mandado de Segurança, a Companhia optou pela
constituição de provisão para contingências referentes aos depósitos judiciais que foram e serão efetuados. O passivo contingente em 31 de dezembro de 2021, é de R$ 19.137 (R$ 12.456 em 31 de dezembro de 2020) com
depósitos judiciais r
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data. Em 24 de janeiro de 2020, foi aprovado pelos diretores, a distribuição de
dividendos aos acionistas, no valor de R$ 160.519, com base no lucro líquido
apurado no balanço levantado em 31 de dezembro de 2019. A primeira parcela, de R$ 152.493 foi paga na mesma data, a segunda parcela no valor de R$
8.026 foi paga em 16 de abril de 2020. 11.4. Destinação do resultado: O resultado do exercício de R$341.071 (R$294.517 em 2020) foi destinado para pagamentos de dividendos aos acionistas.
31/12/2021 31/12/2020
Base de cálculo para destinação dos resultados
341.071
294.517
Dividendos a pagar
230.792
143.960
Dividendos propostos
110.279
150.557
12. Despesas administrativas
Controladora
Consolidado
31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
2021
2020
2021
2020
Doações
- (17.127) (12.741)
Serviços especializados
(81)
(77) (4.680) (5.516)
Processamento de dados
- (4.121) (2.270)
Locação e instalações
- (1.637) (1.621)
Serviços de terceiros
(332)
(474)
Outras despesas
(340)
100
Telecomunicações
(213)
(128)
Manutenção e conservação
(263)
(258)
Publicações
(36)
(39)
(91)
(102)
Materiais
(87)
(43)
Transporte
(44)
(13)
Viagens
(28)
(239)
Eventos institucionais
(24)
(183)
Total
(117)
(116) (28.987) (23.488)
13. Despesas com pessoal: A composição do saldo está abaixo apresentada:
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020
Bônus e encargos
(119.305) (115.193)
PLR
(14.889)
Benefícios
(3.191)
(2.550)
Proventos
(23.108)
(21.072)
Encargos
(8.025)
(7.439)
Total
(168.518) (146.254)
14. Receitas (despesas) ﬁnanceiras
Controladora
Consolidado
31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
2021
2020
2021
2020
Variação Cambial
4
137
Rendimento de aplicações ﬁnanceiras
6
- 10.385 5.122
Outras
(228)
(251)
Total
6
4 10.157 5.008
15. Imposto de renda e contribuição social: A apuração da base de cálculo do imposto de renda e contribuição social da Controladora, foi pelo regime de lucro real, conforme demonstrado a seguir:
Controladora
31/12/2021 31/12/2020
Resultado antes da tributação sobre o lucro
341.071
294.517
(-) Exclusões permanentes
(341.183) (294.630)
Lucro (prejuízo) antes
da compensação dos prejuízos
(112)
(113)
Valor - base para tributação
(112)
(113)
As Controladas foram tributadas nos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro
de 2021 e 2020 pelo regime de tributação sobre o lucro real, sendo assim,
segue as apurações:
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020
Resultado antes da tributação s/ lucro
520.509
447.874
Adições permanentes
20.282
11.818
Adições temporárias
8.078
7.008
Exclusões permanentes
(495)
(790)
Exclusões temporárias
(683)
Resultado ﬁscal
547.691
465.911
Base de cálculo após ajustes
permanentes e temporários
547.691
465.911
Imposto de renda (15%)
(82.170)
(69.904)
Imposto de renda - adicional (10%)
(54.732)
(46.554)
Contribuição social (9%)
(49.302)
(41.942)
Deduções por incentivos ﬁscais
6.767
5.043
Total
(179.438) (153.357)
16. Partes relacionadas: A Companhia é controlada pela HLS Empreendimentos e Participações Ltda., que detêm 57,225% das ações Ordinárias da
Companhia. No exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia
apresenta o saldo de dividendos a pagar no montante de R$ 110.279
(R$ 150.557 em 31 de dezembro de 2020). Os dividendos pagos no exercício
totalizam R$ 381.349 (R$ 304.479 em 31 de dezembro de 2020). A Companhia é controladora das empresas Verde Asset Management S.A. e Verde
Serviços Internacionais S.A., e detêm 100% das ações ordinárias de ambas
empresas. No exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia
apresenta o saldo de dividendos a receber no montante de R$ 110.279
(R$ 150.606 em 31 de dezembro de 2020). Os dividendos recebidos no exercício totalizam R$ 381.475 (R$ 304.583 em 31 de dezembro de 2020). A Companhia possui cotas do Fundo de Investimento “VGC FI Renda Fixa Referenciado DI”, sem vencimento, administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo
Corretora de Valores Mobiliários S.A., no valor de R$ 79 (R$ 65 em 31 de dezembro de 2020) e o resultado gerado com essa operação foi de R$ 1 (R$ 2
em 31 de dezembro de 2020) no exercício, registrado em “Receitas (despesas) ﬁnanceiras”. A remuneração total do pessoal-chave da administração,
representado pelos diretores da Companhia, estão demonstradas abaixo:
Consolidado
2021
2020
Total remuneração
15.997
9.031
INSS parte empresa
3.719
2.546
Total
19.716
11.577
17. Fatores de riscos ﬁnanceiros: Risco de crédito: O risco de crédito
surge da possibilidade de prejuízo resultante do não recebimento, de terceiros, dos valores contratados. A Companhia atenua os riscos de crédito aplicando o seu caixa em instituições ﬁnanceiras de ótima qualidade e/ou em títulos do Tesouro Nacional. Risco de mercado: O risco de mercado está relacionado com a possibilidade de perda/ganho devido às ﬂutuações de preços dos ativos ﬁnanceiros. A Companhia investe apenas em operações compromissadas indexadas ao CDI com liquidez diária e Letras Financeiras do
Tesouro, ambos com baixíssimo risco de mercado. A receita gerada pelos
fundos sob gestão da companhia está sujeita a variações dos preços de mercado. Risco de liquidez: O risco de liquidez é controlado para que não haja
descasamento na liquidação dos direitos e obrigações da Companhia. O monitoramento desse risco é crucial para permitir que as transações sejam liquidadas de maneira oportuna e segura. A Companhia aplica seus recursos
ﬁnanceiros em operações compromissadas com liquidez diária e Letras Financeiras do Tesouro que possuem liquidez elevada no mercado secundário.

Contador - José Luiz Gonzaga - CRC nº: 1SP132371/O-5

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas
Aos Administradores e Acionistas
Holding Verde Empreendimentos e Participações S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras individuais da Holding
Verde Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa data, assim
como as demonstrações ﬁnanceiras consolidadas da Holding Verde Empreendimentos e Participações S.A. e suas controladas (“Consolidado”), que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2021 e
as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa para o
exercício ﬁndo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo as políticas contábeis signiﬁcativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações ﬁnanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira da Holding Verde Empreendimentos e Participações S.A.
e da Holding Verde Empreendimentos e Participações S.A. e suas controladas
em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus respectivos ﬂuxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus ﬂuxos de caixa consolidados para o exercício ﬁndo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em con-

formidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia
e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Proﬁssional do Contador e nas normas proﬁssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de
forma relevante, inconsistente com as demonstrações ﬁnanceiras ou com
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas: A administração

da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações ﬁnanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras individuais e
consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações ﬁnanceiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude

ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam inﬂuenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações ﬁnanceiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento proﬁssional
e mantemos ceticismo proﬁssional ao longo da auditoria. Além disso: •
Identiﬁcamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas, independentemente se causada
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suﬁciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsiﬁcação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eﬁcácia dos controles
internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signiﬁcativa em relação à capacidade de continuidade operacional da

Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações ﬁnanceiras ou incluir modiﬁcação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas,
inclusive as divulgações e se essas demonstrações ﬁnanceiras representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suﬁciente referente às informações ﬁnanceiras das entidades ou
atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época
dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações signiﬁcativas de
auditoria, inclusive as deﬁciências signiﬁcativas nos controles internos que,
eventualmente, tenham sido identiﬁcadas durante nossos trabalhos.
São Paulo, 25 de março de 2022
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Ltda. Ricardo Barth de Freitas
CRC 2SP000160/O-5
Contador CRC 1SP235228/O-5
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RS Holding e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 35.662.545/0001-48
Relatório da Administração
1. Sobre a Companhia: 1.1. Aos acionistas: 3UBMETEMOS¹APRECIA¼»ODE63ASASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS ACOMPANHADASDO2ELATÆRIODOS!UDITORES)NDEPENDENTESSOBREASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA23(OLDINGE0ARTICIPA¼ÊES3! ELABORADASDEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASILEEXPRESSANDOOSRESULTADOSALCAN¼ADOSNOEXERCÁCIOSOCIALENCERRADOEMDEDEZEMBRO
DE3»O0AULO DEMAR¼ODE
!!DMINISTRA¼»O
Ativo
Circulante
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
Tributos a recuperar
4OTALDOATIVOCIRCULANTE
Não circulante
Realizável a longo prazo
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS CONTARESERVA
Investimentos
4OTALDOATIVON»OCIRCULANTE
4OTALDOATIVO

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 %MMILHARESDE2EAIS
Nota
2021
2020 Passivo
Circulante
6

 Debêntures
6

 )MPOSTOSECONTRIBUI¼ÊESARECOLHER

 4OTALDOPASSIVOCIRCULANTE
7
Não
circulante


Debêntures
)MPOSTOSDIFERIDOS
4OTALDOPASSIVON»OCIRCULANTE
Patrimônio líquido
#APITALSOCIAL
6

 2ESERVADELUCROS
9   $IVIDENDOADICIONALPROPOSTO
  4OTALDOPATRIMÇNIOLÁQUIDO
  4OTALDOPASSIVOEPATRIMÇNIOLÁQUIDO
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS

Nota

2021








8b





A
C
D






2020

$EMONSTRA¼ÊESDOSRESULTADOSPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE
$EMONSTRA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXA -½TODOINDIRETOPARAOSEXERCÁCIOS
(Em milhares de Reais)
lNDOSEMDEDEZEMBRODEE(Em milhares de Reais)
Nota
2021
2020 Fluxos de caixa das atividades operacionais
2021
2020
Lucro líquido do exercício


!JUSTESPOR


)MPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIALDIFERIDOS




*UROSEVARIA¼»OMONET¶RIASOBREDEB¾NTURES



%QUIVAL¾NCIAPATRIMONIAL
 


2ENDIMENTODEAPLICA¼»OlNANCEIRA



(2.883)
(4.060)


Variações nos ativos e passivos
Resultado de equivalência patrimonial
9  
(Aumento) redução dos ativos
2ESULTADOANTESDORESULTADOlNANCEIRO
 
Tributos a recuperar


2ESULTADOlNANCEIRO
 

$IVIDENDOSEJUROSSOBRECAPITALPRÆPRIORECEBIDOS
 
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
 
Aumento (redução) dos passivos
)MPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL CORRENTESEDIFERIDOS
8b


)MPOSTOSECONTRIBUI¼ÊESARECOLHEREPROVIS»OPARAIMPOSTODE
Lucro líquido do exercício


 RENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL


!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
125.097 141.046
Fluxo de caixa das atividades de investimento
$EMONSTRA¼ÊESDOSRESULTADOSABRANGENTESPARAOSEXERCÁCIOSlNDOS
!PLICA¼ÊESlNANCEIRASLÁQUIDASDERESGATE
28.990 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
!PLICA¼ÊESCONTARESERVA


2021
2020
22.382 (55.106)
Lucro líquido do exercício

 Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de investimento
&LUXODECAIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
/UTROSRESULTADOSABRANGENTES
Debêntures
Total do resultado abrangente do exercício


0AGAMENTODEPRINCIPAL


!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
0AGAMENTODEJUROS


DAGERA¼»ODECAIXADECORRENTEDESUASATIVIDADES A#OMPANHIAEST¶PERMANENTEMENTEREES
$IVIDENDOSEJUROSSOBRECAPITALPRÆPRIOPAGOS


TRUTURANDO SUAS DÁVIDAS ! !DMINISTRA¼»O AVALIA QUE A #OMPANHIA E SUA INVESTIDA GOZAM DE
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITAL

CAPACIDADEPARAMANTERACONTINUIDADEOPERACIONALDOSNEGÆCIOS EMCONDI¼ÊESDENORMALIDADE
#AIXALÁQUIDOUSADONASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
(138.597) (85.879)
6. Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras
Aumento do caixa e equivalentes de caixa
8.882
61
Caixa e equivalentes de caixa
2021
2020 Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
#AIXAEBANCOS

 .OINÁCIODOEXERCÁCIO


!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
.OlNALDOEXERCÁCIO


&UNDOSDEINVESTIMENTOSE#$"


8.882
61
4OTAL #AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA


!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
2021
2020
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
%MDENOVEMBRODE FOIAPROVADOEM2EUNI»ODO#ONSELHODA!DMINISTRA¼»O2#! O
Circulante
PAGAMENTODEDIVIDENDOS¹CONTADEDIVIDENDOSINTERMEDI¶RIOSDOEXERCÁCIODE NOMONTANTE
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
&UNDOSDEINVESTIMENTOSE#$"

 DE2CORRESPONDENTESA2 PORA¼»OORDIN¶RIA ¹CONTADOSLUCROSAPU
4OTAL #IRCULANTE

42.735 RADOSENTREDEJANEIROEDESETEMBRODE/SREQUERIMENTOSRELATIVOSAOSDIVIDENDOS
MÁNIMOSOBRIGATÆRIOSRELATIVOSAOEXERCÁCIODE FORAMATENDIDOSCONFORMEOQUADROASEGUIR
Não circulante
2021
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS

#ONTARESERVA'ARANTIADEB¾NTURES VIDENOTAEXPLICATIVA

 ,UCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO

4OTAL .»O#IRCULANTE

  #ONSTITUI¼»ODERESERVALEGAL

4OTAL !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS

 ,UCROLÁQUIDOAJUSTADO
$IVIDENDOMÁNIMOOBRIGATÆRIO
SOBREOLUCROAJUSTADO

!SAPLICA¼ÊESFINANCEIRASFORAMREMUNERADAS¹TAXAM½DIADE DO#$) EQUIVALENTEA

 AA EMDEDEZEMBRODE DO#$) EQUIVALENTEA AA EMM½DIA  *UROSSOBRECAPITALPRÆPRIOPAGOSLÁQUIDODE)22&
$IVIDENDOSINTERMEDI¶RIOSPAGOS

EMDEDEZEMBRODE 

2021
2020 4OTALDEDIVIDENDOSEJUROSSOBRECAPITALPRÆPRIOPAGOS
7. Tributos a recuperar
$IVIDENDOSPAGOSEXCEDENTEAOMÁNIMOOBRIGATÆRIO

Circulante
e.
*UROSSOBRECAPITALPRÆPRIO%MDENOVEMBRODE
FOIAPROVADOEM!TADE2EUNI»ODO
)20*

)22&
8.796
 #ONSELHODE!DMINISTRA¼»O!2#! ODESTAQUE PELA#OMPANHIA DEJUROSSOBRECAPITALPRÆPRIO 
4OTALCIRCULANTE

 NOMONTANTEBRUTODE2RELATIVOAOLUCRODOEXERCÁCIO SENDOAPÆSADEDU¼»ODOIMPOSTO
DERENDARETIDONAFONTENOMONTANTEDE2
OVALORLÁQUIDODE2
PAGOSEMDE
8. Imposto de renda e contribuição social: a. Conciliação do imposto de renda e contribuição
SOCIAL DIFERIDOS!CONCILIA¼»ODOIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIALREGISTRADANORESULTADO NOVEMBRODE
2021
2020
12. 2ESULTADOlNANCEIRO
½DEMONSTRADAASEGUIR
2021
2020 Despesas Financeiras


,UCROANTESDOIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL

 Juros sobre debêntures


!LÁQUOTANOMINAL

 0ISE#OlNSSOBRE*#0


)MPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL¹ALÁQUOTANOMINAL

 4AXA COMISSÊESEOUTRASDESPESASlNANCEIRAS


%FEITOTRIBUT¶RIODASADI¼ÊESEEXCLUSÊESPERMANENTES
%QUIVAL¾NCIAPATRIMONIAL

 Receitas Financeiras


*UROSSOBRECAPITALPRÆPRIO

 2ENDIMENTOSOBREAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS

)2E#3N»OCONSTITUÁDOSOBREPREJUÁZOSlSCAISEDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASA

 *UROSEOUTRASRECEITASlNANCEIRAS


/UTROSAJUSTESTRIBUT¶RIOS
26


$ESPESADEIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL

 2ESULTADOlNANCEIROLÁQUIDO
13.
Instrumentos
financeiros:
!#OMPANHIAMANT½MOPERA¼ÊESCOMINSTRUMENTOSFINANCEIROS!
)MPOSTOSCORRENTES

)MPOSTOSDIFERIDOS

 ADMINISTRA¼»ODESSESINSTRUMENTOS½EFETUADAPORMEIODEESTRAT½GIASOPERACIONAISECONTROLES

 INTERNOSVISANDOASSEGURARLIQUIDEZ RENTABILIDADEESEGURAN¼A/SRESULTADOSOBTIDOSCOMES
TASOPERA¼ÊESEST»OCONDIZENTESCOMASPOLÁTICASEESTRAT½GIASDEFINIDASPELAADMINISTRA¼»ODA
!LÁQUOTAEFETIVADEIMPOSTOS
 
 
A $IFEREN¼ASTEMPOR¶RIASN»OCONSTITUÁDASPORN»OHAVEREXPECTATIVADEGERA¼»ODELUCROTRIBU #OMPANHIA0ARAAPOIOAO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA NASQUESTÊESFINANCEIRAS
T¶VELNOLONGOPRAZOb. Impostos diferidos: /IMPOSTODERENDAEACONTRIBUI¼»OSOCIALDIFERIDOS ESTRAT½GICAS ACONTROLADORA##23!POSSUIUM#OMIT¾DE2ESULTADOSE&INAN¼AS FORMADOPOR
CONSELHEIROSINDICADOSPELOSACIONISTASCONTROLADORESECONSELHEIROSINDEPENDENTES QUEANALISA
T¾MASEGUINTEORIGEM
AS QUESTÊES QUE DIZEM RESPEITO ¹ POLÁTICA E ESTRUTURA FINANCEIRA DA #OMPANHIA  ACOMPANHA E
Saldo em 2021
Reconhecido Valor !TIVOlSCAL0ASSIVOlSCAL INFORMAO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OSOBREQUESTÊESFINANCEIRASCHAVE TAISCOMOEMPR½STIMOS
2020 no resultado líquido diferido
diferido REFINANCIAMENTOS DE DÁVIDAS DE LONGO PRAZO  AN¶LISE DE RISCO  EXPOSI¼ÊES AO C·MBIO  AVAL EM
OPERA¼ÊES NÁVELDEALAVANCAGEM POLÁTICADEDIVIDENDOS EMISS»ODEA¼ÊES EMISS»ODETÁTULOS
)20*E#3,,SOBREPREJUÁZOSlSCAISE
DEDÁVIDAEINVESTIMENTOS!#OMPANHIAN»OPOSSUIEN»OOPEROUCOMINSTRUMENTOSFINANCEIROS
 BASESNEGATIVASA



#USTODE4RANSA¼»ODE%MPR½STIMOS 
 
 DERIVATIVOSDURANTEOSEXERCÁCIOSAPRESENTADOS4ODASASOPERA¼ÊESCOMINSTRUMENTOSFINANCEIROS
DA#OMPANHIAEST»ORECONHECIDASNASDEMONSTRA¼ÊESFINANCEIRAS CONFORMEOQUADROASEGUIR
)MPOSTOSPASSIVOSANTESDA
compensação

 

 Instrumentos financeiros por categoria
2021
2020


Compensação de imposto
Passivo
Passivo
)MPOSTODIFERIDOLÁQUIDOATIVOPASSIVO 
 

Valor justo lNANCEIROMEN Valor justo lNANCEIROMEN
Saldo em 2020
ATRAV½SDO surado ao custo ATRAV½SDO surado ao custo
Reconhecido Valor 0ASSIVOlSCAL
resultado
amortizado resultado
amortizado
no resultado líquido
diferido Ativos
#AIXAEBANCOS


$IFEREN¼ASTEMPOR¶RIAS ,EIB
 
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS

42.792
)MPOSTOSDIFERIDOSATIVOSPASSIVOS ANTESDACOMPENSA¼»O
 


Compensação de imposto
 !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS CONTARESERVA
)MPOSTODIFERIDOLÁQUIDOATIVOPASSIVO
 
 Passivos


A !#OMPANHIAESTIMARECUPERAROCR½DITOTRIBUT¶RIODECORRENTEDEPREJUÁZOSFISCAISEBASENEGA $EB¾NTURESA
40.620



TIVADACONTRIBUI¼»OSOCIALNOEXERCÁCIODEB $IFEREN¼ASTEMPOR¶RIASREFERENTEAOCUSTODE
A 6ALORESLÁQUIDOSDOSCUSTOSDETRANSA¼»O/SSEGUINTESM½TODOSEPREMISSASFORAMADOTADOS
transação incorrido na emissão de debêntures.
NADETERMINA¼»ODOVALORJUSTOs#AIXAEBANCOSEAPLICA¼ÊESFINANCEIRAS CONTARESERVA Os
9. Investimentos: a. Investimentos em controlada
SALDOSEMCAIXAEBANCOST¾MSEUSVALORESJUSTOSID¾NTICOSAOSSALDOSCONT¶BEIS!SAPLICA¼ÊES
Local de constituição Percentual de participação
Controlada
Atividade principal
e operação
2021
2020 FINANCEIRASEMFUNDOSDEINVESTIMENTOSEST»OVALORIZADASPELOVALORDACOTADOFUNDONADATADAS
6IA3UL
#ONCESS»ORODOVI¶RIA
"RASIL23

 DEMONSTRA¼ÊESFINANCEIRAS QUECORRESPONDEAOSEUVALORJUSTONÁVEL !SAPLICA¼ÊESFINANCEIRAS
EM#$"#ERTIFICADODE$EPÆSITO"ANC¶RIO EINSTRUMENTOSSIMILARESPOSSUEMLIQUIDEZDI¶RIACOM
b. Composição dos investimentos
ARECOMPRANAhCURVADOPAPELvE PORTANTO A#OMPANHIAENTENDEQUESEUVALORJUSTOCORRESPONDE
Resultado líquido
Resultado de
AOSEUVALORCONT¶BILs$EB¾NTURESMENSURADASAOCUSTOAMORTIZADO #ASOFOSSEADOTADOO
do exercício da
equivalência
CRIT½RIODERECONHECERESSEPASSIVOPELOSEUVALORJUSTONÁVEL OSALDOAPURADOSERIAOSEGUINTE
Patrimônio líquido
Investimentos
investida
patrimonial
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
Valor contábil
Valor justo
Valor contábil
Valor justo
6IA3UL
       
$EB¾NTURESA B


647.628

c. Movimentação dos investimentos
A /SVALORESCONT¶BEISEST»OBRUTOSDOSCUSTOSDETRANSA¼»OB /SVALORESJUSTOSEST»OQUALI
Resultado de equivalên
Dividendos e juros sobre o
Saldo inicial
cia patrimonial
capital próprio
3ALDOlNAL FICADOSNONÁVEL CONFORMEDEFINI¼»ODETALHADANOITEMh(IERARQUIADEVALORJUSTOv ASEGUIR/S
VALORESJUSTOSFORAMCALCULADOSPROJETANDO
SEOSFLUXOSDECAIXAAT½OVENCIMENTODASOPERA¼ÊES
2020
2021
6IA3UL



 COMBASEEMTAXASFUTURASOBTIDASATRAV½SDEFONTESPËBLICASEX"E"LOOMBERG ACRESCIDAS
d. Informações financeiras resumidas da Concessionária das Rodovias Integradas do Sul S.A. dos spreadsCONTRATUAISETRAZIDOSAVALORPRESENTEPELATAXALIVREDERISCOPR½ $) Hierarquia de
valor justo: !#OMPANHIAPOSSUIOSALDOABAIXODEINSTRUMENTOSFINANCEIROSAVALIADOSPELOVALOR
(“ViaSul”)
JUSTO OQUALEST¶QUALIFICADOASEGUIR
2021
2020
2021
2020
Nível 2:
Total do
Total do
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS


passivo Total das
passivo Total das
circulante receitas
Lucro
circulante receitas
Lucro /SDIFERENTESNÁVEISFORAMDEFINIDOSASEGUIRs.ÁVELPRE¼OSNEGOCIADOSSEMAJUSTES EMMER
CADOSATIVOSPARAATIVOSEPASSIVOSID¾NTICOSs.ÁVELinputs
DIFERENTESDOSPRE¼OSNEGOCIADOS
Total do
e não brutas do líquido do Total do
e não brutas do líquido do
ativo circulante exercício exercício
ativo circulante exercício exercício EMMERCADOSATIVOSINCLUÁDOSNONÁVEL QUES»OOBSERV¶VEISPARAOATIVOOUPASSIVO DIRETAMENTE
6IA3UL 
   
88.729   PRE¼OS OUINDIRETAMENTEDERIVADODEPRE¼OS Es.ÁVELPREMISSAS PARAOATIVOOUPASSIVO QUE
.»OH¶REMUNERA¼»ODA!DMINISTRA¼»O POISOSADMINISTRADORESDA#OMPANHIAS»OOSMESMOSDA N»OS»OBASEADASEMDADOSOBSERV¶VEISDEMERCADOinputsN»OOBSERV¶VEIS Análise de sensibi
lidade: !SAN¶LISESDESENSIBILIDADES»OESTABELECIDASCOMBASEEMPREMISSASEPRESSUPOSTOSEM
INVESTIDA A#ONCESSION¶RIADAS2ODOVIAS)NTEGRADASDO3UL3! 6IA3UL3! 6IA3UL 
RELA¼»OAEVENTOSFUTUROS!!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIAREVISAREGULARMENTEESSASESTIMATIVAS
10. Debêntures
EPREMISSASUTILIZADASNOSC¶LCULOS.OENTANTO ALIQUIDA¼»ODASTRANSA¼ÊESENVOLVENDOESSAS
Taxa Custo Saldos
ESTIMATIVASPODER¶RESULTAREMVALORESDIFERENTESDOSESTIMADOSDEVIDO¹SUBJETIVIDADEINERENTE
efetiva do de tran
dos
AOPROCESSOUTILIZADONAPREPARA¼»ODASAN¶LISES!PRESENTAMOSABAIXO
ASAN¶LISESDESENSIBI
custo de sação custos a
LIDADEQUANTO¹SVARIA¼ÊESNASTAXASDEJUROS!#OMPANHIAADOTOUPARAOSCEN¶RIOSDEESTRESSE
Instituições
Taxas transação incor apropriar Vencimento
! E " DA AN¶LISE DE SENSIBILIDADE  OS PERCENTUAIS DE  E   RESPECTIVAMENTE  OS QUAIS
lNANCEIRAS
contratuais (% a.a.)
rido em 2021
lNAL
2021
2020
S»OAPLICADOSNOSENTIDODEAPRESENTARSITUA¼»OQUEDEMONSTRESENSIBILIDADERELEVANTEDERISCO
%MISS»O 
#$)   
Outubro de
!BAIXOEST»ODEMONSTRADOSOS
VARI¶VELAnálise
de
sensibilidade
de
variações
nas
taxas
de
juros:
  3½RIEËNICA
 AA
A  
  B
VALORESRESULTANTESDASVARIA¼ÊESMONET¶RIASEDEJUROSSOBREOCONTRATODEDEB¾NTURESCOMTAXAS
4OTALGERAL

 
PÆS FIXADAS NOHORIZONTEDEMESES OUSEJA AT½DEDEZEMBRODEOUAT½OVENCIMENTO
Circulante
FINALDECADAOPERA¼»O OQUEOCORRERPRIMEIRO
Debêntures
 
Efeito em R$ no resultado
Custos de transação
 
Exposição Cenário Cenário A Cenário B
 
Operação
Risco 6ENCIMENTOSAT½ em R$ (4) e (5) provável
25%
50%
Não Circulante
$EB¾NTURES %MISS»O
#$) /UTUBRODE
   
Debêntures
 


!PLICA¼»OlNANCEIRA#$"

#$)


2.208

Custos de transação
 
4OTALDOEFEITODEGANHOOUPERDA
  
 

A /CUSTOEFETIVODESTASTRANSA¼ÊESREFERE SE¹TAXAINTERNADERETORNO4)2 CALCULADACONSI !TAXASDEJUROSCONSIDERADAFOI :

#$)
     
DERANDOOSJUROSCONTRATADOSMAISOSCUSTOSDETRANSA¼»O0ARAOSCASOSAPLIC¶VEIS N»OFORAM
CONSIDERADASPARAFINSDEC¶LCULODA4)2ASTAXASCONTRATUAISVARI¶VEISGarantia: B 'ARANTIA   ! TAXA APRESENTADA ACIMA SERVIU COMO BASE PARA O C¶LCULO ! MESMA FOI UTILIZADA NOS 
REAL!SEGUIRESPECIFICAMOSASPRINCIPAISCONDI¼ÊES GARANTIASECL¶USULASRESTRITIVASVINCULADAS MESESDOC¶LCULO.OITEM ABAIXO EST¶DETALHADAAPREMISSAPARAOBTEN¼»ODATAXADOCEN¶RIO
AOCONTRATODEDEB¾NTURES SEGUINDOAINDEXA¼»ODAPRIMEIRACOLUNADOQUADROONDEASOPERA¼ÊES PROV¶VEL 2EFERE SE¹TAXADE DIVULGADAPELA" #OMOOCONCEITO½DEDÁVIDA
EST»ODETALHADAS!SCONDI¼ÊES GARANTIASERESTRI¼ÊESPACTUADASV¾MSENDOCUMPRIDASREGULAR LÁQUIDA OCEN¶RIOPARASEMENSURAROIMPACTONOCAIXASOBREASAPLICA¼ÊESFINANCEIRAS½OMESMO
PARAOENDIVIDAMENTO
OUSEJA
DEAUMENTODETAXASDEJUROS.ESTECEN¶RIO
ASAPLICA¼ÊESFINAN
mente. 1.%MDEJUNHODE APÆSACONCORD·NCIADOSDEBENTURISTAS OCORREUACESS»ODA
EMISS»ODEDEB¾NTURESDA#OMPANHIADE0ARTICIPA¼ÊESEM#ONCESSÊES#0# PARAA#OMPANHIA  CEIRASSEBENEFICIAM POISS»OPÆS FIXADAS /SVALORESDEEXPOSI¼»ON»OCONTEMPLAMAJUSTESA
TORNANDO SEAEMISS»ODEDEB¾NTURESDA#OMPANHIA MANTIDASASCONDI¼ÊESORIGINAISCONTRA VALORJUSTO N»OEST»ODEDUZIDOSDOSCUSTOSDETRANSA¼»OETAMB½MN»OCONSIDERAMOSSALDOSDE
TADAS!SGARANTIASFORAMADAPTADASAOCONTEXTODACESS»ODASDEB¾NTURES SENDOI ACESS»O JUROSEM QUANDOESTESN»OINTERFEREMNOSC¶LCULOSDOSEFEITOSPOSTERIORESE /S
CEN¶RIOSDEESTRESSECONTEMPLAMUMADEPRECIA¼»ODOSFATORESDERISCO#$)

FIDUCI¶RIADETODOEQUALQUERDIREITOCREDITÆRIOQUEVENHAASERPAGOPELA6IA3UL¹#OMPANHIAA
TÁTULO DE BONIFICA¼»O DE A¼ÊES EOU DIVIDENDO  JUROS SOBRE O CAPITAL PRÆPRIO  OU QUALQUER OUTRA 14. Demonstrações dos fluxos de caixa: a.%FEITOSNASDEMONSTRA¼ÊESEMREFER¾NCIA QUEN»O
FORMADEDISTRIBUI¼»ODERESULTADOSDA6IA3UL¹#OMPANHIAEMRAZ»ODAPARTICIPA¼»ODETIDAPELA AFETARAMOCAIXANOEXERCÁCIOFINDOEMDEDEZEMBRODEE#ASOASOPERA¼ÊESTIVES
#OMPANHIANA6IA3ULII CONTARESERVA DETITULARIDADEDA#OMPANHIAIII CONTADIVIDENDOS  SEMAFETADOOCAIXA SERIAMAPRESENTADASNASRUBRICASDOFLUXODECAIXAABAIXO
2021
2020
DETITULARIDADEDA#OMPANHIAIV ALIENA¼»OFIDUCI¶RIADA#OMPANHIA%MDEABRILDE 

OCORREUOPAGAMENTOPARCIALDASPARCELASDEPRINCIPALEJUROS%MDENOVEMBRODE OCORREU 4RANSFER¾NCIADEINVESTIMENTO

OPAGAMENTOPARCIALDASPARCELASDEPRINCIPALEJUROS.OEXERCÁCIODE OCORREUPAGAMENTO Efeito no caixa líquido das atividades de investimento

DE PRINCIPAL NO VALOR DE 2  E PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE 2  CONFORME AS Cessão Debêntures
!UMENTODE#APITAL

CL¶USULASDOCONTRATO.»OOCORRERAMNOVASCAPTA¼ÊESOULIQUIDA¼ÊESDEDEB¾NTURES#ONFORME

CL¶USULA QUARTA DO CONTRATO FIRMADO DAS DEB¾NTURES  A #OMPANHIA DEVE EFETUAR DEPÆSITOS EM %FEITONOCAIXALÁQUIDODASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
CONTARESERVA NAQUALPERMANECER»OBLOQUEADOSDURANTETODOOPRAZODOCONTRATODASDEB¾NTURES b.!#OMPANHIACLASSIFICAOSJUROSPAGOSCOMOATIVIDADEDEFINANCIAMENTO PORENTENDERQUETAL
CLASSIFICA¼»OMELHORREPRESENTAOSFLUXOSDEOBTEN¼»ODERECURSOS
%MDEDEZEMBRODE OSALDOAPLICADOTOTALIZA2
$IVIDENDOSE*UROS
Cronograma de desembolso (não circulante)
2021 c. Reconciliação das atividades de financiamento
Debêntures sobre capital próprio
Total




2024
 3ALDO)NICIAL

 6ARIA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXADElNANCIAMENTO


2026 em diante
 0AGAMENTOSDEPRINCIPALEJUROS
 
 #USTODETRANSA¼»O
 $IVIDENDOSEJUROSSOBRECAPITALPRÆPRIO
 4OTALDASVARIA¼ÊESNOSmUXOSDECAIXADE

 
11. Patrimônio líquido: a. Capital social: /CAPITALSOCIALSUBSCRITOEINTEGRALIZADODA#OMPANHIA  lNANCIAMENTO
½ DE 2   COMPOSTO POR  A¼ÊES NOMINATIVAS ORDIN¶RIAS COM VALOR NOMINAL Outras variações
$ESPESASCOMJUROS VARIA¼»OMONET¶RIAECAMBIAL


DE2 UMREAL CADAUMAb. Reserva Legal: £CONSTITUÁDA¹RAZ»ODEDOLUCROLÁQUIDO /UTRASVARIA¼ÊESQUEN»OAFETAMCAIXA
 
APURADOEMCADAEXERCÁCIOSOCIAL NOSTERMOSDOARTIGODA,EIN AT½OLIMITEDE Total das outras variações

 
 DO CAPITAL SOCIAL #ONTUDO A ,EI PERMITE DEIXAR DE CONSTITUIR A RESERVA LEGAL NO EXERCÁCIO  3ALDO&INAL


EMQUEOSALDODESSARESERVA ACRESCIDODOMONTANTEDASRESERVASDECAPITAL EXCEDERDE
TRINTAPORCENTO DOCAPITALSOCIALc. Reserva de retenção de lucros: &OICONSTITUÁDAEMRAZ»ODE
Composição do Conselho de Administração
RETEN¼»ODELUCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO NOSTERMOSDOARTIGODA,EIN!RETEN¼»OFOI
%DUARDO3IQUEIRA-ORAES#AMARGO
0RESIDENTE
FUNDAMENTADAEMOR¼AMENTODECAPITAL ELABORADOPELA!DMINISTRA¼»OEAPROVADOPELO#ONSELHO
Pedro Paulo Archer Sutter
#ONSELHEIRO
DE!DMINISTRA¼»OEPELA!SSEMBLEIA'ERAL/RDIN¶RIAd. Dividendos: /SDIVIDENDOSS»OCALCULADOS
Roberto Penna Chaves Neto
#ONSELHEIRO
EMCONFORMIDADECOMOESTATUTOSOCIALEDEACORDOCOMA,EIDAS3OCIEDADESPOR!¼ÊES,EIN
Composição da Diretoria
 %MDEABRILDE FOIAPROVADOEM!SSEMBLEIA'ERAL/RDIN¶RIA!'/ OPAGAMEN
%DUARDO3IQUEIRA-ORAES#AMARGO
$IRETOR0RESIDENTE
TODEDIVIDENDOSATÁTULODEDIVIDENDOSADICIONAISPROPOSTOSEM NOMONTANTEDE2 
-ARCIO9ASSUHIRO)HA
Diretor
CORRESPONDENTESA2 PORA¼»OORDIN¶RIAEOSALDODOSLUCROSREFERENTESANO
Contadora
MONTANTEDE2 CORRESPONDENTESA2 PORA¼»O INICIALMENTEDESTINADOS¹
CONSTITUI¼»ODE2ESERVADE2ETEN¼»ODE,UCROS/SMESMOSFORAMPAGOSEMDEABRILDE
Fabia da Vera Cruz Campos Stancatti #2#30/ 

 Despesas operacionais
 Despesas gerais e administrativas

3ERVI¼OS
)MPOSTOS TAXASEDESPESASCOMCARTÆRIO

%DITAISEPUBLICA¼ÊES

$ESPESASLEGAISEJUDICIAIS

Outros






$EMONSTRA¼ÊESDASMUTA¼ÊESDOPATRIMÇNIOLÁQUIDOPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE(Em milhares de Reais)
Reservas de lucros
Capital
Retenção de
Dividendo adicional
Lucros
Social
Legal
Lucros
proposto
Acumulados
Total
Saldos em 1º de janeiro de 2020


!UMENTODECAPITALEMDEJUNHODE


,UCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO


Destinações:
2ESERVALEGAL
4.794

$ISTRIBUI¼»ODEDIVIDENDOSINTERMEDI¶RIOSEMDEOUTUBRODE


*UROSSOBRECAPITALPRÆPRIOEMDEDEZEMBRODELÁQUIDO


*UROSSOBRECAPITALPRÆPRIOEMDEDEZEMBRODE)22&


$IVIDENDOADICIONALPROPOSTO


2ESERVADERETEN¼»ODELUCROS


Saldos em 31 de dezembro de 2020

4.794



$ISTRIBUI¼ÊESDEDIVIDENDOSEMDEABRILDE



,UCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO


Destinações:
2ESERVALEGAL


$ISTRIBUI¼»ODEDIVIDENDOSINTERMEDI¶RIOSEMDENOVEMBRODE


*UROSSOBRECAPITALPRÆPRIOEMDENOVEMBRODELÁQUIDO


*UROSSOBRECAPITALPRÆPRIOEMDENOVEMBRODE)22&


2ESERVADERETEN¼»ODELUCROS
80.884

Saldos em 31 de dezembro de 2021
 


!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
.OTASEXPLICATIVAS¹SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional: !#OMPANHIA23(OLDINGE0ARTICIPA¼ÊES3!h#OMPANHIAv FOICONSTI REGISTRADOS ATRAV½S DO RESULTADO DO EXERCÁCIO !S DESPESAS FINANCEIRAS PODEM COMPREENDER AS
TUÁDAEMDENOVEMBRODE COMOUMASOCIEDADEPORA¼ÊESDECAPITALFECHADO TENDOCOMO TAXAS COMISSÊESEOUTRASDESPESASFINANCEIRAS ASQUAISS»OREGISTRADASATRAV½SDORESULTADODO
OBJETOSOCIALAPARTICIPA¼»OEMOUTRASSOCIEDADES NAQUALIDADEDEQUOTISTAOUACIONISTA DOMI EXERCÁCIOe) Imposto de renda e contribuição social: /IMPOSTODERENDAEACONTRIBUI¼»OSOCIAL
CILIADANA!VENIDA#HEDID*AFET N "LOCO" ANDAR SALA 6ILA/LÁMPIA -UNICÁPIODE3»O DOEXERCÁCIOCORRENTEEDIFERIDOS»OCALCULADOSCOMBASENASALÁQUOTASDE ACRESCIDASDO
0AULO %STADODE3»O0AULO!#OMPANHIA½ACIONISTADIRETACOMPARTICIPA¼»ODASEGUINTE ADICIONALDESOBREOLUCROTRIBUT¶VELEXCEDENTEA2BASEANUAL PARAIMPOSTODERENDA
#OMPANHIACCR ViaSul (ViaSul): %MDENOVEMBRODE FOICONSTITUÁDAA#ONCESSION¶RIA ESOBREOLUCROTRIBUT¶VELPARACONTRIBUI¼»OSOCIALSOBREOLUCROLÁQUIDO CONSIDERANDOACOM
DAS2ODOVIAS)NTEGRADASDO3UL6IA3UL AQUAL½RESPONS¶VELPELAOPERA¼»OEMANUTEN¼»ODE PENSA¼»ODEPREJUÁZOSFISCAISEBASENEGATIVADECONTRIBUI¼»OSOCIAL LIMITADAADOLUCROREAL
 KMDERODOVIASFEDERAISNOESTADODO2IO'RANDEDO3ULAPARTIRDEDEJANEIRODE  /IMPOSTOCORRENTEEOIMPOSTODIFERIDOS»ORECONHECIDOSNORESULTADOAMENOSQUEESTEJAMRELA
DATADEASSINATURADOCONTRATODECONCESS»O/PRAZODECONCESS»OVAIAT½DEFEVEREIRODE CIONADOSAITENSRECONHECIDOSDIRETAMENTENOPATRIMÇNIOLÁQUIDO/IMPOSTOCORRENTE½OIMPOSTO
%MDEFEVEREIRODE FOIINICIADAAOPERA¼»OCOMERCIALDA6IA3UL 1.1. Efeitos da APAGARSOBREOLUCROTRIBUT¶VELDOEXERCÁCIO ¹STAXASVIGENTESNADATADEAPRESENTA¼»ODASDE
PANDEMIADO#/6)$ !#OMPANHIAACREDITAQUEJ¶ULTRAPASSOUOSMAISEXPRESSIVOSIMPACTOS MONSTRA¼ÊESFINANCEIRAS/IMPOSTODIFERIDO½RECONHECIDOCOMRELA¼»O¹SDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIAS
OCASIONADOSPELA#/6)$ EN»OFORAMIDENTIFICADOSRISCOSQUEPUDESSEMAFETARACONTINUIDADE ENTREOSVALORESCONT¶BEISDEATIVOSEPASSIVOSPARAFINSCONT¶BEISEOSCORRESPONDENTESVALORES
OPERACIONALDA#OMPANHIA!#OMPANHIAPOSSUICAPACIDADEDEGERENCIARSEUCAIXADEFORMAA USADOSPARAFINSDETRIBUTA¼»O!TIVOSEPASSIVOSFISCAISDIFERIDOSS»OMENSURADOSCOMBASENAS
FAZERFRENTEATODOSSEUSCOMPROMISSOS.OENTANTO DEVIDO¹INCERTEZAQUANTOADURA¼»ODAPAN ALÁQUOTASQUESEESPERAAPLICAR¹SDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASQUANDOELASFOREMREVERTIDAS BASEAN
DEMIADA#/6)$  PERIODICAMENTE REVISAMOSNOSSASAN¶LISESPARAREFLETIREVENTUAISMUDAN¼AS DO SENASALÁQUOTASQUEFORAMDECRETADASAT½ADATADOBALAN¼O EREFLETEAINCERTEZARELACIONADA
NOCEN¶RIOECONÇMICOEIMPACTOSNASOPERA¼ÊES$ENTREDIVERSASINICIATIVASQUEFORAMADOTADAS AOTRIBUTOSOBREOLUCRO SEHOUVER.ADETERMINA¼»ODOIMPOSTODERENDACORRENTEEDIFERIDO A
COMOOBJETIVODEPRESERVA¼»ODECAIXAELIQUIDEZ AINDAEST¶VIGENTEs!COMPANHAMENTODOS #OMPANHIALEVAEMCONSIDERA¼»OOIMPACTODEINCERTEZASRELATIVAS¹SPOSI¼ÊESFISCAISTOMADASE
CEN¶RIOS GERENCIAIS DE FLUXOS DE CAIXA  DE MODO A FACILITAR A TOMADA DE DECISÊES E A ANTECI SEOPAGAMENTOADICIONALDEIMPOSTODERENDAEJUROSDEVESERREALIZADO!#OMPANHIAACREDITA
PA¼»ODEA¼ÊESPARAEVITARATENUARIMPACTOSADVERSOS!T½OMOMENTON»OFORAMIDENTIFICADOS QUEAPROVIS»OPARAIMPOSTODERENDANOPASSIVOEST¶ADEQUADAEMRELA¼»OATODOSOSEXERCÁCIOS
PROBLEMAS QUE IMPACTARIAM A LIQUIDEZ OU QUE GERARIAM QUEBRA DE covenants DA #OMPANHIA FISCAISEMABERTOBASEADAEMSUAAVALIA¼»ODEDIVERSOSFATORES INCLUINDOINTERPRETA¼ÊESDASLEIS
2. Principais práticas contábeis: !SPOLÁTICASEPR¶TICASCONT¶BEISDESCRITASABAIXOT¾MSIDOAPLI FISCAISEEXPERI¾NCIAPASSADA%SSAAVALIA¼»O½BASEADAEMESTIMATIVASEPREMISSASQUEPODEM
CADASCONSISTENTEMENTENOEXERCÁCIOAPRESENTADONASDEMONSTRA¼ÊESFINANCEIRASa) Investimen- ENVOLVERUMAS½RIEDEJULGAMENTOSSOBREEVENTOSFUTUROS.OVASINFORMA¼ÊESPODEMSERDISPONI
tos: /SINVESTIMENTOSDA#OMPANHIAEMENTIDADESCONTABILIZADASPELOM½TODODAEQUIVAL¾NCIA BILIZADAS QUELEVARIAMA#OMPANHIAAMUDAROSEUJULGAMENTOQUANTO¹ADEQUA¼»ODAPROVIS»O
PATRIMONIALCOMPREENDEMSUASPARTICIPA¼ÊESEM#ONTROLADAs#ONTROLADA!#OMPANHIACONTROLA EXISTENTE TAISALTERA¼ÊESIMPACTAR»OADESPESACOMIMPOSTODERENDANOANOEMQUEFOREMREALI
UMAENTIDADEQUANDOEST¶EXPOSTOA OUTEMDIREITOSOBRE OSRETORNOSVARI¶VEISADVINDOSDESEU ZADAS/SATIVOSEPASSIVOSFISCAISDIFERIDOSS»OCOMPENSADOSCASOHAJAUMDIREITOLEGALDECOM
ENVOLVIMENTOCOMAENTIDADEETEMHABILIDADEDEAFETARESSESRETORNOSEXERCENDOSEUPODERSOBRE PENSARPASSIVOSEATIVOSFISCAISCORRENTES RELACIONADOSAIMPOSTOSDERENDALAN¼ADOSPELAMES
AENTIDADE!SDEMONSTRA¼ÊESFINANCEIRASDACONTROLADAS»OINCLUÁDASNASDEMONSTRA¼ÊESFINAN MAAUTORIDADETRIBUT¶RIASOBREAMESMAENTIDADESUJEITA¹TRIBUTA¼»O5MATIVODEIMPOSTODE
CEIRASAPARTIRDADATAEMQUEA#OMPANHIAOBTIVEROCONTROLEAT½ADATAEMQUEOCONTROLEDEIXA RENDAECONTRIBUI¼»OSOCIALDIFERIDO½RECONHECIDOPORPREJUÁZOSFISCAIS BASESNEGATIVASEDIFEREN
DEEXISTIRb) Instrumentos financeiros: 2ECONHECIMENTOEMENSURA¼»OINICIALO contas a receber ¼ASTEMPOR¶RIASDEDUTÁVEISQUANDO½PROV¶VELQUELUCROSFUTUROSSUJEITOS¹TRIBUTA¼»OESTEJAM
DECLIENTESEOSTÁTULOSDEDÁVIDAEMITIDOSS»ORECONHECIDOSINICIALMENTENADATAEMQUEFORAM DISPONÁVEISECONTRAOSQUAISESTESSER»OUTILIZADOS LIMITANDO SEAUTILIZA¼»OADOSLUCROS
ORIGINADOS4ODOSOSOUTROSATIVOSEPASSIVOSFINANCEIROSS»ORECONHECIDOSINICIALMENTEQUANDOO TRIBUT¶VEIS FUTUROS ANUAIS /S IMPOSTOS ATIVOS DIFERIDOS DECORRENTES DE DIFEREN¼AS TEMPOR¶RIAS
'RUPOSETORNARPARTEDASDISPOSI¼ÊESCONTRATUAISDOINSTRUMENTO5MATIVOFINANCEIROAMENOS CONSIDERAM A EXPECTATIVA DE GERA¼»O DE LUCROS TRIBUT¶VEIS FUTUROS  FUNDAMENTADOS EM ESTUDO
QUESEJAUMCONTASARECEBERDECLIENTESSEMUMCOMPONENTEDEFINANCIAMENTOSIGNIFICATIVO OU T½CNICODEVIABILIDADEAPROVADOPELAADMINISTRA¼»O QUECONTEMPLAMPREMISSASQUES»OAFETADAS
PASSIVOFINANCEIRO½INICIALMENTEMENSURADOAOVALORJUSTO MAISOUMENOS PARAUMITEMN»O PORCONDI¼ÊESFUTURASESPERADASDAECONOMIAEDOMERCADO AL½MDEPREMISSASDECRESCIMENTODA
MENSURADOAO6*2 OSCUSTOSDETRANSA¼»OQUES»ODIRETAMENTEATRIBUÁVEIS¹SUAAQUISI¼»OOU RECEITADECORRENTEDECADAATIVIDADEOPERACIONALDA#OMPANHIA QUEPODEMSERIMPACTADOSPELAS
EMISS»O5MCONTASARECEBERDECLIENTESSEMUMCOMPONENTESIGNIFICATIVODEFINANCIAMENTO½ REDU¼ÊESOUCRESCIMENTOSECONÇMICOS ASTAXASDEINFLA¼»OESPERADAS VOLUMEDEPASSAGEIROS 
MENSURADOINICIALMENTEAOPRE¼ODAOPERA¼»O#LASSIFICA¼»OEMENSURA¼»OSUBSEQUENTE!TIVOS ENTREOUTRAS/IMPOSTODIFERIDON»O½RECONHECIDOPARADIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASSOBREORECONHECI
FINANCEIROS.ORECONHECIMENTOINICIAL UMATIVOFINANCEIRO½CLASSIFICADOCOMOMENSURADOAO MENTOINICIALDEATIVOSEPASSIVOSEMUMATRANSA¼»OQUEN»OSEJAUMACOMBINA¼»ODENEGÆCIOSE
CUSTOAMORTIZADOOUAO6*2/SATIVOSFINANCEIROSN»OS»ORECLASSIFICADOSSUBSEQUENTEMENTEAO QUEN»OAFETENEMOLUCROOUPREJUÁZOTRIBUT¶VELNEMORESULTADOCONT¶BIL f) Adoção inicial de
RECONHECIMENTOINICIAL AN»OSERQUEA#OMPANHIAMUDEOMODELODENEGÆCIOSPARAAGEST»O normas novas e alterações: !#OMPANHIAADOTOU INICIALMENTE APARTIRDEDEJANEIRODE 
DEATIVOSFINANCEIROS ENESTECASOTODOSOSATIVOSFINANCEIROSAFETADOSS»ORECLASSIFICADOSNO ASSEGUINTESNOVASNORMAS!SALTERA¼ÊESEM0RONUNCIAMENTOSQUEENTRARAMEMVIGOREMDE
PRIMEIRODIADOPERÁODODEAPRESENTA¼»OPOSTERIOR¹MUDAN¼ANOMODELODENEGÆCIOS5MATIVO JANEIRODE N»OPRODUZIRAMIMPACTOSRELEVANTESNASDEMONSTRA¼ÊESFINANCEIRASDA#OMPA
FINANCEIRO½MENSURADOAOCUSTOAMORTIZADOSEATENDERAMBASASCONDI¼ÊESASEGUIREN»OFOR NHIA2EFORMADATAXADEJUROSDEREFER¾NCIA !LTERA¼ÊESAO#0# #0# #0#E#0#
DESIGNADOCOMOMENSURADOAO6*2s½MANTIDODENTRODEUMMODELODENEGÆCIOSCUJOOBJETIVO !SALTERA¼ÊESTRATAMDEQUESTÊESQUEPODEMAFETARASDEMONSTRA¼ÊESFINANCEIRASCOMORESULTADO
SEJAMANTERATIVOSFINANCEIROSPARARECEBERFLUXOSDECAIXACONTRATUAISEsSEUSTERMOSCONTRA DAREFORMADATAXADEJUROSDEREFER¾NCIA INCLUINDOOSEFEITOSDEMUDAN¼ASNOSFLUXOSDECAIXA
TUAISGERAM EMDATASESPECÁFICAS FLUXOSDECAIXAQUES»ORELATIVOSSOMENTEAOPAGAMENTODE CONTRATUAISOURELA¼ÊESDEHEDGEDECORRENTESDASUBSTITUI¼»ODATAXADEJUROSDEREFER¾NCIAPOR
PRINCIPALEJUROSSOBREOVALORPRINCIPALEMABERTO4ODOSOSATIVOSFINANCEIROSN»OCLASSIFICADOS UMATAXADEREFER¾NCIAALTERNATIVA!SALTERA¼ÊESFORNECEMEXPEDIENTEPR¶TICOPARACERTOSREQUISI
COMOMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADO CONFORMEDESCRITOACIMA S»OCLASSIFICADOSCOMOAO6*2 TOSDO#0# #0# #0#E#0#RELACIONADOSAMUDAN¼ASNABASEDEDETERMINA¼»ODOS
)SSOINCLUITODOSOSATIVOSFINANCEIROSDERIVATIVOS.ORECONHECIMENTOINICIAL A#OMPANHIAPODE FLUXOSDECAIXACONTRATUAISDEATIVOSEPASSIVOSFINANCEIROSECONTABILIDADEDEHEDGEArrenda
DESIGNARDEFORMAIRREVOG¶VELUMATIVOFINANCEIROQUEDEOUTRAFORMAATENDAAOSREQUISITOSPARA MENTOS !LTERA¼ÊESAO#0#2 2EQUERIMENTOSCOMOOBJETIVODEFACILITARPARAOSARRENDA
SERMENSURADOAOCUSTOAMORTIZADOCOMOAO6*2SEISSOELIMINAROUREDUZIRSIGNIFICATIVAMENTE T¶RIOSACONTABILIZA¼»ODEEVENTUAISCONCESSÊESOBTIDASNOSCONTRATOSDEARRENDAMENTOEMDECOR
UMDESCASAMENTOCONT¶BILQUEDEOUTRAFORMASURGIRIA!TIVOSFINANCEIROS !VALIA¼»ODOMODELO R¾NCIA DA #/6)$   TAIS COMO PERD»O  SUSPENS»O OU MESMO REDU¼ÊES TEMPOR¶RIAS DE
DENEGÆCIO!#OMPANHIAREALIZAUMAAVALIA¼»ODOOBJETIVODOMODELODENEGÆCIOSEMQUEUM PAGAMENTOS/EXPEDIENTEPR¶TICOPERMITEQUEOARRENDAT¶RIOOPTEPORN»OAVALIARSEACONCESS»O
ATIVOFINANCEIRO½MANTIDOEMCARTEIRAPORQUEISSOREFLETEMELHORAMANEIRAPELAQUALONEGÆCIO½ DEALUGUELRELACIONADA¹#/6)$ ½UMAMODIFICA¼»ODEARRENDAMENTO/ARRENDAT¶RIOQUEFAZ
GERIDOEASINFORMA¼ÊESS»OFORNECIDAS¹!DMINISTRA¼»O!SINFORMA¼ÊESCONSIDERADASINCLUEM SUAOP¼»ODEVER¶CONTABILIZARQUALQUERMUDAN¼ANOSPAGAMENTOSDEARRENDAMENTORESULTANTEDA
sASPOLÁTICASEOBJETIVOSESTIPULADOSPARAACARTEIRAEOFUNCIONAMENTOPR¶TICODESSASPOLÁTICAS CONCESS»ODEALUGUELRELACIONADA¹#/6)$ APLICANDOO#0#2 COMOSEFOSSEUMAMODI
%LES INCLUEM A QUEST»O DE SABER SE A ESTRAT½GIA DA !DMINISTRA¼»O TEM COMO FOCO A OBTEN¼»O FICA¼»ODEARRENDAMENTO%STEEXPEDIENTE½APLIC¶VELAPENASACONCESSÊESDEALUGUELOCORRIDA
DE RECEITAS DE JUROS CONTRATUAIS  A MANUTEN¼»O DE UM DETERMINADO PERFIL DE TAXA DE JUROS  A COMORESULTADODIRETODA#/6)$ EAPENASSETODASASCONDI¼ÊESASEGUIRFOREMATENDIDASA !
CORRESPOND¾NCIA ENTRE A DURA¼»O DOS ATIVOS FINANCEIROS E A DURA¼»O DE PASSIVOS RELACIONADOS MUDAN¼ANOSPAGAMENTOSDEARRENDAMENTORESULTANACONTRAPRESTA¼»OREVISADADEARRENDAMEN
OUSAÁDASESPERADASDECAIXA OUAREALIZA¼»ODEFLUXOSDECAIXAPORMEIODAVENDADEATIVOSs TOQUE½SUBSTANCIALMENTEAMESMAQUE OUMENORQUE ACONTRAPRESTA¼»ODEARRENDAMENTOIME
COMOODESEMPENHODACARTEIRA½AVALIADOEREPORTADO¹!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIAsOSRISCOS DIATAMENTE ANTERIOR ¹ MUDAN¼A B  1UALQUER REDU¼»O NOS PAGAMENTOS DE ARRENDAMENTO AFETA
QUEAFETAMODESEMPENHODOMODELODENEGÆCIOSEOATIVOFINANCEIROMANTIDONAQUELEMODELO APENASOSPAGAMENTOSORIGINALMENTEDEVIDOSEMOUANTESDEDEJUNHODEUMACONCES
DENEGÆCIOS EAMANEIRACOMOAQUELESRISCOSS»OGERENCIADOSsCOMOOSGERENTESDONEGÆCIO S»ODEALUGUELATENDEESSACONDI¼»OSERESULTAREMPAGAMENTOSDEARRENDAMENTOMENORESEMOU
S»OREMUNERADOS POREXEMPLO SEAREMUNERA¼»O½BASEADANOVALORJUSTODOSATIVOSGERIDOSOU ANTESDEDEJUNHODE EC .»OH¶NENHUMAMUDAN¼ASUBSTANTIVANOSOUTROSTERMOSE
NOSFLUXOSDECAIXACONTRATUAISOBTIDOSEsAFREQU¾NCIA OVOLUMEEOMOMENTODASVENDASDE condições do arrendamento. g) Novas normas ainda não efetivas: 5MAS½RIEDENOVASNORMAS
ATIVOSFINANCEIROSNOSPERÁODOSANTERIORES OSMOTIVOSDETAISVENDASESUASEXPECTATIVASSOBRE SER»OEFETIVASPARAEXERCÁCIOSFINDOSAPÆSDEDEZEMBRODE!#OMPANHIAN»OADOTOUES
VENDAS FUTURAS !S TRANSFER¾NCIAS DE ATIVOS FINANCEIROS PARA TERCEIROS EM TRANSA¼ÊES QUE N»O SASNORMASNAPREPARA¼»ODESTASDEMONSTRA¼ÊESFINANCEIRAS!SSEGUINTESNORMASALTERADASN»O
SEQUALIFICAMPARAODESRECONHECIMENTON»OS»OCONSIDERADASVENDAS DEMANEIRACONSISTENTE DEVER»OTERUMIMPACTOSIGNIFICATIVONASDEMONSTRA¼ÊESFINANCEIRASDA#OMPANHIAs"ENEFÁCIOS
COMORECONHECIMENTOCONTÁNUODOSATIVOSDA#OMPANHIA/SATIVOSFINANCEIROSMANTIDOSPARA RELACIONADOS¹#/6)$ CONCEDIDOSPARAARRENDAT¶RIOSEMCONTRATOSDEARRENDAMENTOAPÆSJUNHO
NEGOCIA¼»OOUGERENCIADOSCOMDESEMPENHOAVALIADOCOMBASENOVALORJUSTOS»OMENSURADOS DEALTERA¼»OAO#0# s#ONTRATOS/NEROSOS #USTOSPARACUMPRIRUMCONTRATOALTERA
AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO !TIVOS FINANCEIROS  AVALIA¼»O SOBRE SE OS FLUXOS DE CAI ¼»OAO#0# s2EFER¾NCIAS¹ESTRUTURACONCEITUAL ALTERA¼ÊESAO#0#s#LASSIFICA¼»ODO
XA CONTRATUAIS S»O SOMENTE PAGAMENTOS DE PRINCIPAL E DE JUROS 0ARA FINS DESSA AVALIA¼»O  O PASSIVOEMCIRCULANTEOUN»OCIRCULANTE ALTERA¼ÊESAO#0#s$IVULGA¼»ODEPOLÁTICASCONT¶
@PRINCIPAL½DEFINIDOCOMOOVALORJUSTODOATIVOFINANCEIRONORECONHECIMENTOINICIAL/S@JUROS BEIS ALTERA¼ÊESAO#0#s$EFINI¼»ODEESTIMATIVASCONT¶BEIS ALTERA¼ÊESAO#0#Es
S»ODEFINIDOSCOMOUMACONTRAPRESTA¼»OPELOVALORDODINHEIRONOTEMPOEPELORISCODECR½DITO )MPOSTODIFERIDORELACIONADOAATIVOSEPASSIVOSDECORRENTESDEUMAËNICATRANSA¼»O!LTERA¼ÊES
ASSOCIADOAOVALORPRINCIPALEMABERTODURANTEUMDETERMINADOPERÁODODETEMPOEPELOSOUTROS AO#0# 
RISCOSECUSTOSB¶SICOSDEEMPR½STIMOSPOREXEMPLO RISCODELIQUIDEZECUSTOSADMINISTRATIVOS  3. Apresentação das demonstrações financeiras: Declaração de conformidade (com relação
ASSIMCOMOUMAMARGEMDELUCRO!#OMPANHIACONSIDERAOSTERMOSCONTRATUAISDOINSTRUMENTO às normas do CPC): !SDEMONSTRA¼ÊESFINANCEIRASFORAMPREPARADASDEACORDOCOMASPR¶TICAS
PARAAVALIARSEOSFLUXOSDECAIXACONTRATUAISS»OSOMENTEPAGAMENTOSDOPRINCIPALEDEJUROS CONT¶BEISADOTADASNO"RASIL"2'!!0 !!DMINISTRA¼»OAFIRMAQUETODASASINFORMA¼ÊESRELE
)SSOINCLUIAAVALIA¼»OSOBRESEOATIVOFINANCEIROCONT½MUMTERMOCONTRATUALQUEPODERIAMUDARO VANTESPRÆPRIASDAS$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRASEST»ODIVULGADAS ESOMENTEELAS EST»OSENDO
MOMENTOOUOVALORDOSFLUXOSDECAIXACONTRATUAISDEFORMAQUEELEN»OATENDERIAESSACONDI¼»O EVIDENCIADAS ECORRESPONDEM¹SUTILIZADASPORELANASUAGEST»O!SDEMONSTRA¼ÊESFINANCEIRAS
!OFAZERESSAAVALIA¼»O A#OMPANHIACONSIDERAsEVENTOSCONTINGENTESQUEMODIFIQUEMOVALOR CONSOLIDADASN»OEST»OSENDOAPRESENTADASPELA#OMPANHIADEACORDOCOMOSREQUISITOSDO0RO
OUOA½POCADOSFLUXOSDECAIXAsTERMOSQUEPOSSAMAJUSTARATAXACONTRATUAL INCLUINDOTAXAS NUNCIAMENTO4½CNICO#0#2  $EMONSTRA¼ÊES#ONSOLIDADASPORENQUADRAR SENOITEM!
VARI¶VEISsOPR½ PAGAMENTOEAPRORROGA¼»ODOPRAZOEsOSTERMOSQUELIMITAMOACESSODA DESSE0RONUNCIAMENTO!L½MDISSO SUACONTROLADORADIRETA##23!J¶APRESENTADEMONSTRA¼ÊES
#OMPANHIAESUA#ONTROLADORA##2AFLUXOSDECAIXADEATIVOSESPECÁFICOSPOREXEMPLO BASEADOS CONSOLIDADAS%MDEMAR¼ODE FOIAPROVADOPELO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»ODA#OMPA
NAPERFORMANCEDEUMATIVO /PAGAMENTOANTECIPADO½CONSISTENTECOMOCRIT½RIODEPAGAMEN NHIAAEMISS»ODASDEMONSTRA¼ÊESFINANCEIRASBase de mensuração: !SDEMONSTRA¼ÊESFINAN
TOSDOPRINCIPALEJUROSCASOOVALORDOPR½ PAGAMENTOREPRESENTE EMSUAMAIORPARTE VALORES CEIRASFORAMPREPARADASCOMBASENOCUSTOHISTÆRICO COMEXCE¼»ODOS)NSTRUMENTOSFINANCEIROS
N»OPAGOSDOPRINCIPALEDEJUROSSOBREOVALORDOPRINCIPALPENDENTE OQUEPODEINCLUIRUMA MENSURADOSPELOVALORJUSTOATRAV½SDORESULTADO-OEDAFUNCIONALEMOEDADEAPRESENTA¼»O!S
COMPENSA¼»ORAZO¶VELPELARESCIS»OANTECIPADADOCONTRATO!L½MDISSO COMRELA¼»OAUMATIVO DEMONSTRA¼ÊESFINANCEIRASS»OAPRESENTADASEM2EAIS QUE½AMOEDAFUNCIONALDA#OMPANHIA
FINANCEIROADQUIRIDOPORUMVALORMENOROUMAIORDOQUEOVALORNOMINALDOCONTRATO APERMISS»O 4ODOSOSSALDOSAPRESENTADOSEM2EAISNESTASDEMONSTRA¼ÊESFORAMARREDONDADOSPARAOMILHAR
OUAEXIG¾NCIADEPR½ PAGAMENTOPORUMVALORQUEREPRESENTEOVALORNOMINALDOCONTRATOMAIS MAISPRÆXIMO EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMAUso de estimativas e julgamentos: !PRE
OSJUROSCONTRATUAISQUETAMB½MPODEINCLUIRCOMPENSA¼»ORAZO¶VELPELARESCIS»OANTECIPADA PARA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESFINANCEIRASEXIGEQUEA!DMINISTRA¼»OFA¼AJULGAMENTOS ESTIMATIVAS
DOCONTRATO ACUMULADOSMASN»OPAGOS S»OTRATADASCOMOCONSISTENTESCOMESSECRIT½RIOSEO EPREMISSASQUEAFETAMAAPLICA¼»ODEPOLÁTICASCONT¶BEISEOSVALORESREPORTADOSDEATIVOS PAS
VALORJUSTODOPR½ PAGAMENTOFORINSIGNIFICANTENORECONHECIMENTOINICIAL
SIVOS RECEITASEDESPESAS/SRESULTADOSREAISPODEMDIVERGIRDESSASESTIMATIVAS!SESTIMATIVAS
!TIVOSFINANCEIROS -ENSURA¼»OSUBSEQUENTEEGANHOSEPERDAS
EPREMISSASS»OREVISADASPERIODICAMENTEPELA!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA SENDOASALTERA¼ÊES
!TIVOSlNANCEIROSA
%SSESATIVOSS»OSUBSEQUENTEMENTEMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADO RECONHECIDASNOEXERCÁCIOEMQUEASESTIMATIVASS»OREVISADASEEMQUAISQUEREXERCÁCIOSFUTUROS
custo amortizado
UTILIZANDOOM½TODODEJUROSEFETIVOS/CUSTOAMORTIZADO½REDUZIDOPOR AFETADOS!SINFORMA¼ÊESSOBREJULGAMENTOSCRÁTICOSREFERENTES¹SPOLÁTICASCONT¶BEISADOTADAS
perdas por impairment!RECEITADEJUROS GANHOSEPERDASCAMBIAISEO EOUINCERTEZASSOBREASPREMISSASEESTIMATIVASRELEVANTES EST»OINCLUÁDASNANOTAEXPLICATIVA
impairmentS»ORECONHECIDOSNORESULTADO1UALQUERGANHOOUPERDANO  )NSTRUMENTOSFINANCEIROS
4. Determinação dos valores justos: $IVERSASPOLÁTICASEDIVULGA¼ÊESCONT¶BEISDA#OMPANHIA
DESRECONHECIMENTO½RECONHECIDONORESULTADO
!TIVOSlNANCEIROSA6*2 %SSES ATIVOS S»O MENSURADOS SUBSEQUENTEMENTE AO VALOR JUSTO / EXIGEM A DETERMINA¼»O DO VALOR JUSTO  TANTO PARA OS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS COMO PARA
OS N»O FINANCEIROS /S VALORES JUSTOS T¾M SIDO APURADOS PARA PROPÆSITOS DE MENSURA¼»O EOU
RESULTADOLÁQUIDO INCLUINDOJUROS ½RECONHECIDONORESULTADO
0ASSIVOSFINANCEIROS CLASSIFICA¼»O MENSURA¼»OSUBSEQUENTEEGANHOSEPERDAS/SPASSIVOS DIVULGA¼»OBASEADOSNOSM½TODOSASEGUIR1UANDOAPLIC¶VEL ASINFORMA¼ÊESADICIONAISSOBRE
FINANCEIROSFORAMCLASSIFICADOSCOMOMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADOOUAO6*25MPASSIVOFI AS PREMISSAS UTILIZADAS NA APURA¼»O DOS VALORES JUSTOS S»O DIVULGADAS NAS NOTAS ESPECÁFICAS
NANCEIRO½CLASSIFICADOCOMOMENSURADOAOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADOCASOFORCLASSIFICADO ¹QUELEATIVOOUPASSIVOs#AIXASEBANCOS/SVALORESJUSTOSDESSESATIVOSFINANCEIROSS»OIGUAIS
COMOMANTIDOPARANEGOCIA¼»O FORUMDERIVATIVOOUFORDESIGNADOCOMOTALNORECONHECIMENTO AOS VALORES CONT¶BEIS  DADA SUA LIQUIDEZ IMEDIATA s !PLICA¼ÊES FINANCEIRAS / VALOR JUSTO DE
INICIAL0ASSIVOSFINANCEIROSMENSURADOSAO6*2S»OMENSURADOSAOVALORJUSTOEORESULTADOLÁQUI ATIVOSFINANCEIROSMENSURADOSPELOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADO½APURADOPORREFER¾NCIAAOS
DO INCLUINDOJUROS ½RECONHECIDONORESULTADO/UTROSPASSIVOSFINANCEIROSS»OSUBSEQUENTEMEN SEUSPRE¼OSDEFECHAMENTONADATADEAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESFINANCEIRASs0ASSIVOS
TEMENSURADOSPELOCUSTOAMORTIZADOUTILIZANDOOM½TODODEJUROSEFETIVOS!DESPESADEJUROS  FINANCEIROSN»ODERIVATIVOS/VALORJUSTODETERMINADOPARAFINSDEREGISTROCONT¶BILEOUDIVUL
GANHOSEPERDASCAMBIAISS»ORECONHECIDOSNORESULTADO1UALQUERGANHOOUPERDANODESRECO GA¼»O½CALCULADOBASEANDO SENOVALORPRESENTEDOSFLUXOSDECAIXAFUTUROSPROJETADOS!STAXAS
NHECIMENTOTAMB½M½RECONHECIDONORESULTADO$ESRECONHECIMENTO!TIVOSFINANCEIROS!#OMPA UTILIZADASNOSC¶LCULOSFORAMOBTIDASDEFONTESPËBLICAS"E"LOOMBERG 
NHIADESRECONHECEUMATIVOFINANCEIROQUANDOsOSDIREITOSCONTRATUAISAOSFLUXOSDECAIXADO 5. Gerenciamento de riscos financeiros: Visão Geral: !#OMPANHIAAPRESENTAEXPOSI¼»OAOSSE
ATIVOEXPIRAMOUsTRANSFEREOSDIREITOSCONTRATUAISDERECEBIMENTOAOSFLUXOSDECAIXACONTRA GUINTESRISCOSADVINDOSDOUSODEINSTRUMENTOSFINANCEIROSA 2ISCODETAXASDEJUROSEINFLA¼»O
TUAISSOBREUMATIVOFINANCEIROEMUMATRANSA¼»OEMQUEsSUBSTANCIALMENTETODOSOSRISCOSE EB 2ISCODEESTRUTURADECAPITALOURISCOFINANCEIRO ELIQUIDEZ!SEGUIR EST»OAPRESENTADAS
BENEFÁCIOSDATITULARIDADEDOATIVOFINANCEIROS»OTRANSFERIDOSOUsA#OMPANHIANEMTRANSFERE AS INFORMA¼ÊES SOBRE A EXPOSI¼»O DA #OMPANHIA AOS RISCOS SUPRAMENCIONADOS E OS OBJETIVOS 
NEMMANT½MSUBSTANCIALMENTETODOSOSRISCOSEBENEFÁCIOSDATITULARIDADEDOATIVOFINANCEIROE POLÁTICASEPROCESSOSPARAAMENSURA¼»OEGERENCIAMENTODERISCOECAPITAL$IVULGA¼ÊESQUANTI
TAMB½MN»ORET½MOCONTROLESOBREOATIVOFINANCEIRO!#OMPANHIAREALIZATRANSA¼ÊESEMQUE TATIVASADICIONAISS»OINCLUÁDASAOLONGODESSASDEMONSTRA¼ÊESFINANCEIRASa) Risco de taxas de
TRANSFEREATIVOSRECONHECIDOSNOBALAN¼OPATRIMONIAL MASMANT½MTODOSOUSUBSTANCIALMENTE juros e inflação: $ECORREDAPOSSIBILIDADEDESOFRERREDU¼»ONOSGANHOSOUAUMENTODASPERDAS
TODOSOSRISCOSEBENEFÁCIOSDOSATIVOSTRANSFERIDOS.ESSESCASOS OSATIVOSFINANCEIROSN»OS»O DECORRENTESDEOSCILA¼ÊESDETAXASDEJUROSINCIDENTESSOBRESEUSATIVOSEPASSIVOSFINANCEIROS
DESRECONHECIDOS0ASSIVOSFINANCEIROS!#OMPANHIADESRECONHECEUMPASSIVOFINANCEIROQUANDO !#OMPANHIAEST¶EXPOSTAATAXASDEJUROSFLUTUANTES PRINCIPALMENTERELACIONADAS¹SVARIA¼ÊES
SUAOBRIGA¼»OCONTRATUAL½RETIRADA CANCELADAOUEXPIRA!#OMPANHIATAMB½MDESRECONHECEUM DASTAXASDEJUROSNASAPLICA¼ÊESFINANCEIRAS QUES»OEMSUAMAIORIAVINCULADAS¹VARIA¼»ODO
PASSIVOFINANCEIROQUANDOOSTERMOSS»OMODIFICADOSEOSFLUXOSDECAIXADOPASSIVOMODIFICADO #$)$ETALHAMENTOSAESSERESPEITOPODEMSEROBTIDOSNASNOTASEXPLICATIVASNos  Eb)
S»OSUBSTANCIALMENTEDIFERENTES CASOEMQUEUMNOVOPASSIVOFINANCEIROBASEADONOSTERMOS Risco de estrutura de capital (ou risco financeiro) e liquidez: $ECORREDAESCOLHAENTRECAPITAL
MODIFICADOS½RECONHECIDOAVALORJUSTO.ODESRECONHECIMENTODEUMPASSIVOFINANCEIRO ADIFE PRÆPRIOAPORTESDECAPITALERETEN¼»ODELUCROS ECAPITALDETERCEIROSQUEA#OMPANHIAFAZPARA
REN¼AENTREOVALORCONT¶BILEXTINTOEACONTRAPRESTA¼»OPAGAINCLUINDOATIVOSTRANSFERIDOSQUE FINANCIARSUASOPERA¼ÊES0ARAMITIGAROSRISCOSDELIQUIDEZEOTIMIZAROCUSTOM½DIOPONDERADODO
N»OTRANSITAMPELOCAIXAOUPASSIVOSASSUMIDOS ½RECONHECIDANORESULTADOCompensação: Os CAPITAL S»OMONITORADOSPERMANENTEMENTEOSNÁVEISDEENDIVIDAMENTODEACORDOCOMOSPADRÊES
ATIVOSOUPASSIVOSFINANCEIROSS»OCOMPENSADOSEOVALORLÁQUIDOAPRESENTADONOBALAN¼OPATRIMO DEMERCADO!!DMINISTRA¼»OAVALIAQUEA#OMPANHIAGOZADECAPACIDADEPARAMANTERACONTI
NIALQUANDO ESOMENTEQUANDO A#OMPANHIATENHAATUALMENTEUMDIREITOLEGALMENTEEXECUT¶VEL NUIDADEOPERACIONALDOSNEGÆCIOS EMCONDI¼ÊESDENORMALIDADE)NFORMA¼ÊESSOBREOSVENCIMEN
DECOMPENSAROSVALORESETENHAAINTEN¼»ODELIQUID¶ LOSEMUMABASELÁQUIDAOUDEREALIZARO TOSDOSINSTRUMENTOSFINANCEIROSPASSIVOSPODEMSEROBTIDASNASRESPECTIVASNOTASEXPLICATIVAS
ATIVOELIQUIDAROPASSIVOSIMULTANEAMENTEc) Caixa e equivalentes de caixa e aplicações finan- /QUADROSEGUINTEAPRESENTAOSPASSIVOSFINANCEIROSN»ODERIVATIVOS PORFAIXASDEVENCIMENTO 
ceiras: s#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXAABRANGEMSALDOSDECAIXA CORRESPONDENTESAOPERÁODOREMANESCENTENOBALAN¼OPATRIMONIALAT½ADATACONTRATUALDEVEN
EAPLICA¼ÊESFINANCEIRASCOMCONVERSIBILIDADEIMEDIATAERISCOINSIGNIFICANTEDEMUDAN¼ADEVA CIMENTO%SSESVALORESS»OBRUTOSEN»ODESCONTADOS EINCLUEMPAGAMENTODEJUROSCONTRATUAIS
-ENOSDE Entre 1 e 2 Entre 2 e Entre 3 e Acima de
LOR3»ORECURSOSMANTIDOSCOMAFINALIDADEDEATENDERCOMPROMISSOSDECURTOPRAZO!L½MDOS
1 ano
anos
3 anos
4 anos
4 anos
CRIT½RIOSACIMA UTILIZA SECOMOPAR·METRODECLASSIFICA¼»O ASSAÁDASDERECURSOSPREVISTASPARA


88.090


OSPRÆXIMOSMESESAPARTIRDADATADAAVALIA¼»Os!PLICA¼ÊESFINANCEIRAS2EFERE SEAOSDEMAIS $EB¾NTURESA
INVESTIMENTOSFINANCEIROSN»OENQUADRADOSNOSITENSACIMAMENCIONADOSd) Receitas e despe- A 6ALORESBRUTOSDOSCUSTOSDETRANSA¼»O
sas financeiras: 2ECEITASFINANCEIRASCOMPREENDEMBASICAMENTEOSJUROSPROVENIENTESDEAPLICA %MDEDEZEMBRODE A#OMPANHIAPOSSUICAPITALCIRCULANTELÁQUIDONEGATIVODE2
¼ÊES FINANCEIRAS  MUDAN¼AS NO VALOR JUSTO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS ATIVOS  OS QUAIS S»O SUBSTANCIALMENTE COMPOSTO POR DEB¾NTURES A PAGAR  DETALHADO NA NOTA EXPLICATIVA N !L½M

2ELATÆRIODOSAUDITORESINDEPENDENTESSOBREASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
!OS!CIONISTASE!DMINISTRADORESDA23(OLDINGE0ARTICIPA¼ÊES3! 3»O0AULO 30
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1121591-10.2017.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Est ado de São Paulo, Dr(a). Luiz Antônio
Carrer, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Francy Meyre Nunes Monteiro, CPF 209.241.863-72, que lhe
foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo
- Supero Ltda., objetivando a cobrança de R$ 21.525,07 (junho/2017), oriunda do inadimplemento dos
serviços educacionais prestados no ano letivo de 2013. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se
de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de
revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de fevereiro de 2022.

Campanha
do TSE
emite título
de eleitor
para quase
100 mil jovens
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que entre os dias 14 e 18 de março
foram emitidos 96.425 novos
títulos de eleitor, em todo o
Brasil e no exterior, para jovens
entre 15 e 18 anos de idade.
Para votar na eleição de outubro, é preciso emitir o documento até o dia 4 de maio. O
procedimento pode ser feito
inteiramente online.
As novas emissões ocorreram durante uma semana de
mobilização dos jovens promovida pela Justiça Eleitoral
nas redes sociais, e que contou com a adesão de diversas
personalidades, incluindo artistas nacionais como Anitta,
Zeca
Pagodinho,
Whindersson Nunes, Juliette
e também internacionais, como
o ator norte-americano Mark
Ruffalo.
Segundo informações da
Justiça Eleitoral, foram realizadas 6,8 mil publicações no
Twitter sobre o assunto durante a mobilização, que contou com a participação ainda
de diversas instituições, incluindo clubes de futebol como
Flamengo e Corinthians.
A mobilização ocorreu em
um momento em que a Justiça
Eleitoral registra o menor nível de participação de adolescentes no processo eleitoral
dos últimos 30 anos. De acordo com as estatísticas oficias,
até janeiro deste ano o TSE
havia registrado pouco mais
de 730 mil títulos emitidos para
jovens de 15 a 17 anos de idade, cujo voto é facultativo.
O menor nível de participação de adolescentes já registrado ocorreu nas eleições
municipais de 2020, quando a
emissão do título de eleitor
caiu drasticamente para essa
faixa etária e apenas 992 mil
jovens tinham o documento
no dia da votação. Quatro
anos antes, em 2016, o número era de 2,3 milhões.
Na última eleição presidencial, em 2018, 1,4 milhão
de jovens entre 15 e 17 anos
tinham o título, menor nível
para as eleições gerais desde
1992, quando mais de 3,2 milhões de jovens estiveram
aptos a votar.
Distribuição
Durante a semana de
mobilização, o maior número
dos títulos emitidos pela primeira vez foi para o público
com 18 anos de idade, faixa
etária que já é abarcada pelo
voto obrigatório, com a emissão 35.522 documentos.
No mesmo período, foram
emitidos também 33.582 títulos para adolescentes de 17
anos de idade, 22.934 mil para
quem tem 16 anos de idade e
ainda 4.387 títulos para jovens
de 15 anos de idade, mas que
completam 16 anos antes do
dia primeiro turno de votação,
em 2 de outubro.
A maior procura se deu por
parte do público feminino,
com 52.561 solicitações, enquanto 43.864 buscaram a
emissão do título de eleitor. O
estado com o maior número de
emissões foi São Paulo
(18.186), seguido por Minas
Gerais (9.050) e Bahia (7.083).
(Agencia Brasil)

Jornal
O DIA
SP

12345678901234567890
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12345678901234567890
12345678901234567890

Jornal O DIA SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1005105-50.2019.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª
Vara Cível,do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São
Paulo,Dr(a).Claudia Ribeiro,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a
WILSON MOREIRA, CPF 263.667.468-34, brasileiro, casado
com Edith Van Ali,portador da cédula de identidade não informado e inscrito no CPF/MF sob o nº 263.667.468-34, filho de
Ernesto Moreira e de Maria Françozo Moreira,que lhe foi proposta uma ação de Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil por parte de Jussara Moreira, na qual a
Autora requer a retificação no assento de óbito de EDITE
COSTA,tendo em vista o erro da declarante na certidão de
óbito.Foram realizadas tentativas para localização do réu junto
aos órgãos do DETRAN,INFOJUD,SISBACEN e SERASAJUD,
bem como no endereço: Rua Abilio Soares,nº438 Paraíso São
Paulo/Capital,todas infrutíferas,por estar em lugar incerto e
não sabido,não foi possível a citação pessoalmente.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,foi determinada
a sua CITAÇÃO,por EDITAL,para os atos e termos da ação
proposta e para que,no prazo de quinze dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital,apresente resposta.Não
sendo contestada a ação,o réu será considerado revel,caso
em que será nomeado curador especial.Será o presente
edital,por extrato,afixado e publicado na forma da lei. [29,30]

EDITAL DE CITAÇÃO ² PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 110621234.2014.8.26.0100 ( Usuc. 1334 ) A Dra. Renata Pinto Lima
Zanetta,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 Aristides
Ribas de Andrade e s/m Zeny de Oliveira Andrade, Pedro
Paulo Sader Novelli, José Gonçalves Domingues e s/m Izabel
Maria Domingues e Maria de Paula Santostaso e s/m Cláudio
Vicente Santostaso, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados,bem como seus cônjuges, se casados
forem,herdeiros e/ou sucessores,que Claudio Roberto Gomes
Leite,Cristiana Costa e Silva,Darcy Ferrunato,Humberto Profirio da Silva e Luciana Costa Leite ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Belchior de Ordas,nºs 515/521(antingo nº 122), Vila
Leonor, São Paulo- SP, com área de 246,22 m², contribuinte
nº 068.205.0060-2, 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. São Paulo, 22 de março de 2022. [29,30]

TERÇ A-FEIRA,29 DE MARÇODE 2022
FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 1ª VARA CÍVEL Avenida das Nações
Unidas, nº 22.939 - 12º andar - Vila Almeida - SantoAmaro - CEP 04795-100 Fone: 5541-7990 - São Paulo-SP - E-mail: stoamaro1cv@tjsp.jus.br - EDITAL
de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1049014-03.2018.8.26.0002. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro,
Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA FEHER RECASENS, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) DIVINA ALVES DA SILVA, brasileira, CPF 135.245.018-69, com
endereço à Rua Emilio Mallet, 862, Vila Gomes Cardim, CEP 03320-000, São
Paulo/SP, que lhe foi proposta uma ação de BUSCA E APREENSÃO em ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA por par te de BANCO ITAUCARD S.A., alegando em síntese:
que as partes celebraram Cédula de Crédito sob nº 30410-618758213, no valor
total de R$ 20.17,95, com pagamento em 48 parcelas mensais e consecutivas,
estando a requerida em atraso a partir da 13ª parcela, com vencimento em 06/
09/2018 e seguintes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente RESPOSTA. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, ao 01 de fevereiro de 2022.
26 e 29/03

VERDE SERVIÇOS INTERNACIONAIS S.A. - CNPJ/MF nº 19.749.561/0001-16
Relatório da administração
Senhores Acionistas, Atendendo as disposições legais e estatutárias, sub- • Receitas Operacionais: Em 2021 as receitas operacionais auferidas pela negativa entre a variação da rentabilidade das cotas e a variação do índice de
metemos à apreciação de V.Sas. o balanço patrimonial e as respectivas de- Verde Serviços Internacionais S.A. passaram a ser compostas pelas: (a) Taxa referência. O total da taxa de performance no período correspondeu a R$ 852
monstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimô- de Administração, calculada sobre o valor do patrimônio líquido de cada Fun- (2020 – R$1.549) mil. • Receitas Financeiras: As receitas auferidas em
nio líquido e dos ﬂuxos de caixa correspondentes ao exercício ﬁndo em 31 de do e deduzida diariamente do patrimônio líquido do Fundo. O total da taxa de 2021 totalizaram R$ 402 (2020 – R$ 170) mil, tendo sido originadas de operadezembro de 2021. A Verde Serviços Internacionais S.A. adota uma ﬁlosoﬁa de administração correspondeu a R$ 24.417 mil (2020 – R$18.815); e (b) Taxa de ções compromissadas com lastro em DI aplicadas junto ao Itaú Unibanco S/A.,
investimento que se baseia em estudo e trabalho intenso de pesquisa e em um Performance, sempre que aplicável e disposto no regulamento no Fundo, sen- com remuneração de até 101% do CDI, e por cotas do Fundo “VGC Renda Fixa
processo profundo de análises macro e microeconômicas com viés fundamen- do equivalente a um percentual aplicável sobre a valorização da cota de cada Referenciado DI”, administrado pelo Credit Suisse Heding Griffo Corretora de
talista, contemplando o mercado local e internacional. A Verde Serviços Inter- Fundo que exceder 100% (cem por cento) do índice de referência, já desconta- Valores Mobiliários, sem vencimento, com liquidez imediata e com ativos renacionais S.A. possui uma estrutura que permite um ﬂuxo constante de infor- da a remuneração baseada na taxa de administração. O valor devido como taxa presentados substancialmente por operações compromissadas. • Despesas
mações entre as diversas áreas de gestão e pesquisa, de maneira que todas as de performance é provisionado diariamente pelo Fundo, pago semestralmente Operacionais: As despesas operacionais totalizaram R$ 6.596 (2020 – R$
decisões sejam discutidas intensamente por todos e a qualquer momento, ga- em 30.06 e 31.12 de cada ano ou no resgate de quotas, o que ocorrer primeiro. 5.825) mil, sendo R$ 2.203 (2020 – R$ 2.112) mil referente a despesas adminisrantindo o entendimento geral das oportunidades e qualidade nas decisões. Na eventualidade das cotas apresentarem rentabilidade inferior à variação do trativas, R$ 4.141 (2020 – R$ 3.513) mil de despesas com pessoal, R$ 26 (2020
Em 31 de dezembro de 2021, a Verde Serviços Internacionais S.A. possuía R$ índice de referência, ao ﬁnal de um determinado período de performance, ne- – R$ 20) mil de despesas de depreciação e amortização e R$ 226 (2020 – R$
9,84 (2020 – R$8,83) bilhões de ativos sob gestão. Destaques do período: nhuma taxa de performance será paga, até que seja compensada a diferença 180) mil de despesas tributárias. • Impostos: Imposto de renda e contribuição
Demonstração do resultado - Exercício ﬁndo em 31 de dezembro
Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Nota
2021
2020
ATIVO
Nota
2021
2020 PASSIVO
Notas
2021
2020
11.849
9.979
Circulante
14.512
12.590 Circulante
10
25.269
20.364
63
58 Receitas com prestação de serviços
Caixa e equivalentes de caixa
3
12.229
10.392 Contas a pagar
7.1
2.684
2.288 (-) Impostos e contribuições
Contas a receber
4
1.977
1.900 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
sobre serviços prestados
(524)
(415)
7.2
3.719
2.823
Outros créditos
61
31 Obrigações ﬁscais
24.745
19.949
9.3
5.383
4.810 Receita operacional líquida
Despesas antecipadas
245
267 Dividendos a pagar
20.245
18.464 Receitas (despesas) operacionais
Não circulante
20.103
18.374 Não circulante
Outras receitas despesas operacionais
19
8
19.607
18.464
Depósitos judiciais
8
19.461
18.325 Provisão para contingências
Despesas administrativas
11
(2.214)
(2.112)
5
638
Ativos de direito de uso
5
615
- Passivos de arrendamentos
Despesas com pessoal
12
(4.141)
(3.513)
2.521
2.521
Imobilizado
6
25
46 Patrimônio líquido
Despesas com depreciação e amortização
(15)
(20)
9
2.101
2.101
Intangível
6
2
3 Capital social
Despesas tributárias
(226)
(180)
Reserva de lucros
420
420
18.168
14.124
34.615
30.964 Resultado operacional
Total do ativo
34.615
30.964 Total do passivo e do patrimônio líquido
Receitas (despesas) ﬁnanceiras
13
536
57
As notas explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
Resultado antes do imposto de
Notas explicativas da Administração às demonstrações ﬁnanceiras em 31 de dezembro de 2021 e 2020
renda e da contribuição social
18.704
14.181
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Imposto de renda e contribuição
1. Contexto operacional: A Verde Serviços Internacionais S.A. ca desses produtos ou serviços. A receita compreende o valor justo da contrasocial do exercício
14
(6.435)
(4.889)
(“Companhia”) domiciliada no Brasil, com sede na cidade e no estado de São prestação recebida ou a receber pelos serviços de gestão de fundos de investiLucro líquido do exercício
12.269
9.292
Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima Nº 3.600 – 11º andar, constituída em 13 de mentos no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentaAções do capital social no ﬁnal do exercício
2.101.000 2.101.000
fevereiro de 2014 é uma sociedade anônima de capital fechado. A Companhia da líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A
Lucro por ação do capital social no ﬁm do exercício
5,84
4,42
tem por objeto social: i. Exercício da administração de carteiras e valores Companhia reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado
As notas explicativas da Administração
mobiliários; ii. Gestão de fundos de investimentos e carteiras administradas com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros ﬂuirão para a
são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
constituídos no exterior; iii. Execução de serviços de controle em geral entidade e quando critérios especíﬁcos tiverem sido atendidos para cada uma
Demonstração do resultado abrangente
correlatos à administração e gestão de fundos de investimentos e carteiras das atividades da Companhia e quando não existirem incertezas quanto a reaExercício ﬁndo em 31 de dezembro - Em milhares de reais
administradas constituídos no exterior, e iv. Prestação de serviços de controle lização ﬁnanceira, conforme descrição a seguir. (a) Taxas de administração:
2021
2020
de risco de fundos de investimento e carteiras administradas constituídas no As taxas de administração são reconhecidas nos períodos em que os corresLucro líquido do exercício
12.269
9.292
exterior. A emissão destas Demonstrações Financeiras foi autorizada pela pondentes serviços são realizados, em conformidade com os critérios de recoTotal do resultado abrangente do exercício
12.269
9.292
Diretoria em 25 de março de 2022.
nhecimento deﬁnidos contratualmente que em geral, refere-se a um percentual
As notas explicativas da Administração
2. Resumo das principais políticas contábeis: As principais políticas con- aplicado sobre o patrimônio líquido de cada fundo de investimento sob gestão.
são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
tábeis aplicadas na preparação destas Demonstrações Financeiras estão deﬁ- Os percentuais das taxas de administração são de até 2% ao ano. (b) Taxas
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
nidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercí- de performance: As taxas de performance são reconhecidas contabilmente
Em milhares de reais
cios apresentados, salvo quando indicado de outra forma. 2.1. Base de prepa- quando, o retorno dos ativos sob gestão num determinado período pré-estabeReserva
ração e apresentação: As Demonstrações Financeiras foram preparadas lecido nos regulamentos de cada fundo, ultrapassam certos referenciais de rede lucros
pela Companhia e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contá- torno (benchmark) ou outros referenciais de performance de acordo com o reCapital Reserva
Lucros
beis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de gulamento de cada fundo. Os períodos de apuração das taxas de performance
Social
legal acumulados Total
Pronunciamentos Contábeis (CPC). As principais políticas contábeis aplicadas são semestrais, encerrando-se, substancialmente em junho e dezembro de Em 31 de dezembro de 2019
2.101
420
- 2.521
na preparação destas demonstrações ﬁnanceiras estão descritas a seguir. A cada exercício. 2.11. Distribuição de lucros: A distribuição de lucros aos Lucro líquido do exercício
9.292 9.292
preparação de Demonstrações Financeiras requer o uso de certas estimativas acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas Demonstrações Destinação do lucro líquido do exercício:
contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração da Financeiras, com base no Estatuto Social. 2.12. Ativos e passivos contin- Dividendos pagos
(4.482) (4.482)
Companhia no processo de aplicação das práticas contábeis. 2.2. Caixa e gentes e obrigações legais: O reconhecimento, a mensuração e a divulga- Dividendos a pagar
(4.810) (4.810)
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem depósitos ban- ção dos ativos contingentes, contingências passivas e obrigações legais são Em 31 de dezembro de 2020
2.101
420
- 2.521
cários disponíveis, bem como aplicações ﬁnanceiras de curto prazo, de alta li- efetuados de acordo com os critérios abaixo: (a) Ativos contingentes: Os ati- Lucro líquido do exercício
12.269 12.269
quidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa vos contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando há ga- Destinação do lucro líquido do exercício:
e que estão sujeitas a um insigniﬁcante risco de mudança de valor, quando rantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais Dividendos pagos
(6.886) (6.886)
aplicáveis. Os equivalentes de caixa são mantidos com a ﬁnalidade de atender recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Os ativos contin- Dividendos a pagar
(5.383) (5.383)
a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros ﬁns. gentes com êxito provável, quando existentes, são apenas divulgados nas de- Em 31 de dezembro de 2021
2.101
420
- 2.521
2.3. Instrumentos ﬁnanceiros: O CPC 48 (IFRS 9) aborda a classiﬁcação, a monstrações ﬁnanceiras. (b) Passivos contingentes: Os passivos contingenAs notas explicativas da Administração
mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos ﬁnanceiros. A versão tes são reconhecidos contabilmente quando, baseado na opinião de assessosão parte integrante das Demonstrações Financeiras.
completa do IFRS 9, foi emitida pelo International Accounting Standards Board res jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de perda de
o êxito e a consecução dos objetivos sociais da Companhia; (ii) alinhar os inte(IASB) em julho de 2014 e pelo CPC em 2016, com vigência para 1º de janeiro uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para
resses dos Colaboradores aos da Companhia e seus acionistas; (iii) estimular a
de 2018, e substitui a orientação no IAS 39, que diz respeito à classiﬁcação e à a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensupermanência dos Colaboradores. (b) Foi instituído em 2021 um programa de
mensuração de instrumentos ﬁnanceiros. As principais alterações que o CPC 48 ráveis com suﬁciente segurança. Para os processos cujo o risco de perda é posPLR, calculado com base nos resultados da Companhia apurados em cada setraz são: (i) novos critérios de classiﬁcação de ativos ﬁnanceiros; (ii) novo mo- sível, as provisões não são constituídas e as informações são divulgadas nas
delo de impairment para ativos ﬁnanceiros, híbrido de perdas esperadas e in- notas explicativas e para os processos cujo risco de perda é remoto não é efe- mestre e de acordo o Programa, 2,25% do lucro operacional das Empresas será
corridas, em substituição ao modelo atual de perdas incorridas; e (iii) ﬂexibili- tuada qualquer divulgação. (c) Obrigações legais: São derivadas de obriga- destinado aos funcionários com previsão de pagamento até 28 de fevereiro de
zação das exigências para adoção da contabilidade de hedge. 2.3.1. Classiﬁ- ções tributárias previstas na legislação, independentemente da probabilidade 2022, referente ao semestre ﬁndo em 31 de dezembro de 2021.
cação: A Companhia classiﬁca seus ativos ﬁnanceiros sob as seguintes cate- de sucesso de processos judiciais em andamento, e têm os seus montantes in- 7.2. Obrigações ﬁscais: A composição do saldo está abaixo apresentada:
2021
2020
gorias: mensurados ao valor justo através do resultado, que se referem aos sal- tegrais reconhecidos contabilmente. 2.13. Moeda funcional e moeda de
3.712
2.791
dos junto as Instituições Financeiras (Nota 3) e mensurados ao custo amortiza- apresentação: As Demonstrações Financeiras estão sendo apresentadas em Imposto de Renda e Contribuição Social a recolher
Outros impostos
7
32
do que compreende o “contas a receber de clientes”. A classiﬁcação está ali- reais, moeda funcional e de apresentação da Companhia.
Total
3.719
2.823
nhada ao modelo de negócios da entidade para a gestão de ativos ﬁnanceiros 3. Caixa e equivalentes de caixa
e também nas características de ﬂuxo de caixa contratual do ativo ﬁnanceiro. A
2021
2020 8. Provisão para contingências: Em julho de 2016, a Verde Serviços InterAdministração determina a classiﬁcação de seus ativos ﬁnanceiros no reconhe- Conta corrente
3
5 nacionais S.A. impetrou o Mandado de Segurança nº 1033530cimento inicial. A Companhia em 2021 e 2020 possui instrumentos ﬁnanceiros Aplicações ﬁnanceiras (*)
12.226
10.387 57.2016.8.26.0053 (“Mandado de Segurança”), distribuído para a 14ª Vara de
classiﬁcados em nível 1. A Companhia não possui instrumentos derivativos e Total
12.229
10.392 Fazenda Pública de São Paulo, para pleitear o reconhecimento do direito da
não adota contabilização de hedge. 2.3.2. Reconhecimento e mensuração: (*) Em 31 de dezembro de 2021, as aplicações ﬁnanceiras estão representadas Companhia de não sujeitar ao ISSQN (Imposto sobre serviços de quaisquer naOs ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos ﬁnan- por operações compromissadas com lastro em DI aplicadas junto ao Itaú Uni- tureza) os valores advindos da prestação de serviços de gestão de fundos
ceiros mensurados ao valor justo através do resultado são apresentados na de- banco S/A., com remuneração de até 101% do CDI, e por cotas do Fundo “VGC quando prestados para investidores em fundos estabelecidos no exterior, senmonstração do resultado em “Receitas (despesas) ﬁnanceiras” no período em Renda Fixa Referenciado DI”, administrado pelo Credit Suisse Heding Griffo do que o juiz de primeiro grau deferiu liminar requerida pela Companhia para
que ocorrem. 2.4. Contas a receber: As contas a receber correspondem aos Corretora de Valores Mobiliários, sem vencimento, com liquidez imediata e autorizá-la a depositar em juízo os valores relativos ao imposto vencido e a
valores a receber pela prestação de serviços de gestão dos fundos de investi- com ativos representados substancialmente por operações compromissadas. vencer, conforme decisão interlocutória de 29 de julho de 2016. O valor total
mentos no decurso normal das atividades da Companhia. O prazo de recebi- O resultado com operações compromissadas e aplicação em Fundos de Inves- depositado em juízo, corrigido até a data base de 31 de dezembro de 2021 é
mento é inferior a um ano, portanto, as contas a receber estão classiﬁcadas no timentos, foi de R$ 402 (2020 – R$ 170) e estão registrados em “Receitas ﬁ- de R$ 19.099 (2020 – R$ 18.107). Em função do Mandado de Segurança, a
Companhia optou pela constituição de provisão para contingências referentes
ativo circulante. 2.5. Arrendamentos: A Companhia aluga andar de prédio co- nanceiras” (Nota 13).
mercial para sua área administrativa. O contrato de aluguel foi realizado para o 4. Contas a receber: A Verde Serviços Internacionais S.A., realiza a gestão da aos depósitos judiciais efetuados, o passivo contingente, corrigido até a data
período de 5 anos. Os ativos e passivos provenientes de um arrendamento são carteira de fundos internacionais cujo cálculo da cota está sob a responsabili- base de 31 de dezembro de 2021 é de R$ 19.136 (2020 – R$ 18.143). Em 18 de
inicialmente mensurados ao valor presente. Os passivos de arrendamento in- dade do Banco Itaú S.A. O patrimônio líquido dos Fundos geridos no exterior, outubro de 2019, a Verde Serviços Internacionais S/A., impetrou o Mandado
cluem o valor presente líquido dos pagamentos ﬁxos estabelecidos contratual- em 31 de dezembro de 2021, totaliza R$ 9,840 milhões (2020 – R$ 8,825 mi- de Segurança nº: 5019677-75.2019.4.03.6100 (“Mandado de Segurança”), dismente (incluindo pagamentos ﬁxos na essência, menos quaisquer incentivos de lhões). Em 31 de dezembro de 2021, o montante a receber de R$ 1.977 (2020– tribuído para a 22ª Vara Cível Federal de São Paulo, para pleitear o não recoarrendamentos a receber). Os pagamentos do arrendamento são descontados R$ 1.900) referia-se a taxa de administração e performance que foram recebi- lhimento das contribuições correspondentes à terceiros, calculadas sob a folha de pagamento e ressarcimento dos recolhimentos realizados nos últimos 5
utilizando a taxa incremental de empréstimo do arrendatário, sendo esta a taxa das em janeiro de 2022.
que o arrendatário teria que pagar em um empréstimo para obter os fundos ne- 5. Arrendamentos: O balanço patrimonial contém os seguintes saldos relacio- anos. Em função do Mandado de Segurança, a Companhia optou pela constituição de provisão para contingências referentes aos depósitos judiciais que
cessários para adquirir um ativo de valor semelhante, em um ambiente econô- nados a arrendamentos:
mico similar, com termos e condições equivalentes. Para determinar a taxa in31/12/2021 31/12/2020 foram e serão efetuados. O passivo contingente em 31 de dezembro de 2021,
é de R$ 471 (2020 – R$ 321), com depósitos judiciais realizados até a mesma
cremental de empréstimo, a Companhia utilizou a taxa de ﬁnanciamento obti- Ativos de direito de uso
da com instituição ﬁnanceira relevante no mercado, que já possui o spread de Aluguel – CPC 06 (a)
626
- data, no montante de R$ 362 (2020 – R$ 218).
crédito, de 8,15% a.a. Os pagamentos de arrendamentos são alocados entre o Depreciação Acumulada
(11)
- 9. Patrimônio líquido: 9.1. Capital Social: O capital social da Companhia toprincipal e as despesas ﬁnanceiras. As despesas ﬁnanceiras são reconhecidas Total
615
- talmente integralizado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é de R$ 2.101, comno resultado durante o período do arrendamento para produzir uma taxa perió31/12/2021 31/12/2020 posto por 2.101.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.
9.2. Reserva legal: Conforme disposto no Estatuto Social da Companhia, do
dica constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo para cada pe- Passivo de arrendamentos
ríodo. Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, de acordo com o Contrato de locação
1.046
- lucro líquido do período, 5% se aplicam, antes de qualquer outra destinação, na
valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento. Os ativos de direito (-) Juros sobre contrato de locação
(407)
- constituição da reserva legal, que não pode exceder a 20% do capital social,
de uso geralmente são depreciados ao longo da vida útil do ativo ou do prazo Total
638
- sendo que o saldo restante será, semestralmente, destinado na sua totalidade
do arrendamento pelo método linear, dos dois o menor. 2.6. Imobilizado: De- (a) O contrato de aluguel foi assinado entre a Verde Asset, Verde Serviços e ao pagamento de dividendos aos acionistas. 9.3. Dividendos: Em 19 de janeimonstrados ao custo histórico de aquisição, menos o valor da depreciação e de Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda., empresa administradora do ro de 2022, foi aprovado pelos diretores, a distribuição de dividendos ao seu
qualquer perda não recuperável acumulada, a partir da entrada da Companhia imóvel alugado pela própria Verde, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, único acionista, Holding Verde Empreendimentos e Participações S.A., no valor
em operação. O custo histórico inclui os gastos necessários para preparar o ati- nº 3.600 – 11º andar. O contrato foi ﬁrmado em 01 de abril de 2021, com prazo de R$ 5.383 com base no lucro líquido apurado no balanço levantado em 31 de
dezembro de 2021. O pagamento dos dividendos será realizado em duas parcevo para o uso pretendido pela administração. 2.7. Intangível: As licenças de de cinco anos.
software adquiridas são demonstradas pelo custo histórico menos amortização 6. Imobilizado e intangível: A composição do saldo está abaixo apresentada: las, sendo que a primeira parcela de R$ 5.114 foi paga nesta data e a segunda
e perdas por impairment acumuladas. Todos os ativos intangíveis são conside- Imobilizado
2021 2020 parcela de R$ 269 será paga em conformidade com a deliberação da Assemrados como tendo uma vida útil deﬁnida de 5 anos. 2.8. Imposto de renda e Benfeitorias em imóveis de terceiros
1
17 bleia Geral Ordinária da Companhia, em 08 de abril de 2022. Em 29 de julho de
contribuição social: São calculados com base nas alíquotas vigentes de im- Benfeitorias em imóveis de terceiros - Depreciação Acumulada
(13) 2021, foi aprovado pelos diretores a distribuição de dividendos intercalares ao
posto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido e consideram a com- Valor contábil líquido
1
4 seu único acionista, Holding Verde Empreendimentos e Participações S.A., no
pensação de prejuízos ﬁscais e a base negativa de contribuição social, para ﬁns Mobiliário
24
43 valor de R$ 6.886 com base no balanço levantado em 30 de junho de 2021, inde determinação de exigibilidade. Portanto, as inclusões ao lucro contábil de Mobiliário - Depreciação Acumulada
(16)
(25) tegralmente pagos no exercício. Em 22 de janeiro de 2021, foi aprovado pelos
despesas, temporariamente não dedutíveis, ou exclusões de receitas, tempora- Valor contábil líquido
8
18 diretores, a distribuição de dividendos ao seu único acionista, Holding Verde
riamente não tributáveis, consideradas para apuração do lucro tributável cor- Aparelhos de refrigeração
2
2 Empreendimentos e Participações S.A., no valor de R$ 4.810 com base no lucro
rente, geram créditos ou débitos tributários diferidos. A apuração do imposto Aparelhos de refrigeração - Depreciação Acumulada
(1)
(1) líquido apurado no balanço levantado em 31 de dezembro de 2020. A primeira
de renda e da contribuição social corrente foi apurada com base no regime do Valor contábil líquido
1
1 parcela no valor de R$ 4.569 foi paga em 22 de janeiro de 2021, a segunda parlucro real, alíquotas de 9% para Contribuição Social e 15% para Imposto de Equipamentos de comunicação
43
43 cela no valor de R$ 240 foi paga em conformidade com o que foi deliberado
Renda da base tributável, adicionando 10% de Impostos de Renda sobre a base Equipamentos de comunicação - Depreciação Acumulada
(29)
(25) pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia, em 05 de abril de 2021. Em 31
tributável que exceder R$ 240 mil no ano. Os créditos tributários diferidos, de- Valor contábil líquido
14
18 de julho de 2020, foi aprovado pelos diretores a distribuição de dividendos incorrentes de diferenças temporárias, são reconhecidos somente na extensão Equipamentos - Hardware
240
240 tercalares ao seu único acionista, Holding Verde Empreendimentos e Participaem que sua realização seja provável e quando o lucro futuro tributável estiver Equipamentos - Hardware - Depreciação Acumulada
(239) (235) ções S.A., no valor de R$ 4.482 com base no balanço levantado em 30 de junho
disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias e/ou Valor contábil líquido
1
5 de 2020, integralmente pagos no exercício. Em 24 de janeiro de 2020, foi aproprejuízos ﬁscais, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e Imobilizado total
310
345 vado pelos diretores, a distribuição de dividendos ao seu único acionista, Holfundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que Imobilizado total - Depreciação Acumulada
(285) (299) ding Verde Empreendimentos e Participações S.A., no valor de R$ 1.316 com
podem, portanto, sofrer alterações. 2.9. Capital social: As ações do capital Valor contábil líquido do imobilizado em 31 de dezembro 25
46 base no lucro líquido apurado no balanço levantado em 31 de dezembro de
social são classiﬁcadas no patrimônio líquido. Os eventuais custos incremen- Intangível
2021 2020 2019. A primeira parcela no valor de R$ 1.250 foi paga em 24 de janeiro de
tais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações são demonstrados no Software
140
141 2020, a segunda parcela no valor de R$ 66 foi paga em conformidade com o que
patrimônio líquido como uma dedução do valor captado, líquida de impostos. Software - Depreciação Acumulada
(138) (138) foi deliberado pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia, em 16 de abril
2.10. Reconhecimento da receita: CPC 47 (IFRS 15) - Receitas de contratos Valor contábil líquido do intangível em 31 de dezembro
2
3 de 2020. 9.4. Destinação do resultado: No exercício de 2021, os resultados
com clientes: Foi emitido em maio de 2014 e é aplicável para relatórios anuais 7. Outras Obrigações: 7.1. Obrigações trabalhistas e previdenciárias: A foram destinados como segue:
com início em 1o de janeiro de 2018. Esta norma especíﬁca como e quando será composição do saldo está abaixo apresentada:
2021
2020
reconhecida a receita, bem como a exigência de que as Entidades forneçam
2021 2020 Base de cálculo para destinação dos resultados
12.269
9.292
aos usuários, em suas demonstrações ﬁnanceiras, maior nível de informação e Provisão de férias e encargos
107
98 Dividendos pagos
(6.886)
(4.482)
com notas explicativas completas. A norma traz cinco princípios básicos a se- Provisão de bônus e encargos (a)
2.244 2.147 Dividendos propostos
(5.383)
(4.810)
rem aplicados a todos os contratos com clientes, sendo eles: i) identiﬁcar o Encargos s/ folha
47
43 10. Receitas com prestação de serviços: A receita com serviço de gestão e
contrato com o cliente; ii) identiﬁcar as obrigações de execução estabelecidas Provisão PLR (b)
286
- performance sobre resgates, para o exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021,
no contrato; iii) determinar o preço de transação; iv) alocar o preço de transa- Total
2.684 2.288 foi no montante de R$ 25.269 (2020 – R$ 20.364), reconhecida no regime de
ção às obrigações de execução e v) reconhecer a receita no momento em que (a) A companhia possui um programa de bônus, que tem por ﬁnalidade permitir competência (nota 2.10).
(ou à medida em que) a entidade cumprir uma obrigação de execução. O princí- que os Colaboradores elegíveis, que cumpram as regras ora estabelecidas, re2021
2020
pio básico do CPC 47 consiste em que uma entidade reconhece receitas para cebam bônus como contrapartida por seu desempenho proﬁssional individual e Gestão
24.417
18.815
descrever a transferência de produtos ou serviços prometidos a clientes por um coletivo em função dos resultados da Companhia apurados em cada exercício Performance
852
1.549
valor que reﬂete a contraprestação a que a entidade espera ter direito em tro- social e sujeito aos limites dispostos nesse Programa, de modo a: (i) estimular Total
25.269
20.364
Pedro Fukui - Diretor Financeiro
Aos Administradores e Acionistas Verde Serviços Internacionais S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras da Verde Serviços Internacionais S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31
de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa para
o exercício ﬁndo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo as políticas contábeis signiﬁcativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações ﬁnanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
ﬁnanceira da Verde Serviços Internacionais S.A. em 31 de dezembro de 2021, o
desempenho de suas operações e os seus ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Proﬁssional do Contador e nas normas proﬁssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com
as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que
a evidência de auditoria obtida é suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações ﬁnanceiras e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Admi-

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações ﬁnanceiras
nistração.Nossa opinião sobre as demonstrações ﬁnanceiras não abrange o Re- ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações ﬁnanceilatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de ras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações ﬁnanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, indepenﬁnanceiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, dentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria conao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente tendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
com as demonstrações ﬁnanceiras ou com nosso conhecimento obtido na audi- uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
toria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevanbase no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relató- tes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
rio da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam innada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da ﬂuenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
governança pelas demonstrações ﬁnanceiras: A administração da Com- usuários tomadas com base nas referidas demonstrações ﬁnanceiras. Como
panhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons- parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e intertrações ﬁnanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e nacionais de auditoria, exercemos julgamento proﬁssional e mantemos ceticispelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a mo proﬁssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identiﬁcamos e avaliamos
elaboração de demonstrações ﬁnanceiras livres de distorção relevante, inde- os riscos de distorção relevante nas demonstrações ﬁnanceiras, independentependentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra- mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
ções ﬁnanceiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditode a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos ria apropriada e suﬁciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não derelacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil tecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o provenienna elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a não ser que a administração te de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhu- conluio, falsiﬁcação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtema alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os respon- mos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para plasáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não
supervisão do processo de elaboração das demonstrações ﬁnanceiras. Res- com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eﬁcácia dos controles internos

social totalizaram R$ 6.435 (2020 – R$ 4.889) mil no exercício ﬁndo em 31 de
dezembro de 2021. • Resultado do Período: Apresentou um lucro líquido de
R$ 12.269 (2020 – R$ 9.292) mil. Conjuntura Econômica: A Companhia avaliou que os riscos e incertezas resultantes da propagação do vírus Covid-19
não resulta em evento econômico que tenha relação com a continuidade de
seu negócio e/ou às estimativas contábeis O impacto mais relevante observado foi a redução no patrimônio dos fundos de investimentos causando redução
nos montantes de receitas de gestão e performance. Auditoria independente: Os trabalhos de auditoria das demonstrações ﬁnanceiras relativas ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021 foram realizados pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. Durante o exercício ﬁndo em 31 de
dezembro de 2021 não foram prestados à Verde Serviços Internacionais S.A.
outros serviços pelos seus auditores independentes que não os relacionados à
auditoria das demonstrações ﬁnanceiras.
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercício ﬁndo em 31 de dezembro - Em milhares de reais
2021
2020
Fluxos de caixa nas atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e
da contribuição social
18.704 14.181
Ajustes
Despesa com depreciação / amortização
15
20
Provisão para contingências
1.143
892
Lucro antes do imposto de renda
e da contribuição social ajustado
19.861 15.093
(Aumento) em contas a receber
(77)
(557)
(Redução) em despesas antecipadas
22
12
(Aumento) em outros créditos
(30)
(9)
(Aumento) em depósitos judiciais
(1.136)
(949)
(Aumento) em ativos de direito de uso
(615)
(Aumento) em contas a pagar
644
(31)
(Aumento) em obrigações trabalhistas e previdenciárias
396 (1.503)
(Redução) em obrigações ﬁscais
(2.888)
(761)
Caixa proveniente das (aplicado nas) operações
Imposto de renda e contribuição social pagos
(2.652) (2.058)
Caixa líquido gerado das (utilizado nas)
atividades operacionais
13.525
9.237
Fluxos de caixa nas atividades de investimentos
Aquisição/baixa de imobilizado/intangível
8
(1)
Caixa líquido (utilizado) nas
atividades de investimentos
8
(1)
Fluxos de caixa nas atividades de ﬁnanciamentos
Dividendos pagos no exercício
(11.696) (5.798)
Caixa líquido (utilizado) nas
atividades de ﬁnanciamentos
(11.696) (5.798)
(Aumento) de caixa e equivalentes de caixa
1.837
3.438
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício
10.392
6.954
Caixa e equivalente de caixa no
encerramento do exercício
12.229 10.392
(Aumento) de caixa e equivalentes de caixa
1.837
3.438
As notas explicativas da Administração
são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
11. Despesas administrativas: A composição do saldo está abaixo
apresentada:
2021
2020
Especializados
(1.235)
(1.208)
Doações
(471)
(363)
Processamento de dados
(224)
(215)
Locação
(123)
(166)
Terceiros
(57)
(39)
Outras despesas
(51)
(42)
Publicações
(28)
(32)
Manutenção e conservação
(21)
(19)
Materiais
(2)
(4)
Transporte
(2)
(2)
Viagens
(22)
Total
(2.214)
(2.112)
12. Despesas com pessoal: A composição do saldo está abaixo apresentada:
2021
2020
Bônus e encargos
(2.346)
(2.244)
Proventos
(748)
(837)
Provisão de PLR
(638)
Encargos
(243)
(263)
Benefícios
(166)
(169)
Total
(4.141)
(3.513)
13. Receitas (despesas) ﬁnanceiras: A composição do saldo está abaixo
apresentada:
2021
2020
Rendimento de aplicações ﬁnanceiras
402
170
Outras receitas/despesas
134
(113)
Total
536
57
14. Imposto de renda e contribuição social: Nos exercícios ﬁndos em 31 de
dezembro de 2021 e 2020 (nota 2.8), a Companhia é tributada com base no lucro real. O imposto de renda e a contribuição social devidos sobre os lucros tributáveis foram apurados conforme segue:
2021
Imposto
Contribuição
de renda
Social
Resultado antes da tributação
18.704
18.704
Adições permanentes
(292)
(292)
Adições temporárias
1.184
1.184
Resultado Fiscal
19.596
19.596
Base de cálculo após ajustes
permanentes e temporários
19.596
19.596
Imposto de renda (15%)
2.939
Imposto de renda - adicional (10%)
1.936
Contribuição social (9%)
1.764
Deduções por incentivos ﬁscais
(204)
Total
4.671
1.764
2020
Imposto
Contribuição
de renda
Social
Resultado antes da tributação
14.181
14.181
Adições permanentes
(205)
(205)
Adições temporárias
886
886
Resultado Fiscal
14.862
14.862
Base de cálculo após ajustes
permanentes e temporários
14.862
14.862
Imposto de renda (15%)
2.229
Imposto de renda - adicional (10%)
1.462
Contribuição social (9%)
1.338
Deduções por incentivos ﬁscais
(140)
Total
3.551
1.338
15. Partes relacionadas: A Companhia é controlada pela Holding Verde Empreendimentos e Participações S.A, que detêm 100% das ações ordinárias da
Companhia. No exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021, a companhia
apresenta o saldo de dividendos a pagar no montante de R$ 5.383 (2020 – R$
4.810). A Companhia possui cotas do Fundo de Investimento “VGC FI Renda
Fixa Referenciado DI”, no valor de R$ 12.183 (2020 – R$ 10.317) sem vencimento, administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores
Mobiliários S.A. O resultado com essa operação foi de R$ 399 no exercício
(2020 – 168). a) Remuneração do pessoal-chave: A remuneração total do
pessoal-chave da Administração, representado pelos diretores da Companhia,
conforme demonstrado abaixo:
2021
2020
Total Remuneração
120
120
Encargos sobre o total da remuneração
24
24
Total
144
144
16. Fatores de riscos ﬁnanceiros: Risco de crédito: O risco de crédito surge da possibilidade de prejuízo resultante do não recebimento, de terceiros,
dos valores contratados. A Companhia atenua os riscos de crédito aplicando o
seu caixa em instituições ﬁnanceiras de ótima qualidade e/ou em títulos do Tesouro Nacional. Risco de mercado: O risco de mercado está relacionado com
a possibilidade de perda/ganho devido às ﬂutuações de preços dos ativos ﬁnanceiros. A Companhia investe apenas em operações compromissadas indexadas ao CDI com liquidez diária e Letras Financeiras do Tesouro, ambos com
baixíssimo risco de mercado. A receita gerada pelos fundos sob gestão da companhia está sujeita a variações dos preços de mercado. Risco de liquidez: O
risco de liquidez é controlado para que não haja descasamento na liquidação
dos direitos e obrigações da Companhia. O monitoramento desse risco é crucial
para permitir que as transações sejam liquidadas de maneira oportuna e segura. A Companhia aplica seus recursos ﬁnanceiros em operações compromissadas com liquidez diária e Letras Financeiras do Tesouro que possuem liquidez
elevada no mercado secundário.
17. Eventos subsequentes: Não foram veriﬁcados fatos caracterizados como
eventos subsequentes.
Contador - José Luiz Gonzaga - CRC nº: 1SP132371/O-5
da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração,
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signiﬁcativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações ﬁnanceiras ou incluir modiﬁcação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações ﬁnanceiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações ﬁnanceiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria
planejados e das constatações signiﬁcativas de auditoria, inclusive as deﬁciências signiﬁcativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido
identiﬁcadas durante nossos trabalhos. São Paulo, 25 de março de 2022
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Ltda. Ricardo Barth de Freitas
CRC 2SP000160/O-5
Contador CRC 1SP235228/O-5
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Senhores Acionistas:ŵĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽăƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐůĞŐĂŝƐĞĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂƐ͕ƐƵďŵĞƚĞŵŽƐăĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĞs͘^ĂƐ͘ĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂDƺůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ƌĞůĂƟǀĂƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭ͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂƐĚĂƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐĞƌĞůĂƚſƌŝŽĚŽƐĂƵĚŝƚŽƌĞƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͘
WĞƌŵĂŶĞĐĞŵŽƐăŝŶƚĞŝƌĂĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽƉĂƌĂƋƵĂŝƐƋƵĞƌĞƐĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽƐƋƵĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞŵŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ͘
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƐ&ůƵǆŽƐĚĞĂŝǆĂƉĂƌĂŽƐǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵ
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 ;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨͿ
31 de dezembro de 2021 e de 2020 ;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨ͕
31 de dezembro de 2021 e de 2020 ;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨͿ
Nota
Controladora
Consolidado
ƟǀŽ
Nota
Controladora
Consolidado
ĞǆĐĞƚŽŽůƵĐƌŽďĄƐŝĐŽĞĚŝůƵşĚŽƉŽƌĂĕĆŽͲĞŵZΨͿ
expliNota
Controladora
Consolidado
Circulante
ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ 31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20
expliWĂƐƐŝǀŽĞWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
ĐĂƟǀĂ 31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ
Nota
Controladora
Consolidado
&ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂĚĂƐ
ĐĂƟǀĂ
2021
2020
2021
2020
Circulante
ĚĞĐĂŝǆĂ
4
60.470
70.001
75.462
93.423
ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ
2021
2020
2021
2020
ƟǀŝĚĂĚĞƐKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
15
2.912
1.291
18.477
20.719 ZĞĐĞŝƚĂ>şƋƵŝĚĂĚĞ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
5
16
4
16
148 ŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͕ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
167.586 58.327 167.586 58.327
13
2.905
2.721
9.327
4.639 sĞŶĚĂƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐ
23
583.384
506.171
651.893
554.406 ũƵƐƚĞƐƉĂƌĂĐŽŶĐŝůŝĂƌŽůƵĐƌŽůşƋƵŝ
Contas a receber de clientes
6 108.826
72.776
109.092
73.287 Arrendamento a Pagar
16
36.860
32.566
73.133
51.700 Custo dos Produtos Vendidos
Estoques
7 132.017 107.445
150.620 119.048 Fornecedores
ĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĐŽŵŽĐĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽ
Obrigações sociais
17
17.858
15.540
19.796
17.107 Ğ^ĞƌǀŝĕŽƐWƌĞƐƚĂĚŽƐϮϰ ;ϯϳϳ͘ϵϲϲͿ ;ϯϭϯ͘ϳϭϮͿ ;ϰϮϰ͘ϳϵϮͿ ;ϯϱϮ͘ϳϳϬͿ
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ
Impostos e contribuições
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĮƐĐĂŝƐ
18
34.469
21.897
34.732
22.089 Variação do Valor Justo dos
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͗
a recuperar
8
10.045
5.359
10.357
5.742 Partes relacionadas
19
40.527
14.034
40.527
14.034 ƟǀŽƐŝŽůſŐŝĐŽƐϵ
10.846
10.162 WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂŝŵƉŽƐƚŽĚĞ
ƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
9
63.178
38.009 Outras contas a pagar
11.504
8.883
11.863
9.234 >ƵĐƌŽƌƵƚŽ
205.418
192.459
237.947
211.798 renda e contribuição social
26
24.272 23.171
31.291 26.064
Partes relacionadas
19
799
- dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
147.035
96.932
207.855 139.522 ZĞĐĞŝƚĂƐ;ĞƐƉĞƐĂƐͿ
sĂƌŝĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
Outras contas a receber
6.195
7.871
10.311
14.231 Não Circulante
Operacionais
ĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
9
- ;ϭϬ͘ϴϰϲͿ ;ϭϬ͘ϭϲϮͿ
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
317.569 264.255
419.036 343.888 ŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͕ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
15
4.534
3.867
53.514
41.259 ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞƋƵŝͲ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂ
Não Circulante
Arrendamento a Pagar
13
5.026
6.942
45.705
22.040 ǀĂůġŶĐŝĂWĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
11 ;ϭϯ͘ϲϬϬͿ ;ϱ͘ϳϯϰͿ
11
13.600
5.734
- patrimonial
ZĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ͗
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĮƐĐĂŝƐ
18
2.969
2.969
Com Vendas
24 ;ϭϬϮ͘ϭϵϵͿ ;ϭϬϮ͘ϲϰϲͿ ;ϭϬϮ͘ϭϵϵͿ ;ϭϬϮ͘ϲϰϲͿ Depreciação e
Imposto de renda e
Impostos e contribui24
23.578 26.227
30.497 33.627
'ĞƌĂŝƐĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐϮϰ ;ϲϳ͘ϰϯϮͿ ;ϰϮ͘ϱϬϮͿ ;ϳϯ͘ϬϵϰͿ ;ϰϲ͘ϰϳϳͿ ĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚĞďĞŶƐ
26
48.865
30.482
74.296
50.352 KƵƚƌĂƐZĞĐĞŝƚĂƐ;ĞƐƉĞƐĂƐͿ
ções a recuperar
8 132.857
6.291
132.866
6.374 contribuição social diferidos
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐŶŽĂƟǀŽ
12
;ϴϲͿ
80
;ϭϭϯͿ
36
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
20
47.444
46.425
47.482
46.461 WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌŝƐĐŽƐĮƐĐĂŝƐ͕
KƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕>şƋƵŝĚĂƐϮϰ
132.044
24.829
131.688
24.710 ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ;ƌĞǀĞƌƐĆŽͿĚĞ
20
5.067
7.051
5.248
7.277
Partes relacionadas
19
13.616
13.163
9.483
13.163 ĐşǀĞŝƐĞƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
;Ϯϯ͘ϵϴϳͿ ;ϭϭϰ͘ϱϴϱͿ ;ϰϯ͘ϲϬϱͿ ;ϭϮϰ͘ϰϭϯͿ ƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞ
4.538
4.984
428 >ƵĐƌŽŶƚĞƐĚŽZĞͲ
1.227
ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚƵǀŝĚŽƐĂ
6
735
1.227
735
Estoques
7
2
34
2
34 Ouras contas a pagar
ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ;ƌĞǀĞƌƐĆŽͿĚĞ
70.999
48.342
186.716 121.356 sultado Financeiro
WƌĞĐĂƚſƌŝŽƐĂƌĞĐĞďĞƌ
10
27.830
27.473
27.830
27.473 dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
181.431
77.874
194.342
87.385
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
ƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂŽďƐŽůĞƐĐġŶĐŝĂ
Imposto de renda e contribuição
ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
269.865
80.819
269.865
80.819 ZĞĐĞŝƚĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
250
7
610
222
463
25
12.456
4.634
13.733
5.925 dos estoques
social diferidos
26
534 Capital social
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂďĞŶĞİĐŝŽƐ
Ações em tesouraria
;ϭͿ
;ϭͿ
;ϭͿ
;ϭͿ Despesas Financeiras
25
;Ϯ͘ϬϮϵͿ
;ϭ͘ϬϭϬͿ
;ϵ͘ϭϵϴͿ
;ϴ͘ϵϭϵͿ
Outras contas a receber
2.488
2.010
3.898
3.388
ZĞƐĞƌǀĂƉĂƌĂŝŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐ
8.192
7.147
8.192
7.147
7.682
29
8.517
7.174
9.047
10.427
3.624
4.535
;Ϯ͘ϵϵϰͿ a funcionários
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
;ϳϵϵͿ
160
;ϳϵϵͿ
160
ũƵƐƚĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
85.176
89.125
85.176
89.125 >ƵĐƌŽŶƚĞƐĚŽ
controladas
11 162.011 148.411
- ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĂǀĞŶĚĂ
75.953
80.819
75.953
80.819
/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂ
/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
12 172.283 175.152
365.000 340.531 >ƵĐƌŽƐăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽ
ĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
9
43.255 29.604
e da Contribuição
ZĞƐƵůƚĂĚŽŶĂǀĞŶĚĂĚĞďĞŶƐ
2.065
71
1.997
54
ŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽĚĞĂƟǀŽƐϭϯ
7.979
9.723
54.824
26.680 da Assembleia
22 227.362 290.001
227.362 290.001
Social
191.858
81.498
198.877
84.391 ĂŝǆĂĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
13
;ϭ͘ϲϱϮͿ ;Ϯ͘ϯϮϬͿ
/ŶƚĂŶŐşǀĞů
14
502
247
697
262 dŽƚĂůĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
666.547 547.910
666.547 547.910
:ƵƌŽƐĞǀĂƌŝĂĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂ
/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂĞ
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
567.012 428.929
642.082 464.900 dŽƚĂůĚŽWĂƐƐŝǀŽĞĚŽ
ƐŽďƌĞĂƟǀŽƐŵŽŶĞƚĄƌŝŽƐ
;ϴ͘ϱϬϲͿ ;Ϯ͘ϱϱϬͿ
;ϴ͘ϰϭϬͿ ;Ϯ͘ϱϵϳͿ
Contribuição Social
dŽƚĂůĚŽƟǀŽ
884.581 693.184 1.061.118 808.788 WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
884.581 693.184 1.061.118 808.788
Juros
apropriados
Correntes
26
;ϱ͘ϴϴϳͿ ;ϮϬ͘ϱϯϭͿ
;ϲ͘ϴϭϭͿ ;ϮϬ͘ϵϰϴͿ
ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘
4.955
956
768
6.527
Diferidos
26 ;ϭϴ͘ϯϴϱͿ
;Ϯ͘ϲϰϬͿ ;Ϯϰ͘ϰϴϬͿ
;ϱ͘ϭϭϲͿ ƐŽďƌĞƉĂƐƐŝǀŽƐŵŽŶĞƚĄƌŝŽƐ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚĂƐDƵƚĂĕƁĞƐĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭĞĚĞϮϬϮϬ;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨ
;Ϯϰ͘ϮϳϮͿ ;Ϯϯ͘ϭϳϭͿ ;ϯϭ͘ϮϵϭͿ ;Ϯϲ͘ϬϲϰͿ ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ;ƌĞǀĞƌƐĆŽͿĚĞ
Ações
ZĞƐĞƌǀĂ
Ajuste de
Lucros à Total do >ƵĐƌŽ>şƋƵŝĚŽĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
167.586
58.327
167.586
58.327 ƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌŝƐĐŽƐĮƐĐĂŝƐ͕
1.296
ĐşǀĞŝƐĞƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
20 ;ϭ͘ϰϮϯͿ
1.149
;ϭ͘ϮϱϰͿ
Nota
em
para
ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞ
Lucros disposição patrimô- >ƵĐƌŽĄƐŝĐŽĞŝůƵşĚŽWŽƌ
ũƵƐƚĞĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞƐŽďƌĞ
explica- Capital tesou- ŝŶĐĞŶƟǀŽƐ
patrimonial
lucros em
Retenção acumulada
nio ĕĆŽĚŽĂƉŝƚĂů^ŽĐŝĂůͲZΨϮϳ
106,03
36,90
ƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌĞƐƚĂƵƌĂĕĆŽĂŵďŝĞŶƚĂů
49
;ϱͿ
ƟǀĂ social raria
ĮƐĐĂŝƐ da Companhia controladas Legal de lucros
dos Assembleia
líquido
ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘
ZĞǀĞƌƐĆŽƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐ
Saldos em 31/12/2019
61.417
;ϭͿ
6.145
43.262
47.593 12.284
49.133
288.634 508.467
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽďƌĂŶŐĞŶƚĞƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐ
ĚĞĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ;ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚͿ
ĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ
22.a 19.402
;ϭϵ͘ϰϬϮͿ
em
31
de
dezembro
de
2021
e
de
2020
;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨͿ
ZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽ
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ
22.c
;ϭ͘ϳϭϰͿ
;ϭϲͿ
1.730
ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
Controladora
Consolidado com acionistas
;ϴ͘ϯϮϳͿ
;ϴ͘ϯϮϳͿ
2021
2020
2021
2020 'ĂŶŚŽĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ
com lucro de anos anteriores
22.e
;ϰ͘ϴϱϬͿ ;ϰ͘ϴϱϬͿ
ƉůŝĐĂĕĆŽĞŵŝŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐ
22.b
1.002
- ;ϭ͘ϬϬϮͿ
- >ƵĐƌŽ>şƋƵŝĚŽĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
167.586 58.327
167.586
58.327 de créditos tributários
;ϭϰϬ͘ϳϴϵͿ ;Ϯϳ͘ϯϱϮͿ ;ϭϰϬ͘ϳϴϵͿ ;Ϯϳ͘ϯϱϮͿ
ZĞǀĞƌƐĆŽĚĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞƚĞŶĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐ
22.d
- ;ϰϵ͘ϭϯϯͿ
49.133
- Outros resultados abrangentes
54.789 82.940 119.257 120.846
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
58.327
58.327 ZĞƐƵůƚĂĚŽďƌĂŶŐĞŶƚĞdŽƚĂůĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ 167.586 58.327
sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ
167.586
58.327
ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ͗
ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐĞŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐ͗
ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘
ZĞƐĞƌǀĂůĞŐĂů
22.d
- 2.917
- ;Ϯ͘ϵϭϳͿ
Contas a receber de clientes
;ϯϲ͘ϳϴϱͿ ;ϭϮ͘ϱϵϳͿ ;ϯϲ͘ϱϰϬͿ ;ϭϮ͘ϱϭϱͿ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐƉƌŽƉŽƐƚŽƐ
22.e
- ;ϭϰ͘ϬϯϰͿ
- ;ϭϰ͘ϬϯϰͿ ƌĂĚĂƐ Ġ ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ Ğŵ ĐĂĚĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ƌĞůĂƚſƌŝŽ ƉĂƌĂ ƌĞŇĞƟƌ ĂƐ ŵƵĚĂŶĕĂƐ ŶŽ ƌŝƐĐŽ ĚĞ Estoques
;Ϯϯ͘ϲϭϳͿ ;ϱ͘ϵϳϲͿ ;ϯϬ͘ϮϯϵͿ ;ϭϬ͘ϱϱϲͿ
ZĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞƚĞŶĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐ
22.d
65.618 ;ϲϱ͘ϲϭϴͿ
Impostos a recuperar
4.675 ;ϯ͘ϮϮϳͿ
4.839 ;Ϯ͘ϭϭϵͿ
>ƵĐƌŽƐăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
22.d
- ;Ϯϱ͘ϲϭϵͿ
25.619
- ĐƌĠĚŝƚŽĚĞƐĚĞŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĚŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͘Žŵ- ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
1.366
553
1.435
553
Saldos em 31/12/2020
80.819
;ϭͿ
7.147
41.548
47.577 15.201
65.618
290.001 547.910 ƉĂŶŚŝĂƐĞŵƉƌĞƌĞĐŽŶŚĞĐĞĂW;ƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐͿĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂƷƟůƉĂƌĂ ƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
9
- ;ϱϳ͘ϴϬϴͿ ;ϯϰ͘ϵϯϮͿ
ĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ
22.a 189.046
- ;ϭϴϵ͘ϬϰϲͿ
- ĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ͕ĂƟǀŽƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽĞǀĂůŽƌĞƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͘ƐƉĞƌĚĂƐ Outras contas a receber
;Ϯ͘ϬϳϳͿ
;ϴϬϮͿ
167 ;ϱ͘ϲϬϵͿ
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ
22.c
;ϯ͘ϵϯϲͿ
;ϭϯͿ
3.949
- ĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐƐŽďƌĞĞƐƐĞƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽĞƐƟŵĂĚĂƐƵƐĂŶĚŽƵŵĂŵĂƚƌŝǌ Fornecedores
4.294 13.698
21.433 26.398
ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
;ϲ͘ϭϵϵͿ ;ϲ͘ϵϴϳͿ
;ϲ͘ϯϱϴͿ ;ϳ͘ϯϵϲͿ
ĚĞ ƉƌŽǀŝƐĆŽ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶĂ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ĚĞ ƉĞƌĚĂ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ Obrigações sociais
com lucro de anos anteriores
22.e
;ϴ͘ϰϮϭͿ ;ϴ͘ϰϮϭͿ
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĮƐĐĂŝƐ
34.760
3.781
34.813
3.749
ƉůŝĐĂĕĆŽĞŵŝŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐ
22.b
1.045
- ;ϭ͘ϬϰϱͿ
- ĂũƵƐƚĂĚĂĐŽŵďĂƐĞĞŵĨĂƚŽƌĞƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐĂŽƐĚĞǀĞĚŽƌĞƐ͕ŶĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐ Outras contas a pagar
6.725
5.590
6.488
5.712
ZĞǀĞƌƐĆŽĚĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞƚĞŶĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐ
22.d
- ;ϲϱ͘ϲϭϴͿ
65.618
- ŐĞƌĂŝƐĞŶĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĂƚƵĂŝƐĞƉƌŽũĞƚĂĚĂƐŶĂĚĂƚĂĚŽƌĞůĂƚſƌŝŽ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
- 167.586
- 167.586 ŽǀĂůŽƌĚĂŵŽĞĚĂŶŽƚĞŵƉŽ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘WĂƌĂƚŽĚŽƐŽƐŽƵƚƌŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮ- ĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
37.118 77.855
56.605 84.944
ĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ͗
- ŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĐŽŶŚĞĐĞĂWĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂƷƟůƋƵĂŶĚŽŚĄƵŵĂƵŵĞŶƚŽ Juros pagos
;ϵϯϮͿ
;ϰϵϵͿ
;ϰ͘ϰϴϴͿ ;Ϯ͘ϲϱϵͿ
ZĞƐĞƌǀĂůĞŐĂů
22.d
- 8.379
- ;ϴ͘ϯϳϵͿ
Imposto
de
renda
e
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐƉƌŽƉŽƐƚŽƐ
22.e
- ;ϰϬ͘ϱϮϴͿ
- ;ϰϬ͘ϱϮϴͿ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽŶŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚĞƐĚĞŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͘WŽƌĠŵ͕ƐĞŽƌŝƐĐŽĚĞ
;ϭϵ͘ϴϭϮͿ ;ϮϮ͘ϯϯϲͿ ;ϮϬ͘ϳϭϴͿ ;ϮϮ͘ϴϴϴͿ
ZĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞƚĞŶĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐ
22.d
52.373 ;ϱϮ͘ϯϳϯͿ
- ĐƌĠĚŝƚŽƐŽďƌĞŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŶĆŽƟǀĞƌĂƵŵĞŶƚĂĚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĚĞƐĚĞ contribuição social pagos
>ƵĐƌŽƐăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
22.d
- ;ϭϯϰ͘ϴϮϴͿ
134.828
- ŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂŵĞŶƐƵƌĂĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐƉĂƌĂĂƋƵĞůĞ ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ;ĂƉůŝͲ
16.374 55.020
31.399 59.397
Saldos em 31/12/2021
269.865
;ϭͿ
8.192
37.612
47.564 23.580
52.373
227.362 666.547 ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞŵƵŵǀĂůŽƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞăWĚŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϭϮŵĞƐĞƐ͘ ĐĂĚŽŶĂƐͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
&ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂĚĂƐƟǀŝĚĂĚĞƐ
ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘
WĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂƷƟůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞƋƵĂů- ĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
EŽƚĂƐǆƉůŝĐĂƟǀĂƐăƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ĚŝĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌƐĆŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͗ͻKĂƟǀŽĮ- ƋƵĞƌĞǀĞŶƚŽĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂƉŽƐƐşǀĞůĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂĞƐƟŵĂĚĂĚĞƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
;ϭϭͿ 35.635
132 48.579
/ŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐƉĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵ
ŶĂŶĐĞŝƌŽĠŵĂŶƟĚŽĞŵƵŵŵŽĚĞůŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĐƵũŽŽďũĞƟǀŽĠŵĂŶƚĞƌĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝ- ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͘WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ĂWĚŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϭϮŵĞƐĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂƉĂƌĐĞůĂĚĂW /ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĞĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐ
31 de dezembro de 2021 e de 2020
ƌŽƐĂĮŵĚĞĐŽůĞƚĂƌŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ͘ͻKƐƚĞƌŵŽƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶ- ĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂƷƟůƋƵĞĚĞǀĞƌĞƐƵůƚĂƌĚŽƐĞǀĞŶƚŽƐĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂĚĞƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ para futuro aumento de capital
;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨ͕ĞǆĐĞƚŽƐĞŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂͿ
ĐĞŝƌŽŐĞƌĂŵ͕ĞŵĚĂƚĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŵĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƋƵĞƐĞũĂŵƉŽƐƐşǀĞŝƐĞŵƵŵƉĞƌşŽĚŽĚĞϭϮŵĞƐĞƐĂƉſƐĂĚĂƚĂĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽ͘ em controlada
11
- ;ϰ͘ϳϬϬͿ
1. Informações Gerais ŽŵƉĂŶŚŝĂDƺůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐ;͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͟ŽƵ͞ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ- ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚŽƐũƵƌŽƐŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĂďĞƌƚŽ͘
;ǀͿƵŵĞŶƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽŶŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽŽĂǀĂůŝĂƌƐĞŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚĞƵŵ ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞ
ƌĂ͟Ϳ͕ƐĞĚŝĂĚĂŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞWŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂͬ^W͕ƚĞŵƉŽƌĂƟǀŝĚĂĚĞƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞĂĨĂďƌŝ- KƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂƋƵĞĂƚĞŶĚĞŵăƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌƐĆŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
799
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĂƵŵĞŶƚŽƵƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĚĞƐĚĞŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͕ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ
ĐĂĕĆŽĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂĐŚĂĕĂĞĚĞŽƵƚƌĂƐďĞďŝĚĂƐĂůĐŽſůŝĐĂƐ͕ĐƵũĂƐŵĂƌĐĂƐƐĆŽ ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͘ͻKƐƚĞƌŵŽƐ
ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŵƉĂƌĂŽƌŝƐĐŽĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŶĂĚĂƚĂĚĞ Aquisição de bens
ĚĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĚĞŽƵƚƌĂƐ ĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŐĞƌĂŵ͕ĞŵĚĂƚĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƋƵĞƐĞƌĞĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
12 ;ϭϳ͘ϰϰϵͿ ;ϭϱ͘ϯϬϯͿ ;ϰϰ͘ϰϬϯͿ ;Ϯϱ͘ϬϴϴͿ
ƌĞůĂƚſƌŝŽĐŽŵŽƌŝƐĐŽĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŶĂĚĂƚĂĚĞƌĞĐŽŶŚĞ- ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŝŶƚĂŶŐşǀĞů
14
;ϯϲϱͿ
;ϯϯͿ
;ϱϳϯͿ
;ϯϯͿ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ĐŽŵŽƐſĐŝŽĐŽƟƐƚĂŽƵĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŶĂĨŽƌŵĂĚĞĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽ;͞ũŽŝŶƚ ĨĞƌĞŵĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚŽƐũƵƌŽƐŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌ
ĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͘ŽƌĞĂůŝǌĂƌĞƐƐĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂŶƚŽĂƐŝŶĨŽƌŵĂ- DƷƚƵŽĐŽŵƉĂƌƚĞƐĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
;ϰ͘ϬϬϬͿ
ǀĞŶƚƵƌĞƐ͟Ϳ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽƐƐƵŝĂƵŶŝĚĂĚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂů;ĚĞƐƟůĂƌŝĂͿůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽŵƵŶŝĐş- ĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĂďĞƌƚŽ͘ŵŐĞƌĂů͕ƚŽĚŽƐŽƐŽƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞĕƁĞƐƋƵĂŶƟƚĂƟǀĂƐƋƵĂŶƚŽĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƋƵĂůŝƚĂƟǀĂƐƋƵĞƐĞũĂŵƌĂǌŽĄǀĞŝƐĞƐƵƐƚĞŶƚĄ- ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽƐƉĞůĂǀĞŶĚĂ
ƉŝŽĚĞWŽƌƚŽ&ĞƌƌĞŝƌĂͬ^W;ĞƐƟůĂƌŝĂ>ĂŐĞĂĚŽͿ͕ƋƵĞƉƌŽĚƵǌƐƵĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĂƚĠƌŝĂͲƉƌŝŵĂ͖ ŵĞŶƚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ƉĞƐĂƌĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĂĐŝŵĂ͕Ă
ǀĞŝƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂŚŝƐƚſƌŝĐĂĞĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂĐĞƌĐĂĚŽ ĚĞďĞŶƐĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
373
3.845
338
3.923
ĚƵĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂƉĂĚƌŽŶŝǌĂĕĆŽĞĞŶǀĂƐĂŵĞŶƚŽĚĂĐĂĐŚĂĕĂĞĚĞŽƵƚƌĂƐďĞďŝĚĂƐĂů- ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƉŽĚĞ ĨĂǌĞƌ Ă ŽƉĕĆŽͬĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽ ŝƌƌĞǀŽŐĄǀĞů Ă ƐĞŐƵŝƌ ŶŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ
ĨƵƚƵƌŽ ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ ƐĞŵ ĐƵƐƚŽ ŽƵ ĞƐĨŽƌĕŽ ŝŶĚĞǀŝĚŽ͘ Ɛ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĂĐĞƌĐĂ ĚŽ ĨƵƚƵƌŽ ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ
ĐŽſůŝĐĂƐ͕ƐĞŶĚŽƵŵĂůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞWŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂͬ^WĞĂŽƵƚƌĂƵŶŝĚĂĚĞŶŽ ŝŶŝĐŝĂůĚĞƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͘ͻŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞŽƉƚĂƌŝƌƌĞǀŽŐĂǀĞůŵĞŶƚĞƉŽƌĂƉƌĞůĞǀĂĚĂƐ Ğŵ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽ ŝŶĐůƵĞŵ ĂƐ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ ĨƵƚƵƌĂƐ ĚŽƐ ƐĞƚŽƌĞƐ ŶŽƐ ƋƵĂŝƐ ŽƐ ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞ
ŵƵŶşĐŝƉŝŽĚĞĂďŽĚĞ^ĂŶƚŽŐŽƐƟŶŚŽͬW͘ƐƵĂƐĞĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĞƐƚĄůŽĐĂůŝǌĂĚĂ ƐĞŶƚĂƌǀĂƌŝĂĕƁĞƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞƵŵŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
;ϭϳ͘ϭϴϭͿ 15.937 ;ϰϬ͘ϵϮϭͿ 23.831
ĚĞǀĞĚŽƌĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƉĞƌĂŵ͕ŽďƟĚĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽƐĚĞĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐĞĐŽ- ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
ŶŽ ŵƵŶŝĐşƉŝŽ ĚĞ WŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂͬ^W͘  ƵŶŝĚĂĚĞ ĨĂďƌŝů ĚĞ ĂďŽ ĚĞ ^ĂŶƚŽ ŐŽƐƟŶŚŽͬW patrimoniais em outros resultados abrangentes se determinados critérios forem cumŶƀŵŝĐŽƐ͕ ĂŶĂůŝƐƚĂƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ ſƌŐĆŽƐ ŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂŝƐ͕ ͞ƚŚŝŶŬͲƚĂŶŬƐ͟ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ Ğ &ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂĚĂƐƟǀŝĚĂĚĞƐ
ƉĂƐƐŽƵĂƐĞƌĞǆƉůŽƌĂĚĂƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŵƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳ͕ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚŽƉƌŽĐĞƐ- ƉƌŝĚŽƐ;ǀĞƌŝƚĞŵ;ŝŝŝͿĂďĂŝǆŽͿ͘ͻŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞĚĞƐŝŐŶĂƌŝƌƌĞǀŽŐĂǀĞůŵĞŶƚĞƵŵŝŶŽƵƚƌĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ͕ďĞŵĐŽŵŽǀĄƌŝĂƐĨŽŶƚĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞĐŽ- de Financiamento
ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽƐ;ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐͿ
ƐŽĚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂDƺůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐEŽƌĚĞƐƚĞ͘ƉƌŽĚƵ- ǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂƋƵĞĂƚĞŶĚĂĂŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ
ŶƀŵŝĐĂƐƌĞĂŝƐĞƉƌŽũĞƚĂĚĂƐƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵăƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ŵƉĂƌƟ378
ĚĞƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐ
8.814
378
8.814
ĕĆŽĚĞƐƵĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĂƚĠƌŝĂͲƉƌŝŵĂƉĞůĂĚĞƐƟůĂƌŝĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂϳϴ͕ϴй;ϴϮ͕ϴйĞŵϮϬϮϬͿ ŽƵĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐĐŽŵŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽǀĂĐƵůĂƌ͕ĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌƐĆŽůĞǀĂĚĂƐĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂŽĂǀĂůŝĂƌƐĞŽƌŝƐĐŽĚĞ /ŶŐƌĞƐƐŽĚĞŶŽǀŽƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ
ĚŽƚŽƚĂůĚĞƉƌŽĚƵƚŽĂĐĂďĂĚŽĞŶǀĂǌĂĚŽƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ŽƚŽƚĂůĚĂĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ ůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞĂŽĨĂǌĞƌŝƐƐŽĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞůŝŵŝŶĂƌŽƵƌĞĚƵǌŝƌƐŝŐŶŝĐƌĠĚŝƚŽĂƵŵĞŶƚŽƵƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĚĞƐĚĞŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͗ͻĞƚĞƌŝŽƌĂĕĆŽ ĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
14.461 18.009
ƉƌŽĐĞƐƐĂĚĂ ƉŽƌ ĞƐƚĂ ƵŶŝĚĂĚĞ͕ ϲϯ͕ϵй ;ϲϬ͕ϯй Ğŵ ϮϬϮϬͿ ĨŽƌĂŵ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ ĚĂ ĐŽŶƚƌŽ- ĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞƵŵĚĞƐĐĂƐĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚĄďŝů͘;ŝͿƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĞŵĠƚŽĚŽĚĂƚĂǆĂĚĞ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƌĞĂůŽƵĞƐƉĞƌĂĚĂŶĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞƌŝƐĐŽŝŶƚĞƌŶĂŽƵĞǆƚĞƌŶĂ;ƐĞĚŝƐƉŽŶş- WĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ
ůĂĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵͲWĞĐƵĄƌŝĂ͕ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞŽŵĠƌĐŝŽ/Z>/ĞĚĂƉĂƌƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂKŵĠƚŽĚŽĚĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂĠƵƟůŝǌĂĚŽƉĂƌĂĐĂůĐƵůĂƌŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌǀĞůͿĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͘ͻĞƚĞƌŝŽƌĂĕĆŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŶŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚŽŵĞƌĐĂ- ĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;ϭ͘ϲϰϬͿ ;ϭ͘ϬϵϱͿ ;ϭϱ͘ϬϰϲͿ ;ϭϬ͘ϴϴϴͿ
ŽŶĚŽŵşŶŝŽ ŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝŽ 'ƵŝůŚĞƌŵĞ DƺůůĞƌ &ŝůŚŽ Ğ KƵƚƌŽƐ ;͞ŽŶĚŽŵşŶŝŽ 'D&K͟Ϳ͕ ƟǌĂĚŽĚĞƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĂĚşǀŝĚĂĞĂůŽĐĂƌƐƵĂƌĞĐĞŝƚĂĚĞũƵƌŽƐĂŽůŽŶŐŽĚŽƉĞƌşŽĚŽ
ĚŽ ĞǆƚĞƌŶŽ ĚŽ ƌŝƐĐŽ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ ƉĂƌĂ Ƶŵ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ Ğŵ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ ƉŽƌ WĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƐƐŝǀŽƐ
ĞƐƚĞ ƷůƟŵŽ ƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞ ĂŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ͘  ƵŶŝĚĂĚĞ ĚĞ ĂďŽ ĚĞ ^ĂŶƚŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ͘WĂƌĂĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ĞǆĐĞƚŽƉŽƌĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐƵũĞŝƚŽƐăƌĞĚƵ;Ϯ͘ϳϬϭͿ ;ϯ͘ϰϲϬͿ
;ϯ͘ϰϳϭͿ ;ϯ͘ϳϯϯͿ
ĞǆĞŵƉůŽ͕ ĂƵŵĞŶƚŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ ŶŽ ƐƉƌĞĂĚ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ͕ ŶŽƐ ƉƌĞĕŽƐ ĚŽ ͞ĐƌĞĚŝƚ ĚĞĨĂƵůƚ de arrendamento
ŐŽƐƟŶŚŽ͕ƐƚĂĚŽĚĞWĞƌŶĂŵďƵĐŽ͕ƚĞŵƉŽƌĂƟǀŝĚĂĚĞƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶƚĞĂƉĂĚƌŽŶŝǌĂĕĆŽ͕ ĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐŽƵŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐ;ŝƐƚŽĠ͕ĂƟǀŽƐƐƵũĞŝƚŽƐăƌĞĚƵĕĆŽĂŽ
22 ;ϭϯ͘ϭϵϳͿ ;ϴ͘ϮϴϮͿ ;ϭϯ͘ϭϵϳͿ ;ϴ͘ϮϴϮͿ
ƐǁĂƉ͟ƉĂƌĂŽĚĞǀĞĚŽƌ͕ŽƵŶŽƉƌĂǌŽŽƵŶĂĞǆƚĞŶƐĆŽĐŽŵďĂƐĞŶĂƋƵĂůŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞ WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ;ĂƉůŝĐĂĚŽ
ŽĞŶŐĂƌƌĂĨĂŵĞŶƚŽĞĂĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂĐŚĂĕĂĞĚĞŽƵƚƌĂƐďĞďŝĚĂƐĂůĐŽſůŝĐĂƐ͕ƋƵĞ ǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůŶŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůͿ͕ĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂĠĂƚĂǆĂƋƵĞĚĞƐƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĠŝŶĨĞƌŝŽƌĂŽƐĞƵĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽ͘ͻDƵĚĂŶĕĂƐĂĚǀĞƌƐĂƐĞǆŝƐƚĞŶŶĂƐͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
;ϴ͘ϳϮϰͿ ;ϭϮ͘ϰϱϵͿ
;ϴ͘ϰϯϵͿ ;ϰ͘ϱϭϲͿ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ϴ͕Ϯй;ϴ͕ϯйĞŵϮϬϮϬͿĚŽƚŽƚĂůĞŶǀĂƐĂĚŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͕ ĐŽŶƚĂ ĞǆĂƚĂŵĞŶƚĞ ŽƐ ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐĂŝǆĂ ĨƵƚƵƌŽƐ ĞƐƟŵĂĚŽƐ ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ƚŽĚŽƐ ŽƐ
ƚĞƐŽƵƉƌŽũĞƚĂĚĂƐŶŽƐŶĞŐſĐŝŽƐĞŶĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŽƵĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐƋƵĞĚĞǀĞŵ ƵŵĞŶƚŽ;ŝŵŝŶƵŝĕĆŽͿĚĞĂŝǆĂ
ĐƵũĂŵĂƚĠƌŝĂͲƉƌŝŵĂĠƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĂĚƋƵŝƌŝĚĂĐŽŵƚĞƌĐĞŝƌŽƐĞĐŽŶƚĂĐŽŵŝŶĐĞŶƟǀŽ ŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐĞƉŽŶƚŽƐƉĂŐŽƐŽƵƌĞĐĞďŝĚŽƐƋƵĞƐĞũĂŵƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐ
ĐĂƵƐĂƌƵŵĂƌĞĚƵĕĆŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŶĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚŽĚĞǀĞĚŽƌĞŵĐƵŵƉƌŝƌƐƵĂƐŽďƌŝŐĂ- ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĂŝǆĂ
;ϵ͘ϱϯϭͿ 58.498 ;ϭϳ͘ϵϲϭͿ 78.712
ĮƐĐĂůŶŽąŵďŝƚŽĞƐƚĂĚƵĂů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĐŽŵĞŶƚĂĚŽŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϮϭ͘WĂƌƟĐŝƉĂ- ĞĨĞƟǀĂ͕ŽƐĐƵƐƚŽƐĚĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽĞŽƵƚƌŽƐƉƌġŵŝŽƐŽƵĚĞĚƵĕƁĞƐͿ͕ĞǆĐůƵŝŶĚŽƉĞƌĚĂƐĚĞ
ĕƁĞƐĚĂĚşǀŝĚĂ͘ͻĞƚĞƌŝŽƌĂĕĆŽƌĞĂůŽƵĞƐƉĞƌĂĚĂŶŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĚŽĚĞǀĞ- ĂŝǆĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĂŝǆĂ
ção em controladasŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭĞĚĞϮϬϮϬ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽƐƐƵŝƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶĂƐ ĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐ͕ĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂĞƐƟŵĂĚĂĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĂĚşǀŝĚĂŽƵ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉƌŽĚŽƌ͘ͻƵŵĞŶƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽŶŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚĞŽƵƚƌŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚŽ ŶŽ/ŶşĐŝŽĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
4
70.001 11.503
93.423 14.711
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͗
ƉƌŝĂĚŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞƵŵƉĞƌşŽĚŽŵĞŶŽƌ͕ƉĂƌĂŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůďƌƵƚŽĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĂĚş- ŵĞƐŵŽĚĞǀĞĚŽƌ͘ͻDƵĚĂŶĕĂĂĚǀĞƌƐĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƌĞĂůŽƵĞƐƉĞƌĂĚĂŶŽĂŵďŝĞŶƚĞƌĞŐƵ- ĂŝǆĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĂŝǆĂ
Controladas
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽͲй
ǀŝĚĂŶĂĚĂƚĂĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͘WĂƌĂĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐƵũĞŝƚŽƐăƌĞĚƵĕĆŽĂŽ ůĂƚſƌŝŽ͕ĞĐŽŶƀŵŝĐŽŽƵƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽĚŽĚĞǀĞĚŽƌƋƵĞƌĞƐƵůƚĂĞŵƵŵĂƌĞĚƵĕĆŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟ- ŶŽ&ŝŶĂůĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
4
60.470 70.001
75.462 93.423
ĂͿsĂůĞĚŽyŝŶŐƵͲWĞĐƵĄƌŝĂ͕ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞŽŵĠƌĐŝŽ
ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘
/Z>/;͞sĂůĞĚŽyŝŶŐƵ͟Ϳ
100,00 ǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐŽƵŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐ͕ƵŵĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂĂũƵƐƚĂĚĂĂŽĐƌĠ- ǀĂŶĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚŽĚĞǀĞĚŽƌĚĞĐƵŵƉƌŝƌƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĂĚşǀŝĚĂ͘ /ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĚŝƚŽĠĐĂůĐƵůĂĚĂĚĞƐĐŽŶƚĂŶĚŽŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĨƵƚƵƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂƐƉĞƌĚĂƐ ŵĞŶƚĞĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĂĐŝŵĂ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉƌĞƐƵŵĞƋƵĞŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽ ŐĞŶƚĞƐ͕ŽŐĂŶŚŽŽƵƉĞƌĚĂĂĐƵŵƵůĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂĐƵŵƵůĂĚŽŶĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞĂǀĂďͿĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂͲŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕WĞĐƵĄƌŝĂĞ
ŽŵĠƌĐŝŽ>ƚĚĂ͘;͞ĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂ͟Ϳ
99,99 ĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐ͕ƉĂƌĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĂĚşǀŝĚĂŶĂĚĂƚĂĚŽ ĚĞƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĂƵŵĞŶƚŽƵƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĚĞƐĚĞŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů ůŝĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐŶĆŽĠƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƉĂƌĂŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ŵĂƐĠƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƉĂƌĂ
ĂͿsĂůĞĚŽyŝŶŐƵͲWĞĐƵĄƌŝĂ͕ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞŽŵĠƌĐŝŽ/Z>/;͞sĂůĞĚŽyŝŶŐƵ͟ͿĐŽŶƚƌŽ- ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ŝŶŝĐŝĂů͘ K ĐƵƐƚŽ ĂŵŽƌƟǌĂĚŽ ĚĞ Ƶŵ ĂƟǀŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ ĂŽ ƋƵĂŶĚŽŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐĞƐƚĆŽǀĞŶĐŝĚŽƐŚĄŵĂŝƐĚĞϯϬĚŝĂƐ͕ĂŵĞŶŽƐƋƵĞĂ lucros acumulados. Ϯ͘ϰ͘Ϯ͘ůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĐŽŵŽĚşǀŝĚĂŽƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽOs instruůĂĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵĠƵŵĂĞŵƉƌĞƐĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞůŝŵŝƚĂĚĂ͕ĐŽŵƐĞĚĞ ǀĂůŽƌĐŽŵďĂƐĞŶŽƋƵĂůŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĠŵĞŶƐƵƌĂĚŽŶĂĚĂƚĂĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞŶŚĂŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĂǌŽĄǀĞŝƐĞƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞŝƐƋƵĞĚĞŵŽŶƐƚƌĞŵŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͘ ŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŽƵĐŽŵŽ
ŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞWŽƌƚŽ&ĞƌƌĞŝƌĂ͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĞƚĞŵĐŽŵŽĂƟǀŝĚĂĚĞƐƉƌĞƉŽŶĚĞ- ŝŶŝĐŝĂů͕ĚĞĚƵǌŝĚŽĚĂĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ĂĐƌĞƐĐŝĚŽĚĂĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽĂĐƵ- ƉĞƐĂƌĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĂĐŝŵĂ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂƐƐƵŵĞƋƵĞŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚĞƵŵŝŶƐƚƌƵ- ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƵďƐƚąŶĐŝĂĚŽƐĂĐŽƌĚŽƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐĞĂƐĚĞĮŶŝĕƁĞƐ
ƌĂŶƚĞƐ͗;ŝͿ ƉůĂŶƟŽĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĞŵƚĞƌƌĂƐƉƌſƉƌŝĂƐĞĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐƉĂƌĂĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽ ŵƵůĂĚĂƵƐĂŶĚŽŽŵĠƚŽĚŽĚĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽǀĂůŽƌ ŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŶĆŽĂƵŵĞŶƚŽƵƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĚĞƐĚĞŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůƐĞ ĚĞ ƉĂƐƐŝǀŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ Ğ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘ 2.4.3. Instrumentos patrimoniais
ă ĞƐƟůĂƌŝĂ >ĂŐĞĂĚŽ͕ ĮůŝĂů ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͖ Ğ ;ŝŝͿ ĞǆĞƌĐĞƌ Ă ĂƟǀŝĚĂĚĞ ĚĞ ƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ĚĞ ŝŶŝĐŝĂůĞŽǀĂůŽƌŶŽǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͕ĂũƵƐƚĂĚŽƉĂƌĂƋƵĂůƋƵĞƌƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐ͘KǀĂůŽƌ ŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƟǀĞƌƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽďĂŝǆŽŶĂĚĂƚĂĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽ͘hŵŝŶƐƚƌƵ- hŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĠƋƵĂůƋƵĞƌĐŽŶƚƌĂƚŽƋƵĞĞǀŝĚĞŶĐŝĞƵŵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƌĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞĐŽƌƚĞĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌƉĂƌĂĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĂůĠŵĚĞƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐ ĐŽŶƚĄďŝůďƌƵƚŽĚĞƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĚĞƵŵĂƟǀŽ ŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĐŽŵŽƚĞŶĚŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽďĂŝǆŽƐĞ͗;ϭͿKŝŶƐƚƌƵŵĞŶ- ƐŝĚƵĂůŶŽĂƟǀŽĚĞƵŵĂĞŶƟĚĂĚĞĂƉſƐĂĚĞĚƵĕĆŽĚĞƚŽĚŽƐŽƐƐĞƵƐƉĂƐƐŝǀŽƐ͘/ŶƐƚƌƵŵĞŶĚĞƉůĂŶƟŽĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĂƐůĂǀŽƵƌĂƐƉĂƌĂŽŽŶĚŽŵşŶŝŽ'D&K͕ƚĂŵďĠŵŶŽƐƚĂĚŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽĂŶƚĞƐĚŽĂũƵƐƚĞƉĂƌĂƋƵĂůƋƵĞƌƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐ͘ƌĞĐĞŝƚĂĚĞũƵƌŽƐĠ ƚŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ ƟǀĞƌ Ƶŵ ƌŝƐĐŽ ĚĞ ŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂ ďĂŝǆŽ͘ ;ϮͿ K ĚĞǀĞĚŽƌ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĨŽƌƚĞ ƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐĞŵŝƟĚŽƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐƋƵĂŶĚŽŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƐĆŽ
de São Paulo. ďͿĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂͲŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕WĞĐƵĄƌŝĂĞŽŵĠƌĐŝŽ>ƚĚĂ͘;͞ĞŶƚƌŽĚĂ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƵƐĂŶĚŽŽŵĠƚŽĚŽĚĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂƉĂƌĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĐƵŵƉƌŝƌƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐŶŽĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ͘ ƌĞĐĞďŝĚŽƐ͕ ůşƋƵŝĚŽƐ ĚŽƐ ĐƵƐƚŽƐ ĚŝƌĞƚŽƐ ĚĞ ĞŵŝƐƐĆŽ.  ƌĞĐŽŵƉƌĂ ĚŽƐ ƉƌſƉƌŝŽƐ
DĂƚĂ͟Ϳ  ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ é uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada com ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĂŽ ĐƵƐƚŽ ĂŵŽƌƟǌĂĚŽ Ğ ĂŽ ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ;ϯͿDƵĚĂŶĕĂƐĂĚǀĞƌƐĂƐŶĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐĞĚĞŶĞŐſĐŝŽƐŶŽůŽŶŐŽƉƌĂǌŽƉƵĚĞ- ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĞĚĞĚƵǌŝĚĂĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞŶŽ
ƐĞĚĞŶĂ&ĂǌĞŶĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂ͕ŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞEŽǀĂhďŝƌĂƚĆͬDd͘ŵϮϬϭϰƚĞǀĞ ŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͘WĂƌĂĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ĞǆĐĞƚŽƉŽƌĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ƌĞŵƌĞĚƵǌŝƌ͕ŵĂƐŶĆŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞƌĞĚƵǌĞŵ͕ĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚŽĚĞǀĞĚŽƌĚĞĐƵŵƉƌŝƌ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ.EĞŶŚƵŵŐĂŶŚŽŽƵƉĞƌĚĂĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƌĞƐƵůƚĂŶƚĞ
ŝŶşĐŝŽĂĐĞƐƐĂĕĆŽĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƉĞĐƵĄƌŝĂƐ͕ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐŶŽŝŵſǀĞůƌƵƌĂůĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽĨĂ- ƐƵũĞŝƚŽƐăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐŽƵŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐ͕ĂƌĞĐĞŝƚĂĚĞũƵƌŽƐĠ ƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶ- ĚĂĐŽŵƉƌĂ͕ǀĞŶĚĂ͕ĞŵŝƐƐĆŽŽƵĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽĚŽƐƉƌſƉƌŝŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐ
ǌĞŶĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂ͕ĂƚĠĞŶƚĆŽĞǆƉůŽƌĂĚĂƉĞůĂĐŝŶĚŝĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵ;ĐŝƐĆŽƌĞĂůŝǌĂĚĂ ĐĂůĐƵůĂĚĂĂƉůŝĐĂŶĚŽĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂĂŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůďƌƵƚŽĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͕ ĐĞŝƌŽĐŽŵŽƚĞŶĚŽƵŵƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽďĂŝǆŽƋƵĂŶĚŽĞůĞƉŽƐƐƵŝĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽ ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ. Ϯ͘ϰ͘ϰ͘WĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽPasĞŵũƵůŚŽĚĞϮϬϭϰͿĞĂĚŽƉƌŽũĞƚŽĚĞĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚĂĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŐƌĆŽƐ͕ĂƉƌŽǀĂĚŽƉĞůŽ ĞǆĐĞƚŽƉŽƌĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐĞƚŽƌŶĂŵĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐƵ- ĞǆƚĞƌŶĂĚĞ͞ŐƌĂƵĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͟ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞĮŶŝĚŽŵƵŶĚŝĂůŵĞŶƚĞ͕ŽƵƐĞĂĐůĂƐƐŝĮ- ƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƋƵĂŶĚŽŽƉĂƐŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ğ Ğŵ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ ĚĂ ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͕ ũĞŝƚŽƐăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů;ǀŝĚĞĂďĂŝǆŽͿ͘WĂƌĂĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐƵďƐĞƋƵĞŶ- ĐĂĕĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞǆƚĞƌŶĂŶĆŽĞƐƟǀĞƌĚŝƐƉŽŶşǀĞů͕ŽĂƟǀŽƉŽƐƐƵŝƵŵĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞ ƐŝǀŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ ĨŽƌ ;ŝͿ ƵŵĂ ĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ĐŽŶƟŶŐĞŶƚĞ ĚĞ Ƶŵ ĐŽŵƉƌĂĚŽƌ Ğŵ ƵŵĂ
ŽĐŽƌƌŝĚĂĞŵϯϭͬϬϭͬϮϬϭϰĞĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĞŇĞǆŝďŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƉƌŽũĞƚŽ͕ ƚĞŵĞŶƚĞƐƵũĞŝƚŽƐăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĐŽŶŚĞĐĞĂƌĞĐĞŝƚĂĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽŝŶƚĞƌŶĂĚĞ͞ĂĚŝŵƉůĞŶƚĞ͘͟ĚŝŵƉůĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞĂĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚĞƚĞŵƉŽƐŝĕĆŽ ĐŽŵďŝŶĂĕĆŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐ͕;ŝŝͿŵĂŶƟĚŽƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ŽƵ;ŝŝŝͿĚĞƐŝŐŶĂĚŽĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
ĂƉƌŽǀĂĚŽĞŵƌĞƵŶŝĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͕ƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵ ũƵƌŽƐĂƉůŝĐĂŶĚŽĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͘^Ğ͕Ğŵ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐſůŝĚĂĞŶĆŽŚĄǀĂůŽƌĞƐĚĞǀŝĚŽƐ͘WĂƌĂĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞŐĂƌĂŶƟĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ĂĚĂƚĂ ƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘hŵƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĠĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽĐŽŵŽŵĂŶƟĚŽƉĂƌĂŶĞŐŽϮϴͬϬϱͬϮϬϭϱ͘ KƐ ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ ĞƐƚĆŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ƉĂƌĂ ƐĞƌĞŵ ĞǆĞĐƵƚĂĚŽƐ͕ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂ- ƉĞƌşŽĚŽƐĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐ͕ŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƵũĞŝ- ĞŵƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĞƚŽƌŶĂƉĂƌƚĞĚŽĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽŝƌƌĞǀŽŐĄǀĞůĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĐŽŵŽ ĐŝĂĕĆŽƐĞ͗ͻ&ŽƌĂĚƋƵŝƌŝĚŽ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂĮŶƐĚĞƌĞĐŽŵƉƌĂŶŽĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ͘ͻEŽ
mente, com recursos de terceiros e o restante mediante aportes de recursos pela ƚŽăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůŵĞůŚŽƌĂƌĚĞŵŽĚŽƋƵĞŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŶĆŽĞƐƚĞũĂ ĂĚĂƚĂĚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůƉĂƌĂĮŶƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƉĂƌĂ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĨŽƌƉĂƌƚĞĚĞƵŵĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŝĚĞŶƟĮŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͕ĂơƚƵůŽĚĞĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂĨƵƚƵƌŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů͘ƐƟŵĂͲƐĞ ŵĂŝƐƐƵũĞŝƚŽăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͕ĂƌĞĐĞŝƚĂĚĞũƵƌŽƐĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĂƉůŝĐĂŶĚŽ ƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘ŽĂǀĂůŝĂƌƐĞŚŽƵǀĞƵŵĂƵŵĞŶƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽŶŽƌŝƐĐŽ ĐĂĚŽƐ ƋƵĞ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂ Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ Ğ ƚĞŵ Ƶŵ ƉĂĚƌĆŽ ƌĞĂů ƌĞĐĞŶƚĞ ĚĞ
ƵŵĂƌĞůĂĕĆŽĚĞϰϬйĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐĞϲϬйĚĞĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ͕ƉĂƌĂĨĂǌĞƌĨĂĐĞ ĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂĂŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůďƌƵƚŽĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͘WĂƌĂĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝ- ĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚĞƐĚĞŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞŐĂƌĂŶƟĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ĂŽŵ- ŽďƚĞŶĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐĂĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ͘ͻ&ŽƌƵŵĚĞƌŝǀĂƟǀŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉŽƌĚĞƌŝǀĂƟǀŽƋƵĞƐĞũĂ
ĂŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐ͘KƉƌŽũĞƚŽƉƌĞǀġƋƵĞŽŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂĂƟǀŝĚĂĚĞĂŐƌşĐŽ- ƌŽƐ ƐƵũĞŝƚŽƐ ă ƌĞĚƵĕĆŽ ĂŽ ǀĂůŽƌ ƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ ŽƵ ŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐ͕ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƉĂŶŚŝĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐŶŽƌŝƐĐŽĚĞƋƵĞŽĚĞǀĞĚŽƌĞƐƉĞĐşĮĐŽŝƌĄĚĞƐĐƵŵƉƌŝƌŽ ƵŵĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞŐĂƌĂŶƟĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂŽƵƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞŚĞĚŐĞĚĞƐŝŐŶĂĚŽĞĞĨĞƟǀŽ͘
ůĂƐĞƌĄƐƵƉĞƌĂǀŝƚĄƌŝŽŶĂŵĞĚŝĚĂĞŵƋƵĞĂŵĂƚƵƌĂĕĆŽĚŽƐŽůŽƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂ͕ƌĞƐƵůƚĂŶĚŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐĞĂƌĞĐĞŝƚĂĚĞũƵƌŽƐĂƉůŝĐĂŶĚŽĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂĂũƵƐƚĂĚĂĐŽŵďĂƐĞŶŽ ĐŽŶƚƌĂƚŽ͘  ŽŵƉĂŶŚŝĂ ŵŽŶŝƚŽƌĂ ƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞ Ă ĞĮĐĄĐŝĂ ĚŽƐ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ ƵƐĂĚŽƐ ƉĂƌĂ KƉĂƐƐŝǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĞůŽ
ĞŵƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞƐĐƌĞƐĐĞŶƚĞƐ͘ƐƟŵĂͲƐĞƵŵƉĞƌşŽĚŽĚĞĐŝŶĐŽĂŶŽƐ͕ĂƉĂƌƟƌĚĂƉƌŝ- ĐƌĠĚŝƚŽĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĂƉſƐŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͘KĐĄů- ŝĚĞŶƟĮĐĂƌƐĞŚŽƵǀĞƵŵĂƵŵĞŶƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽŶŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞŽƐƌĞǀŝƐĂĐŽŶĨŽƌŵĞ
ŵĞŝƌĂƐĂĨƌĂ͕ƉĂƌĂƋƵĞƐĞĂůĐĂŶĐĞĞƐƐĞƉĂƚĂŵĂƌ͘ŵϮϬϭϵ͕ĨŽŝĐŽŶĐůƵşĚŽŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ ĐƵůŽŶĆŽƌĞǀĞƌƚĞĂďĂƐĞďƌƵƚĂŵĞƐŵŽƋƵĞŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŵĞůŚŽ- ĂĚĞƋƵĂĚŽƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟƌƋƵĞŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĐŽŶƐŝŐĂŵŝĚĞŶƟĮĐĂƌƵŵĂƵŵĞŶƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ
ĚĞůŝŵƉĞǌĂĞƉƌĞƉĂƌŽĚĞƐŽůŽĚĂĄƌĞĂĚĞƐƟŶĂĚĂĂŽƉƌŽũĞƚŽ;ϴ͘ϵϲϴŚĂͿ͕ďĞŵĐŽŵŽĂ ƌĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞŵŽĚŽƋƵĞŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŶĆŽĞƐƚĞũĂŵĂŝƐƐƵũĞŝƚŽăƌĞĚƵ- ŶŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĂŶƚĞƐƋƵĞŽǀĂůŽƌƐĞƚŽƌŶĞǀĞŶĐŝĚŽ͘;ǀŝͿĞĮŶŝĕĆŽĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂ
cessação da pecuária, tendo sido totalmente eliminada as pastagens e as instalações ĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘ƌĞĐĞŝƚĂĚĞũƵƌŽƐĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĞŝŶĐůƵşĚŽŶĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĂƐĞŐƵŝƌĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞƵŵĞǀĞŶƚŽĚĞŝŶĂĚŝŵƉĞĐƵĄƌŝĂƐ͘ŵƌĞƵŶŝĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͕ŽĐŽƌƌŝĚĂĞŵ ƌƵďƌŝĐĂ͞ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐʹƌĞĐĞŝƚĂĚĞũƵƌŽƐ͟;ŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϮϱͿ͘;ŝŝͿ/ŶƐƚƌƵŵĞŶ- ƉůġŶĐŝĂƉĂƌĂĮŶƐĚĞŐĞƐƚĆŽĚŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽŝŶƚĞƌŶŽƵŵĂǀĞǌƋƵĞĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂŚŝƐϮϵͬϭϭͬϮϬϭϴ͕ĞŵĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽĂŽƉƌŽũĞƚŽĚĞŐƌĆŽƐ͕ĨŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚĞ ƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐKƐ ƚſƌŝĐĂŝŶĚŝĐĂƋƵĞŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞĂƚĞŶĚĞŵĂƵŵĚŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĂƐĞŐƵŝƌƐĆŽĞŵ
ƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝƌƌŝŐĂĕĆŽƉŽƌĂƐƉĞƌƐĆŽ͕ĐƵũŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞƐƟŵĂĚŽĠĚĞZΨϮϰ͘ϬϬϬĞ ơƚƵůŽƐ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐ ŵĂŶƟĚŽƐ ƉĞůĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƐĆŽ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐ ĂŽ ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ƉŽƌ ŐĞƌĂůŶĆŽƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞŝƐ͗ͻYƵĂŶĚŽŚŽƵǀĞƌĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ;ĐŽǀĞŶĂŶĂƐŽďƌĂƐƟǀĞƌĂŵŝŶşĐŝŽĞŵϮϬϭϵĐŽŵƉƌĞǀŝƐĆŽĚĞƚĠƌŵŝŶŽĞŵϮϬϮϰ͘WĂƌĂĨĂǌĞƌĨĂĐĞ meio de outros resultados abrangentes. KƐ ƚşƚƵůŽƐ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐ ƐĆŽ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƚƐͿĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƉĞůŽĚĞǀĞĚŽƌ͘ͻƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞŽƵŽďƟĚĂƐ
ĂĞƐƚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͕ĞƐƟŵĂͲƐĞƵŵĂƌĞůĂĕĆŽĚĞϳϬйĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐĞϯϬйĚĞ ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐĚŽƐĐƵƐƚŽƐĚĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽ. Subsequentemente, as ĚĞĨŽŶƚĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐŝŶĚŝĐĂŵƋƵĞŽĚĞǀĞĚŽƌŶĆŽŝƌĄƉĂŐĂƌŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƐĞƵƐĐƌĞĚŽƌĞƐ͕
ĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ͕ƐĞŶĚŽĞƐƚĞƷůƟŵŽŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉŽƌƚĞƐĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉĞůĂŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͕ ǀĂƌŝĂĕƁĞƐ ŶŽ ǀĂůŽƌ ĐŽŶƚĄďŝů ĚĞƐƐĞƐ ƚşƚƵůŽƐ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĞ ŐĂŶŚŽƐ ŽƵ ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂŽŵƉĂŶŚŝĂ;ƐĞŵůĞǀĂƌĞŵĐŽŶƚĂƋƵĂŝƐƋƵĞƌŐĂƌĂŶƟĂƐĚĞƟĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂĂ ơƚƵůŽ ĚĞ ĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂ ĨƵƚƵƌŽ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů͘ ŵ ϮϬϮϭ ĨŽŝ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƉĞƌĚĂƐ ĐĂŵďŝĂŝƐ ;ǀŝĚĞ ĂďĂŝǆŽͿ͕ ŐĂŶŚŽƐ ŽƵ ƉĞƌĚĂƐ ƉŽƌ ƌĞĚƵĕĆŽ ĂŽ ǀĂůŽƌ ƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů ŶŚŝĂͿ͘ /ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĂĐŝŵĂ͕ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƋƵĞ Ă ŝŶĂĚŝŵƉůĂŶƟŽĚĞƐŽũĂ͕ĞŵƵŵĂĄƌĞĂĚĞϴ͘ϱϯϭŚĂ;ϮϬϮϬͲϴ͘ϲϵϮŚĂͿ͕ĐƵũĂĐŽůŚĞŝƚĂĞƐƚĄƉƌĞ- ;ǀŝĚĞĂďĂŝǆŽͿ͕ĞƌĞĐĞŝƚĂĚĞũƵƌŽƐĐĂůĐƵůĂĚĂƵƐĂŶĚŽŽŵĠƚŽĚŽĚĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƚŝǀĂ ƉůġŶĐŝĂŽĐŽƌƌĞƋƵĂŶĚŽƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞƐƚĄǀĞŶĐŝĚŽŚĄŵĂŝƐĚĞϯϬĚŝĂƐ͕ĂŵĞŶŽƐ
ǀŝƐƚĂƉĂƌĂŽƐŵĞƐĞƐĚĞũĂŶĞŝƌŽ͕ĨĞǀĞƌĞŝƌŽĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϮ͘EŽĚĞĐŽƌƌĞƌĚĞϮϬϮϭ͕ĨŽŝ ;ǀŝĚĞ ŝƚĞŵ ;ŝͿ ĂĐŝŵĂͿ ƐĆŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐ ŶŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ. KƐ ǀĂůŽƌĞƐ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ŶŽ ƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞŶŚĂŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĂǌŽĄǀĞŝƐĞƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞŝƐƋƵĞĚĞŵŽŶƐƚƌĞŵƋƵĞ
ƚĂŵďĠŵƌĞĂůŝǌĂĚŽŽƉůĂŶƟŽĚĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐƵůƚƵƌĂƐ͗;/ͿŵŝůŚŽĞŵƵŵĂĄƌĞĂĚĞϮ͘Ϭϱϳ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵ ĂŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ƋƵĞ ƚĞƌŝĂŵ ƐŝĚŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ŶŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ƐĞ ƵŵĐƌŝƚĠƌŝŽĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂŵĂŝƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐĞũĂŵĂŝƐĂĚĞƋƵĂĚŽ͘;ǀŝŝͿƟǀŽƐĮŶĂŶŚĂ;ϮϬϮϬʹϭ͘ϱϬϬŚĂͿ͕;ŝŝͿĂůŐŽĚĆŽĞŵƵŵĂĄƌĞĂĚĞϮϵŚĂ;ϮϬϮϬͲϯϬŚĂͿ͖;ŝŝŝͿĨĞŝũĆŽĞŵ ĞƐƐĞƐƚşƚƵůŽƐĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐƚŝǀĞƐƐĞŵƐŝĚŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ. Todas as ĐĞŝƌŽƐƐƵũĞŝƚŽƐăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞƐƚĄƐƵũĞŝƚŽăƌĞĚƵƵŵĂĄƌĞĂĚĞϳϵϬŚĂ;ϮϬϮϬͲϴϲϱŚĂͿĞ;ŝǀͿŵĂŵŽŶĂĞŵƵŵĂĄƌĞĂĚĞϭϭϲŚĂ͕ĐƵũĂƐ ŽƵƚƌĂƐ ǀĂƌŝĂĕƁĞƐ ŶŽ ǀĂůŽƌ ĐŽŶƚĄďŝů ĚĞƐƐĞƐ ƚşƚƵůŽƐ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐ ƐĆŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐ Ğŵ ĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůƋƵĂŶĚŽƵŵŽƵŵĂŝƐĞǀĞŶƚŽƐƋƵĞƚĞŶŚĂŵƵŵŝŵƉĂĐƚŽŶĞŐĂƟĐŽůŚĞŝƚĂƐ ĨŽƌĂŵ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ Ğŵ ϮϬϮϭ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ ŶĂ ŶŽƚĂ ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ ŶǑ ŽƵƚƌŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ Ğ ĂĐƵŵƵůĂĚĂƐ ŶĂ ƌĞƐĞƌǀĂ ĚĞ ƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĞ ǀŽƐŽďƌĞŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĨƵƚƵƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐĚĂƋƵĞůĞĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƟǀĞƌŽĐŽƌƌŝĚŽ͘
9. ϭ͘ϭ͘ŽǀŝĚϭϵͲŝŵƉĂĐƚŽƐĞŵĞĚŝĚĂƐƚŽŵĂĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ Em 31/01/2020, a ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ.YƵĂŶĚŽĞƐƐĞƐƚşƚƵůŽƐĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐƐĆŽďĂŝǆĂĚŽƐ͕ŽƐŐĂŶŚŽƐŽƵƉĞƌĚĂƐ ƐĞǀŝĚġŶĐŝĂƐĚĞƋƵĞŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞƐƚĄƐƵũĞŝƚŽăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůŝŶKƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽDƵŶĚŝĂůĚĂ^ĂƷĚĞ;KD^ͿĂŶƵŶĐŝŽƵƋƵĞŽĐŽƌŽŶĂǀşƌƵƐ;Ks/ͲϭϵͿĠƵŵĂ ĂĐƵŵƵůĂĚĂƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐ Ğŵ ŽƵƚƌŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ ƐĆŽ ĐůƵĞŵĚĂĚŽƐŽďƐĞƌǀĄǀĞŝƐƐŽďƌĞŽƐĞǀĞŶƚŽƐĂƐĞŐƵŝƌ͗;ĂͿŝĮĐƵůĚĂĚĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŐŶŝĮĐĂĞŵĞƌŐġŶĐŝĂĚĞƐĂƷĚĞŐůŽďĂů͘ŵϭϭĚĞŵĂƌĕŽĂŵĞƐŵĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĞůĞǀŽƵĂĐůĂƐƐŝĮ- reclassificados para o resultado. ;ŝŝŝͿ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐĚĞƐŝŐŶĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌ ƟǀĂĚŽĞŵŝƐƐŽƌŽƵĚŽĚĞǀĞĚŽƌ͘;ďͿsŝŽůĂĕĆŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ƚĂůĐŽŵŽŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂŽƵ
ĐĂĕĆŽĚŽƐƵƌƚŽƉĂƌĂWĂŶĚĞŵŝĂ͕ĚĞǀŝĚŽĂŽƐĞƵĂůĐĂŶĐĞŐůŽďĂů͘ƐƐĞƐƵƌƚŽĚĞƐĞŶĐĂĚĞŽƵ ũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐEŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͕ĂŽŵƉĂ- ĞǀĞŶƚŽƉĂƐƐĂĚŽ;ǀŝĚĞŝƚĞŵ;ŝŝͿĂĐŝŵĂͿ͘;ĐͿK;ƐͿĐƌĞĚŽƌ;ĞƐͿĚŽĚĞǀĞĚŽƌ͕ƉŽƌŵŽƟǀŽƐĞĐŽĚĞĐŝƐƁĞƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ ĚĞ ŐŽǀĞƌŶŽƐ Ğ ĞŶƟĚĂĚĞƐ ĚŽ ƐĞƚŽƌ ƉƌŝǀĂĚŽ͕ ƋƵĞ ƐŽŵĂĚĂƐ ĂŽ ŶŚŝĂƉŽĚĞĨĂǌĞƌĂŽƉĕĆŽŝƌƌĞǀŽŐĄǀĞů;ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽͿĚĞĚĞƐŝŐŶĂƌŝŶǀĞƐƟ- ŶƀŵŝĐŽƐŽƵĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăĚŝĮĐƵůĚĂĚĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂĚŽĚĞǀĞĚŽƌ͕ĐŽŶĐĞĚĞƵĂŽ
ƐĞƵŝŵƉĂĐƚŽƉŽƚĞŶĐŝĂů͕ĂƵŵĞŶƚŽƵŽŐƌĂƵĚĞŝŶĐĞƌƚĞǌĂƉĂƌĂŽƐĂŐĞŶƚĞƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐĞ ŵĞŶƚŽƐĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞǀĞĚŽƌƵŵĚĞƐĐŽŶƚŽƋƵĞŽĐƌĞĚŽƌŶĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŝĂĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘;ĚͿƉƌŽǀĄǀĞů
ƉŽĚĞŵŐĞƌĂƌŽƐŝŵƉĂĐƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐŶŽƐǀĂůŽƌĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͘ĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ ƋƵĞŽĚĞǀĞĚŽƌĚĞĐůĂƌĞĨĂůġŶĐŝĂŽƵŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂĚĞƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͘;ĞͿKĚĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƐŝƚƵĂĕĆŽĂƚƵĂůĚĂƉĂŶĚĞŵŝĂĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ͕ĞŶƚĞŶĚĞ- ŶĆŽ Ġ ƉĞƌŵŝƟĚĂ ƐĞ Ž ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ Ğŵ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐ ĨŽƌ ŵĂŶƟĚŽ ƉĂƌĂ ƐĂƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵŵĞƌĐĂĚŽĂƟǀŽƉĂƌĂĂƋƵĞůĞĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĚĞǀŝĚŽăƐĚŝĮĐƵůĚĂŵŽƐƋƵĞĂƐƉƌŽũĞĕƁĞƐĚĞƌĞĐĞŝƚĂƐ͕ĚĞƐƉĞƐĂƐĞĚŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐƉĂƌĂŽ ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽŽƵƐĞĨŽƌƵŵĂĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĐŽŶƟŶŐĞŶƚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƉŽƌƵŵĐŽŵƉƌĂ- ĚĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘;ǀŝŝŝͿWŽůşƟĐĂĚĞďĂŝǆĂŽŵƉĂŶŚŝĂďĂŝǆĂƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƋƵĂŶĚŽ
ƉƌſǆŝŵŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞƐƚĄĂĐŽŵƉĂŶŚĂŶĚŽĂƌĞĂůŝĚĂĚĞĞĞŵĐŽŶƐƚĂŶƚĞƌĞǀŝƐĆŽƉĂƌĂƋƵĞ ĚŽƌĞŵƵŵĂĐŽŵďŝŶĂĕĆŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐ͘hŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĠŵĂŶƟĚŽƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ ŚĄŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƋƵĞŝŶĚŝĐĂŵƋƵĞŽĚĞǀĞĚŽƌĞƐƚĄĐŽŵŐƌĂǀĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞ
ƐĞũĂŵƚŽŵĂĚĂƐĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂĂĐŽƌƌĞĕĆŽĚĞƌƵŵŽƐĞƉĂƌĂĂĞƐƚĂ- ƐĞ͗ͻ&ŽƌĂĚƋƵŝƌŝĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂƐĞƌǀĞŶĚŝĚŽĂĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ͘ͻEŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶ- ŶĆŽŚĄƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐƌĞĂůŝƐƚĂƐĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽ͕ƋƵĂŶĚŽŽĚĞǀĞĚŽƌĞƐƚĄĞŵ
ďŝůŝǌĂĕĆŽĞĐŽŶƀŵŝĐĂĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂƋƵĞƐĞĮǌĞƌĞŵŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĂǀĂůŝĂ ƚŽ ŝŶŝĐŝĂů ĨŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƵŵĂ ĐĂƌƚĞŝƌĂ ĚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ ƋƵĞ Ă ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽŽƵĚĞĐůĂƌŽƵĨĂůġŶĐŝĂ͕ŽƵ͕ŶŽĐĂƐŽĚĞĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ͕ƋƵĂŶĚŽŽƐǀĂůŽƌĞƐ
ĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞŽŝŵƉĂĐƚŽĚŽƐƵƌƚŽŶĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŶĂƉŽƐŝĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĮ- ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂ Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ Ğ ƚĞŵ Ƶŵ ƉĂĚƌĆŽ ƌĞĂů ƌĞĐĞŶƚĞ ĚĞ ŽďƚĞŶĕĆŽ ĚĞ ĞƐƚĆŽ ǀĞŶĐŝĚŽƐ ŚĄ ŵĂŝƐ ĚĞ ĚŽŝƐ ĂŶŽƐ͕ Ž ƋƵĞ ŽĐŽƌƌĞƌ ƉƌŝŵĞŝƌŽ͘ KƐ ĂƟǀŽƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ŶĂŶĐĞŝƌĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŵĞĚŝĚĂƐ ůƵĐƌŽƐĂĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ͘ͻ&ŽƌƵŵĚĞƌŝǀĂƟǀŽ;ĞǆĐĞƚŽƉŽƌĚĞƌŝǀĂƟǀŽƋƵĞƐĞũĂƵŵĐŽŶƚƌĂƚŽ ďĂŝǆĂĚŽƐƉŽĚĞŵĂŝŶĚĂĞƐƚĂƌƐƵũĞŝƚŽƐĂĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĞǆĞĐƵĕĆŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƉƌŽapropriadas para mŝƟŐĂƌŽƐŝŵƉĂĐƚŽƐĚŽƐƵƌƚŽŶĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĚĞŐĂƌĂŶƟĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂŽƵƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞŚĞĚŐĞĚĞƐŝŐŶĂĚŽĞĞĨĞƟǀŽͿ͘KƐŝŶǀĞƐƟ- ĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ůĞǀĂŶĚŽĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂŽƉŝŶŝĆŽůĞŐĂů
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘ƚĠĂĚĂƚĂĚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽƉĂƌĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞƐƐĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ ŵĞŶƚŽƐĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƋƵĂŶĚŽĂĚĞƋƵĂĚŽ͘YƵĂůƋƵĞƌǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĂĚŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘;ŝǆͿDĞŶĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐŵĞĚŝĚĂƐĨŽƌĂŵƚŽŵĂĚĂƐ͗YƵĂŶƚŽĂŽƌŝƐĐŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ĐŽŵŽ ĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ ƐĆŽ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐ ĂŽ ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐ ĚŽƐ ĐƵƐƚŽƐ ĚĂ ƐƵƌĂĕĆŽĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐ
ƉůĂŶŽŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝŽĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĂƉƌŽǀĂĚŽƉĂƌĂĞƐƚĞĂŶŽĚĞϮϬϮϭ͕ĂƐŵĂŶƵƚĞŶĕƁĞƐ ƚƌĂŶƐĂĕĆŽ͘^ƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĞůĞƐƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĐŽŵŽƐŐĂŶŚŽƐĞĂƐ ĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐĠƵŵĂĨƵŶĕĆŽĚĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂ͕ƉĞƌĚĂƉŽƌŝŶĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ ĨŽƌĂŵ ĞǆĞĐƵƚĂĚĂƐ ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŵ ƉŽƐƐşǀĞŝƐ ƌĞĚƵĕƁĞƐ ĚĞ ŐĂƐƚŽƐ ƉĂƌĂ ƉĞƌĚĂƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĞ ǀĂƌŝĂĕƁĞƐ ŶŽ ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ Ğŵ ŽƵƚƌŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚŝŵƉůġŶĐŝĂ;ŽƵƐĞũĂ͕ĂĞǆƚĞŶƐĆŽĚĂƉĞƌĚĂƐĞŚŽƵǀĞƌŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂͿĞĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽŶĂ
ƐƵƉĞƌĂƌĞƐƚĞŵŽŵĞŶƚŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĐŽŵĂĚĞƐĆŽĂŽƐƉůĂŶŽƐĚĞĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂĚŽŐŽǀĞƌŶŽ ĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐĞĂĐƵŵƵůĂĚŽƐŶĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ͘KƐŐĂŶŚŽƐŽƵ ŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂ͘ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂĞƉĞƌĚĂƉŽƌŝŶĂĚŝŵƉůġŶĨĞĚĞƌĂů͕ĞƐƚĂĚƵĂůĞŵƵŶŝĐŝƉĂů͘ĞƐƐĞƌĞƐƉĞŝƚŽ͕ŽƐƌŝƐĐŽƐĞŝŶĐĞƌƚĞǌĂƐƋƵĞƐĞĂƉƌĞƐĞŶ- ƉĞƌĚĂƐĂĐƵŵƵůĂĚĂƐŶĆŽƐĞƌĆŽƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐƉĂƌĂŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŶĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚŽƐŝŶǀĞƐ- ĐŝĂƐĞďĂƐĞŝĂŶŽƐĚĂĚŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐĂũƵƐƚĂĚŽƐƉĞůĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂĐĞƌĐĂĚŽĨƵƚƵƌŽ͕ĐŽŶƚĂŵ ŵĂŝƐ ƐĞŶƐşǀĞŝƐ ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƉŽĚĞŵ ĞƐƚĂƌ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ Ă ŝŵƉĂĐƚŽƐ Ğŵ ƌĞĐĞŝƚĂƐ ƟŵĞŶƚŽƐĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐ͖ƉĞůŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ĞůĞƐƐĞƌĆŽƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐƉĂƌĂ ĨŽƌŵĞĚĞƐĐƌŝƚŽĂĐŝŵĂ͘ŵƌĞůĂĕĆŽăĞǆƉŽƐŝĕĆŽŶĂŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂ͕ƉĂƌĂĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƉĞůĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞǀŽůƵŵĞƐĚĞǀĞŶĚĂƐŽƵƉĞůĂƌĞĚƵĕĆŽĚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƉƌŽĚƵƟǀĂƉĞůŽ ůƵĐƌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ͘KƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐƐŽďƌĞĞƐƐĞƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝ- ƌŽƐ͕ĞůĂĠƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉĞůŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůďƌƵƚŽĚŽĂƟǀŽŶĂĚĂƚĂĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽ͖ƉĂƌĂ
ŝƐŽůĂŵĞŶƚŽƐŽĐŝĂůĐŽŵƉƵůƐſƌŝŽ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞǀŝƐĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞŽƐƉůĂŶŽƐĚĞĐŽŶ- ŵŽŶŝĂŝƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂWϰϴ͕ĂŵĞŶŽƐƋƵĞŽƐĚŝǀŝ- ĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞŐĂƌĂŶƟĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽŝŶĐůƵŝŽǀĂůŽƌďĂŝǆĂĚŽŶĂĚĂƚĂĚĞƌĞůĂƚſƟŶŐġŶĐŝĂ͕ ĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĞĚĞĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĚŽŶĞŐſĐŝŽĞĞƐƚĂďĞůĞĐĞũƵŶƚŽĂƐĞƵƐ ĚĞŶĚŽƐĐůĂƌĂŵĞŶƚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵƵŵĂƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĞƉĂƌƚĞĚŽĐƵƐƚŽĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͘ ƌŝŽ͕ũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵƋƵĂŝƐƋƵĞƌǀĂůŽƌĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĂƐĞƌĞŵďĂŝǆĂĚŽƐŶŽĨƵƚƵƌŽŶĂĚĂƚĂ
clientes e fornecedores estratégias para gestão da crise. 2. Resumo das Principais KƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐƐĆŽŝŶĐůƵşĚŽƐŶĂĐŽŶƚĂ͞ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐͲKƵƚƌĂƐ͘͟;ŝǀͿƟǀŽƐĮŶĂŶ- ĚĞŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĐŽŵďĂƐĞŶĂƚĞŶĚġŶĐŝĂŚŝƐƚſƌŝĐĂ͕ŶŽĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĂ
WŽůşƟĐĂƐŽŶƚĄďĞŝƐϮ͘ϭ͘ĞĐůĂƌĂĕƁĞƐĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĐĞŝƌŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽKƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞŶĆŽĂƚĞŶĚĞŵĂŽƐ ŽŵƉĂŶŚŝĂĚĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĨƵƚƵƌĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐĚŽƐĚĞǀĞĚŽƌĞƐĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĨŽƌĂŵĞůĂďŽƌĂĚĂƐĞĞƐƚĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ critérios de mensurados ao cuƐƚŽ ĂŵŽƌƟǌĂĚŽ ŽƵ ĂŽ ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ŽƵƚƌŽƐ ĞŵŽƵƚƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂĐĞƌĐĂĚŽĨƵƚƵƌŽƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͘WĂƌĂĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ĂƉĞƌĚĂĚĞ
ĐŽŵĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝů͕ďĞŵĐŽŵŽĐŽŵŽƐƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ;ǀĞƌŝƚĞŶƐ;ŝͿĂ;ŝŝͿĂĐŝŵĂͿƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌ crédito esperada ĠĞƐƟŵĂĚĂĐŽŵŽĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞƚŽĚŽƐŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĐŽŶƚƌĂƚĠĐŶŝĐŽƐĞŵŝƟĚŽƐƉĞůŽŽŵŝƚġĚĞWƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐŽŶƚĄďĞŝƐͲW͕ĂƉƌŽǀĂĚŽƐƉĞůŽ ŵĞŝŽ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ ƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞ͗ ͻ KƐ ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ Ğŵ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ƉĂƚƌŝŵŽ- ƚƵĂŝƐƋƵĞƐĆŽĚĞǀŝĚŽƐĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĐŽŶƚƌĂƚŽĞƚŽĚŽƐŽƐŇƵǆŽƐĚĞ
ŽŶƐĞůŚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞͲ&͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞĐůĂƌĂƋƵĞƚŽĚĂƐĂƐŝŶ- ŶŝĂŝƐƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ĂŵĞŶŽƐƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂ ĐĂŝǆĂƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƉĞƌĂƌĞĐĞďĞƌ͕ĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽƐĐŽŵďĂƐĞŶĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂ
ĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉƌſƉƌŝĂƐĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĞƐŽŵĞŶƚĞĞůĂƐ͕ĞƐƚĆŽ ĚĞƐŝŐŶĞƵŵŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐƋƵĞŶĆŽƐĞũĂŵĂŶƟĚŽƉĂƌĂ ŽƌŝŐŝŶĂů͘WĂƌĂƵŵǀĂůŽƌĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƵƐĂĚŽƐŶĂĚĞƚĞƌƐĞŶĚŽĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĂƐĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŶĂƐƵĂŐĞƐƚĆŽ͘ ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽŶĞŵƐĞũĂƵŵĂĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĐŽŶƟŶŐĞŶƚĞĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞƵŵĂĐŽŵďŝŶĂ- ŵŝŶĂĕĆŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐĞƐƚĆŽĞŵůŝŶŚĂĐŽŵŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƵƐĂĚŽƐ
2.2. Bases de elaboração ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ĕĆŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐŶŽƌĞĐŽŶŚĞ- ŶĂŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽWϬϲ;ZϮͿͲ
ĞƐƚĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĞŵZĞĂŝƐ;ZΨͿ͕ƋƵĞĠĂŵŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞĞůĂďŽ- ĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů;ǀŝĚĞŝƚĞŵ;ŝŝŝͿĂĐŝŵĂͿ͘ͻKƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂƋƵĞŶĆŽĂƚĞŶĚĞŵ KƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽDĞƌĐĂŶƟů͘WĂƌĂƵŵĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞŐĂƌĂŶƟĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ƵŵĂ
ƌĂĚĂƐĐŽŵďĂƐĞŶŽĐƵƐƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕ĞǆĐĞƚŽƐĞŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƐ- ĂŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽŽƵĂŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽ ǀĞǌƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĠŽďƌŝŐĂĚŽĂĞĨĞƚƵĂƌƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĂƉĞŶĂƐĞŵĐĂƐŽĚĞŝŶĂĚŝŵĐƌŝƚŽŶĂƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂƐĞŐƵŝƌ͘KĐƵƐƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽŐĞƌĂůŵĞŶƚĞĠďĂƐĞĂĚŽŶŽǀĂůŽƌ ǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ;ǀŝĚĞŝƚĞŶƐ;ŝͿĞ;ŝŝͿĂĐŝŵĂͿƐĆŽ ƉůġŶĐŝĂ ƉĞůŽ ĚĞǀĞĚŽƌ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƋƵĞ Ġ ŐĂƌĂŶƟĚŽ͕ Ă
ũƵƐƚŽĚĂƐĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕƁĞƐƉĂŐĂƐĞŵƚƌŽĐĂĚĞĂƟǀŽƐ͘KƌĞƐƵŵŽĚĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉŽůş- ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂ ƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĞƐƉĞƌĂĚĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĞƐƉĞƌĂĚŽƐƉĂƌĂƌĞĞŵďŽůƟĐĂƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ĂĚŽƚĂĚĂƐ ŶĂ ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ ĚşǀŝĚĂƋƵĞĂƚĞŶĚĞŵĂŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽŽƵĂŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐ ƐĂƌŽĚĞƚĞŶƚŽƌĚĂƉĞƌĚĂĚĞĐƌĠĚŝƚŽŝŶĐŽƌƌŝĚĂ͕ĚĞĚƵǌŝĚŽƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌǀĂůŽƌƋƵĞĂŽŵĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĠĐŽŵŽƐĞŐƵĞ͗Ϯ͘ϯ͘ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂCompreendem os ĚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐƉŽĚĞŵƐĞƌ ƉĂŶŚŝĂĞƐƉĞƌĂƌĞĐĞďĞƌĚŽĚĞƚĞŶƚŽƌ͕ĚŽĚĞǀĞĚŽƌŽƵĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌĂƉĂƌƚĞ͘^ĞĂŽŵƐĂůĚŽƐĚĞĐĂŝǆĂ͕ĚĞƉſƐŝƚŽƐďĂŶĐĄƌŝŽƐăǀŝƐƚĂĞĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂnceiras designadas pela ĚĞƐŝŐŶĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůƐĞ ƉĂŶŚŝĂ ŵĞŶƐƵƌŽƵ Ă ƉƌŽǀŝƐĆŽ ƉĂƌĂ ƉĞƌĚĂƐ ƉĂƌĂ Ƶŵ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ Ğŵ ǀĂůŽƌ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŶĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĐŽŵŽĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͘ƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶ- ĞƐƐĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽĞůŝŵŝŶĂƌŽƵƌĞĚƵǌŝƌƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞƵŵĂŝŶĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĞŵĞŶƐƵ- ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞăWĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂƷƟůŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ŵĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂ
ĐĞŝƌĂƐ ƉŽƐƐƵĞŵ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ƌĞƐŐĂƚĞ ĚĞ ĂƚĠ ϵϬ ĚŝĂƐ ĚĂ ĚĂƚĂ ĚĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ͕ ƚġŵ ůŝƋƵŝĚĞǌ ƌĂĕĆŽŽƵƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ;ĚĞƐŝŐŶĂĚĂ͞ĚĞƐĐĂƐĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚĄďŝů͟ͿƋƵĞƐƵƌŐŝƌŝĂĚĂŵĞŶ- ŶĂĚĂƚĂĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽĂƚƵĂůƋƵĞĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐƉĂƌĂĂWĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂƷƟůŶĆŽƐĆŽŵĂŝƐ
ŝŵĞĚŝĂƚĂĞĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚĂƐĂƵŵŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞƌŝƐĐŽĚĞŵƵĚĂŶĕĂĚĞǀĂůŽƌ͘KĐĄůĐƵůŽĚŽ ƐƵƌĂĕĆŽĚŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐŽƵĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐŐĂŶŚŽƐĞƉĞƌĚĂƐƐŽďƌĞĞƐƐĞƐ ĂƚĞŶĚŝĚĂƐ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂŵĞŶƐƵƌĂĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĞŵǀĂůŽƌĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞăW
ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ĚĂƐ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ ƋƵĂŶĚŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ Ġ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ůĞǀĂŶĚŽͲƐĞ ĂƟǀŽƐ Ğ ƉĂƐƐŝǀŽƐ Ğŵ ďĂƐĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͘  ŽŵƉĂŶŚŝĂ ŶĆŽ ĚĞƐŝŐŶŽƵ ŶĞŶŚƵŵ ĚŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϭϮŵĞƐĞƐŶĂĚĂƚĂĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽĂƚƵĂů͕ĞǆĐĞƚŽƉĞůŽƐĂƟǀŽƐĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐ
ĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĞƐƚĂƐƐĞƌĞŵƉƌŽŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵƵŵŵŽŶƚĂŶƚĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĂĚşǀŝĚĂĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ. KƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂŽ ƋƵĂŝƐĂĂďŽƌĚĂŐĞŵƐŝŵƉůŝĮĐĂĚĂĨŽŝƵƟůŝǌĂĚĂ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĐŽŶŚĞĐĞƵŵŐĂŶŚŽŽƵ
ĚĞĐĂŝǆĂĞĞƐƚĂƌĞŵƐƵũĞŝƚĂƐĂƵŵŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞƌŝƐĐŽĚĞŵƵĚĂŶĕĂĚĞǀĂůŽƌ͘KĐĄůĐƵůŽ ǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽŶŽĮŶĂůĚĞĐĂĚĂƉĞ- ƉĞƌĚĂƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƉĂƌĂƚŽĚŽƐŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞƐƐĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ĠĞĨĞƚƵĂĚŽůĞǀĂŶĚŽͲƐĞ ƌşŽĚŽĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŐĂŶŚŽƐŽƵƉĞƌĚĂƐĚĞǀĂůŽƌũƵƐƚŽƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞ- ŶĂŶĐĞŝƌŽƐĐŽŵƵŵĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂũƵƐƚĞĂŽƐĞƵǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŵĂĐŽŶƚĂ
em consideração as cotações ou informações de mercado que possibilitem tal cálculo. cidos no resultado na medida em que não façam parƚĞĚĞƵŵĂƌĞůĂĕĆŽĚĞŚĞĚŐĞĚĞ- ĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐ͕ĞǆĐĞƚŽƉĞůŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂƋƵĞ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͕ ďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ƉŽƌ ĐŽƚĂƐ ĚĞ ĨƵŶĚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟ- ƐŝŐŶĂĚĂ'ĂŶŚŽŽƵƉĞƌĚĂĚĞǀĂƌŝĂĕĆŽĐĂŵďŝĂů͗KǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ƐĆŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͕ƉĂƌĂŽƐ
ŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĂĐŝŵĂĚĞϵϬĚŝĂƐĂƉĂƌƟƌĚĂĚĂƚĂĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽ͘ƐƚĆŽĐůĂƐƐŝĮ- denominados em moeda estrangeira é determinado naquela moeda estrangeira e ƋƵĂŝƐĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĞŵŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐĞĂĐƵĐĂĚĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞƐƵĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĐŽŵŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐƉĞůĂĚŵŝŶŝƐ- ĐŽŶǀĞƌƟĚŽĐŽŵďĂƐĞŶĂƚĂǆĂăǀŝƐƚĂŶŽĮŶĂůĚĞĐĂĚĂƉĞƌşŽĚŽĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽ͘ƐƉĞĐŝĮĐĂ- ŵƵůĂĚĂŶĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ͕ĞŶĆŽƌĞĚƵǌŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽ
ƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞƉĞŶĚĞĚĂŶĂƚƵƌĞǌĂĞĚĂĮŶĂůŝĚĂĚĞĚŽƐĂƟǀŽƐ ŵĞŶƚĞ͗ͻWĂƌĂĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽƋƵĞŶĆŽĨĂǌĞŵƉĂƌ- ĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŶŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘Ϯ͘ϰ͘ϭ͘ĂŝǆĂĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐA CompaĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞĠĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂŶĂĚĂƚĂĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͘Ϯ͘ϰ͘/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮ- ƚĞ ĚĞ ƵŵĂ ƌĞůĂĕĆŽ ĚĞ ŚĞĚŐĞ ĚĞƐŝŐŶĂĚĂ͕ ĂƐ ǀĂƌŝĂĕƁĞƐ ĐĂŵďŝĂŝƐ ƐĆŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐ ŶŽ ŶŚŝĂďĂŝǆĂƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĂƉĞŶĂƐƋƵĂŶĚŽŽƐĂƟǀŽƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽĂŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂ
nanceiros KƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚĂ ƌĞƐƵůƚĂĚŽŶĂƌƵďƌŝĐĂ͞ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͘͟ͻWĂƌĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂŵĞŶƐƵƌĂ- ĚŽĂƟǀŽĞǆƉŝƌĂŵ͕ŽƵƋƵĂŶĚŽĂŽŵƉĂŶŚŝĂƚƌĂŶƐĨĞƌĞŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůControladora e de suas controladas quando forem parte das disposições contratuais ĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐƋƵĞŶĆŽĨĂǌĞŵƉĂƌƚĞĚĞ ŵĞŶƚĞƚŽĚŽƐŽƐƌŝƐĐŽƐĞďĞŶĞİĐŝŽƐĚĂƟƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽĂƟǀŽƉĂƌĂŽƵƚƌĂĞŶƟĚĂĚĞ͘^ĞĂ
ĚŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͘KƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƉĞůŽ ƵŵĂƌĞůĂĕĆŽĚĞŚĞĚŐĞĚĞƐŝŐŶĂĚĂ͕ĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĐĂŵďŝĂŝƐƐŽďƌĞŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽĚŽ ŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽƚƌĂŶƐĨĞƌĞŽƵƌĞƚĠŵƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƚŽĚŽƐŽƐƌŝƐĐŽƐĞďĞŶĞĨşĐŝŽƐĚĂ
ǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͘KƐĐƵƐƚŽƐĚĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂƚƌŝďƵşǀĞŝƐăĂƋƵŝƐŝĕĆŽŽƵĞŵŝƐƐĆŽĚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĂĚşǀŝĚĂƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŶĂƌƵďƌŝĐĂ͞ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝ- ƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĞĐŽŶƚŝŶƵĂĂĐŽŶƚƌŽůĂƌŽĂƚŝǀŽƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĐŽŶŚĞĐĞƐƵĂ
ĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ;ĞǆĐĞƚŽƉŽƌĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĂŽ ƌŽ͘͟KƵƚƌĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĐĂŵďŝĂŝƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐĞŵŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐŶĂ ƉĂƌĐĞůĂ ƌĞƟĚĂ ŶŽ ĂƟǀŽ Ğ Ƶŵ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ƉĂƐƐŝǀŽ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ƋƵĞ Ă
ǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽͿƐĆŽĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐĂŽŽƵĚĞĚƵǌŝĚŽƐĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƐ ƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ͘ͻWĂƌĂĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂ- ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƉŽĚĞ ƚĞƌ ƋƵĞ ƉĂŐĂƌ͘ ^Ğ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƌĞƚĠŵ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ
ĂƟǀŽƐŽƵƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ƐĞĂƉůŝĐĄǀĞů͕ŶŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͘KƐĐƵƐƚŽƐĚĂ ůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƋƵĞŶĆŽĨĂǌĞŵƉĂƌƚĞĚĞƵŵĂƌĞůĂĕĆŽĚĞŚĞĚŐĞĚĞƐŝŐ- ƌŝƐĐŽƐĞďĞŶĞİĐŝŽƐĚĂƟƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚĞƵŵĂƟǀŽƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƟŶƵĂĂ
ƚƌĂŶƐĂĕĆŽĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂƚƌŝďƵşǀĞŝƐăĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂŽǀĂůŽƌ ŶĂĚĂ͕ĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĐĂŵďŝĂŝƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŶĂƌƵďƌŝĐĂ͞ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝ- ƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌŽĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞƌĞĐŽŶŚĞĐĞĂŝŶĚĂƵŵĞŵƉƌĠƐƟŵŽŐĂƌĂŶƟĚŽĞŵƌĞůĂĕĆŽ
ũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ƟǀŽƐĮ- ŶĂŶĐĞŝƌŽ͘͟ͻWĂƌĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞ ĂŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƌĞĐĞďŝĚŽƐ͘EĂďĂŝǆĂĚĞƵŵĂƟǀŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟnanceirosdŽĚĂƐĂƐĐŽŵƉƌĂƐŽƵǀĞŶĚĂƐƌĞŐƵůĂƌĞƐĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝ- ŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͕ĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐĐĂŵďŝĂŝƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐĞŵŽƵƚƌŽƐƌĞ- ǌĂĚŽ͕ĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽĂƟǀŽĞĂƐŽŵĂĚĂĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽƌĞĐĞďŝĚĂ
ĚĂƐĞďĂŝǆĂĚĂƐŶĂĚĂƚĂĚĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͘ƐĐŽŵƉƌĂƐŽƵǀĞŶĚĂƐƌĞŐƵůĂƌĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵ ƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐŶĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ͘ZĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌ ĞĂƌĞĐĞďĞƌĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ŶĂďĂŝǆĂĚĞƵŵŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
ĂĐŽŵƉƌĂƐŽƵǀĞŶĚĂƐĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞƌĞƋƵĞƌĞŵĂĞŶƚƌĞŐĂĚĞĂƟǀŽƐĚĞŶƚƌŽ ƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĐŽŶŚĞĐĞƵŵĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐ ĞŵƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĂĚşǀŝĚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĚŽƉƌĂǌŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŶŽƌŵĂŽƵƉƌĄƟĐĂĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͘dŽĚŽƐŽƐĂƟǀŽƐĮ- ĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞƌĂĚĂƐ;͞W͟ͿƐŽďƌĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂŵĞŶƐƵ- ĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ͕ŽŐĂŶŚŽŽƵĂƉĞƌĚĂĂĐƵŵƵůĂĚĂĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂĐƵŵƵůĂĚĂŶĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞ
ŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ƐĆŽ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐ ŶĂ ƐƵĂ ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞ ĂŽ ƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽŽƵĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶ- ƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĠƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƉĂƌĂŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ŶĂďĂŝǆĂ
ĐƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽŽƵĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͕ĚĞƉĞŶĚĞŶĚŽĚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝ- ƚĞƐ͕ǀĂůŽƌĞƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ǀĂůŽƌĞƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐĞĂƟǀŽƐĚĞĐŽŶ- ĚĞƵŵŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĞŵƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƉƚŽƵŶŽƌĞĐŽros. ůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐKƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĂĚşǀŝĚĂƋƵĞĂƚĞŶĚĞŵăƐĐŽŶ- ƚƌĂƚŽ͕ďĞŵĐŽŵŽĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞŐĂƌĂŶƟĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͘KǀĂůŽƌĚĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞ- ŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůƉŽƌŵĞŶƐƵƌĂƌĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶ-
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ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐĠĨĞŝƚĂĂŶƵĂůŵĞŶƚĞƉĞůĂƐƐƵĂƐ ŶĆŽĠĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚĂĐŽŵŽƵŵĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĞƉĂƌĂĚŽ͕ƐĞŶĚŽ͕ŶĞƐƐĞĐĂƐŽ͕ŽƉĂƐƐŝǀŽĚĞ ;ZΨϯ͘ϮϭϵĞŵϮϬϮϬͿ͕ƋƵĞĐŽŶƚĞŵƉůĂĐƌĠĚŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐĚŽƐŚŽ- ;ŝͿƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞĠĐĂůĐƵůĂĚĂĐŽŵďĂƐĞĞŵĚĂĚŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕ƉŽƌƚĂůŚĆŽĚĞƉůĂŶƚĂĕĆŽ͕
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ ƐĞŶĚŽ Ž ŐĂŶŚŽ ŽƵ Ă ƉĞƌĚĂ ŶĂ ǀĂƌŝĂĕĆŽ ĚŽ ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽ ŶŽ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƌĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽĐŽŵďĂƐĞŶŽƉƌĂǌŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ ŶŽƌĄƌŝŽƐĚĞġǆŝƚŽĞĚĂŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞW/^ͬK&/E^ƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌĚĂƐĂƚƵĂůŝǌĂĕões e no ĞŵƋƵĞĐĂĚĂƵŵƉŽƐƐƵŝƵŵĂĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞĞŵƌĞůĂĕĆŽĂƐŽůŽ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŐĞŶĠƟĐŽ͕ĐůŝŵĂ͕
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞŵƋƵĞŽĐŽƌƌĞŵŶĂƌƵďƌŝĐĂ͞sĂƌŝĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐ ŵŽĚŝĮĐĂĚŽĚĞƐĐŽŶƚĂŶĚŽͲƐĞŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƌĞǀŝƐĂĚŽƐƵƐĂŶĚŽĂƚĂǆĂ ͞ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͟ŽǀĂůŽƌĚĞZΨϮ͘ϳϯϲ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐŵĞƐŵŽƐŝŶĐŽƌ- ĞƚĐ͘;ŝŝͿKƐƉƌĞĕŽƐĚŽĕƷĐĂƌdŽƚĂůZĞĐƵƉĞƌĄǀĞůͲdZƐĆŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĐŽŵďĂƐĞŶĂ
ďŝŽůſŐŝĐŽƐ͕͟ŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘KĂƵŵĞŶƚŽŽƵĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ ĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽƌĞǀŝƐĂĚĂŶĂĚĂƚĂĞĨĞƟǀĂĚĂŵŽĚŝĮĐĂĕĆŽ͘KƐĂƟǀŽƐĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽŝŶ- ƌŝĚĂƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞϮϬϮϭůşƋƵŝĚĂĚĞWŝƐͬŽĮŶƐ͘;ΎΎΎͿŽƚŽƚĂůZΨϭϰ͘ϭϴϳ;ZΨϭ͘ϰϬϵĞŵ ƉƌŽũĞĕĆŽĚŽƐƉƌĞĕŽƐĨƵƚƵƌŽƐĚŽĂĕƷĐĂƌŶĞŐŽĐŝĂĚŽĞŵďŽůƐĂĚĞǀĂůŽƌĞƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƵĠĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉĞůĂǀĂƌŝĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƐǀĂůŽƌĞƐũƵƐƚŽƐĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐŶŽŝŶşĐŝŽĞ ĐůƵĞŵĂŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽŝŶŝĐŝĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĞŽƐƉĂŐĂ- ϮϬϮϬͿŽǀĂůŽƌĚĞZΨϴ͘ϮϳϱƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂ;ŝͿƐĂůĚŽŶĞŐĂƟǀŽĚĞ/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂWĞƐƐŽĂ ďůŝĐĂĕĆŽĚĂŽůƐĂĚĞsĂůŽƌĞƐĚĞEŽǀĂzŽƌŬĞĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽƉƌĞĕŽĨƵƚƵƌŽĚŽĞƚĂŶŽů͘;ŝŝŝͿ
ŶŽĮŵĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂǀĂůŝĂĚŽ͘Ϯ͘ϳ͘/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐǀĂůŝĂĚŽƐƉĞůŽŵĠƚŽ- ŵĞŶƚŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĞĨĞƚƵĂĚŽƐŶĂŽƵĂŶƚĞƐĚĂĚĂƚĂĚĞŝŶşĐŝŽ͕ĚĞĚƵǌŝĚŽƐĚĞĞǀĞŶ- :ƵƌşĚŝĐĂͲ/ZW:ĞŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ^ŽĐŝĂůƐŽďƌĞŽ>ƵĐƌŽͲ^>>ĂƉƵƌĂĚŽĞŵϮϬϮϭ͕ƋƵĞƐĞƌĆŽ ƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽĐƵƐƚŽŵĠĚŝŽƉŽŶĚĞƌĂĚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů͕ĐĂůĐƵůĂĚŽĐŽŵ
ĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ĐŽŵďĂƐĞŶŽƐďĂůĂŶĕŽƐůĞǀĂŶƚĂĚŽƐƉĞůĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ƚƵĂŝƐŝŶĐĞŶƟǀŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƌĞĐĞďŝĚŽƐĞĞǀĞŶƚƵĂŝƐĐƵƐƚŽƐĚŝƌĞƚŽƐŝŶŝĐŝĂŝƐ͘ƐƐĞƐ compensados tão logo entregue a Escrituração Contábil Fiscal Digital - ECF do ano ďĂƐĞŶĂƚĂǆĂĚĞƌŝƐĐŽĞŶŽƉĞƌĮůĚĞĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽĚŽƐĞƚŽƌƐƵĐƌŽĞŶĞƌŐĠƟĐŽŶŽƌĂƐŝů͘
ŶĂŵĞƐŵĂĚĂƚĂͲďĂƐĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘2.8. Imobilizado ĂƟǀŽƐƐĆŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĚĞĚƵǌŝĚŽĚĂĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĂĐƵŵƵ- ĐĂůĞŶĚĄƌŝŽĚĞϮϬϮϭĞ;ŝŝͿZΨϱ͘ϵϭϮŝŶĚĠďŝƚŽĚĞ/ZW:Ğ^>>ĂƉƵƌĂĚŽƐĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĐƵůƚƵƌĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĠŝŶŝĐŝĂĚĂƉĞůŽƉůĂŶƟŽĚĞŵƵĚĂƐĞŵƚĞƌƌĂƐƉƌſƉƌŝĂƐĞĚĞƚĞƌŽŵƉƌĞĞŶĚĞ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƚĞƌƌĞŶŽƐ͕ ĞĚŝĮĐĂĕƁĞƐ Ğ ďĞŶĨĞŝƚŽƌŝĂƐ͕ ƌĞƐĞƌǀĂƚſƌŝŽƐ͕ ůĂĚĂĞĚĂƐƉĞƌĚĂƐƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĂĐƵŵƵůĂĚĂƐ͘^ĞŵƉƌĞƋƵĞĂŽŵ- ĚĂ ĞǆĐůƵƐĆŽ ĚŽƐ ũƵƌŽƐ ^ĞůŝĐ ĚĞ ƐƵĂƐ ďĂƐĞƐ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽ ĚĞ ƉĞƌşŽĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĐĞŝƌŽƐ͕ĞŽƉƌŝŵĞŝƌŽĐŽƌƚĞŽĐŽƌƌĞĂƉſƐƵŵƉĞƌşŽĚŽĚĞϭϮĂϭϴŵĞƐĞƐĚŽƉůĂŶƟŽ͕ƋƵĂŶĚŽ
ƚĂŶƋƵĞƐĞƚŽŶĠŝƐĞĂƐŵĄƋƵŝŶĂƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƉƌŽĚƵƟǀŽ͘ĞŵŽŶƐƚƌĂĚŽ ƉĂŶŚŝĂ Ğ ƐƵĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ĂƐƐƵŵŝƌĞŵ ƵŵĂ ŽďƌŝŐĂĕĆŽ ĐŽŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽƐ ĐƵƐƚŽƐ ƉĂƌĂ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ ŶĂ ŶŽƚĂ ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ ŶǑ Ϯϲ͘ ϵ͘ ƟǀŽƐ ŝŽůſŐŝĐŽƐ KƐ ĂƟǀŽƐ ďŝŽůſŐŝĐŽƐ ĚĞ ĂĐĂŶĂĠĐŽƌƚĂĚĂĞĂƉůĂŶƚĂƉŽƌƚĂĚŽƌĂŽƵƌĂŝǌ;͞ƐŽƋƵĞŝƌĂ͟ͿĐŽŶƟŶƵĂŶŽƐŽůŽ͘ƉſƐĐĂĚĂ
ĂŽǀĂůŽƌĚĞĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽĞŵϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϬϵ͕ĚĞĚƵǌŝĚŽĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞƉĞƌ- ĚĞƐŵŽŶƚĂƌĞƌĞŵŽǀĞƌƵŵĂƟǀŽĂƌƌĞŶĚĂĚŽ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂƌŽůŽĐĂůŶŽƋƵĂůŽĂƟǀŽĞƐƟǀĞƌůŽ- ƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵ͗;ĂͿĐƵůƟǀŽĚĞƐŽũĂ͕ŵŝůŚŽ͕ĂůŐŽĚĆŽ͕ĨĞŝũĆŽĞŵĂŵŽŶĂ ĐŽƌƚĞŽƵĂŶŽͬƐĂĨƌĂ͕ĂƐŽƋƵĞŝƌĂƚƌĂƚĂĚĂĐƌĞƐĐĞŶŽǀĂŵĞŶƚĞ͕ĚĂŶĚŽĞŵŵĠĚŝĂƵŵƚŽƚĂůĚĞ
ĚĂƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĂĐƵŵƵůĂĚŽ͕ƋƵĂŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͘^ĆŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ ĐĂůŝǌĂĚŽŽƵƌĞƚŽƌŶĂƌŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂƟǀŽăĐŽŶĚŝĕĆŽĞǆŝŐŝĚĂƐĞŐƵŶĚŽŽƐƚĞƌŵŽƐĞ ƉĞůĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂĞ;ďͿĐƵůƟǀŽĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌƉĞůĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞ ĐŝŶĐŽƐĂĨƌĂƐ͘ƉůĂŶƚĂƉŽƌƚĂĚŽƌĂĚĂĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌͲƐŽƋƵĞŝƌĂĠĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂĐŽŵŽĂƟǀŽ
ĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚŽƐĐƵƐƚŽƐĚĂƐŝŵŽďŝůŝǌĂĕƁĞƐĞŵĂŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ŶŽĐĂƐŽĚĞĂƟǀŽƐƋƵĂůŝĮĐĄ- ĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ĂƉƌŽǀŝƐĆŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĞŵĞŶƐƵƌĂĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵ do Xingu para abastecimento de matéria-prima na produção de aguardente da Com- ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƉĞůŽĐƵƐƚŽĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ĞŽĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽĐŽŶƐƵŵşǀĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĞůĂ
ĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĂƐĞƌĐŽůŚŝĚĂ;͞ĐĂŶĂĞŵƉĠ͟ͿĞƐƚĄŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĞĐůĂƐƐŝĮǀĞŝƐ͕ŽƐĐƵƐƚŽƐĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽƐ͘dĂŝƐŝŵŽďŝůŝǌĂĕƁĞƐƐĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂƐŶĂƐ Ă/^ϯϳ;WϮϱͿ͘EĂŵĞĚŝĚĂĞŵƋƵĞŽƐĐƵƐƚŽƐƐĞƌĞĨĞƌĞŵĂŽĂƟǀŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽ͕ ƉĂŶŚŝĂ͘ĂͿŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐƐĂůĚŽƐ
Consolidado ĐĂĚŽŶŽĂƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͘>ĂǀŽƵƌĂĚĞƐŽũĂ Em 31/12/2021 e de 2020, as seguintes prinĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐĂĚĞƋƵĂĚĂƐĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƋƵĂŶĚŽĐŽŶĐůƵşĚĂƐĞƉƌŽŶƚĂƐƉĂƌĂŽƵƐŽƉƌĞƚĞŶ- ŽƐĐƵƐƚŽƐƐĆŽŝŶĐůƵşĚŽƐŶŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂƟǀŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽ͕ĂŵĞŶŽƐƋƵĞĞƐƐĞƐ
31.12.21
31.12.20
ĚŝĚŽ͘ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĞƐƐĞƐĂƟǀŽƐŝŶŝĐŝĂͲƐĞƋƵĂŶĚŽĞƐƚĞƐĞƐƚĆŽƉƌŽŶƚŽƐƉĂƌĂŽƵƐŽ͖ŽƐ ĐƵƐƚŽƐƐĞũĂŵŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐƉĂƌĂƉƌŽĚƵǌŝƌĞƐƚŽƋƵĞƐ͘KƐĂƟǀŽƐĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽƐĆŽĚĞƉƌĞYƵĂŶƟĚĂĚĞ
Valor YƵĂŶƟĚĂĚĞ
Valor ĐŝƉĂŝƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐĨŽƌĂŵƵƟůŝǌĂĚĂƐŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĂůĂǀŽƵƌĂĚĞƐŽũĂ͗
2021
2020
ƚĞƌƌĞŶŽƐŶĆŽƐŽĨƌĞŵĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ͘ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĐŽŵďĂƐĞŶĂǀŝĚĂƷƟů ĐŝĂĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĞĂǀŝĚĂƷƟůĚŽĂƟǀŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽ͕ƋƵĂů >ĂǀŽƵƌĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ;ŚĞĐƚĂƌĞƐͲŚĂͿϮ͘ϴϲϵ 12.764
1.277
3.163
8.531
8.692
8.531 50.414
8.692
34.821 ƌĞĂƚŽƚĂůĞƐƟŵĂĚĂĚĂĐŽůŚĞŝƚĂ;ŚĂͿ
ĞƐƟŵĂĚĂĚĞĐĂĚĂĂƟǀŽƉĞůŽŵĠƚŽĚŽůŝŶĞĂƌ͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞŽǀĂůŽƌĚŽĐƵƐƚŽŵĞŶŽƐŽƐĞƵ ĨŽƌŽŵĞŶŽƌ͘^ĞŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌĂƟƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂƟǀŽŽƵŽ >ĂǀŽƵƌĂĚĞƐŽũĂ;ŚĞĐƚĂƌĞƐͲŚĂͿ;ŝͿ
56,60
54,70
2.155
6 WƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞƉƌĞǀŝƐƚĂ;ƐĐͬŚĂͿ;ŝͿ
ǀĂůŽƌƌĞƐŝĚƵĂů͕ĂƉſƐƐƵĂǀŝĚĂƷƟů͕ƐĞũĂŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞďĂŝǆĂĚŽ;ĞǆĐĞƚŽƉĂƌĂƚĞƌƌĞŶŽƐͿ͘ ĐƵƐƚŽ ĚŽ ĂƟǀŽ ĚĞ ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĞ ƵƐŽ ƌĞŇĞƟƌ ƋƵĞ Ž 'ƌƵƉŽ ĞƐƉĞƌĂ ĞǆĞƌĐĞƌ ƵŵĂ ŽƉĕĆŽ ĚĞ >ĂǀŽƵƌĂĚĞŵŝůŚŽ;ŚĞĐƚĂƌĞƐͲŚĂͿ;ŝŝͿ
134,63
94,33
>ĂǀŽƵƌĂĚĞĂůŐŽĚĆŽ;ŚĞĐƚĂƌĞƐͲŚĂͿ;ŝŝŝͿ28,2
19 WƌĞĕŽŵĠĚŝŽ;ĞŵƌĞĂŝƐͬƐĐͿ
ǀŝĚĂƷƟůĞƐƟŵĂĚĂ͕ŽƐǀĂůŽƌĞƐƌĞƐŝĚƵĂŝƐĞŽƐŵĠƚŽĚŽƐĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽƐĆŽƌĞǀŝƐĂĚŽƐŶŽ ĐŽŵƉƌĂĚĞĂĕƁĞƐ͕ŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂƟǀŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽĠĚĞƉƌĞĐŝĂĚŽĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂ dŽƚĂůĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
ϴ͕ϴϴй
ϴ͕ϲϮй
63.178
38.009 dĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽ;ŝŝͿ
ũĂŶĞŝƌŽ
ũĂŶĞŝƌŽ
ĮŵĚĞĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĞŽĞĨĞŝƚŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŵƵĚĂŶĕĂƐŶĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĠĐŽŶƚĂďŝůŝ- ƷƟůĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂƟǀŽ͘ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĐŽŵĞĕĂŶĂĚĂƚĂĚĞŝŶşĐŝŽĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶ- ƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
63.178
38.009 WƌĞǀŝƐĆŽĚĞŝŶşĐŝŽĚĂĐŽůŚĞŝƚĂ;ŝŝŝͿ
63.178
38.009 ;ŝͿƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞĠĐĂůĐƵůĂĚĂĐŽŵďĂƐĞĞŵĚĂĚŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕ƉŽƌƚĂůŚĆŽĚĞƉůĂŶƚĂǌĂĚŽƉƌŽƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ƐĚĞƉƌĞĐŝĂĕƁĞƐƐĆŽĐĂůĐƵůĂĚĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽƐ ƚŽ͘KƐĂƟǀŽƐĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĐŽŵŽƵŵĂůŝŶŚĂƐĞƉĂƌĂĚĂŶŽďĂůĂŶĕŽ dŽƚĂůĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
ĕĆŽ͕ĞŵƋƵĞĐĂĚĂƵŵƉŽƐƐƵŝƵŵĂĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞĞŵƌĞůĂĕĆŽĂƐŽůŽ͕ŵĂƚĞƌŝĂůŐĞŶĠƟĐŽ͕
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐĂŶŽƐĐŽŵŽǀŝĚĂƷƟůͲĞĐŽŶƀŵŝĐĂĞƐƟŵĂĚĂĚŽƐďĞŶƐ͗
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĂƉůŝĐĂŵĂ/^ϯϲ;WϬϭ;ZϭͿͿƉĂƌĂĚĞƚĞƌ- ďͿDŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐƐĂůĚŽƐ
sŝĚĂƷƟůŵĠĚŝĂĞŵŶŽƐ ŵŝŶĂƌƐĞŽĂƟǀŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽĞƐƚĄƐƵũĞŝƚŽăƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĞĐŽŶƚĂďŝConsolidado ĐůŝŵĂ͕ĞƚĐ͘;ŝŝͿƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽĐƵƐƚŽŵĠĚŝŽƉŽŶĚĞƌĂĚŽĚŽĐĂƉŝƚĂů͕
ĚŝĮĐĂĕƁĞƐ
10 a 50 ůŝǌĂƌĞǀĞŶƚƵĂŝƐƉĞƌĚĂƐƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƐĐƌŝƚŽ
Cana>ĂǀŽƵ- Demais
ĐĂůĐƵůĂĚŽĐŽŵďĂƐĞŶĂƚĂǆĂĚĞƌŝƐĐŽĞŽƉĞƌĮůĚĞĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽĚŽƐĞƚŽƌŶŽƌĂƐŝů͘
ĞŶĨĞŝƚŽƌŝĂƐ
3 a 50
-dera de ůĂǀŽƵ;ŝŝŝͿKƉĞƌşŽĚŽĚĞĐƵůƟǀŽƉƌĞǀŝƐƚŽĠĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞƋƵĂƚƌŽŵĞƐĞƐĞĚĞĐŽůŚĞŝƚĂ͕
DĄƋƵŝŶĂƐ͕ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĞŝŶƐƚĂůĂĕƁĞƐ
2 a 20 ŶĂƉŽůşƟĐĂƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĂŽ͞/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͘͟ůƵŐƵĠŝƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐƋƵĞŶĆŽĚĞƉĞŶĚĞŵĚĞƵŵ
-açúcar
Soja Milho feijão
ras
Total ĚĞƚƌġƐŵĞƐĞƐ͕ĐŽŵŝŶşĐŝŽĞŵũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϮϮ͘KŵŽĚĞůŽĞĂƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐŶĂ
DĄƋƵŝŶĂƐĞŝŵƉůĞŵĞŶƚŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ
4 a 10 şŶĚŝĐĞŽƵƵŵĂƚĂǆĂŶĆŽĨĂǌĞŵƉĂƌƚĞĚĂŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚŽƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĞĂƟ- Saldo em 31/12/2019
3.225 20.228
23.453
ZĞƐĞƌǀĂƚſƌŝŽƐ͕ƚŽŶĞŝƐĞƚĂŶƋƵĞƐ
3 a 72 ǀŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽ͘KƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĐŽŵŽĚĞƐƉĞƐĂ sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
524
9.303
346
;ϭϭͿ 10.162 ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂŵĞůŚŽƌĞƐƟŵĂƟǀĂĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŶŽ
Contentores e recipientes
7 a 19 ŶŽƉĞƌşŽĚŽŶŽƋƵĂůŽĞǀĞŶƚŽŽƵĂĐŽŶĚŝĕĆŽƋƵĞƌĞƐƵůƚŽƵŶĞƐƐĞƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐŽĐŽƌƌĞĞ 'ĂƐƚŽƐĐŽŵƉůĂŶƟŽ
4.336 26.264 2.470 1.567
295 34.932 ĮŵĚĞĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽĞƐĆŽƌĞǀŝƐĂĚŽƐĂŶƵĂůŵĞŶƚĞƉŽƌŽĐĂƐŝĆŽĚĞƐƵĂƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽĞ͕
sĂƐŝůŚĂŵĞƐĚĞǀŝĚƌŽ
3
ƵƐƚŽĚĞǀĞŶĚĂƐ
;ϰ͘ϵϮϮͿ
;ϮϬ͘ϵϳϰͿ
;Ϯ͘ϰϲϰͿ
;ϭ͘ϮϰϰͿ
;Ϯϵ͘ϲϬϰͿ
ƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ĂũƵƐƚĂĚŽƐ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŶĚŽ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚĞǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞŶşǀĞů
ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂ
5 a 8 ƐĆŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐŶĂƌƵďƌŝĐĂ͞KƵƚƌĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐ͟ŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ;ǀĞƌŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϮϰͿ͘ WƌŽĚƵƚŽƐĐŽůŚŝĚŽƐĞ
ϯ͗ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ƉĂƌĂŽƐĂƟǀŽƐŽƵƉĂƐƐŝǀŽƐ͕ƋƵĞ
ĂŶĂǀŝĂŝƐ
5 ŽŵŽĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƉƌĄƟĐŽ͕Ă/&Z^ϭϲ;WϬϲ;ZϮͿͿƉĞƌŵŝƚĞƋƵĞŽĂƌƌĞŶĚĂƚĄƌŝŽŶĆŽƐĞƉĂ- transferidospara os estoques
- ;ϲϲϵͿ ;ϮϲϱͿ
;ϵϯϰͿ
KƐ ǀĂůŽƌĞƐ ƌĞƐŝĚƵĂŝƐ Ğ Ă ǀŝĚĂ ƷƟů ĚŽƐ ĂƟǀŽƐ ƐĆŽ ƌĞǀŝƐĂĚŽƐ Ğ ĂũƵƐƚĂĚŽƐ͕ ƐĞ ĂƉƌŽƉƌŝĂ- ƌĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞŶĆŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĞ͕ĞŵǀĞǌĚŝƐƐŽ͕ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĞƋƵĂůƋƵĞƌĂƌƌĞŶĚĂ- Saldo em 31/12/2020
3.163 34.821
6
19 38.009 ŶĆŽƐĆŽďĂƐĞĂĚĂƐŶŽƐĚĂĚŽƐĂĚŽƚĂĚŽƐƉĞůŽŵĞƌĐĂĚŽ;ŽƵƐĞũĂ͕ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐŶĆŽŽďƐĞƌ5.135
5.993
- ;ϮϵϯͿ
11 10.846 ǀĄǀĞŝƐͿ͘10. Precatórios a Receber ŵŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͕ĨŽŝĞǆƉĞĚŝĚŽƉƌĞĐĂƚſƌŝŽ͕ĚĞĚŽ͕ ŶŽ Įŵ ĚĞ ĐĂĚĂ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘ hŵ ŝƚĞŵ ĚŽ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ Ġ ďĂŝǆĂĚŽ ĂƉſƐ ĂůŝĞŶĂĕĆŽ ŽƵ ŵĞŶƚŽĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞŶĆŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĐŽŵŽƵŵĐŽŶƚƌĂƚŽƷŶŝ- sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
'ĂƐƚŽƐĐŽŵƉůĂŶƟŽ
9.252 37.870 5.431 4.320
935 57.808 ĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞĐƌĠĚŝƚŽĂƉƵƌĂĚŽƉĞůŽĚŽƚƌąŶƐŝƚŽĞŵũƵůŐĂĚŽ͕ĐĞƌƟĮĐĂĚŽĞŵŵĂŝŽĚĞϮϬϮϬ͕
ƋƵĂŶĚŽŶĆŽŚĄďĞŶĞİĐŝŽƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐĨƵƚƵƌŽƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚŽƵƐŽĐŽŶơŶƵŽĚŽĂƟǀŽ͘ ĐŽ͘ K 'ƌƵƉŽ ŶĆŽ ƵƐŽƵ ĞƐƐĞ ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ ƉƌĄƟĐŽ͘ WĂƌĂ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ƋƵĞ ĐŽŶƚĞŶŚĂŵ Ƶŵ ƵƐƚŽĚĞǀĞŶĚĂƐ
;ϰ͘ϳϴϲͿ ;Ϯϴ͘ϮϳϬͿ ;ϱ͘ϰϯϳͿ ;ϯ͘ϳϵϳͿ ;ϵϲϱͿ ;ϰϯ͘ϮϱϱͿ ĚĂĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůƋƵĞĚŝƐĐƵƟƵĂŝŶĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞĚĂƚĂǆĂĚĞƌĞƐƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĚĞĐƵƐYƵĂŝƐƋƵĞƌŐĂŶŚŽƐŽƵƉĞƌĚĂƐŶĂǀĞŶĚĂŽƵďĂŝǆĂĚĞƵŵŝƚĞŵĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐĆŽĚĞƚĞƌ- componente de arrendamento e um ou mais arrendamentos adicionais ou componen- WƌŽĚƵƚŽƐĐŽůŚŝĚŽƐĞ
ŵŝŶĂĚŽƐƉĞůĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽƐǀĂůŽƌĞƐƌĞĐĞďŝĚŽƐŶĂǀĞŶĚĂĞŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽĂƟǀŽ tes de não arrendamento, o Grupo aloca a contraprestação no contrato para cada com- transferidos para os estoques
;ϮϯϬͿ
;ϮϯϬͿ ƚŽƐĚĞƐĞůŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĞ/W/͕ƉĂŐŽƐƉĞůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂDͲEŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞŶŽǀĞŵ12.764 50.414
- 63.178 ďƌŽĚĞϭϵϵϴĂŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϳ͕ĐƵũŽǀĂůŽƌĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĠĚĞZΨϮϳ͘ϴϯϬ;ZΨϮϳ͘ϰϳϯʹ
ĞƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶĂƌƵďƌŝĐĂ͞KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ͕͟ŶĂ ƉŽŶĞŶƚĞĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĐŽŵďĂƐĞŶŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽƉƌĞĕŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞ Saldo em 31/12/2021
demonstração do resultado. Ϯ͘ϵ͘/ŶƚĂŶŐşǀĞůZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĞůĂƐůŝĐĞŶĕĂƐĚĞƐŽŌǁĂƌĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ Ğ ƉƌĞĕŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƚŽƚĂů ĚŽƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĚĞ ŶĆŽ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͘ KƐ ŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ͕ĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵƉŽƐƐƵŝϮ͘ϴϲϵŚĂ;ϭ͘ϮϳϳŚĂĞŵϮϬϮϬͿĚĞ ϮϬϮϬͿ͘KŝŶĚĠďŝƚŽĨŽŝƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞϮϬϮϬƐŽďĂƌƵďƌŝĐĂ͞KƵƚƌŽƐZĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐ͕ĂƐƋƵĂŝƐƐĆŽĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚĂƐĐŽŵďĂƐĞŶŽƐĐƵƐƚŽƐŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐƉĂƌĂĂĚƋƵŝƌŝƌŽƐ ĐĄůĐƵůŽƐĞƐƚĆŽĚĞƚĂůŚĂĚŽƐŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϭϯ͘Ϯ͘ϮϮ͘ZĞĐĞŝƚĂƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝ- ĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌƉůĂŶƚĂĚĂƐĞŶĚŽ͗;ŝͿϰϵϭŚĂ;ϰϵϭŚĂĞŵϮϬϮϬͿĞŵƚĞƌƌĂƐƉƌſƉƌŝĂƐ͖Ğ;ŝŝͿ KƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͟ŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϮϱ͘ϰϴϱ;ǀĂůŽƌĂƚƵĂůŝǌĂĚŽůşƋƵŝĚŽĚŽƐŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐĚĞġǆŝƚŽ
ras
ƌĞĐĞŝƚĂĞĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞũƵƌŽƐĞĂƚƵĂůŝǌĂĕƁĞƐŵŽŶĞƚĄƌŝĂƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐŶŽƌĞƐƵůϮ͘ϯϳϴŚĂ;ϳϴϲŚĂĞŵϮϬϮϬͿĞŵƚĞƌƌĂƐĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ĂƋƵĂů͕ƋƵĂŶĚŽĐŽůŚŝĚĂ͕ƐĞƌĄŝŶƚĞ- ĞĚĂŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞW/^ĞK&/E^ƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌĚĂĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽͿ͘ϭϭ͘/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵ
ƐŽŌǁĂƌĞƐĞĨĂǌĞƌĐŽŵƋƵĞĞůĞƐĞƐƚĞũĂŵƉƌŽŶƚŽƐƉĂƌĂƐĞƌƵƟůŝǌĂĚŽƐ͘ƐƐĞƐĐƵƐƚŽƐƐĆŽ
ĂŵŽƌƟǌĂĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞƐƵĂǀŝĚĂƷƟůĞƐƟŵĄǀĞůĚĞƚƌġƐĂĐŝŶĐŽĂŶŽƐ͘KƐĐƵƐƚŽƐĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐ ƚĂĚŽƉĞůŽŵĠƚŽĚŽĞĨĞƟǀŽ͘Ϯ͘Ϯϯ͘ĞŶĞİĐŝŽƐĂĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽ- ŐƌĂůŵĞŶƚĞǀĞŶĚŝĚĂăĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͕ƋƵĞĂƵƟůŝǌĂƌĄĐŽŵŽŵĂƚĠƌŝĂͲƉƌŝŵĂŶĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞ Controladas ĂͿŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐƐĂůĚŽƐ
31.12.2021
31.12.20
ă ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ĚĞ ƐŽŌǁĂƌĞƐ ƐĆŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ĐŽŵŽ ĚĞƐƉĞƐĂ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐ͘ ůĂĚĂƐĐŽŶĐĞĚĞŵĂƐĞƵƐĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐďĞŶĞİĐŝŽƐĚĞƐĞŐƵƌŽĚĞǀŝĚĂ͕ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂŵĠĚŝĐĂ͕ ĐĂĐŚĂĕĂ͘ƐƐĞĂƟǀŽĞƐƚĄĂǀĂůŝĂĚŽƉĞůŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͕ŵĞŶŽƐĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞǀĞŶĚĂƐ͘ŵ
Vale do
Centro
Ϯ͘ϭϬ͘ZĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞĂƟǀŽƐ;͞impairment”) EŽĮŵĚĞĐĂĚĂĞǆĞƌ- ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐĂ͕ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂĨĂƌŵĂĐġƵƟĐĂ͕ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ƉůĂŶŽĚĞƉƌĞǀŝĚġŶĐŝĂ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ͕ŽĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂĠĐŽŵƉŽƐƚŽƉĞůĂůĂǀŽƵƌĂ
Xingu
da Mata
Total
Total
ĐşĐŝŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƌĞǀŝƐĂŵŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚĞƐĞƵƐĂƟǀŽƐĚĞǀŝĚĂ ƉƌŝǀĂĚĂĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘ĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞƐƐĞƐďĞŶĞİĐŝŽƐŽďĞĚĞĐĞĂŽƌĞŐŝ- ĚĞƐŽũĂ͕ĐƵůƟǀĂĚĂĞŵϴ͘ϱϯϭŚĂ;ϮϬϮϬͲϴ͘ϲϵϮŚĂͿ͕ĐŽŵĐŽůŚĞŝƚĂƉƌĞǀŝƐƚĂƉĂƌĂŽƐŵĞƐĞƐ /ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
46.977
115.034
162.011
148.411
ůŽŶŐĂƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƐĞŚĄŝŶĚŝĐĂĕĆŽĚĞƋƵĞƚĂŝƐĂƟǀŽƐƐŽĨƌĞƌĂŵĂůŐƵŵĂƉĞƌĚĂƉŽƌ ŵĞĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂĞĐĞƐƐĂŶŽƚĠƌŵŝŶŽĚŽǀşŶĐƵůŽĞŵƉƌĞŐĂơĐŝŽ͘2.24. Adoção de no- ĚĞũĂŶĞŝƌŽĂŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϮ͕ĨŽŝƚĂŵďĠŵƌĞĂůŝǌĂĚŽŽƉůĂŶƟŽĚĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐƵůƚƵƌĂƐ͗;ŝͿ ďͿ ĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂ ĨƵƚƵƌŽ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ŵ ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϴ͕ ĨŽŝ ĮƌŵĂĚŽ /ŶƐƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘^ĞŚŽƵǀĞƌƚĂůŝŶĚŝĐĂĕĆŽ͕ŽŵŽŶƚĂŶƚĞƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚŽĂƟ- ǀŽƐƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ͕ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐĚĞƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĞŵŝƟĚŽƐƉĞůŽ ŵŝůŚŽĞŵƵŵĂĄƌĞĂĚĞϮ͘ϬϱϳŚĂ;ϮϬϮϬʹϭ͘ϱϬϬŚĂͿ͕;ŝŝͿĂůŐŽĚĆŽĞŵƵŵĂĄƌĞĂĚĞϮϵŚĂ trumento de Acordo de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com a ComǀŽƐĞƌĄĞƐƟŵĂĚŽĐŽŵŽŵŽŶƚĂŶƚĞƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞƵŵĂƟǀŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĞĂŽŵ- IASB e CPC ŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽĂĚŽƚŽƵĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂŵĞŶƚĞĂƐ/&Z^ƐŶŽǀĂƐĞƌĞǀŝƐĂĚĂƐĂ ;ϮϬϮϬͲϯϬŚĄͿ͖;ŝŝŝͿĨĞŝũĆŽĞŵƵŵĂĄƌĞĂĚĞϳϵϬŚĂ;ϮϬϮϬͲϴϲϱŚĄͿĞ;ŝǀͿŵĂŵŽŶĂĞŵ ƉĂŶŚŝĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞŽƋƵĂůĞƐƚĂƐĞŽďƌŝŐĂĂĞĨĞƚƵĂƌĂĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞĂƚĠZΨϯϲ͘ϱϳϬăĐŽŶƐĞŐƵŝƌ͕ũĄĞŵŝƟĚĂƐĞĂŝŶĚĂŶĆŽǀŝŐĞŶƚĞƐ͗
ƵŵĂĄƌĞĂĚĞϭϭϲŚĂ͕ĐƵũĂƐĐŽůŚĞŝƚĂƐĨŽƌĂŵƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĞŵϮϬϮϭ͘ĐͿĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽǀĂƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĐĂůĐƵůĂƌĆŽŽŵŽŶƚĂŶƚĞƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĂƵŶŝĚĂĚĞŐĞƌĂĚŽƌĂĚĞ
ƚƌŽůĂĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂĂơƚƵůŽĚĞĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂĨƵƚƵƌŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů͘EŽ
ƉůŝĐĄǀĞůăƉĞƌşůŽƌũƵƐƚŽKǀĂůŽƌũƵƐƚŽĠĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽŶŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůĚŽĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽĞƌĞĐĂŝǆĂăƋƵĂůƉĞƌƚĞŶĐĞŽĂƟǀŽ͘YƵĂŶĚŽƵŵĂďĂƐĞĚĞĂůŽĐĂĕĆŽƌĂǌŽĄǀĞůĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ
odos anuais com ŵĞŶƐƵƌĂĚŽŶĂĚĂƚĂͲďĂƐĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘KŐĂŶŚŽŽƵĂƉĞƌĚĂŶĂǀĂƌŝĂ- ĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ͕ŶĆŽĨŽƌĂŵĐŽŶĐĞĚŝĚŽƐĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂĨƵƚƵƌŽ
ƉƵĚĞƌƐĞƌŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂ͕ŽƐĂƟǀŽƐĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐƚĂŵďĠŵƐĞƌĆŽĂůŽĐĂĚŽƐĂĐĂĚĂƵŶŝĚĂĚĞ
Descrição
início em ou após ĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĞŵĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽĠĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉĞůĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĞ ĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů͘KƐĂůĚŽĚŽƐĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐĞĨĞƚƵĂĚŽƐĞŵϮϬϮϬŶŽǀĂůŽƌZΨϰ͘ϳϬϬ͕
ŐĞƌĂĚŽƌĂĚĞĐĂŝǆĂŽƵĂŽŵĞŶŽƌŐƌƵƉŽĚĞƵŶŝĚĂĚĞƐŐĞƌĂĚŽƌĂƐĚĞĐĂŝǆĂ͕ƉŽĚĞŶĚŽƵŵĂ Pronunciamento
/&Z^ϭϬͲĞŵŽŶƐƚƌĂŽƐĐƵƐƚŽƐŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐŶĂĨŽƌŵĂĕĆŽĂƚĠŽŵŽŵĞŶƚŽĚĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ĚĞĚƵǌŝĚŽĚĂƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ĨŽŝ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ ĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽ Ğŵ Ăďƌŝů ĚĞ ϮϬϮϭ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ƵŵĂ ŶŽǀĂ
ďĂƐĞĚĞĂůŽĐĂĕĆŽƌĂǌŽĄǀĞůĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐĞƌŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂ͘KŵŽŶƚĂŶƚĞƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĠ
ções Consolidadas e sĞŶĚĂŽƵŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞƟǀŽƐĞŶƚƌĞƵŵ
ǀĂƌŝĂĕƁĞƐĂĐƵŵƵůĂĚĂƐĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ƐĞŶĚŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽŶĂƌƵ- ĐŽƚĂĂĐĂĚĂZΨϭ͕ϬϬŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽ͕ĞůĞǀĂŶĚŽŽĐĂƉŝƚĂůĚĞZΨϲϯ͘ϲϴϯƉĂƌĂZΨϲϴ͘ϯϴϯ͘
ŽŵĂŝŽƌǀĂůŽƌĞŶƚƌĞŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽŵĞŶŽƐŽƐĐƵƐƚŽƐĂŝŶĐŽƌƌĞƌƉĞůĂǀĞŶĚĂŽƵƉĞůŽƵƐŽ͘
2021
2020
/^Ϯϴ;ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐͿ /ŶǀĞƐƟĚŽƌĞƐƵĂŽůŝŐĂĚĂŽƵ:ŽŝŶƚsĞŶƚƵƌĞ ^ĞŵĚĞĮŶŝĕĆŽ
ďƌŝĐĂ͞sĂƌŝĂĕĆŽŶŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ͕͟ŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘ EŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
EĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌĞŵƵƐŽ͕ŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĨƵƚƵƌŽƐĞƐƟŵĂĚŽƐƐĆŽĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽƐ
4.700
15.500
ůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞWĂƐƐŝǀŽƐĐŽŵŽ
ŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐ͕ĂĞƐƟŵĂƟǀĂĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͕ŵĞŶŽƐĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞ Adiantamentos recebidos
4.700
ĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞƉŽƌƵŵĂƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽ͕ĂŶƚĞƐĚŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐ͕ƋƵĞƌĞŇŝƚĂƵŵĂĂǀĂ- Alterações à IAS 1 circulantes ou Não Circulantes
01/01/2023
;ϰ͘ϳϬϬͿ
;ϭϱ͘ϱϬϬͿ
ǀĞŶĚĂ͕ ĂƉƌŽǆŝŵĂͲƐĞ ĚŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ǀĂůŽƌ ĚĞ ĐƵƐƚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂĕĆŽ ĂƚĠ ĂƋƵĞůĞ ŵŽ- Aumento de capital
ůŝĂĕĆŽĂƚƵĂůĚĞŵĞƌĐĂĚŽĚŽǀĂůŽƌĚĂŵŽĞĚĂŶŽƚĞŵƉŽĞŽƐƌŝƐĐŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐĚŽĂƟǀŽ͕ ůƚĞƌĂĕƁĞƐă/&Z^ϯ ZĞĨĞƌġŶĐŝĂăƐƚƌƵƚƵƌĂŽŶĐĞŝƚƵĂů
01/01/2022
EŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
4.700
ŵĞŶƚŽ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞƋƵĂŶĚŽƵŵĂƉĞƋƵĞŶĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽďŝŽůſŐŝĐĂŽĐŽƌƌĞĚĞƐĚĞŽ
/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽZĞĐƵƌƐŽƐ
ƉĂƌĂŽƋƵĂůĂĞƐƟŵĂƟǀĂĚĞŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĨƵƚƵƌŽƐŶĆŽĨŽŝĂũƵƐƚĂĚĂ͘^ĞŽŵŽŶƚĂŶƚĞ
momento inicial ou quando não se espera que o impacto dessa transformação sobre o ĐͿDŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
01/01/2022
ƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞƵŵĂƟǀŽ;ŽƵƵŵĂƵŶŝĚĂĚĞŐĞƌĂĚŽƌĂĚĞĐĂŝǆĂͿĐĂůĐƵůĂĚŽĨŽƌŵĞŶŽƌƋƵĞ Alterações à IAS 16 ŶƚĞƐĚŽhƐŽWƌĞƚĞŶĚŝĚŽ
Vale
Centro
Contratos Onerosos Custo de
ƉƌĞĕŽƐĞũĂŵĂƚĞƌŝĂůĞ͕ŶĞƐƐĞƐĐĂƐŽƐ͕ŽƐŐĂƐƚŽƐŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐƉŽĚĞŵƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĂǀĂůŝĂĚŽƐ
ƐĞƵǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝů͕ĞƐƚĞ;ŽƵĂƵŶŝĚĂĚĞŐĞƌĂĚŽƌĂĚĞĐĂŝǆĂͿƐĞƌĄƌĞĚƵǌŝĚŽĂŽƐĞƵǀĂůŽƌƌĞdo Xingu
da Mata
Total
ĂŽĐƵƐƚŽ͘KǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐĠĨŽƌŵĂĚŽƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĞůĂĐƵůƚƵƌĂ
01/01/2022
ĐƵƉĞƌĄǀĞů͘ƉĞƌĚĂƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞŶŽ Alterações à IAS 37 Cumprimento do Contrato
^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
41.647
97.129
138.776
ůƚĞƌĂĕƁĞƐă/&Z^ϭͲĚŽĕĆŽ/ŶŝĐŝĂůĚĂƐ
ĚĞƐŽũĂĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĞĂďĂŝǆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐŶĂ ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
1.181
4.553
5.734
ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘YƵĂŶĚŽĂƉĞƌĚĂƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĠƌĞǀĞƌƟĚĂƐƵďƐĞƋƵĞŶDĞůŚŽƌŝĂƐŶƵĂŝƐĂŽ Normas Internacionais de Contabilidade,
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĞƐƐĂƐĐƵůƚƵƌĂƐ͗>ĂǀŽƵƌĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌŵǀŝƌƚƵĚĞ ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
;ϳϵϵͿ
;ϳϵϵͿ
ƚĞŵĞŶƚĞ͕ŽĐŽƌƌĞŽĂƵŵĞŶƚŽĚŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽĂƟǀŽƉĂƌĂĂŶŽǀĂĞƐƟŵĂƟǀĂĚĞƐĞƵ
ŝĐůŽĚĞ/&Z^ƐϮϬϭϴ /&Z^ϵ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕/&Z^ϭϲ
Adiantamento para futuro aumento de capital
4.700
4.700
ĚĂŝŶĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞŵĞƌĐĂĚŽĂƟǀŽƉĂƌĂůĂǀŽƵƌĂƐĞŵĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ
ǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŶĆŽĞǆĐĞĚĂŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůƋƵĞƚĞƌŝĂƐŝĚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ
^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ
42.029
106.382
148.411
2020
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ƉƌĞŵŝƐƐĂƐĨŽƌĂŵƵƟůŝǌĂĚĂƐŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĂĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͗
ĐĂƐŽŶĞŶŚƵŵĂƉĞƌĚĂƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůƟǀĞƐƐĞƐŝĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĞŵ
4.948
8.652
13.600
31.12.21
31.12.20 ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
46.977
115.034
162.011
ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘ƌĞǀĞƌƐĆŽĚĂƉĞƌĚĂĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞŶŽƌĞƐƵůƚĂ-  ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĞƐƚĄ ĂǀĂůŝĂŶĚŽ ƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐ ŝŵƉĂĐƚŽƐ Ğ͕ ŶĞƐƚĞ ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ŶĆŽ ƐĞ ĞƐ- ƌĞĂĞƐƚŝŵĂĚĂĚĞĐŽůŚĞŝƚĂ;ŚĂͿ
2.869
1.277 ^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭ
do. Ϯ͘ϭϭ͘ƵƐƚŽƐĚŽƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐYƵĂŶĚŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ŽƐĐƵƐƚŽƐĚĞ ƉĞƌĂƋƵĞĂĂĚŽĕĆŽĚĂƐŶŽƌŵĂƐůŝƐƚĂĚĂƐĂĐŝŵĂƚĞŶŚĂƵŵŝŵƉĂĐƚŽƌĞůĞǀĂŶƚĞƐŽďƌĞĂƐ WƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞƉƌĞǀŝƐƚĂ;ƚͬŚĂͿ;ŝͿ
70,89
65,19 ;ΎͿŵĂďƌŝůĚĞϮϬϮϭ͕ĨŽŝĞĨĞƚƵĂĚĂĂůƚĞƌĂĕĆŽŶŽĐŽŶƚƌĂƚŽƐŽĐŝĂůĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ Centro
120
120 ĚĂDĂƚĂƉĂƌĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϰ͘ϳϬϬ;ZΨϭϱ͘ϱϬϬĞŵϮϬϮϬͿ͘
ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĂƚƌŝďƵşĚŽƐĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞăĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͕ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽŽƵƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞĂƟǀŽƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŵƉĞƌşŽĚŽƐĨƵƚƵƌŽƐ͘3. Critérios de Consolidação As de- YƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞdZƉŽƌƚŽŶĞůĂĚĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ;ŬŐͿ
1,09
0,81 12. Imobilizado Composição dos saldos
ƋƵĂůŝĮĐĂĚŽƐ͕ŽƐƋƵĂŝƐůĞǀĂŵ͕ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ƵŵƉĞƌşŽĚŽĚĞƚĞŵƉŽƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůƉĂƌĂ ŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐŝŶĐůƵĞŵĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŵ- WƌĞĕŽŵĠĚŝŽƉƌŽũĞƚĂĚŽĚĞdZ͕ĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞ;ZΨͿ;ŝŝͿ
dĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽ;ŝŝŝͿ
ϴ͕ϴϴй
ϴ͕ϲϮй
ĮĐĂƌĞŵƉƌŽŶƚŽƐƉĂƌĂƵƐŽ͕ƐĆŽŝŶĐůƵşĚŽƐŶŽĐƵƐƚŽĚĞƚĂŝƐĂƟǀŽƐĂƚĠĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞĞƐ- ƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐĂƐĞŐƵŝƌ͕ĂƐƐŝŵĚĞĮŶŝĚĂƐƉŽƌƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂ
Controladora
ƚĞũĂŵ ƉƌŽŶƚŽƐ ƉĂƌĂ Ž ƵƐŽ ƉƌĞƚĞŶĚŝĚŽ͕ ƋƵĂŶĚŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů͘ KƐ ŐĂŶŚŽƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĂ ƚĞŵŽƉŽĚĞƌĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌĂƐƉŽůşƟĐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞƐƐĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉĂƌĂ
Depreciação
WƌŽǀŝƐĆŽƉͬ
Depreciação
WƌŽǀŝƐĆŽƉͬ
ĂƉůŝĐĂĕĆŽƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŽďƟĚŽƐĐŽŵĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐƋƵĞĮŶĂŶĐŝĂƌĆŽƵŵĂƟǀŽ ĂƵĨĞƌŝƌďĞŶĞİĐŝŽƐĚĞƐƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͘ƐĞŐƵŝƌƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŽƐĚĞƚĂůŚĞƐĚĂƐĐŽŶCusto Total
acumulada
perdas
31.12.21
Custo Total
acumulada
perdas
31.12.20
ƋƵĂůŝĮĐĄǀĞů ƐĆŽ ĚĞĚƵǌŝĚŽƐ ĚŽƐ ĞŶĐĂƌŐŽƐ ĐŽŵ ĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ ƋƵĂůŝĮĐĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ĐĂƉŝƚĂ- ƚƌŽůĂĚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶŽĮŵĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͗
15.200
15.200
15.200
15.200
Vale do Xingu
Centro da Mata Terras e terrenos
ĚŝĮĐĂĕƁĞƐĞďĞŶĨĞŝƚŽƌŝĂƐ
128.723
;ϱϲ͘ϭϳϴͿ
72.545
128.677
;ϱϯ͘ϱϬϭͿ
75.176
ůŝǌĂĕĆŽ͘ Ϯ͘ϭϮ͘ KƵƚƌŽƐ ĂƟǀŽƐ Ğ ƉĂƐƐŝǀŽƐ ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐ Ğ ŶĆŽ ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐ Demonstrados
2021
2020
2021
2020
174.957
;ϭϮϵ͘ϯϵϵͿ
45.558
168.942
;ϭϮϰ͘ϬϴϱͿ
44.857
ƉĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĐƵƐƚŽ͕ĚĞĚƵǌŝĚŽƐĚĞƉƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂĂũƵƐƚĞĂŽǀĂůŽƌĚĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ;ĂƟ- ƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
28.139 19.771 80.220
60.672 DĄƋƵŝŶĂƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ
55.789
;ϯϰ͘ϴϴϯͿ
20.906
56.119
;ϯϯ͘ϴϴϰͿ
22.235
82.723 43.089 158.491 141.293 ZĞƐĞƌǀĂƚſƌŝŽƐĞƚŽŶĠŝƐ
ǀŽƐͿ͕ĞƉĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŽƵĐĂůĐƵůĄǀĞŝƐ;ƉĂƐƐŝǀŽƐͿ͘KƐĚŝƌĞŝƚŽƐĞĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
18.375
;ϭϭ͘ϯϴϵͿ
;ϭͿ
6.985
20.594
;ϭϬ͘ϭϲϲͿ
;ϴϴͿ
10.340
110.862 62.860 238.711 201.965 Contentores e recipientes
ƐƵũĞŝƚŽƐăǀĂƌŝĂĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂƐĆŽĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐĂƚĠŽĮŵĚĞĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽ ƟǀŽƚŽƚĂů
ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂ
3.717
;ϯ͘ϯϮϬͿ
397
3.564
;ϯ͘ϭϳϰͿ
390
WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
21.234
4.678 46.478
38.722
14.184
;ϵ͘ϬϵϯͿ
5.091
12.865
;ϴ͘ϲϭϵͿ
4.246
ŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐĞŵŵŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ͕ƋƵĂŶĚŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ƐĆŽĐŽŶ- WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
42.651 16.153 77.199
56.861 DĄƋƵŝŶĂƐĞŝŵƉůĞŵĞŶƚŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ
4.819
;ϯ͘ϰϵϮͿ
1.327
4.550
;ϰ͘ϯϬϴͿ
242
ǀĞƌƟĚŽƐƉĂƌĂƌĞĂŝƐ;ZΨͿăƐƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽĞŵǀŝŐŽƌŶĂƋƵĞůĂĚĂƚĂ. As contrapartidas WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
46.977 42.029 115.034 106.382 sĞşĐƵůŽƐ
DſǀĞŝƐ͕ƵƚĞŶƐşůŝŽƐĞŽƵƚƌŽƐ
2.525
;Ϯ͘ϭϲϲͿ
359
2.441
;Ϯ͘ϭϳϵͿ
262
110.862 62.860 238.711 201.965
ĚĞƐƐĂƐĂƚƵĂůŝǌĂĕƁĞƐƐĆŽƌĞĨůĞƚŝĚĂƐĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ. 2.13. Pro- dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĞĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
Total em operação
418.289
;Ϯϰϵ͘ϵϮϬͿ
;ϭͿ
168.368
412.952
;Ϯϯϵ͘ϵϭϲͿ
;ϴϴͿ
172.948
ZĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂĚĞǀĞŶĚĂƐ
14.552
15.823
63.862
35.869
ǀŝƐƁĞƐZĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐƉĂƌĂŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ;ůĞŐĂůŽƵƉƌĞƐƵŵŝĚĂͿƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĞ
Obras em andamento
3.915
3.915
2.205
2.205
ƵƐƚŽĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐǀĞŶĚŝĚŽƐ
Total
422.204
;Ϯϰϵ͘ϵϮϬͿ
;ϭͿ
172.283
415.157
;Ϯϯϵ͘ϵϭϲͿ
;ϴϴͿ
175.152
ĞǀĞŶƚŽƐƉĂƐƐĂĚŽƐ͕ĞŵƋƵĞƐĞũĂƉŽƐƐşǀĞůĞƐƟŵĂƌŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶĮĄǀĞůĞĐƵũĂ
ĞƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐ
;ϭϭ͘ϲϯϲͿ ;ϭϰ͘ϮϳϰͿ ;ϰϱ͘ϭϴϴͿ ;Ϯϴ͘ϮϵϵͿ
Consolidado
ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽƐĞũĂƉƌŽǀĄǀĞů͘KǀĂůŽƌƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽĐŽŵŽƉƌŽǀŝƐĆŽĠĂŵĞůŚŽƌĞƐƟŵĂƟǀĂĚĂƐ sĂƌŝĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
5.135
524
5.711
9.638
Depreciação
WƌŽǀŝƐĆŽƉͬ
Depreciação
WƌŽǀŝƐĆŽƉͬ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕƁĞƐƌĞƋƵĞƌŝĚĂƐƉĂƌĂůŝƋƵŝĚĂƌĂŽďƌŝŐĂĕĆŽŶŽĮŵĚĞĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽĂƉƌĞƐĞŶ- Despesas operacionais
;ϭϰϰͿ
;ϭϵϱͿ ;ϱ͘ϳϴϭͿ ;ϯ͘ϴϰϭͿ
Custo Total
acumulada
perdas
31.12.21
Custo Total
acumulada
perdas
31.12.20
;ϰϯϴͿ
;ϭϮϱͿ ;ϱ͘ϰϱϰͿ ;ϲ͘ϰϵϯͿ
ƚĂĚŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽƐƌŝƐĐŽƐĞĂƐŝŶĐĞƌƚĞǌĂƐƌĞůĂƟǀŽƐăŽďƌŝŐĂĕĆŽ͘YƵĂŶĚŽĂƉƌŽǀŝƐĆŽ ZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
Terras
e
terrenos
15.200
15.200
15.200
15.200
;Ϯ͘ϱϮϭͿ
;ϱϳϮͿ ;ϰ͘ϰϵϴͿ ;Ϯ͘ϯϮϭͿ
ĠŵĞŶƐƵƌĂĚĂĐŽŵďĂƐĞŶŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĞƐƟŵĂĚŽƐƉĂƌĂůŝƋƵŝĚĄͲůŽƐ͕ƐĞƵǀĂůŽƌĐŽŶ- Imposto de renda e contribuição social
140.348
;ϱϵ͘ϭϯϳͿ
;ϭϬϵͿ
81.102
139.927
;ϱϲ͘ϭϮϮͿ
;ϭϯϲͿ
83.669
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
4.948
1.181
8.652
4.553 ĚŝĮĐĂĕƁĞƐĞďĞŶĨĞŝƚŽƌŝĂƐ
DĄƋƵŝŶĂƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ
174.958
;ϭϮϵ͘ϯϵϵͿ
45.559
168.942
;ϭϮϰ͘ϬϴϱͿ
44.857
ƚĄďŝůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞƐƐĞƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂ;ĞŵƋƵĞŽĞĨĞŝƚŽĚŽǀĂůŽƌ
44.020
;Ϯϭ͘ϬϲϲͿ
22.954
36.543
;ϭϴ͘ϱϰϰͿ
17.999
ƚĞŵƉŽƌĂůĚŽĚŝŶŚĞŝƌŽĠƌĞůĞǀĂŶƚĞͿ͘YƵĂŶĚŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐ Na consolidação, foram eliminados os saldos e as transações entre as empresas por DĄƋƵŝŶĂƐĞŝŵƉůĞŵĞŶƚŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ
56.202
;ϯϱ͘ϭϬϱͿ
21.097
56.525
;ϯϰ͘ϬϳϰͿ
22.451
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞƐƉĞƌĂƋƵĞŽǀĂůŽƌĚĞƵŵĂƉƌŽǀŝƐĆŽƐĞũĂƌĞĞŵďŽůƐĂĚŽ͕ĞŵƚŽĚŽŽƵĞŵ ŵĞŝŽĚŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ͗;ĂͿ eliminação dos saldos entre as em- ZĞƐĞƌǀĂƚſƌŝŽƐĞƚŽŶĠŝƐ
sĞşĐƵůŽƐ
8.677
;ϲ͘ϳϮϱͿ
1.952
8.118
;ϳ͘ϮϭϴͿ
900
ƉƌĞƐĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͖;ďͿ
ĞůŝŵŝŶĂĕĆŽĚŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŶƚƌĞĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂƉĂƌƚĞ͕ĞƐƐĞĂƟǀŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŽŵĞŶƚĞƋƵĂŶĚŽƐƵĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĨŽƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂůşƋƵŝContentores e recipientes
18.375
;ϭϭ͘ϯϴϵͿ
;ϭͿ
6.985
20.595
;ϭϬ͘ϭϲϲͿ
;ϴϴͿ
10.341
ĚĂĞĐĞƌƚĂ͕ƐĞŵŚĂǀĞƌĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞĂƟǀŽƐƐŽďĐĞŶĄƌŝŽƐĚĞŝŶĐĞƌƚĞǌĂ͘ƉƌŽǀŝƐĆŽ ĚĂƐĐŽŶƚƌĂŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚĂĞŵƉƌĞƐĂŝŶǀĞƐƟĚĂ͖;ĐͿ eliminação das re- ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂ
4.046
;ϯ͘ϰϵϭͿ
555
3.718
;ϯ͘ϮϴϱͿ
433
134.888
134.888
129.774
129.774
ƉĂƌĂƌŝƐĐŽƐĮƐĐĂŝƐ͕ĐşǀĞŝƐĞƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ͕ƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ͕ĠƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂ ĐĞŝƚĂƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĞŶƚƌĞĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͖;ĚͿ elimi- dĞƌƌĂƐĚĞĞǆƉůŽƌĂĕĆŽ
21.160
;ϯ͘ϵϰϮͿ
17.218
9.195
;Ϯ͘ϰϬϰͿ
6.791
ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞƌŝƐĐŽƐ;ƉĞƌĚĂƐƉƌŽǀĄǀĞŝƐͿĞĨĞƚƵĂĚĂƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞ ŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽŶŽƐĞƐƚŽƋƵĞƐ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ŽƌŝƵŶĚŽĚĞǀĞŶĚĂƐĞŶƚƌĞĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ >ĂǀŽƵƌĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ
DſǀĞŝƐ͕ƵƚĞŶƐşůŝŽƐĞŽƵƚƌŽƐ
4.396
;Ϯ͘ϴϬϬͿ
1.596
4.063
;Ϯ͘ϲϴϬͿ
1.383
ƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞƉŽƌƐĞƵƐĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐũƵƌşĚŝĐŽƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞƋƵĂŶƚŽăƐƵĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͖Ğ;ĞͿ ĐĄůĐƵůŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŵŝŶŽƌŝƚĄƌŝŽƐŶŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ Total em operação
622.270
;Ϯϳϯ͘ϬϱϰͿ
;ϭϭϬͿ
349.106
592.600
;Ϯϱϴ͘ϱϳϴͿ
;ϮϮϰͿ
333.798
ŶŽůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ͘ƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌĞƐƚĂƵƌĂĕĆŽĂŵďŝĞŶƚĂů͕ĐŽŶƐƟƚƵşĚĂŶĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞ ůşƋƵŝĚŽĞŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘ϰ͘ĂŝǆĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĂŝǆĂ Obras em andamento
15.894
15.894
6.734
6.734
Controladora
Consolidado Total
638.164
;Ϯϳϯ͘ϬϱϰͿ
;ϭϭϬͿ
365.000
599.334
;Ϯϱϴ͘ϱϳϴͿ
;ϮϮϰͿ
340.531
ĚŽyŝŶŐƵ͕ĨŽŝŵĞŶƐƵƌĂĚĂƉĞůŽǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽƐŐĂƐƚŽƐƋƵĞĚĞǀĞŵƐĞƌŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ
31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20
ƉĂƌĂůŝƋƵŝĚĂƌĂŽďƌŝŐĂĕĆŽ͕ƵƐĂŶĚŽƵŵĂƚĂǆĂĂŶƚĞƐĚŽƐĞĨĞŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ͕ĂƋƵĂůƌĞŇĞƚĞ ĂŝǆĂĞďĂŶĐŽƐ
944
1.131
1.368
1.284 DŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐƐĂůĚŽƐ
Controladora
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͗
ĂƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐĂƚƵĂŝƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽĚŽǀĂůŽƌĚŽĚŝŶŚĞŝƌŽŶŽƚĞŵƉŽĞŽƐƌŝƐĐŽƐĞƐƉĞĐşĮĚŝĮĐĂDĄƋƵŝŶĂƐ͕
Conten- EquipaDſǀĞŝƐ͕
59.526 68.870 74.094 92.139
ĐŽƐĚĂŽďƌŝŐĂĕĆŽ͘KĂƵŵĞŶƚŽĚĂŽďƌŝŐĂĕĆŽĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĂƉĂƐƐĂŐĞŵĚŽƚĞŵƉŽĠ ĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞĚĞƉſƐŝƚŽƐďĂŶĐĄƌŝŽƐ
60.470 70.001 75.462 93.423
ções e
Equipa- ZĞƐĞƌǀĂtores mentos DĄƋƵŝŶĂƐĞ
utensí- Total em Obras em
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽĐŽŵŽĚĞƐƉĞƐĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͘2.14. Imposto de renda e contribuição social Total
Terras e Benfeitomentos e
tórios
e reci- de infor- implementos
lios operaandaO resultado do imposto de renda e da contribuição social representa a soma dos im-  ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ƐƵĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ƚġŵ ŵĂŶƟĚŽ ƐƵĂƐ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ Ğŵ ŝŶƐTotal
terrenos
rias instalações
e tonéis
pientes ŵĄƟĐĂ
agrícolas Veículos e outros
ção
mento
postos correntes e diferidos. CorrentesƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĠĐĂůĐƵůĂĚĂ ƟƚƵŝĕƁĞƐ ďĂŶĐĄƌŝĂƐ ĚĞ ďĂŝǆŽ ƌŝƐĐŽ͕ ĂƐ ƋƵĂŝƐ Ă ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĞŶƚĞŶĚĞ ƋƵĞ ƐĞũĂŵ ĚĞ
Em
31/12/2019
15.216
77.731
47.791
23.330
9.676
533
2.916
467
296 177.956
3.067 181.023
ĞƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂĐŽŵďĂƐĞŶŽůƵĐƌŽƚƌŝďƵƚĄǀĞůƌĞůĂƟǀŽĂĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĂũƵƐƚĂĚŽŶĂĨŽƌŵĂ ƉƌŝŵĞŝƌĂůŝŶŚĂ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽ͞ƌĂƟŶŐ͟ĚŝǀƵůŐĂĚŽƉĞůĂƐĂŐġŶĐŝĂƐĚĞƌŝƐĐŽ͘ƐĂƉůŝ- Aquisição
42
4.848
46
4.771
59
2.308
4
3 12.081
5.783
17.864
ĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞƐƚĆŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƉŽƌĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞĚĞƉſƐŝƚŽďĂŶĐĄƌŝŽͲƐ͕
ůĞŐĂůƉĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐĞĞĨĞŝƚŽĚŽƐŝŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐĐŽŵĞŶƚĂĚŽƐŶĂŶŽƚĂ
ĂŝǆĂƐ
;ϭϲͿ
;ϭϰͿ
;ϯϲϭͿ
;ϭϲͿ
;ϰϬϳͿ
;ϰϬϳͿ
ƌĞŵƵŶĞƌĂĚĂƐ
Ă
ƚĂǆĂ
ŵĠĚŝĂ
ĚĞ
ϭϬϯ͕ϯϵй
;ϭϬϭ͕ϲϭй
Ğŵ
ϮϬϮϬͿ
ĚĂ
ǀĂƌŝĂĕĆŽ
ĚŽ
/͘
dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ
469
5.345
278
;ϭϬͿ
84
6.166
;ϲ͘ϲϰϱͿ
;ϰϳϵͿ
ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶº ϭ͕ĐĂůĐƵůĂĚŽăĂůşƋƵŽƚĂĚĞϭϱй͕ĂĐƌĞƐĐŝĚĂĚĞĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞϭϬй͕ŽƋƵĞ
5. Aplicações Financeiras
Controladora
Consolidado WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐ
;ϴϬͿ
;ϴϬͿ
;ϴϬͿ
ĞǆĐĞĚĞƌ Ă ZΨϮϰϬ͘  ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƐŽĐŝĂů Ġ ĐĂůĐƵůĂĚĂ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶĂ ĂůşƋƵŽƚĂ ĚĞ ϵй ĚĂ
31.12.21
31.12.20 31.12.21 31.12.20 Depreciação
;ϯ͘ϬϲϳͿ
;ϭϯ͘ϭϭϯͿ
;ϭ͘ϰϭϵͿ
;ϯ͘ϲϲϱͿ
;ϭϵϮͿ
;ϭ͘ϬϰϲͿ
;ϮϮϵͿ
;ϯϳͿ ;ϮϮ͘ϳϲϴͿ
- ;ϮϮ͘ϳϲϴͿ
ďĂƐĞƚƌŝďƵƚĄǀĞů͘Diferidos O imposto de renda e a contribuição social diferidos são re- &ƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
16
4
16
148 Em 31/12/2020
15.200
75.175
44.857
22.235
10.341
390
4.246
242
262 172.948
2.205 175.152
16
4
16
148 Aquisição
ĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐƉĞůŽƐĂůĚŽůşƋƵŝĚŽƐŽďƌĞƉƌĞũƵşǌŽƐĮƐĐĂŝƐ͕ďĂƐĞƐŶĞŐĂƟǀĂƐĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ Total
17
6.634
2.039
167
2.856
932
134 12.779
8.568
21.347
;ϰϵϬͿ
;ϭϯϭͿ
;ϯϱϰͿ
;ϯͿ
;ϵϱϵͿ
;ϭϬϯͿ
- ;Ϯ͘ϬϰϬͿ
;Ϯ͘ϬϰϬͿ
ƐŽĐŝĂůĞĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞŝŶĚĞĚƵơǀĞŝƐŶŽĂƟǀŽŽƵƉĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͕ ƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞƐƚĆŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƉŽƌĐŽƚĂƐĚĞĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ ĂŝǆĂƐ
888
5.307
;ϭ͘ϱϯϯͿ
154
510
5.326
;ϲ͘ϴϱϵͿ
;ϭ͘ϱϯϯͿ
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉůŝĐĄǀĞů͘KŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů ĚŝĨĞƌŝĚŽƐĂƟǀŽƐƐĆŽ ĐŽŵƉŽƐƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉŽƌơƚƵůŽƐƉƌŝǀĂĚŽƐƌĞŵƵŶĞƌĂĚŽƐĂƚĂǆĂŵĠĚŝĂĚĞϭϭϲйĚŽ dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐ
86
86
86
ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐƐŽŵĞŶƚĞŶĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĞŵƋƵĞŽůƵĐƌŽƚƌŝďƵƚĄǀĞůĨƵƚƵƌŽĞƐƚĞũĂĚŝƐƉŽŶşǀĞůĞ /;ĞŵϮϬϮϬϴϳйͿ͘6. Contas a Receber de Clientes
Depreciação
;ϯ͘ϬϰϲͿ
;ϭϭ͘ϭϬϵͿ
;ϭ͘ϯϮϵͿ
;ϯ͘ϱϵϰͿ
;ϭϱϳͿ
;ϭ͘ϮϬϰͿ
;ϮϱϱͿ
;ϯϲͿ ;ϮϬ͘ϳϯϬͿ
- ;ϮϬ͘ϳϯϬͿ
Controladora
Consolidado Em 31/12/2021
ĐŽŶƚƌĂŽƋƵĂůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐƉŽƐƐĂŵƐĞƌƵƐĂĚĂƐ͘EĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶ15.200
72.544
45.558
20.906
6.985
397
5.093
1.326
360 168.369
3.914 172.283
31.12.21
31.12.20
31.12.21 31.12.20
ĐĞŝƌĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐůşƋƵŝĚŽƐĚĂƐ
Consolidado
No
mercado
interno
107.672
74.947
107.938
75.458
ĚŝĮĐĂDĄƋƵŝŶĂƐ͕
DĄƋƵŝŶĂƐ
ContenEquipaTerras
Mó>ĂǀŽƵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƐĞƉĂƌĂĚĂŵĞŶƚĞŶŽĂƟǀŽŽƵŶŽƉĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͕ EŽŵĞƌĐĂĚŽĞǆƚĞƌŶŽ
7.377
3.651
7.377
3.651
ções e Equipamene Imple- ZĞƐĞƌǀĂtores mentos
de ǀĞŝƐĞ
ra de Total em Total em
de acordo com sua origem. 2.15. Reconhecimento de receitas ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐ WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂĞƐƉĞƌĂĚĂ
;ϲ͘ϮϮϯͿ
;ϱ͘ϴϮϮͿ
;ϲ͘ϮϮϯͿ
;ϱ͘ϴϮϮͿ
Terras e benfeitotos
mentos
tórios Veícue reci- de infor- Explora- Uten- cana-de- operaAndaĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƌĞĐŽŶŚĞĐĞŵƌĞĐĞŝƚĂĚĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĨŽŶƚĞƐĚĞƌĞĐĞŝƚĂĂƐĞŐƵŝƌ͗ŽŵƉĂŶŚŝĂ Total
108.826
72.776
109.092
73.287
Total
Terrenos
rias e instalações Agrícolas e tonéis
los pientes ŵĄƟĐĂ
ção sílios açúcar
ção mento
DƵůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐ͗ͻŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂĐŚĂĕĂĞĚĞŽƵƚƌĂƐďĞďŝĚĂƐĂůĐŽſůŝĐĂƐ͕ĐƵũĂƐ EĆŽŚĄǀĂůŽƌĞƐĚĞĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĂĚŽƐĞŵŐĂƌĂŶƟĂ͘KƉƌĂǌŽŵĠĚŝŽĚĞƌĞĐĞďŝŵĞŶ15.216
85.151
47.791
17.252 23.557 1.626
9.676
597 126.593 1.311
5.539 334.309
4.558 338.867
ŵĂƌĐĂƐƐĆŽĚĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘sĂůĞĚŽyŝŶŐƵWĞĐƵĄƌŝĂ͕ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞŽ- to das contas a receber de clientes, na controladora e no consolidado, corresponde Saldos em 31/12/2019
ƋƵŝƐŝĕĆŽ;ĂͿ
64
4.848
3.265
75
71
4.771
71
151
3.132 16.448 13.882 30.330
ŵĠƌĐŝŽŝƌĞůŝ͗ͻŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͕ĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĆŽĚĞŽďƌĂƌƵƌĂů Ă ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ϯϬ ĚŝĂƐ Ğŵ ϮϬϮϭ ;Ϯϴ Ğŵ ϮϬϮϬͿ͘ ŵ ǀŝƌƚƵĚĞ ĚŽ ƌĄƉŝĚŽ ŐŝƌŽ ĚĂƐ ĂŝǆĂƐ
;ϭϲͿ
;ϭϰͿ
;ϭϲͿ
;ϭϴͿ
;ϯϲϭͿ
;ϰϮϱͿ
;ϰϮϱͿ
Ğ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ŵĞĐĂŶŝǌĂĚŽƐ ŶŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĐŽƌƚĞ ĚĞ ĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ƉĂƌĂ Ž ĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĞĚĂŝƌƌĞůĞǀąŶĐŝĂĚŽƐǀĂůŽƌĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ͕ŶĆŽĨŽŝƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĂũƵƐƚĞĂ dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ
1.848
5.345
516
278
;ϭϬͿ
3.181
69
- 11.227 ;ϭϭ͘ϳϬϲͿ
;ϰϳϵͿ
;ϯ͘ϰϯϴͿ
;ϭϯ͘ϭϭϯͿ
;ϯ͘ϬϭϴͿ ;ϭ͘ϰϱϵͿ ;ϳϳϵͿ ;ϯ͘ϲϲϱͿ
;ϮϮϱͿ
- ;ϭϰϴͿ ;ϭ͘ϴϴϬͿ ;Ϯϳ͘ϳϮϱͿ
- ;Ϯϳ͘ϳϮϱͿ
ƉůĂŶƟŽĞƚƌĂƚŽƐĐƵůƚƵƌĂŝƐĚĂůĂǀŽƵƌĂĐĂŶĂǀŝĞŝƌĂ͘ĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂͲŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕WĞĐƵĄƌŝĂ ǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞƐŽďƌĞĂƐĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ Depreciação
ĞŽŵĠƌĐŝŽ>ƚĚĂ͗͘ͻŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƐŽũĂ͕ŵŝůŚŽĞĨĞŝũĆŽĞŽƵƚƌŽƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞ ƉŽƐƐƵĞŵŶŽƌŵĂƐƉĂƌĂŽŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚĂĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐĞƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂŵŽ ZĞǀĞƌƐĆŽĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ
44
;ϴϬͿ
;ϯϲͿ
;ϯϲͿ
ƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƌĞĐŽŶŚĞĐĞŵĂƌĞĐĞŝƚĂĚĞǀĞŶĚĂĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐŽƵƐĞƌǀŝĕŽƐƋƵĂŶĚŽŽƐ ƌŝƐĐŽĚĞŶĆŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞǀĂůŽƌĞƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞǀĞŶĚĂ͘ƉƌŽǀŝƐĆŽ para perdas
Saldos em 31/12/2020
15.200
83.669
44.857
17.999 22.451
900 10.341
433 129.774 1.383
6.791 333.798
6.734 340.531
ƉƌŽĚƵƚŽƐƐĆŽĞŶƚƌĞŐƵĞƐĞĂƟƚƵůĂƌŝĚĂĚĞůĞŐĂůĠƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚĂĂŽĂĚƋƵŝƌĞŶƚĞŽƵĞĨĞƟǀĂ- ƉĂƌĂƉĞƌĚĂĞƐƉĞƌĂĚĂĠĐŽŶƐƟƚƵşĚĂĐŽŵďĂƐĞŶĂĂŶĄůŝƐĞĚĂƐĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶ- ƋƵŝƐŝĕĆŽ;ĂͿ
27
6.635
5.183
7 1.211
2.039
342
382 11.965 27.791 25.518 53.309
ŵĞŶƚĞƉƌĞƐƚĂŽƐĞƌǀŝĕŽĂŽĐůŝĞŶƚĞ͘ZĞǀŝƐĂŵƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞƐƵĂƐƉĞƌĚĂƐŚŝƐƚſƌŝĐĂƐĞĂ ƚĞƐĞŵĂďĞƌƚŽĞĚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ ĂŝǆĂƐ
;ϰϵϬͿ
;ϭϯϭͿ
;ϵϲϵͿ
- ;ϭϬϯͿ
;ϯϱϰͿ
;ϯͿ
- ;Ϯ͘ϬϱϬͿ
- ;Ϯ͘ϬϱϬͿ
1.315
5.308
4.091
530 ;ϭ͘ϱϯϯͿ
5.114
- 14.825 ;ϭϲ͘ϯϱϴͿ ;ϭ͘ϱϯϯͿ
ƉŽƐŝĕĆŽĂƚƵĂůŝǌĂĚĂĚĞĐůŝĞŶƚĞƐĞĨĂƚƵƌĂƐ͕ĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞĞƐƟŵĂƌĂĚĞƋƵĂĚĂŵĞŶƚĞŽƐ ƐĞŶĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĐŽďƌŝƌĞǀĞŶƚƵĂŝƐƉĞƌĚĂƐƐŽďƌĞŽƐǀĂůŽƌĞƐĂƌĞĐĞďĞƌ dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ
Depreciação
;ϯ͘ϰϰϲͿ
;ϭϭ͘ϭϭϬͿ
;ϯ͘ϯϱϬͿ ;ϭ͘ϯϲϭͿ ;ϱϴϲͿ ;ϯ͘ϱϵϰͿ
;ϮϭϳͿ
- ;ϭϲϵͿ ;ϭ͘ϱϯϴͿ ;Ϯϱ͘ϯϳϭͿ
- ;Ϯϱ͘ϯϳϭͿ
ǀĂůŽƌĞƐƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞŝƐĚĞƐĞƵƐƌĞĐĞďşǀĞŝƐ͘
ĞŵĂďĞƌƚŽ͘KƐĂůĚŽĂƌĞĐĞďĞƌĞƐƚĄĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞŐƵĞ͗
Controladora
Consolidado ZĞǀĞƌƐĆŽĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ
2.16. Apuração do resultado O resultado das operações é apurado em conformidade
27
86
113
113
31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20 para perdas
ĐŽŵŽƌĞŐŝŵĞĐŽŶƚĄďŝůĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂĚŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐ͘Ϯ͘ϭϳ͘/ŶĐĞŶƟǀŽĮƐĐĂůA Compa15.200
81.102
45.559
22.954 21.097 1.952
6.985
555 134.888 1.596 17.218 349.106 15.894 365.000
ǀĞŶĐĞƌ
107.487
72.490 107.753 73.001 Saldos em 31/12/2021
ŶŚŝĂƉĂƌĂĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉĞůĂƐƵĂĮůŝĂůĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂŶŽƐƚĂĚŽĚĞWĞƌŶĂŵďƵ- Vencidas até 90 dias
1.747
341
1.747
341 ;ĂͿ Ɛ ĂĚŝĕƁĞƐ ĂŽ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ ŶŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ă ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽͬŵŽƌƟǌĂĕĆŽ ;Ϯ͘ϳϱϬͿ ;ϭϴϯͿ ;ϯϴϮͿ
;ϭϳϱͿ ;Ϯ͘ϭϴϱͿ
;ϱ͘ϲϳϱͿ
ĐŽ͕ŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞƐƵĐĞƐƐŽƌĂƉŽƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂDE͕ĐŽŶƚĂĐŽŵŝŶ- Vencidas de 91 a 180 dias
186
94
186
94
Saldo em 31/12/2020
9.792 2.455
628 13.805
26.680
5.629
5.673
5.629
5.673 ĚĞŵĄƋƵŝŶĂƐĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐƉĞůĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂĞsĂůĞĚŽ ĚŝĕƁĞƐͬũƵƐƚĞƐ
ĐĞŶƟǀŽĮƐĐĂůĚĞąŵďŝƚŽĞƐƚĂĚƵĂů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĐŽŵĞŶƚĂĚŽŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑ 21. A sĞŶĐŝĚĂƐŚĄŵĂŝƐĚĞϭϴϬĚŝĂƐ
687
1.299
549
30.539
33.074
dŽƚĂůĚĂƐĐŽŶƚĂƐǀĞŶĐŝĚĂƐ
7.562
6.108
7.562
6.108 yŝŶŐƵ͕ůĂǀŽƵƌĂƐĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌƉĞůĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵĞŵĄƋƵŝŶĂƐŝŶĚƵƐƌĞĐĞŝƚĂ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚĞ ŝŶĐĞŶƟǀŽ ĮƐĐĂů ĚĞ ƌĞĚƵĕĆŽ ĚĞ /ŵƉŽƐƚŽ ƐŽďƌĞ ŝƌĐƵůĂĕĆŽ ĚĞ Total
das contas a receber de clientes
115.049
78.598 115.315 79.109 ƚƌŝĂŝƐĞǀĂƐŝůŚĂŵĞƐĚĞǀŝĚƌŽƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĨŽŝĂůŽĐĂĚĂ Crédito de Impostos
DĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐͲ/D^ĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƋƵĂŶĚŽŚĄƌĂǌŽĄǀĞůƐĞŐƵƌĂŶĕĂĚĞƋƵĞ
;W/^ĞK&/E^Ϳ
;ϭϳͿ
;ϭϳͿ
ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽŶĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚƵǀŝĚŽƐĂé ĂƐĞŐƵŝŶƚĞ͗
ĐŽŵŽƐĞŐƵĞ͗
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽͬŵŽƌƟǌĂĕĆŽ ;Ϯ͘ϱϭϵͿ ;ϳϰϯͿ
;ϮϯϬͿ ;ϭ͘ϰϮϭͿ
;ϰ͘ϵϭϯͿ
ĨŽƌĂŵĐƵŵƉƌŝĚĂƐĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐƉĞůŽſƌŐĆŽŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĐŽŶĐĞĚĞŶƚĞĞ
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado Saldo em 31/12/2021
7.943 3.011
947 42.923
54.824
de que será auferida. ÉƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĐŽŵŽƌĞĐĞŝƚĂŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽ31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20
31.12.21
31.12.20
31.12.21
31.12.20 Controladora
5.822
8.559
5.822
8.559 Custo de produção
ͲƐĞŽƌĞŐŝŵĞĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŵĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐĚĞƐƉĞƐĂƐŝŶĐŽƌƌŝĚĂƐ ŵϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽ
19.778
21.118
23.885
25.536
ũƵƐƚĞĂǀĂ- WĂƐƐŝǀŽ
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ;ƌĞǀĞƌƐĆŽͿĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ
735
1.227
735
1.227
Despesas
operacionais
952
1.650
1.485
2.189
ĐŽŵĞƐƐĞƐƚƌŝďƵƚŽƐ͕Ğ͕ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ƐĆŽĚĞƐƟŶĂĚŽƐƉĂƌĂĂƌƵďƌŝĐĂ͞ZĞƐĞƌǀĂƉĂƌĂ
Saldo dos com- lor presente de ArrenĂŝǆĂƐĐŽŵŽŝŶĐŽďƌĄǀĞŝƐ
;ϯϯϰͿ
;ϯ͘ϵϲϰͿ
;ϯϯϰͿ
;ϯ͘ϵϲϰͿ Total
20.730
22.768
25.370
27.725
ŝŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐ͕͟ŶŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ͘ŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞ- ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
6.223
5.822
6.223
5.822 ĞƐƐĞ ŵŽŶƚĂŶƚĞ͕ Ă ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ ĚĂ ŵĂŝƐͲǀĂůŝĂ ĚŽ ĐƵƐƚŽ ĂƚƌŝďƵşĚŽ ŵŽŶƚĂ Ă ZΨϮ͘ϭϰϰ
promissos de dos arren- damento
ƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂŽĞŶĐĂƌŐŽĚŽƐƚƌŝďƵƚŽƐ͕ůşƋƵŝĚŽĚŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚŽƐĐŽƌƌĞƐarrendamento damentos a Pagar
 ƉƌŽǀŝƐĆŽ ƉĂƌĂ ƉĞƌĚĂ ĞƐƉĞƌĂĚĂ Ġ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂ ŶĂ ƌƵďƌŝĐĂ ͞KƵƚƌĂƐ ƌĞĐĞŝƚĂƐ ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ ;ZΨϮ͘ϱϵϰĞŵϮϬϮϬͿŶĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞZΨϮ͘ϭϲϰ;ZΨϮ͘ϲϮϭĞŵϮϬϮϬͿŶŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͘K
ƉŽŶĚĞŶƚĞƐŝŶĐĞŶƟǀŽƐ͘Ϯ͘ϭϴ͘ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
4.005
;ϵϯͿ
3.912
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ͕͟ŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘KƐǀĂůŽƌĞƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽƐƐĆŽďĂŝǆĂ- ǀĂůŽƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ͕ůşƋƵŝĚŽĚŽƐĞĨĞŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ͕ĨŽŝƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽĚĂƌƵďƌŝĐĂ͞ũƵƐƚĞ ^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
para os acionistas ĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĐŽŵŽƵŵƉĂƐƐŝǀŽŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐno
ĚŝĕƁĞƐͬũƵƐƚĞƐ
10.344
;ϭ͘ϭϮϵͿ
9.215
ĚŽƐƋƵĂŶĚŽƚŽĚŽƐŽƐĞƐĨŽƌĕŽƐĚĞĐŽďƌĂŶĕĂĨŽƌĂŵĞƐŐŽƚĂĚŽƐĞŶĆŽĞǆŝƐƚĞĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂ ĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͟ƉĂƌĂ͞>ƵĐƌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ͕͟ĂơƚƵůŽĚĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽ Pagamentos efetuados
;ϯ͘ϲϵϳͿ
;ϯ͘ϲϵϳͿ
ĮŵĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĐŽŵďĂƐĞŶŽĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞ͕
ĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐĂƌĞĐĞďĞƌ͘7. Estoques
ƉƌŽƉƌŝĂĕĆŽĚĞĞŶĐĂƌŐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
233
233
ĂƚƌŝďƵşĚŽ͕ŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĂƐŵƵƚĂĕƁĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ͘ŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĂŽŵƋƵĂŶĚŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ ŶŽ ƋƵĞ ĨŽƌ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ Ğŵ ĂĐŽƌĚŽ ĚĞ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘ YƵĂůƋƵĞƌ ǀĂůŽƌ
Controladora
Consolidado ƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĂŶĂůŝƐĂŵĂƐƚĂǆĂƐĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚŽƐŝƚĞŶƐĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝ- ^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ
10.652
;ϵϴϵͿ
9.663
ĂĐŝŵĂĚŽŵşŶŝŵŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽ͕ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽŶŽĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƵŶĂůĞ31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20
ĚŝĕƁĞƐͬũƵƐƚĞƐ
940
36
976
8.962
7.917
9.192
8.850 ǌĂĚŽ͘ŵϮϬϮϭ͕ŚŽƵǀĞƌĞǀŝƐĆŽĚĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐƚĂǆĂƐƐĞŵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƐƵĂĂůƚĞƌĂĕĆŽ Pagamentos efetuados
ŐŝƐůĂĕĆŽƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂ͕ƐŽŵĞŶƚĞĠƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽƋƵĂŶĚŽĞƐĞĂƉƌŽǀĂĚŽƉĞůŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞŵ Produtos acabados
;ϯ͘ϭϴϵͿ
;ϯ͘ϭϴϵͿ
19.497
13.737
19.497
13.737 ĞŵƌĞůĂĕĆŽĂϮϬϮϬ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŵŽŶŝƚŽƌĂŵŽƐĞƵĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂ- ƉƌŽƉƌŝĂĕĆŽĚĞĞŶĐĂƌŐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
481
481
Assembleia Geral. Ϯ͘ϭϵ͘ZĞƐƵůƚĂĚŽďĄƐŝĐŽĞĚŝůƵşĚŽƉŽƌĂĕĆŽĄƐŝĐŽ͗ calculado com Produtos em elaboração
DĂƚĠƌŝĂƐͲƉƌŝŵĂƐ
65.469
62.986
89.977
73.182 ĚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐĞĞǆƚĞƌŶŽƐ͕ŽďũĞƟǀĂŶĚŽŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞǀĞŶƚƵĂŝƐŝŵ- ^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭ
8.403
;ϰϳϮͿ
7.931
ďĂƐĞŶĂƐƋƵĂŶƟĚĂĚĞƐŵĠĚŝĂƐƉŽŶĚĞƌĂĚĂƐĚĞĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐĞŵƉŽĚĞƌĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ DĂƚĞƌŝĂŝƐƉĂƌĂĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
2021
2020
ĞŵĐŝƌĐƵůĂĕĆŽĚƵƌĂŶƚĞŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘ŝůƵşĚŽ͗ĐĂůĐƵůĂĚŽĐŽŵďĂƐĞŶĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞŵĠĚŝĂ e embalagem
17.616
7.636
17.616
7.636 ƉĂĐƚŽƐŶŽƐĞƵǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘WĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭĞĚĞϮϬϮϬ͕ WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
2.905
2.721
12.036
13.883
12.871
14.674 ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ não identificou ŶĞŶŚƵŵŝŶĚşcio WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ƉŽŶĚĞƌĂĚĂĚĞĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐĚŝůƵŝĚŽƌĞƐĞŵĐŝƌĐƵůĂĕĆŽĚƵƌĂŶƚĞŽĞǆĞƌĐş- DĂƚĞƌŝĂŝƐĚĞĂůŵŽǆĂƌŝĨĂĚŽĞŽƵƚƌŽƐ
5.026
6.942
ĚĞŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞƐĞƵƐĂƟǀŽƐŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐ͕ĞǆĐĞƚŽ Total
7.931
9.663
cio. Ϯ͘ϮϬ͘:ƵůŐĂŵĞŶƚŽ͕ĞƐƟŵĂƟǀĂƐĞƉƌĞŵŝƐƐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐA preparação Adiantamentos para fornecimento
11.942
4.213
5.143
4.213 ƉĞůĂƉƌŽǀŝƐãoĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĂƐĞŐƵŝƌ͗ŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϭ͕
Consolidado
ĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐƌĞƋƵĞƌĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂ ĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ;ΎͿ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂŽďƐŽůĞƐĐġŶĐŝĂ
;ϯ͘ϱϬϯͿ ;Ϯ͘ϴϵϯͿ
;ϯ͘ϲϳϰͿ
;ϯ͘ϮϭϬͿ ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĂĐĞƐƐĂĕĆŽĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƉĞĐƵĄƌŝĂƐ͕ĨŽŝĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐ
Saldo dos ũƵƐƚĞĂǀĂ- WĂƐƐŝǀŽĚĞ
ŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŽƵƐŽĚĞĞƐƟŵĂƟǀĂƐ͕ũƵůŐĂŵĞŶƚŽƐĞƉƌĞƐƐƵƉŽƐŝĕƁĞƐ Total
132.019 107.479 150.622 119.082
Arrendacompromis- lor presente
ƉĂƌĂŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĐĞƌƚĂƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐƋƵĞĂĨĞƚĂŵĂƟǀŽƐ͕ƉĂƐƐŝǀŽƐ͕ƌĞĐĞŝƚĂƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐ͕ Circulante
132.017 107.445 150.620 119.048 ƐŽďƌĞŽƐĂƟǀŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăĞƐƚĂĂƟǀŝĚĂĚĞƋƵĞŶĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂŵǀĂůŽƌĚĞƌĞĂůŝǌĂmento
sos de arren- dos arren2
34
2
34 ĕĆŽ͕ŶŽĚĞĐŽƌƌĞƌĚĞϮϬϮϭŚŽƵǀĞƌĞǀĞƌƐĆŽŶĂƉƌŽǀŝƐĆŽŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϮϳ;ZΨϰϰĞŵ
ďĞŵĐŽŵŽĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞŽƐĚĂĚŽƐĚĂƐƐƵĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶ- Não circulante
Total
132.019 107.479 150.622 119.082 ϮϬϮϬͿ͘ĞŶƐĚĂĚŽƐĞŵŐĂƌĂŶƟĂŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭĞϮϬϮϬ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂa Pagar
damento damentos
ĐĞŝƌĂƐ͘KƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞĨĞƟǀŽƐĚĞƐƐĂƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ƋƵĂŶĚŽĚĞƐƵĂƌĞĂůŝǌĂ^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
11.876
;ϲϭϬͿ
11.266
ĕĆŽ͕ƉŽĚĞŵĚŝǀĞƌŐŝƌĚĞƐƐĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐ͘ƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĞƉƌĞŵŝƐƐĂƐƐĆŽƌĞǀŝƐĂĚĂƐĐŽŶ- ;ΎͿ ZĞĨĞƌĞͲƐĞ Ă ĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶĐĞĚŝĚŽƐ ƉĂƌĂ ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ƐĞƌĆŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ĚĂƐƉŽƐƐƵşĂŵŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐďĞŶƐĚĂĚŽƐĞŵŐĂƌĂŶƟĂĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ͗ ĚŝĕƁĞƐͬũƵƐƚĞƐ
25.909
;ϰ͘ϱϵϬͿ
21.319
Consolidado
ƟŶƵĂŵĞŶƚĞ͕ĞŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚĞƐƐĂƐƌĞǀŝƐƁĞƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞŵƋƵĞŽĐŽƌ- ŵĞĚŝĂŶƚĞĞŶƚƌĞŐĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ͘ƉĂƌĐĞůĂĚĞĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐĂƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵ
;ϲ͘ϯϭϲͿ
;ϲ͘ϯϭϲͿ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ WĂŐĂŵĞŶƚŽƐĞĨĞƚƵĂĚŽƐ;ΎͿ
ƉƌŽƉƌŝĂĕĆŽĚĞĞŶĐĂƌŐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
410
410
ƌĞƵĂƌĞǀŝƐĆŽĞĞŵƋƵĂŝƐƋƵĞƌĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĨƵƚƵƌŽƐĂĨĞƚĂĚŽƐ͘ƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞũƵůŐĂ- ƉĞƌşŽĚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭϮŵĞƐĞƐĞƐƚĄƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂŶŽĂƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͘EĆŽŚĄĞƐƚŽƋƵĞƐ
DepreciaDepreciada
ŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŽĨĞƌĞĐŝĚŽƐĞŵŐĂƌĂŶƟĂ͘&ŽŝĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽ
^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ
31.469
;ϰ͘ϳϵϬͿ
26.679
ŵĞŶƚŽƐĞĞƐƟŵĂƟǀĂƐĐƌşƟĐĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐăƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐƋƵĞĂĨĞƚĂŵ
ção acução acuĚŝĕƁĞƐͬũƵƐƚĞƐ
42.900
;ϵ͘ϳϳϬͿ
33.130
ƉĂƌĂŽďƐŽůĞƐĐġŶĐŝĂĚĞĞƐƚŽƋƵĞƐ͕ĐƵũĂƵƟůŝǌĂĕĆŽŽƵĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞŽƐǀĂůŽƌĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ
Custo
mulada Líquido Custo
mulada Líquido WĂŐĂŵĞŶƚŽƐĞĨĞƚƵĂĚŽƐ;ΎͿ
;ϱ͘ϵϮϴͿ
;ϱ͘ϵϮϴͿ
ĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞĂ͗ĂͿWƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂĞƐƉĞƌĂĚĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂ- ĐĞƌƚĂ͘ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽŶĂƉƌŽǀŝƐĆŽĠĂƐĞŐƵŝŶƚĞ͗
ĚŝĮĐĂĕƁĞƐ
7.067
;ϭ͘ϬϳϵͿ 5.988 7.067
;ϭ͘ϬϳϵͿ 5.988 ƉƌŽƉƌŝĂĕĆŽĚĞĞŶĐĂƌŐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
1.151
1.151
Controladora
Consolidado DĄƋƵŝŶĂƐ͕ĂƉĂƌĞůŚŽƐ
^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭ
68.441
;ϭϯ͘ϰϬϵͿ
55.032
ƟǀĂŶǑ ϲ͘ďͿWƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂŶĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐĞƐƚŽƋƵĞƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ
31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20
2021
2020
6.989
;ϱ͘ϬϭϭͿ 1.978 6.989
;ϰ͘ϴϳϭͿ 2.118
nº ϳ͘ĐͿsĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑ ϵ͘ĚͿ͞Impair- ŵϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽ
2.893
2.671
3.210
2.960 e equipamentos
WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
9.327
4.639
610
222
463
250 DĄƋƵŝŶĂƐĞŝŵƉůĞŵĞŶƚŽƐ
ment͟ĚĞŝƚĞŶƐĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶº ϭϮ͘ĞͿWƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂ ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽͬ;ƌĞǀĞƌƐĆŽͿĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ
45.705
22.040
29.033
;ϭϰ͘ϯϯϰͿ 14.699 25.171
;ϭϯ͘ϮϮϭͿ 11.950 WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
3.503
2.893
3.673
3.210 ĂŐƌşĐŽůĂƐ
ƌŝƐĐŽƐĮƐĐĂŝƐ͕ĐşǀĞŝƐĞƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑ ϮϬ͘ĨͿZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽ ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
55.032
26.679
sĞşĐƵůŽƐ
4.633
;ϯ͘ϰϴϲͿ 1.147 3.524
;ϯ͘ϯϮϳͿ
197 Total
ŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐĂƟǀŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ 8. Impostos e Contribuições a Recuperar
ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ
261
;ϮϬϱͿ
56
261
;ϭϴϬͿ
81 ;ΎͿ WĂƌƚĞ ĚŽƐ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ĞĨĞƚƵĂĚŽƐ ƉĞůĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ sĂůĞ ĚŽ yŝŶŐƵ͕ ŶŽ ǀĂůŽƌ ĚĞ
Controladora
Consolidado Instalações elétricas
nº 26. 2.21. Arrendamentos ŽŵƉĂŶŚŝĂĂǀĂůŝĂƐĞƵŵĐŽŶƚƌĂƚŽĠŽƵĐŽŶƚĠŵƵŵĂƌZΨϭ͘ϲϱϮ;ZΨϮ͘ϯϮϬĞŵϮϬϮϬͿ͕ĨŽƌĂŵĨĞŝƚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĂĞŶƚƌĞŐĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĂŽ
31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20
ƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͘ZĞĐŽŶŚĞĐĞƵŵĂƟǀŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶ- Imposto sobre Circulação
ĞŚŝĚƌĄƵůŝĐĂƐ
360
;ϯϲϬͿ
360
;ϱϵͿ
301 ƉĂƌĐĞŝƌŽ ŽƵƚŽƌŐĂŶƚĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŶŽƚĂ ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ ŶǑ ϯϭ͘ď͘ KƐ ƐĂůĚŽƐ ĞƐƟŵĂĚŽƐ ĚĞ ĂƌSistema de irrigação
ĚĞŶƚĞƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĐŽŵƌĞůĂĕĆŽĂƚŽĚŽƐŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĞ ĚĞDĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐʹ/D^
ƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĂƉĂŐĂƌĞƉĂƌĐĞƌŝĂĂŐƌşĐŽůĂĂƉĂŐĂƌŶŽůŽŶŐŽƉƌĂǌŽƚĞŵĂƐĞŐƵŝŶƚĞĐŽŵ3.162
3.020
3.162
3.020
por aspersão
6.738
- 6.738 3.642
- 3.642
ƉĂƌĐĞƌŝĂĂŐƌşĐŽůĂŶŽƐƋƵĂŝƐĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƐĞũĂŵŽĂƌƌĞŶĚĂƚĄƌŝŽ͕Ğǆ- Programa de Integração Social - PIS e
Total
55.081
;Ϯϰ͘ϰϳϱͿ 30.606 47.014
;ϮϮ͘ϳϯϳͿ 24.277 ƉŽƐŝĕĆŽĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͗
ĐĞƚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĚĞĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ;ĚĞĮŶŝĚŽƐĐŽŵŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĐŽŵƉƌĂǌŽĚĞĂƌ- Contribuição para o Financiamento
Ano
Controladora
Consolidado
2.839
11.948
ƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞŶŽŵĄǆŝŵŽϭϮŵĞƐĞƐͿĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĚĞĂƟǀŽƐĚĞďĂŝǆŽǀĂůŽƌ;ƚĂŝƐ ĚĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞ^ŽĐŝĂůʹK&/E^;ΎͿ
119.073
6.020 119.333
6.188 13. Direito de Uso e Arrendamento a Pagar e Parcerias Agrícolas ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽ 2023
2.187
11.586
ĚŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽĞĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĂƉĂŐĂƌĞƉĂƌĐĞƌŝĂĂŐƌşĐŽůĂĚƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽ 2024
ĐŽŵŽƚĂďůĞƚƐĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐƉĞƐƐŽĂŝƐ͕ƉĞƋƵĞŶŽƐŝƚĞŶƐĚĞŵſǀĞŝƐĚĞĞƐĐƌŝƚſƌŝŽĞƚĞůĞ- Imposto sobre Produto
2025
9.613
ĨŽŶĞƐͿ͘WĂƌĂĞƐƐĞƐĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ͕ƌĞĐŽŶŚĞĐĞŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŽƉĞƌĂ- /ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĚŽͲ/W/;ΎΎͿ
6.467
1.188
6.467
1.188 ĨŽŝĂƐĞŐƵŝŶƚĞ͗
2026
7.511
Controladora
ĐŝŽŶĂůĐŽŵŽĚĞƐƉĞƐĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůƉĞůŽŵĠƚŽĚŽůŝŶĞĂƌƉĞůŽƉĞƌşŽĚŽĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ Imposto de renda e
5.047
Empi- Eqtos.de
ƟǀŽĚĞ 2027
ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů;ΎΎΎͿ
14.187
1.409
14.239
1.699
Total
5.026
45.705
ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŽƵƚƌĂďĂƐĞƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂĠŵĂŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĂƉĂƌĂƌĞŇĞƟƌŽƉĂĚƌĆŽĚĞ
Veícu- Imó- lhadei- processa. Parceria Direito de
INSS
13
13
22
21
ƚĞŵƉŽŶŽƋƵĂůŽƐďĞŶĞİĐŝŽƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐĚŽĂƟǀŽĂƌƌĞŶĚĂĚŽƐĆŽĐŽŶƐƵŵŝĚŽƐ͘KƉĂƐƐŝ- Total
142.902 11.650 143.223
12.116
los ǀĞŝƐ
ras de dados Agrícola
Uso ϭϰ͘/ŶƚĂŶŐşǀĞů
ǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĠŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞ Circulante
Controladora
Consolidado
10.045
5.359
10.357
5.742 Saldo em 31/12/2019
2.110
409
448
789
3.756
^ŽŌǁĂƌĞƐ
Total
^ŽŌǁĂƌĞƐ
Total
ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƋƵĞŶĆŽƐĆŽƉĂŐŽƐŶĂĚĂƚĂĚĞŝŶşĐŝŽ͕ĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉůŝĐĂŶĚŽͲƐĞĂƚĂǆĂ Não circulante
132.857
6.291 132.866
6.374 ĚŝĕƁĞƐͬũƵƐƚĞƐ
9.280
3
;ϲϲͿ
14
9.231
335
335
382
382
142.902 11.650 143.223
12.116 Depreciação
;Ϯ͘ϱϮϰͿ ;ϭϴϯͿ ;ϯϴϮͿ
;ϭϳϱͿ
;ϯ͘ϮϲϰͿ ^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
ŝŵƉůşĐŝƚĂ ŶŽ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͘ ^Ğ ĞƐƐĂ ƚĂǆĂ ŶĆŽ ƉƵĚĞƌ ƐĞƌ ƉƌŽŶƚĂŵĞŶƚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ͕ Total
33
33
33
33
8.866
229
628
9.723 Aquisição
ƵƐĂŵƐƵĂƚĂǆĂŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂůĚĞĐĂƉƚĂĕĆŽ͘ƐƚĂǆĂƐŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂŝƐĚĞĐĂƉƚĂĕĆŽĚĞƉĞŶĚĞŵ ;ΎͿŽƚŽƚĂůĚĞZΨϭϭϵ͘Ϭϳϯ;ZΨϲ͘ϬϮϬĞŵϮϬϮϬͿŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭϭϴ͘ϵϴϬ;ZΨϯ͘ϯϱϵĞŵϮϬϮϬͿ Saldo em 31/12/2020
;ϭϮϭͿ
;ϭϮϭͿ
;ϭϱϯͿ ;ϭϱϯͿ
ĚŝĕƁĞƐͬũƵƐƚĞƐ
402 ;ϯϭͿ
549
920 ŵŽƌƟǌĂĕĆŽ
ĚŽƉƌĂǌŽ͕ŵŽĞĚĂĞĚĂƚĂĚĞŝŶşĐŝŽĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĞĠĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĐŽŵďĂƐĞĞŵƵŵĂ ƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂĐƌĠĚŝƚŽĚĂƐĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĂŽW/^ĞK&/E^ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĂĞǆĐůƵƐĆŽ/ŵƉŽƐƚŽ Depreciação
;Ϯ͘ϮϰϯͿ ;ϭϵϭͿ
;ϮϯϬͿ
;Ϯ͘ϲϲϰͿ ^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ
247
247
262
262
ƐĠƌŝĞĚĞĚĂĚŽƐƋƵĞŝŶĐůƵĞŵ͗ĂƚĂǆĂůŝǀƌĞĚĞƌŝƐĐŽƐĐŽŵďĂƐĞŶĂƐƚĂǆĂƐĚĞơƚƵůŽƐĚŽŐŽ- ƐŽďƌĞŝƌĐƵůĂĕĆŽĚĞDĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐͲ/D^ĚĞƐƵĂƐďĂƐĞƐĚĞĐĄůĐƵůŽƐĞŶĚŽ͗;ŝͿ Saldo em 31/12/2021
7.025
7
947
7.979 Aquisição
365
365
573
573
ǀĞƌŶŽ͖ŶŽĂũƵƐƚĞĚŽƌŝƐĐŽĞƐƉĞĐşĮĐŽĚŽƉĂşƐ͖ŶŽĂũƵƐƚĞĚŽƌŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĐŽŵďĂƐĞŶŽƐ ZΨϵϭ͘ϳϭϴĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚŽƚƌąŶƐŝƚŽĞŵũƵůŐĂĚŽ͕ŽĐŽƌƌŝĚŽĞŵƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭ͕ĚĂĂĕĆŽ Consolidado
ŵŽƌƟǌĂĕĆŽ
;ϭϭϬͿ
;ϭϭϬͿ
;ϭϯϴͿ ;ϭϯϴͿ
EmpiEqtos.de
ƟǀŽĚĞ
^ĂůĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭ
502
502
697
697
ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚŽơƚƵůŽ͖ĞŶŽĂũƵƐƚĞĞƐƉĞĐşĮĐŽĚĂĞŶƟĚĂĚĞƋƵĂŶĚŽŽƉĞƌĮůĚĞƌŝƐĐŽĚĂ ŝŵƉĞƚƌĂĚĂƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĐŽŶƚĞŵƉůĂŶĚŽŽƐĨĂƚŽƐŐĞƌĂĚŽƌĞƐŽĐŽƌƌŝĚŽƐŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞ
Veícu- Imó- lhadeiproces. Parceria Direito de ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŵŽŶŝƚŽƌĂŵŽƐĞƵĂƟǀŽŝŶƚĂŶŐşǀĞůƉŽƌŵĞŝŽĚĞŝŶĚŝĐĂĞŶƟĚĂĚĞƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĠĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚŽƉĞƌĮůĚĞƌŝƐĐŽĚŽ'ƌƵƉŽ͘KƐ ŵĂƌĕŽĚĞϮϬϬϮĂĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϱ͘KǀĂůŽƌĚŽĐƌĠĚŝƚŽĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐĞƌĄĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽ͕
los ǀĞŝƐ
ras de dados Agrícola
Uso ĚŽƌĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐĞĞǆƚĞƌŶŽƐ͕ŽďũĞƟǀĂŶĚŽŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞǀĞŶƚƵĂŝƐŝŵƉĂĐƚŽƐŶŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŝŶĐůƵşĚŽƐŶĂŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚŽƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ ƚĆŽůŽŐŽƐĞũĂŚŽŵŽůŽŐĂĚŽŽƉůĞŝƚŽĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĚŽĐƌĠĚŝƚŽũƵŶƚŽăZĞĐĞŝƚĂ&ĞĚĞƌĂůĚŽ
Saldo em 31/12/2019
2.450
409
448
789
6.936
11.032
ŝŶĐůƵĞŵ͗ͻWĂŐĂŵĞŶƚŽƐĮǆŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĞŵƐƵďƐƚąŶĐŝĂ ƌĂƐŝů͖;ŝŝͿZΨϮϳ͘ϮϲϮ;ZΨϯ͘ϯϱϵĞŵϮϬϮϬ͕ĨĂƚŽƐŐĞƌĂĚŽƌĞƐŽĐŽƌƌŝĚŽƐŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞũĂŶĞŝ- ĚŝĕƁĞƐͬũƵƐƚĞƐ
10.104 2.229
;ϲϲͿ
14
9.054
21.335 ƌĄǀĞůĚĞƐƐĞĂƟǀŽ͘WĂƌĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭĞĚĞϮϬϮϬ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ĮǆŽƐͿ͕ĚĞĚƵǌŝĚŽƐĚĞĞǀĞŶƚƵĂŝƐŝŶĐĞŶƟǀŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĂƌĞĐĞďĞƌ͖ͻWĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ƌŽĚĞϮϬϭϱĂũƵůŚŽĚĞϮϬϭϳ͕ĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƚƌąŶƐŝƚŽĞŵũƵůŐĂĚŽĚĞŵĞĚŝĚĂũƵĚŝĐŝĂů Crédito de Impostos
ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŶĆŽŝĚĞ
ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ĚĞƉĞŶĚĞŵ ĚĞ Ƶŵ şŶĚŝĐĞ ŽƵ ƵŵĂ ƚĂǆĂ͕ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƋƵĞĚŝƐĐƵƟĂŽƐĨĂƚŽƐŐĞƌĂĚŽƌĞƐĂƉĂƌƟƌĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϱͿƌĞůĂƟǀŽĂĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůŝŵ- ;W/^ĞK&/E^Ϳ
;ϭϮͿ
;ϭϮͿ
ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƵƟůŝǌĂŶĚŽͲƐĞŽşŶĚŝĐĞŽƵĂƚĂǆĂŶĂĚĂƚĂĚĞŝŶşĐŝŽ͖ͻKǀĂůŽƌĞƐƟŵĂĚŽĚĞǀŝ- ƉĞƚƌĂĚĂƉĞůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂDE͕ĂŝŶĚĂŶĆŽƚƌĂŶƐŝƚĂĚĂĞŵũƵůŐĂĚŽ͕ĐŽŶƚĞŵƉůĂŶĚŽŽƐ
ĚŽ ƉĞůŽ ĂƌƌĞŶĚĂƚĄƌŝŽ Ğŵ ŐĂƌĂŶƟĂƐ ĚĞ ǀĂůŽƌ ƌĞƐŝĚƵĂů͖ ͻ WĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŵƵůƚĂƐ ƉĞůŽ ĨĂƚŽƐŐĞƌĂĚŽƌĞƐŽĐŽƌƌŝĚŽƐŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϬϮĂĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϱ͕ƌĞŐŝƐƚƌĂƚĠƌŵŝŶŽĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ƐĞŽƉƌĂǌŽĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƌĞŇĞƟƌŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂŽƉĕĆŽ ĚŽƐĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞĚĞĐŝƐĆŽĚŽWůĞŶĄƌŝŽĚŽ^ƵƉƌĞŵŽdƌŝďƵŶĂů&ĞĚĞƌĂů;^d&Ϳ͕ƉŽƌŵĂŝŽƌŝĂ͕
ƉĂƌĂƚĠƌŵŝŶŽĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͘KƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĞŵƵŵĂ ĞŵũƵůŐĂŵĞŶƚŽĐŽŵƌĞƉĞƌĐƵƐƐĆŽŐĞƌĂůŶŽĚŝĂϭϯͬϬϱͬϮϬϮϭ͕ƋƵĞŽ/D^ŶĆŽĐŽŵƉƁĞĂ
ůŝŶŚĂƐĞƉĂƌĂĚĂŶŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘KƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĠƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ- ďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽĚŽW/^ĞĚĂK&/E^͕ƐĞŶĚŽĂĚĞĐŝƐĆŽǀĄůŝĚĂĂƉĂƌƟƌĚĞϭϱͬϬϯͬϮϬϭϳ͕
ŵĞŶƚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůƉĂƌĂƌĞŇĞƟƌŽƐũƵƌŽƐƐŽďƌĞŽƉĂƐƐŝǀŽ ĚĂƚĂĞŵƋƵĞĨŽŝĮǆĂĚĂĂƚĞƐĞĚĞƌĞƉĞƌĐƵƐƐĆŽŐĞƌĂů͕ƋƵĂŶĚŽĚŽũƵůŐĂŵĞŶƚŽĚŽƌĞĐƵƌƐŽ
ĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ;ƵƐĂŶĚŽŽŵĠƚŽĚŽĚĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĨĞƟǀĂͿĞƌĞĚƵǌŝŶĚŽŽǀĂůŽƌĐŽŶ- ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝŽ;ZͿϱϳϰ͘ϳϬϲ͕ƌĞƐƐĂůǀĂĚĂƐĂƐĂĕƁĞƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐƉƌŽƚŽĐŽůĂƚĄďŝůƉĂƌĂƌĞŇĞƟƌŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽ͘ZĞŵĞŶƐƵƌĂŽƉĂƐƐŝǀŽĚĞ ĚĂƐĂƚĠĂĚĂƚĂĚĂƐĞƐƐĆŽĞŵƋƵĞĨŽŝƉƌŽĨĞƌŝĚŽŽũƵůŐĂŵĞŶƚŽ͘EĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ŽĐƌĠĚŝƚŽƐĞƌĄ
ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ;ĞĨĂǌƵŵĂũƵƐƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽĂƟǀŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽͿ compensado,ƚĆŽůŽŐŽŽĐŽƌƌĂŽƚƌąŶƐŝƚŽĞŵũƵůŐĂĚŽĞŶĂƐĞƋƵġŶĐŝĂĂŚŽŵŽůŽŐĂção do
ƐĞŵƉƌĞƋƵĞ͗ͻKƉƌĂǌŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĨŽƌĂůƚĞƌĂĚŽŽƵŚŽƵǀĞƌƵŵĞǀĞŶƚŽŽƵƵŵĂ ƉůĞŝƚŽĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĚŽĐƌĠĚŝƚŽũƵŶƚŽăZĞĐĞŝƚĂ&ĞĚĞƌĂůĚŽƌĂƐŝů͘ŵϮϬϮϭ͕ƚĂŵďĠŵ
ŵƵĚĂŶĕĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŶĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐƋƵĞƌĞƐƵůƚĞĞŵƵŵĂŵƵĚĂŶĕĂŶĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽ ƚƌĂŶƐŝƚŽƵ Ğŵ ũƵůŐĂĚŽ Ă ŵĞĚŝĚĂ ũƵĚŝĐŝĂů ŝŵƉĞƚƌĂĚĂ ƉĞůĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ĐƵũŽ ĐƌĠĚŝƚŽ ŶŽ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂŽƉĕĆŽĚĞĐŽŵƉƌĂĚĞĂĕƁĞƐĞ͕ŶĞƐƐĞĐĂƐŽ͕ŽƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĠ ǀĂůŽƌĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĚĞZΨϭϯ͘ϱϵϯ͕ĐŽŶƚĞŵƉůĂǀĂŽƐĨĂƚŽƐŐĞƌĂĚŽƌĞƐŽĐŽƌƌŝĚŽƐŶŽƉĞƌşŽĚŽ
ƌĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽ ĚĞƐĐŽŶƚĂŶĚŽͲƐĞ ŽƐ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ ƌĞǀŝƐĂĚŽƐ ƵƐĂŶĚŽ Ă ĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϱĂũƵŶŚŽĚĞϮϬϭϳĞĨŽŝŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽĞŵŽƵƚƵďƌŽĚĞ
ƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽƌĞǀŝƐĂĚĂ͘ͻKƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĆŽĂůƚĞƌĂĚŽƐĚĞǀŝĚŽĂ ϮϬϮϭ͘;ΎΎͿŽƚŽƚĂůĚĞZΨϲ͘ϰϲϳ;ZΨϭ͘ϭϴϴĞŵϮϬϮϬͿ͕ŽǀĂůŽƌĚĞZΨϱ͘ϮϱϯƌĞĨĞƌƌĞͲƐĞĂ/ŵŵƵĚĂŶĕĂƐŶŽşŶĚŝĐĞŽƵŶĂƚĂǆĂŽƵƵŵĂŵƵĚĂŶĕĂŶŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞƐƉĞƌĂĚŽŶŽǀĂůŽƌ ƉŽƐƚŽƐŽďƌĞWƌŽĚƵƚŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĚŽͲ/W/͕ĂƉƵƌĂĚŽĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚŽƚƌąŶƐŝƚŽĞŵũƵůŐĂĚŽ͕
ƌĞƐŝĚƵĂůŐĂƌĂŶƟĚŽ͕ƐĞŶĚŽ͕ŶĞƐƐĞĐĂƐŽ͕ŽƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƌĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽĚĞƐ- ŽĐŽƌƌŝĚŽĞŵĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͕ĚĞŵĞĚŝĚĂũƵĚŝĐŝĂůŝŵƉĞƚƌĂĚĂƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕Ğŵ
ĐŽŶƚĂŶĚŽͲƐĞŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƌĞǀŝƐĂĚŽƐƵƐĂŶĚŽĂƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽ ƋƵĞĚŝƐĐƵƟĂŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞĞǆĐůƵŝƌĚĞƐƵĂďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽŽǀĂůŽƌƌĞůĂƟǀŽĂŽĨƌĞƚĞĚĂƐ
não alterada (a menos que a mudança nos pagamentos de arrendamento resulte da operações ĚĞǀĞŶĚĂ/&͕ĐŽŶƚĞŵƉůĂŶĚŽŽƐĨĂƚŽƐŐĞƌĂĚŽƌĞƐŽĐŽƌƌŝĚŽƐŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞũƵŵƵĚĂŶĕĂŶĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐǀĂƌŝĄǀĞů͕ƐĞŶĚŽ͕ŶĞƐƐĞĐĂƐŽ͕ƵƟůŝǌĂĚĂĂƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽƌĞ- ŶŚŽĚĞϮϬϭϲĂĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭ͘ƐƐĞƐŝŶĚĠďŝƚŽƐĨŽƌĂŵƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽď
ǀŝƐĂĚĂͿ͘ͻKĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĠŵŽĚŝĮĐĂĚŽĞĂĂůƚĞƌĂĕĆŽŶŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ ĂƌƵďƌŝĐĂ͞KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ͟ ŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭϮϳ͘Ϯϱϱ
Continua...
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Consolidado ŝŶĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞ Ğ ƉĞůĂ ŝůĞŐĂůŝĚĂĚĞ ĚĂ ĐŽďƌĂŶĕĂ ĚĂ ƌĞĨĞƌŝĚĂ ƚĂǆĂ͘  ŽŵƉĂŶŚŝĂ
2021
2020 ĐĄůĐƵůŽ͕ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚŽƚƌąŶƐŝƚŽĞŵũƵůŐĂĚŽĚĂĂĕĆŽŝŵƉĞƚƌĂĚĂƉĞůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂD31.12.21
31.12.20 ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ƐĞƵƐ ĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐ ůĞŐĂŝƐ͕ ƐƵĂ ĚĞĨĞƐĂ ;ĞǆĐĞĕĆŽ ĚĞ ƉƌĠͲĞǆĞĐƵ- >ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
167.586
58.327 E͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ ŶĂ ŶŽƚĂ ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ nº ϴ Ğ ;ďͿ ZΨϮϱ͘ϰϴϱ ĐƌĠĚŝƚŽ ůşƋƵŝĚŽ
ƵƐƚŽͲĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽƐ
2.393
2.735 ƟǀŝĚĂĚĞͿ͕ ĐŽŶƚƵĚŽ Ă ũƵşǌĂ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůŽ ĐĂƐŽ ƉƌĞĨĞƌŝƵ ŶĆŽ ĂŶĂůŝƐĂƌ͕ Ğŵ ĚĞĨĞƐĂ ZĞƐĞƌǀĂůĞŐĂů
;ϴ͘ϯϳϵͿ
;Ϯ͘ϵϭϳͿ ĂƉƵƌĂĚŽĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚŽƚƌąŶƐŝƚŽĞŵũƵůŐĂĚŽ͕ĚĂĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůƋƵĞĚŝƐĐƵƟƵĂŝŶĐŽŶƐDepreciação acumulada
;Ϯ͘ϮϵϬͿ
;Ϯ͘ϱϬϲͿ
/ŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐ
;ϭ͘ϬϰϱͿ
;ϭ͘ϬϬϮͿ
^ĂůĚŽĐŽŶƚĄďŝů͕ůşƋƵŝĚŽ
103
229 ƉƌĠǀŝĂ͕ƉĂƌƚĞĚŽƐ ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞĚĞĨĞƐĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͕ŽƐ ƋƵĂŝƐ ƐĞŐƵŝƌĂŵĚŝƐĐƵƐƐĆŽ ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ
3.949
1.730 ƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞĚĂƚĂǆĂĚĞƌĞƐƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĚĞĐƵƐƚŽƐĚĞƐĞůŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĞ/W/͕ƉĂŐŽƐ
162.111
56.138 ƉĞůĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂ DͲE ŶŽ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ŶŽǀĞŵďƌŽ ĚĞ ϭϵϵϴ Ă ŶŽǀĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϬϳ͕
Ɛ ƉĂƌĐĞůĂƐ ĚĞ ůŽŶŐŽ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ Ğ ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ƚġŵ Ă ƐĞŐƵŝŶƚĞ ƉŽƌŵĞŝŽĚĞŵďĂƌŐŽƐăǆĞĐƵĕĆŽ&ŝƐĐĂů͕ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͘ŽŵŽĐŽŶƐĞ- ĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽĚŽƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
40.528
14.034 ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϭϬ͘;ŝŝͿZΨϭϯϱ͘ϭϱϴĞŵϮϬϮϭ͕ƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂ͗
ƋƵġŶĐŝĂĚĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐƉƌŽĨĞƌŝĚĂƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ĞŵŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĨŽƌĂŵƉĞŶŚŽƌĂ- ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐƉƌŽƉŽƐƚŽƐͲϮϱй
ĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽƉŽƌĂŶŽĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͗
ŝǀŝĚĞŶĚŽƉŽƌĂĕĆŽĞŵƌĞĂŝƐ
25,64
8,88 ;ĂͿZΨϭϮϮ͘ϰϰϯĐƌĠĚŝƚŽĚĞW/^ĞK&/E^͕ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĂĞǆĐůƵƐĆŽĚŽ/D^ĚĞƐƵĂƐďĂƐĞƐ
Controladora
Consolidado
Controladora Consolidado ĚŽƐZΨϯϱ͘ϳϭϲĚĂĐŽŶƚĂĐŽƌƌĞŶƚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞ͕ƚĂŵďĠŵ͕ĞĨĞƚƵĂĚŽĚĞƉſƐŝƚŽũƵĚŝĐŝĂů
Ano
2021
2021
2020
2020 ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĚĞZΨϭϱ͕ƚŽƚĂůŝǌĂŶĚŽZΨϯϱ͘ϳϯϭ͕ƋƵĞĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐƉĞƌĨĂǌĞŵŽŵŽŶƚĂŶƚĞ YƵĂůƋƵĞƌǀĂůŽƌĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĐŝŵĂĚŽŵşŶŝŵŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐŽŵĞŶƚĞĠƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽ ĚĞĐĄůĐƵůŽ͕ĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞŵĞĚŝĚĂũƵĚŝĐŝĂůŝŵƉĞƚƌĂĚĂƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĂŝŶĐŽƌƉŽ2022
2.000
15.805 ĚĞ ZΨϯϴ͘ϰϳϭ ;ZΨϯϳ͘ϭϯϱ Ğŵ ϮϬϮϬͿ͘  ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌŽƵ ƋƵĞ Ă ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ƋƵĂŶĚŽĞŶĂŵĞĚŝĚĂĞŵƋƵĞĨŽƌĞŵĂƉƌŽǀĂĚŽƐƉĞůŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͘ ƌĂĚĂDͲE͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ nºϴ͖;ďͿZΨϰ͘ϴϭϮƌĞĨĞƌƌĞͲƐĞĂ
2023
2.399
16.100
1.371
10.943 ĚĞ ƉĞƌĚĂ ŶĞƐƐĂ ĚĞĨĞƐĂ Ġ ;ŝͿ ƉŽƐƐşǀĞů Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽ ƉĞĚŝĚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĂ ĞǆĐĞĕĆŽ ĚĞ ;ŝŝͿŝǀŝĚĞŶĚŽĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ͗ por deliberação de Assembleia geral de acionistas procedeu- /ŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞWƌŽĚƵƚŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĚŽͲ/W/͕ĂƉƵƌĂĚŽĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚŽƚƌąŶƐŝƚŽĚĞŵĞĚŝĚĂ
2024
1.326
11.891
430
6.212
ͲƐĞăĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĂŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ͕ůŝŵŝƚĂĚŽĂϰϬй ũƵĚŝĐŝĂů͕ĞŵƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚŝƐĐƵƟĂŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞĞǆĐůƵŝƌĚĞƐƵĂďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽŽ
2025 a 2030
809
25.523
66
13.178 ƉƌĠͲĞǆĞĐƵƟǀŝĚĂĚĞ͕ŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϮϲ͘ϲϮϭ;ZΨϲϰ͘ϰϭϲĚĞĚƵǌŝĚŽĚŽǀĂůŽƌĚĞZΨϯϳ͘ϴϭϱũĄ
Total
4.534
53.514
3.867
46.138 ƌĞĐŽůŚŝĚŽͿ͕ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞƚĞƌŽĐŽƌƌŝĚŽĞŵϮϬϮϭũƵůŐĂŵĞŶƚŽƉĞůĂƐŝŶƐƚąŶĐŝĂƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ ĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂũƵƐƚĂĚŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞ ǀĂůŽƌƌĞůĂƟǀŽĂŽĨƌĞƚĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϴĞ;ĐͿZΨϳ͘ϵϬϯ
ĐƌĠĚŝƚŽĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞĂĐſƌĚĆŽ͕ƋƵĞƚŽƌŶŽƵŝŶĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŽĂĨŽƌŵĂĚĞĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐ
ŵ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ Ğ ĚĞ ϮϬϮϬ͕ ĚĂƚĂ ĚĂ ƷůƟŵĂ ŵĞĚŝĕĆŽ ĂŶƵĂů͕ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĞƐƚĂǀĂ Ğŵ ĚĞĨŽƌŵĂĚĞƐĨĂǀŽƌĄǀĞů͕ƌĞĚƵǌŝŶĚŽĂƐĐŚĂŵĞƐĚĞġǆŝƚŽĞ;ŝŝͿƌĞŵŽƚĂĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƉĞĚŝ- ŶŽĐŽƌĚŽĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ĂƐĂďĞƌ͗
Data da realização
ŝǀŝĚĞŶĚŽƉŽƌ ǀĂůŽƌĞƐĚĞƉŽƐŝƚĂĚŽƐũƵĚŝĐŝĂůŵĞŶƚĞŶŽƐĂƵƚŽƐĚĂĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůϵϰϬͬϬϱ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĐŽŵ ĂƐ ĐůĄƵƐƵůĂƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ Ğ ŶĆŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘  ĚŽƐƵďƐŝĚŝĄƌŝŽ͕ŽďũĞƚŽĚŽƐŵďĂƌŐŽƐăǆĞĐƵĕĆŽ&ŝƐĐĂů͕ŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭϭ͘ϴϱϬ͕ƋƵĞƚƌĂƚĂ
ǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĮŶĚŽĞŵ
da AGO Valores R$ ĂĕĆŽ;ŵZΨͿ ĐŝŽŶĂĚŽŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϭϵ͘ 25. Resultado Financeiro
ĚĂƌĞǀŝƐĆŽĚŽǀĂůŽƌĚŽ͕͘͘ƵŵĂǀĞǌƋƵĞĨŽƌĂŵŝŶĐůƵşĚŽƐǀĂůŽƌĞƐũĄƋƵŝƚĂĚŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĚƵƌĂŶƚĞŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĠĐŽŵŽƐĞŐƵĞ͗
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
30 de abril de 2020
4.850
3,07
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado ŵĞĐŽƌƌŽďŽƌĂĚŽƉĞůŽƐĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐůĞŐĂŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘WƌŽĐĞƐƐŽĐŽŵŽƵƚƌĂƐŐĂƌĂŶƟĂƐ ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ
30 de abril de 2021
8.421
5,33
2021
2020
2021
2020
31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20 ĂͿƵƚŽĚĞŝŶĨƌĂĕĆŽĚĞĐŽďƌĂŶĕĂĚĞ/W/ƉŽƌƐƵƉŽƐƚŽĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂůŝŶĐŽƌƌĞƚŽ͗
23.
Receita>şƋƵŝĚĂĚĞsĞŶĚĂƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐƌĞĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽĚĂƐǀĞŶĚĂƐďƌƵƚĂƐƉĂƌĂĂ
ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͗
Saldo anterior
5.158
3.693
61.978
47.744 ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͕ŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞƐƵĐĞƐƐŽƌĂƉŽƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂDE͕Ğŵ
:ƵƌŽƐƐŽďƌĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĞ
ƌĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂĠĐŽŵŽƐĞŐƵĞ͗
ĂƉƚĂĕƁĞƐĚĞŶŽǀŽƐĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
3.898
2.560
23.366
23.249
Controladora
Consolidado ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƟů
ŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂů
;ϭ͘ϲϰϬͿ
;ϭ͘ϬϵϱͿ ;ϭϱ͘ϬϰϲͿ ;ϭϬ͘ϴϴϴͿ ǀŝƌƚƵĚĞĚĞĚĞĐŝƐĆŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĚĞƐĨĂǀŽƌĄǀĞůƉƵďůŝĐĂĚĂĞŵϮϬϭϳ͕ƉĂƐƐŽƵĂĚŝƐĐƵƟƌ
;ϵϳϲͿ
;ϰϵϱͿ ;ϲ͘ϱϰϵͿ ;ϰ͘ϲϳϵͿ
2021
2020
2021
2020 Demais despesas
ŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚĞũƵƌŽƐ
;ϰϰϰͿ
;ϮϲϮͿ ;ϯ͘ϲϴϯͿ
;Ϯ͘ϯϵϲͿ ũƵĚŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĂƵƚŽƐĚĞŝŶĨƌĂĕĆŽůĂǀƌĂĚŽƐƉĞůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĮƐĐĂŝƐ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĂƚƵĂ;ϭϬϱϯͿ
;ϱϭϱͿ ;Ϯ͘ϲϰϵͿ ;ϰ͘ϮϰϬͿ
868.008
762.632 945.292 814.078 dŽƚĂůĚĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ƚƵĂůŝǌĂĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂ
474
262
5.376
4.269 ůŝǌĂĚŽĚĞZΨϮϴ͘ϵϰϯ;ZΨϮϴ͘ϱϰϱĞŵϮϬϮϬͿ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽ/W/ƉŽƌƐƵƉŽƐƚĂƐŝŶĨƌĂĕƁĞƐĚĞ DĞƌĐĂĚŽŝŶƚĞƌŶŽ
;Ϯ͘ϬϮϵͿ ;ϭ͘ϬϭϬͿ ;ϵ͘ϭϵϴͿ ;ϴ͘ϵϭϵͿ
24.192
13.428
24.192
13.428 ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
^ĂůĚŽĮŶĂů
7.446
5.158
ϳϭ͘ϵϵϭ
ϲϭ͘ϵϳϴ ĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĞƌĞĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐ͘EŽƐĂƵƚŽƐĚĞƐƚĂĚĞŵĂŶĚĂ͕ƉĂƌĂĮŶƐ DĞƌĐĂĚŽĞǆƚĞƌŶŽ
3.296
1.323 3.776
1.590
IPI
;ϭϲϯ͘ϯϭϰͿ ;ϭϰϱ͘ϰϳϭͿ ;ϭϲϯ͘ϯϭϰͿ ;ϭϰϱ͘ϰϳϭͿ :ƵƌŽƐƐŽďƌĞƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ;ΎͿ
3.200
935 3.067
935
16. Fornecedores
ĚĞƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚŽƐƵƉŽƐƚŽĚĠďŝƚŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵƐĞŐƵƌŽͲŐĂƌĂŶƟĂĚŽǀĂůŽƌ
;ϴϱ͘ϲϬϴͿ
;ϳϮ͘ϬϯϱͿ ;ϴϱ͘ϲϵϱͿ ;ϳϮ͘ϭϯϯͿ ƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŽƵƚƌŽƐĂƟǀŽƐŵŽŶĞƚĄƌŝŽs
1.637
1.684 1.684
1.730
Controladora
Consolidado ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ͘ďͿWƌŽĐĞƐƐŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĂŶĆŽƚƌŝďƵƚĂĕĆŽĚĂŵĂŝƐǀĂůŝĂĚŽ /D^
COFINS
;ϰϲ͘ϭϳϮͿ
;ϰϬ͘ϴϮϵͿ ;ϰϲ͘ϳϳϴͿ ;ϰϭ͘ϰϵϱͿ ƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚĞ/ŶĚĠďŝƚŽƐdƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ;ΎΎͿ
3.707
- 3.707
31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20
PIS
;ϭϬ͘ϬϮϰͿ
;ϴ͘ϴϲϰͿ ;ϭϬ͘ϭϲϬͿ
;ϵ͘ϬϬϵͿ Outras receitas
1.145
933 2.028
1.935
Fornecedores de matérias-primas
28.918 22.737 63.565
40.614 processo de cisão da Vale do Xingu e consequente incorporação dos bens pela Centro ISS
;ϰϵͿ
;ϲϵͿ
;ϮϰϱͿ
;ϯϯϵͿ W/^ĞK&/E^ƐŽďƌĞƌĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
;ϱϮϵͿ
;ϮϰϭͿ
;ϱϮϵͿ
;ϮϲϱͿ
Fornecedores de propaganda e publicidade
1.688
4.876
1.688
4.876 ĚĂDĂƚĂ͗ŵŵĂŝŽĚĞϮϬϭϵ͕ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐsĂůĞĚŽyŝŶŐƵĞĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂƌĞĐĞďĞƌĂŵĂƵ- Contribuição sobre a produção rural
;Ϯ͘ϴϮϬͿ
;ϭ͘ϴϬϳͿ
dŽƚĂůĚĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
12.456
4.634
13.733
5.925
Outros fornecedores nacionais
6.247
4.924
7.873
6.181 ƚŽƐĚĞŝŶĨƌĂĕĆŽŶŽƐƋƵĂŝƐƐĞƋƵĞƐƟŽŶĂŵŽĨĂƚŽĚĞƚĞƌĞŵĚĞŝǆĂĚŽĚĞƚƌŝďƵƚĂƌ͕Ž/ŵƉŽƐƚŽ ĞǀŽůƵĕƁĞƐĞĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽƐĚĞǀĞŶĚĂƐ ;ϯ͘ϲϰϵͿ
;Ϯ͘ϲϮϭͿ
;ϴ͘ϱϳϵͿ
;Ϯ͘ϴϰϲͿ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ
10.427
3.624
4.535
;Ϯ͘ϵϵϰͿ
Fornecedores em moeda estrangeira
7
29
7
29 ĚĞZĞŶĚĂĚĂWĞƐƐŽĂ:ƵƌşĚŝĐĂ;͞/ZW:͟ͿĞŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ^ŽĐŝĂůƐŽďƌĞŽ>ƵĐƌŽ;͞^>͟Ϳ͕ƐŽďƌĞ
583.384
506.171 651.893 554.406 ;ΎͿKǀĂůŽƌĨŽŝƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚŽƉĞůĂĂƵŵĞŶƚŽĚĂƐƚĂǆĂƐĚĞũƵƌŽƐŽĐŽƌƌŝTotal
36.860 32.566 73.133
51.700 ĞǀĞŶƚƵĂůŐĂŶŚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů͕ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĂďĂŝǆĂĚŽŝŵſǀĞůƌƵƌĂůĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ&ĂǌĞŶĚĂ ZĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂĚĂƐǀĞŶĚĂƐ
ůĂƐƐŝĮĐĂĚĂƐĐŽŵŽ͗
17. Obrigações Sociais
582.416
504.512 564.411 501.513 ĚĂƐĞŵϮϬϮϭĞƚĂŵďĠŵĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞĂĐſƌĚĆŽ͕ƋƵĞƚŽƌŶŽƵŝŶĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŽĂĨŽƌĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂ͕ƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽĞŵŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞĐŝƐĆŽƉĂƌĐŝĂůĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵƉĂƌĂĂĞŶ- Vendas de produtos
sĞŶĚĂƐĚĞĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽ
79.676
43.285 ŵĂĚĞĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞƉŽƐŝƚĂĚŽƐũƵĚŝĐŝĂůŵĞŶƚĞŶŽƐĂƵƚŽƐĚĂĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů
Controladora
Consolidado
968
1.659
7.806
9.608 ϵϰϬͬϬϱ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ ŶĂ ŶŽƚĂ ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ ŶǑ ϭϵ͕ ŶŽ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ZΨϭ͘Ϭϴϲ
31.12.21 31.12.20
31.12.21 31.12.20 ƚƌŽĚĂDĂƚĂ͕ƚĞŶĚŽĐŽŵŽďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽŽǀĂůŽƌĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĐŝŶĚŝĚŽŶĂŽƉĞƌĂĕĆŽ sĞŶĚĂƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐ
583.384
506.171 651.893 554.406 ;ZΨϭ͘Ϭϯϱ ůŝƋƵŝĚŽ ĚĞ W/^ͬK&/E^Ϳ͘ ;ΎΎͿ ZΨϯ͘ϳϬϳ͕ ƌĞĨĞƌĞͲƐĞ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ Ă͗ ;ĂͿ
Salários e encargos
2.236
2.552
2.591
2.804 ƌĞůĂƟǀŽĂŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ;͞ĚĞĞŵĞĚĐŽƐƚ͟Ϳ͘KǀĂůŽƌĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĚĞZΨϱϱ͘ϳϴϭ;ZΨϱϰ͘ϰϰϱ Total
Férias e encargos
7.368
6.481
7.979
7.095 Ğŵ ϮϬϮϬͿ͕ ũĄ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ŵƵůƚĂ ĚĞ ŽİĐŝŽ ĚĞ ϳϱй Ğ ũƵƌŽƐ ^>/͘ dĞŶĚŽ Ğŵ ǀŝƐƚĂ Ž 24. Apresentação da Demonstração do Resultado por Natureza ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐ
ZΨϮ͘ϲϳϴ ;ZΨϮ͘ϱϱϯ ůşƋƵŝĚŽ ĚĞ W/^ͬK&/E^Ϳ Ă ĐƌĠĚŝƚŽ ĚĞ W/^ Ğ K&/E^͕ Ğŵ ǀŝƌƚƵĚĞ ĚĂ
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƐŽďƌĞŽƐůƵĐƌŽƐ
8.109
6.507
9.080
6.979 ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĞŶǀŽůǀŝĚŽ ŶŽƐ ĂƵƚŽƐ ĚĞ ŝŶĨƌĂĕĆŽ ĂůƵƐŝǀŽƐ ĂŽ ƉĞƌşŽĚŽͲďĂƐĞ ĞŶĐĞƌƌĂĚŽ Ğŵ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŵĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƵƟůŝǌĂŶĚŽƵŵĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ
ĞǆĐůƵƐĆŽ ĚŽ /D^ ĚĞ ƐƵĂƐ ďĂƐĞƐ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽ͕ Ğŵ ĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĞ ŵĞĚŝĚĂ ũƵĚŝĐŝĂů ŝŵOutras
145
146
229
Total
17.858
15.540
19.796
17.107 ϭͬϬϳͬϮϬϭϰ͕ĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĮƐĐĂŝƐƌĞƋƵĞƌĞƌĂŵŽĂƌƌŽůĂŵĞŶƚŽĚŽƐďĞŶƐĚĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐ ĚĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵďĂƐĞŶĂƐƵĂĨƵŶĕĆŽ͘ƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĂŶĂƚƵƌĞǌĂĚĞƐƐĂƐĚĞƐƉĞ- ƉĞƚƌĂĚĂ ƉĞůĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ Ă ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂ DͲE͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ ŶĂ ŶŽƚĂ
ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϲϴ͘ϱϯϯ͕ƐĞŶĚŽZΨϭϱ͘ϲϰϴĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵĞZΨϱϮ͘ϴϴϱ ƐĂƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĂƐĞŐƵŝƌ͗
ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ nºϴ͖;ďͿZΨϭϵϭ;ZΨϭϴϯůşƋƵŝĚŽĚĞWŝƐͬŽĮŶƐͿĂĐƌĠĚŝƚŽĚĞ/ŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞ
18. Obrigações Fiscais
ĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂ͘ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌŽƵƋƵĞĂƐƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞƉĞƌĚĂŶĞƐControladora
Consolidado WƌŽĚƵƚŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĚŽͲ/W/͕ĂƉƵƌĂĚŽĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚŽƚƌąŶƐŝƚŽĚĞŵĞĚŝĚĂũƵĚŝĐŝĂů͕Ğŵ
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
ƐĂƐ
ĚĞĨĞƐĂƐ
ƐĆŽ
ƉŽƐƐşǀĞŝƐ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĐŽƌƌŽďŽƌĂĚŽ
ƉĞůĂ
KƉŝŶŝĆŽ
>ĞŐĂů
ĞŵŝƟĚĂ
ƉĞůŽƐ
31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20
ƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚŝƐĐƵƟĂŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞĞǆĐůƵŝƌĚĞƐƵĂďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽŽǀĂůŽƌƌĞůĂƟǀŽ
/ŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞWƌŽĚƵƚŽƐ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĚŽƐͲ/W/ 13.915 10.925 13.915 10.925 ĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐ ůĞŐĂŝƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ WƌŽĐĞƐƐŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ ƐĞŵ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ ũƵĚŝĐŝĂŝƐ Consumo de matérias-primas e materiais ;Ϯϵϯ͘ϮϴϳͿ ;Ϯϯϯ͘ϴϳϱͿ ;ϯϬϰ͘ϯϵϮͿ ;Ϯϰϯ͘ϴϬϰͿ
ĂŽĨƌĞƚĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϴĞ;ĐͿZΨϮϰϲ;ZΨϮϯϱůşƋƵŝĚŽĚĞ
/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂWĞƐƐŽĂ:ƵƌşĚŝĐĂͲ/ZW:
25
- e recursais KƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ͕ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐ ĐŽŵ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƉĞƌĚĂ ^ĂůĄƌŝŽƐ͕ĞŶĐĂƌŐŽƐĞďĞŶĞİĐŝŽƐ
a empregados
;ϭϮϴ͘ϮϳϯͿ ;ϭϬϮ͘ϯϴϲͿ ;ϭϯϯ͘ϳϴϵͿ ;ϭϬϴ͘ϯϮϯͿ W/^ͬK&/E^ͿĂŝŶĚĠďŝƚŽĚĞ/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂWĞƐƐŽĂ:Ƶƌşdica e Contribuição Social soImpostos sobre Circulação de
ƉŽƐƐşǀĞů͕ƐĆŽĐŽŵƉŽƐƚŽƐ͕ďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌ͗WƌŽĐĞƐƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂ
;ϳ͘ϯϰϰͿ
;ϱ͘ϲϰϮͿ
;ϵ͘ϳϴϰͿ
;ϳ͘ϮϬϴͿ ďƌĞŽ>ƵĐƌŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϮϲ͘26. Despesa de Imposto
DĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐ
12.045
7.825 12.045
7.866 ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽůŝĚĂƌŝĂŶŽƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĚŽ/D^ƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽƚƌŝďƵƚĄƌŝĂ͗ƵƚŽƐĚĞ DĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ŵĞůŚŽƌŝĂƐĞůŝŵƉĞǌĂ
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽ
;Ϯϯ͘ϱϳϴͿ ;Ϯϲ͘ϮϮϳͿ ;ϯϬ͘ϰϵϳͿ ;ϯϯ͘ϲϮϳͿ de Renda e Contribuição Social EĂƚƵƌĞǌĂĞĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂĚĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞ
PIS e COFINS
5.811
2.121
5.887
2.206
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐĞĞǆƉŽƌƚĂĕƁĞƐ
;ϲϰ͘ϬϲϮͿ ;ϲϳ͘ϮϭϰͿ ;ϲϰ͘ϬϲϮͿ ;ϲϳ͘ϮϭϰͿ
Outras
5.667
1.026
5.829
1.092 /ŶĨƌĂĕƁĞƐůĂǀƌĂĚŽƐƉĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ&ĂǌĞŶĚĂĚŽŝƐƚƌŝƚŽ&ĞĚĞƌĂů͕ŽƐƋƵĂŝƐĞƐƚĆŽƐĞŶĚŽ ĂŝǆĂƐĚĞďĞŶƐĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
renda e da contribuição social diferidos O imposto de renda e a contribuição social
;Ϯ͘ϬϲϱͿ
;ϳϭͿ
;ϭ͘ϵϵϳͿ
;ϭϬͿ
Total
37.438 21.897 37.701 22.089 ĚŝƐĐƵƟĚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ƋƵĞĞǆŝŐĞŵĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĚĞ/D^ͬ ǆƉĞĚŝĕĆŽ͕ĨƌĞƚĞƐĞĐĂƌƌĞƚŽƐ
;ϭϮ͘ϴϰϭͿ ;ϭϬ͘ϱϯϱͿ ;ϭϱ͘ϲϳϭͿ ;ϭϯ͘ϭϲϴͿ ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ ƐĆŽ ĐĂůĐƵůĂĚŽƐ ƐŽďƌĞ ŽƐ ƉƌĞũƵşǌŽƐ ĮƐĐĂŝƐ ĚŽ ŝŵƉŽƐƚŽ ĚĞ ƌĞŶĚĂ͕ Ă ďĂƐĞ ĚĞ
WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
34.469 21.897 34.732 22.089 ^dĞĂĚŝĐŝŽŶĂůŶŽǀĂůŽƌĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĚĞZΨϮϰ͘Ϯϳϲ;ZΨϮϯ͘ϵϰϭĞŵϮϬϮϬͿ͕ƌĞůĂƟǀŽĂŽƉĞ- Energia, tarifas e locações
;ϴ͘ϬϯϵͿ
;ϴ͘ϬϰϯͿ ;ϭϭ͘ϮϯϱͿ
;ϵ͘ϵϱϳͿ ĐĄůĐƵůŽŶĞŐĂƟǀĂĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĞĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐ
- ƌĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĐŽŵĐŽŶƚƌŝďƵŝŶƚĞƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĚŽƐŝŶŝĚƀŶĞŽƐƉĞůŽ&ŝƐĐŽ ĞƐƉĞƐĂƐŐƌşĐŽůĂƐĞŇŽƌĞƐƚĂŝƐ
WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
2.969
2.969
- ;ϭϵ͘ϮϭϲͿ ;ϭϯ͘ϮϱϬͿ
Total
37.438 21.897 37.701 22.089
143.788
30.787 143.788
30.787 ĞŶƚƌĞĂƐďĂƐĞƐĚĞĐĄůĐƵůŽĚŽŝŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĞŽƐǀĂůŽƌĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚĂƐ
Estadual. DepſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐͲĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶŽZĞĂůŝǌĄǀĞůĂ>ŽŶŐŽWƌĂǌŽKƐĚĞƉſƐŝƚŽƐ KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ΎͿ
ϭϵ͘WĂƌƚĞƐZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂͿƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĨŽƌĂŵĞĨĞƚƵĂĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ
despesas
;ϭϵ͘ϴϱϮͿ ;ϭϬ͘ϴϮϱͿ ;Ϯϭ͘ϱϰϮͿ ;ϭϭ͘ϰϭϬͿ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘ƐĂůşƋƵŽƚĂƐĚĞƐƐĞƐŝŵƉŽƐƚŽƐ͕ĚĞĮŶŝĚĂƐĂƚƵĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂ
ũƵĚŝĐŝĂŝƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶŽƌĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽĞƐƚĆŽǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂƌŝƐĐŽƐĐŽŵƉĞƌĚĂƐ Outras
Total
;ϰϭϱ͘ϱϱϯͿ ;ϰϯϰ͘ϬϯϭͿ ;ϰϲϴ͘ϯϵϳͿ ;ϰϳϳ͘ϭϴϰͿ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽƐƚƌŝďƵƚŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐ͕ƐĆŽĚĞϮϱйƉĂƌĂŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĚĞϵйƉĂƌĂ
ĐŽŵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵ͗
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐƉŽƐƐşǀĞŝƐĞƌĞŵŽƚĂƐ͕ƐĞŶĚŽ͗
ůĂƐƐŝĮĐĂĚĂƐĐŽŵŽ͗
31.12.21 31.12.20
ĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů͘KŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐĂƟǀŽƐƐĆŽ
Controladora ƵƐƚŽĚĂƐǀĞŶĚĂƐĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐ
;ϯϳϲ͘ϵϵϴͿ ;ϯϭϮ͘ϬϱϯͿ ;ϯϲϳ͘ϬϬϬͿ ;ϯϬϴ͘ϱϯϴͿ
ZĞĐĞŝƚĂͲŽƵƚƌŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ
4
9
2021
2020 ƵƐƚŽƐĚĂƐǀĞŶĚĂƐĚĞĂƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽ
- ;ϱϭ͘ϯϭϯͿ ;ϯϱ͘ϭϬϱͿ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶĂĞǆƚĞŶƐĆŽĞŵƋƵĞƉŽƐƐĂŵƐĞƌƵƟůŝǌĂĚŽƐŶĂĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽĚŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ
ŽŵƉƌĂĚĞŵĂƚĠƌŝĂͲƉƌŝŵĂͲĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ
8.716
2.878 Depósitos e bloqueios judiciais
WŽƐƐşǀĞŝƐ
Remotas
WŽƐƐşǀĞŝƐ
Remotas
ƵƐƚŽĚĂƐǀĞŶĚĂƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐ
;ϵϲϴͿ
;ϭ͘ϲϱϵͿ
;ϲ͘ϰϳϵͿ
;ϵ͘ϭϮϳͿ ĚŝĨĞƌŝĚŽƐĐŽŶƐƟƚƵşĚŽƐƐŽďƌĞĂƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐĂƚƌŝďƵƚĂƌ͘
ŽŵƉƌĂĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ;ĐŽƌƚĞĞ
Tributários
28.861
16.443
2.161
42.642 ^ƵďƚŽƚĂůĐƵƐƚŽĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐǀĞŶĚŝĚŽƐ
;ϯϳϳ͘ϵϲϲͿ ;ϯϭϯ͘ϳϭϮͿ ;ϰϮϰ͘ϳϵϮͿ ;ϯϱϮ͘ϳϳϬͿ KƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽƐĆŽŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗ ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ĐĂƌƌĞŐĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌͿ
204
217 dƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
256
1.489
303
970 ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ
;ϭϬϮ͘ϭϵϵͿ ;ϭϬϮ͘ϲϰϲͿ ;ϭϬϮ͘ϭϵϵͿ ;ϭϬϮ͘ϲϰϲͿ
Consolidado
Total
8.920
3.095 şǀĞŝƐ
;ϲϳ͘ϰϯϮͿ ;ϰϮ͘ϱϬϮͿ ;ϳϯ͘ϬϵϰͿ ;ϰϲ͘ϰϳϳͿ
395
349 ĞƐƉĞƐĂƐŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
Vale do Xingu
ƟǀŽŝƌĐƵůĂŶƚĞͲĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂĐŽŵƉƌĂĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ
6.799
29.117
18.327
2.464
43.961 KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ
31.12.21 31.12.20
ƟǀŽŝƌĐƵůĂŶƚĞʹWĂƌƚĞƐZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ;ΎͿ
799 ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
47.444
46.425 ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ;ΎͿ
132.044
24.829 131.688
24.710 sĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
189
Consolidado Total
;ΎͿ ZĞĨĞƌĞͲƐĞ Ă ƉƌŽǀŝƐĆŽ ĚĞ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͕ ƐƵũĞŝƚŽƐ ă ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚŽ ĞŵƉƌĞƐĄƌŝŽ ƟƚƵůĂƌ͕
;ϰϭϱ͘ϱϱϯͿ ;ϰϯϰ͘ϬϯϭͿ ;ϰϲϴ͘ϯϵϳͿ ;ϰϳϳ͘ϭϴϯͿ KƵƚƌĂƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐĞĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐ
345
2021
2020
ƋƵĂŶĚŽĚĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽƋƵĂŶƚŽăƐĐŽŶƚĂƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐ͘ďͿƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĨŽdŽƚĂůĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĂƟǀŽƐ;ΎͿ
534
Depósitos e bloqueios judiciais
WŽƐƐşǀĞŝƐ
Remotas WŽƐƐşǀĞŝƐ
Remotas ;ΎͿKƐǀĂůŽƌĞƐƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĂ͗;ŝͿZΨϮϴ͘ϳϬϰĞŵϮϬϮϬ͕ƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂ͗;ĂͿ
ƌĂŵ ĞĨĞƚƵĂĚĂƐ ƉĞůĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ĐŽŵ Ă ƉĂƌƚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ŽŶĚŽŵşŶŝŽ Tributários
28.875
16.443
2.169
42.647 ZΨϯ͘ϮϭϵĐƌĠĚŝƚŽĚĞW/^ĞK&/E^͕ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĂĞǆĐůƵƐĆŽĚŽ/D^ĚĞƐƵĂƐďĂƐĞƐĚĞ ;ΎͿŵϮϬϮϭĨŽŝŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƌĞĂůŝǌĂĚŽ͘
'D&K͗
dƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
263
1.506
320
976
Controladora
Centro da Mata
Vale do Xingu
Consolidado
Controladora
Consolidado şǀĞŝƐ
395
349
31.12.21
31.12.20
31.12.21
31.12.20 31.12.21
31.12.20
31.12.21 31.12.20
31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20
29.138
18.344
2.489
43.972 ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ƵƐƚŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ
6.634
8.831 ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
47.482
46.461 WƌĞũƵşǌŽĮƐĐĂůĞďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽŶĞŐĂƟǀĂĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
5.833
8.375
5.833
8.375
ŽŵƉƌĂĚĞŵĂƚĠƌŝĂͲƉƌŝŵĂͲĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌ
28.247 24.464 28.247 24.464 Ϯϭ͘/ŶĐĞŶƟǀŽƐ&ŝƐĐĂŝƐŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞƐƵĐĞƐƐŽƌĂƉŽƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĂ KƵƚƌĂƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐĞĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐ
10.343
10.395
212
213
494
534
11.049
10.608
Total
28.247 24.464 34.881 33.295
10.343
10.395
6.045
8.588
494
534
16.882
18.983
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂDEĐŽŶƚĂĐŽŵŝŶĐĞŶƟǀŽĮƐĐĂůĚĞąŵďŝƚŽĞƐƚĂĚƵĂůĂƐĞŐƵŝƌĞƐƉĞĐŝĮĐĂ- dŽƚĂůĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĂƟǀŽƐ
ƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĐŽŵƉƌĂĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌĐŽŵƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐƐĆŽƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕ ĚŽ͗ͻWƌŽŐƌĂŵĂĚĞĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞWĞƌŶĂŵďƵĐŽͲWZKWŵũĂŶĞŝƌŽ WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
;ϭϵ͘ϯϳϴͿ
;Ϯϭ͘ϰϬϱͿ
;Ϯϰ͘ϱϬϮͿ
;Ϯϰ͘ϱϬϴͿ
;ϰϯ͘ϴϴϬͿ
;ϰϱ͘ϵϭϯͿ
ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽͲƐĞŽƐƉƌĞĕŽƐƐƵŐĞƌŝĚŽƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞWƌŽĚƵƚŽƌĞƐĚĞĂŶĂͲĚĞͲĕƷĐĂƌ͕ ĚĞϮϬϭϴŝƉĞƌĨŽƌŵĂůŝǌŽƵĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚŽďĞŶĞİĐŝŽWZKW͕Ă ƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽĂŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
sĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
;ϱ͘ϴϰϳͿ
;ϯ͘ϵϬϱͿ
;ϭ͘ϱϱϳͿ
;ϳ͘ϰϬϰͿ
;ϯ͘ϵϬϱͿ
ĕƷĐĂƌ Ğ ůĐŽŽů ĚŽ ƐƚĂĚŽ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ Ͳ KE^E͘  ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ sĂůĞ ĚŽ yŝŶŐƵ ƉĂƌƟƌ ĚĞ ϭͬϬϵͬϮϬϭϳ ƉĂƌĂ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ƉŽƌ ŵŽƟǀŽ ĚĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĞǀŝĚĂƷƟůƌĞǀŝƐĂĚĂͲ>ĞŝŶǑϭϭ͘ϲϯϴͬϬϳ
;ϭϯ͘ϭϭϭͿ
;ϭϭ͘ϵϳϮͿ
;ϭϯ͘ϭϭϭͿ
;ϭϭ͘ϵϳϮͿ
ƉƌĞƐƚĂƐĞƌǀŝĕŽƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŽƌƚĞĞĐĂƌƌĞŐĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂŶĂͲĚĞͲĂĕƷĐĂƌƉĂƌĂĂŽŵ- DƺůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐEŽƌĚĞƐƚĞ͘ƐƐĞďĞŶĞİĐŝŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂƌĞĚƵĕĆŽ͕ĐŽŶƐŽĂŶƚĞŽĞ- ǆĐůƵƐĆŽĚŽ/D^ŶĂďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽĚŽWŝƐĞK&/E^Ğ/W/ƐͬĨƌĞƚĞ
;ϭϴ͘ϴϲϲͿ
;ϭϴ͘ϴϲϲͿ
;ϳ͘ϴϱϯͿ
;ϳ͘ϱϬϬͿ
;ϲϰͿ
;ϰϱͿ
;ϳ͘ϵϭϳͿ
;ϳ͘ϱϰϱͿ
ƉĂŶŚŝĂĞĚĞƉůĂŶƟŽĞĚĞƚƌĂƚŽƐĐƵůƚƵƌĂŝƐĚĂůĂǀŽƵƌĂĐĂŶĂǀŝĞŝƌĂĂŽŽŶĚŽŵşŶŝŽ'D&K͕ creto nº 28.150/05, o qual foi prorrogado pelo Decreto nº 35.335, de 21/07/2010, Outras diferenças temporárias
;ϱϵ͘ϮϬϴͿ
;ϰϬ͘ϴϳϳͿ
;ϯϬ͘ϰϭϯͿ
;Ϯϴ͘ϰϱϴͿ
;ϭ͘ϱϱϳͿ
;ϵϭ͘ϭϳϴͿ
;ϲϵ͘ϯϯϱͿ
ĐŽŶĨŽƌŵĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĮƌŵĂĚŽƐĞŶƚƌĞĂƐƉĂƌƚĞƐ͕ǀĂůŽƌŝǌĂĚŽƐĐŽŵďĂƐĞŶĂƐĚŝĄƌŝĂƐĞŚŽƌĂƐ ĚĞ ϳϱй ĚŽ /D^ ĚĞǀŝĚŽ ƐŽďƌĞ ĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ĂƚĠ ƐĞƚĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϮϮ͕ ƐĞŶ- dŽƚĂůĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůƉĂƐƐŝǀŽƐ
dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽ͕ůşƋƵŝĚŽ
;ϰϴ͘ϴϲϱͿ
;ϯϬ͘ϰϴϮͿ
;Ϯϰ͘ϯϲϴͿ
;ϭϵ͘ϴϳϬͿ
;ϭ͘ϬϲϯͿ
;ϳϰ͘ϮϵϲͿ
;ϱϬ͘ϯϱϮͿ
ŵĄƋƵŝŶĂƐŝŶĐŽƌƌŝĚĂƐ͘KǀĂůŽƌé ĮǆĂĚŽĐŽŵďĂƐĞŶŽƐĐƵƐƚŽƐĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐĞ ĚŽŽƌĞĨĞƌŝĚŽŝŶĐĞŶƟǀŽĂƉƵƌĂĚŽ͕ĐŽŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĂ>ĞŝŶǑϭϮ͘ϮϮϲͬϬϮ͕ƐŽďĂĨŽƌŵĂĚĞ
ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĚĞŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞ- ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂŶĂůŝƐĂƐƵĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽăƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĚĞĨŽƌŵĂĚŝŶąŵŝĐĂ͘^ĆŽƐŝŵƵůĂĚŽƐ
ŶŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐ͕ĂĐƌĞƐĐŝĚŽĚĞŵĂƌŐĞŵĚĞϱй͘ƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĨŽƌĂŵ ĐƌĠĚŝƚŽƉƌĞƐƵŵŝĚŽ͘EŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭŽŝŶĐĞŶƟǀŽƚŽƚĂůŝǌŽƵZΨϭ͘Ϭϰϱ
ƌŝĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĠĂƐĞŐƵŝŶƚĞ͗
ĚŝǀĞƌƐŽƐĐĞŶĄƌŝŽƐ͕ĐŽŵďĂƐĞŶŽƐƋƵĂŝƐĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞĮŶĞƵŵĂŵƵĚĂŶĕĂƌĂǌŽĄǀĞůŶĂ
ĞĨĞƚƵĂĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŵƐĞƵƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐͲƉĞƐƐŽĂƐİƐŝĐĂƐ͗
ƟǀŽŶĆŽ
Total líquido do ƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĞĐĂůĐƵůĂŽŝŵƉĂĐƚŽƐŽďƌĞŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘KƐĐĞŶĄƌŝŽƐƐĆŽĞůĂďŽƌĂĚŽƐƐŽ;ZΨϭ͘ϬϬϮĞŵϮϬϮϬͿ͘ƐƐĞǀĂůŽƌĞƐƚáƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐŶŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ͕ƐŽďĂƌƵďƌŝĐĂ
Controladora
Consolidado
circulante
WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
consolidado ŵĞŶƚĞƉĂƌĂŽƐĂƟǀŽƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĐŽŵũƵƌŽƐ͘ŽŵďĂƐĞŶĂƐ
31.12.21 31.12.20
31.12.21 31.12.20 ͞ZĞƐĞƌǀĂƉĂƌĂ/ŶĐĞŶƟǀŽƐ&ŝƐĐĂŝƐ͕͟ĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭƚŽƚĂůŝǌĂZΨϴ͘ϭϵϮ;ZΨϳ͘ϭϰϳĞŵϮϬϮϬͿ͘
Vale do ControCentro Vale do
22. Patrimônio Líquido ĂͿ ĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů ŵ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ Ğ ĚĞ ϮϬϮϬ͕ Ž ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů
ĐŝŽŶŝƐƚĂƐͲƉĞƐƐŽĂƐİƐŝĐĂƐ͗
ĂŶĄůŝƐĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĨĞƚƵŽƵĂŶĄůŝƐĞĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƵXingu ladora da Mata XIngu
ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚŽĂƟǀŽ
ĞƐƚĄ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ƉŽƌ ϭ͘ϱϴϬ͘ϰϴϵ ĂĕƁĞƐ ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ ŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ ƐĞŵ ǀĂůŽƌ ŶŽŵŝŶĂů͘
Saldo
em
31/12/2020
534
;ϯϬ͘ϰϴϬͿ
;ϭϵ͘ϴϳϬͿ
;ϰϵ͘ϴϭϲͿ ŵĞŶƚŽƐĚĞϮϱйĞĚĞϱϬйŶĂƐƚĂǆĂƐĚĞũƵƌŽƐĞƐƉĞƌĂĚĂƐƐŽďƌĞŽƐƐĂůĚŽƐĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ
não circulante
3.067
935
3.067
935 ŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϮϰͬϬϭͬϮϬϭϯ͕ĂƋƵĂůĂƉƌŽǀŽƵĂƐĚĞŵŽŶƐ;ϱϯϰͿ ;ϭϴ͘ϯϴϱͿ ;ϰ͘ϰϵϴͿ ;ϭ͘ϬϲϯͿ
;Ϯϰ͘ϰϴϬͿ ĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐĚĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĞŵƷƚƵŽƐĂƌĞĐĞďĞƌ͗
Total
3.067
935
3.067
935 ƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĚŽƐ ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐ ƐŽĐŝĂŝƐ ĞŶĐĞƌƌĂĚŽƐ Ğŵ ϯϭͬϭϮͬϮϬϬϴ͕ ϮϬϬϵ͕ ϮϬϭϬ Ğ ZĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
Controladora
Saldo em 31/12/2021
- ;ϰϴ͘ϴϲϱͿ ;Ϯϰ͘ϯϲϴͿ ;ϭ͘ϬϲϯͿ
;ϳϰ͘ϮϵϲͿ
ĐͿKƐƐĂůĚŽƐŶŽĮŵĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕ƐĆŽĐŽŵŽƐĞ- ϮϬϭϭ͕ĨŽŝĚĞůŝďĞƌĂĚĂĂĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐĂůĚŽĚŽƐůƵĐƌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĂƐ
Valor
Encargos
нϮϱй нϱϬй
ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂƐƉƌŽũĞĕƁĞƐĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƚƌŝďƵƚĄǀĞŝƐ
ŐƵĞ͗
Instrumentos
ĐŽŶƚĄďŝů ĮŶĂŶĐĞŝGanho Ganho
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĞϯϭͬϭϮͬϮϬϭϭ͕ĚĞĚƵǌŝĚŽĚĂƉĂƌĐĞůĂĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐƵƉůĞControladora
Consolidado ŵĞŶƚĂƌ͕ƐĞŵĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞŶŽǀĂƐĂĕƁĞƐ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϭϬϭ͘ϭϵϰ;͞ϭǐ͘ĂƉŝƚĂůŝǌĂ- ĨƵƚƵƌŽƐ͕ĂƉƌŽǀĂĚĂƐƉŽƌƐĞƵƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂŵŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĂĐŽŶƚƌŝ- ;ƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽͿ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ
ros
Taxa
;ƉĞƌĚĂͿ ;ƉĞƌĚĂͿ
ďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐƐŽďƌĞĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞƚƌŝďƵƚĄǀĞŝƐĞŝŶĚĞĚƵơǀĞŝƐ͘
31.12.21 31.12.20
31.12.21
31.12.20
68.875
CDI
ϭ͕ϵϬй
172
343
ĕĆŽ͟Ϳ͘ ĞƐƐĂ ĨŽƌŵĂ͕ Ž ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů ĨŽŝ ĞůĞǀĂĚŽ ĚĞ ZΨϲϭ͘ϰϭϳ ƉĂƌĂ ZΨϭϲϮ͘ϲϭϭ͘  ϭǐ͘ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂƚĂŵďĠŵĐŽŶƐƟƚƵŝƵƉƌŽǀŝƐĆŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶ- ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͗
DƷƚƵŽĂƌĞĐĞďĞƌʹŵƷƚƵŽ
9.570
CDI
ϭ͕ϵϴй
29
58
ŽŶĚŽŵşŶŝŽ'D&K;ŝͿ
1.262
9.570
1.262
9.570 ĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĨŽŝŽďũĞƚŽĚĞƋƵĞƐƟŽŶĂŵĞŶƚŽƐƉŽƌĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ĞŵƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂƌďŝƚƌĂů ƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐƐŽďƌĞƉƌĞũƵşǌŽƐĮƐĐĂŝƐĞďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽŶĞŐĂƟǀĂĚĞĐŽŶƚƌŝ- ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;ϭ͘ϬϴϬͿ
d:>Wͬd>W ϯ͕ϲϰй
;ϲϰͿ
;ϭϰϲͿ
ĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂ;ŝŝͿ
4.133
- ĐŽŶĚƵǌŝĚŽƉĞƌĂŶƚĞŽĞŶƚƌŽĚĞƌďŝƚƌĂŐĞŵĞDĞĚŝĂĕĆŽĚĂąŵĂƌĂĚĞŽŵĠƌĐŝŽƌĂƐŝů- ďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů͕ŽƐƋƵĂŝƐŶĆŽƉŽƐƐƵĞŵƉƌĂǌŽƉƌĞƐĐƌŝĐŝŽŶĂů͘KǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽŝŵƉŽƐƚŽ ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;Ϯ͘ϱϲϭͿ
CDI
ϭ͕ϵϬй
;ϲϮͿ
;ϭϯϴͿ
ĐŝŽŶŝƐƚĂƐƉĞƐƐŽĂƐİƐŝĐĂƐ;ŝŝŝͿ
8.221
3.593
8.221
3.593 -Canadá sob nº 16/2013. Em setembro de 2016, o Tribunal Arbitral proferiu sentença,
;ϱϳϮͿ
CDI
ϭ͕ϵϬй
;ϭϰͿ
;ϯϭͿ
ĚĞ ƌĞŶĚĂ ĚŝĨĞƌŝĚŽ Ġ ƌĞǀŝƐĂĚŽ ƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉĞůĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘ Žŵ ďĂƐĞ ŶĞƐƐĂƐ ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
13.616
13.163
9.483
13.163
Total
61
86
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽ Ă ĂŶƵůĂĕĆŽ ĚĂ ϭǐ͘ ĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ ŶŽ ǀĂůŽƌ ĚĞ ZΨϭϬϭ͘ϭϵϰ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ Ă ƉƌŽũĞĕƁĞƐĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƚƌŝďƵƚĄǀĞŝƐĨƵƚƵƌŽƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞƐƟŵĂƌĞĂůŝǌĂƌŽŝŵƉŽƐƚŽ
WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͗
Controladora
ƌĞǀĞƌƐĆŽƉĂƌĐŝĂůĚĂƌĞƐĞƌǀĂůĞŐĂůƌĞůĂƟǀĂĂŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐƐŽĐŝĂŝƐĞŶĐĞƌƌĂĚŽƐĞŵϮϬϭϯ͕
ĐŝŽŶŝƐƚĂƐƉĞƐƐŽĂƐİƐŝĐĂƐ;ŝǀͿ
40.527
14.034
40.527
14.034
ĚĞƌĞŶĚĂĞĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽƐĂƟǀŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐĞŐƵŝƌ͗
Valor
Encargos
нϮϱй нϱϬй
dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
40.527
14.034
40.527
14.034 ϮϬϭϰĞϮϬϭϱ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϳ͘ϭϱϱ͕ĞƐƐĂƷůƟŵĂĞŵƌĞŇĞǆŽăĂŶƵůĂĕĆŽĚĂϭǐ͘ĂƉŝControladora
Consolidado Instrumentos
ĐŽŶƚĄďŝů ĮŶĂŶĐĞŝGanho Ganho
2021
2020
2021
2020
;ŝͿZĞĨĞƌĞͲƐĞĂĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĂŽŽŶĚŽŵşŶŝŽ'D&KŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŝŶƐ- ƚĂůŝǌĂĕĆŽĞ͕ĂŝŶĚĂ͕ƋƵĞĞƐƐĞƐǀĂůŽƌĞƐĨŽƐƐĞŵŽďũĞƚŽĚĞĚĞƐƟŶĂĕĆŽƉĞůŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƉŽƌ Ano
ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ
ros
Taxa
;ƉĞƌĚĂͿ ;ƉĞƌĚĂͿ
10.395
11.141 ;ƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽͿ
ƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞŵƷƚƵŽ͕ĮƌŵĂĚŽĞŶƚƌĞĂƐƉĂƌƚĞƐ͕ƐƵũĞŝƚŽà remuneração cal- ŵĞŝŽĚĞŶŽǀĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĞŵƐĞĚĞĚĞƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͘ŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚŽĞǆƉŽƐƚŽ͕ 2021
59.542
CDI
ϵ͕ϭϱй
803
1.606
2022
10.343
16.882
- ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
5.395
CDI
ϵ͕ϭϱй
81
162
ĐƵůĂĚĂĐŽŵďĂƐĞĞŵϭϬϰйĚĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚĂƚĂǆĂĚŽ/͘;ŝŝͿZĞĨĞƌĞͲƐĞĂĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞ ŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĨŽŝƌĞĚƵǌŝĚŽƉĂƌĂZΨϲϭ͘ϰϭϳ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ 2023
5 DƷƚƵŽĂƌĞĐĞďĞƌʹŵƷƚƵŽ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;ϴϮϬͿ
d>Wͬd:>W ϱ͕ϯϮй
;ϱϳͿ
;ϭϯϭͿ
ĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐà controlada Centro da Mata nos termos do ĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞŵƷƚƵŽ͕ĮƌŵĂĚŽ ƌĞŇĞƟĚŽ ŶŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƐŽĐŝĞƚĄƌŝŽƐ͘ ŵ ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ă ƐĞŶƚĞŶĕĂ ĂƌďŝƚƌĂů ƌĞĨĞƌŝĚĂ 2024
1.927 ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;ϱ͘ϳϬϳͿ
CDI
ϵ͕ϭϱй
;ϳϭϮͿ ;ϭ͘ϲϲϱͿ
4.009 ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ĞŶƚƌĞĂƐƉĂƌƚĞƐĞŵϮϱͬϬϲͬϮϬϮϭ͕ƐƵũĞŝƚŽăƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĐĂůĐƵůĂĚĂĐŽŵďĂƐĞĞŵϭϬϴй ĂĐŝŵĂ͕ĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĞŵ 8 de março de 2017 com o 2025
;ϳϬϵͿ
CDI
ϵ͕ϭϱй
;ϴϴͿ
;ϮϬϳͿ
2026
2.435
ĚĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚĂƚĂǆĂĚŽ/͘;ŝŝŝͿZĞĨĞƌĞŵͲƐĞĂŽƐǀĂůŽƌĞƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ƐĞŶĚŽ͗ ŽďũĞƚŝǀŽĚĞĚĞůŝďĞƌĂƌĂĐĞƌĐĂĚĂĚĞƐƚŝŶĂĕĆŽĚŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐǀĂůŽƌĞƐ. Nesta assembleia foi
;ϮϳͿ
;ϮϯϱͿ
Total
10.343
10.395
16.882
19.517 Total
Consolidado
;ĂͿZΨϭϭϯ;ZΨϯϲϯĞŵϮϬϮϬͿƌĞůĂƟǀŽƐĂĚĠďŝƚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ͕ƐƵũĞŝƚŽƐăƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĐĂůĐƵ- ĚĞůŝďĞƌĂĚŽĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϮϮ.545, sendo
Valor
Encargos
нϮϱй нϱϬй
ůĂĚĂĐŽŵďĂƐĞĞŵϵϴ͕ϱйĚĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚĂƚĂǆĂĚŽ/Ğ;ďͿZΨϴ͘ϭϬϴ;ZΨϯ͘ϮϯϬĞŵϮϬϮϬͿ ƋƵĞŽƐĂůĚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞƉĞƌŵĂŶĞĐĞƵŶĂĐŽŶƚĂ͞>ƵĐƌŽƐăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͟ ZĞĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĐŽŵĂĂůşƋƵŽƚĂŶŽŵŝŶĂů
Controladora
Consolidado Instrumentos
ĐŽŶƚĄďŝů ĮŶĂŶĐĞŝGanho Ganho
ƌĞĨĞƌĞͲƐĞ ĂŽ ƐĂůĚŽ ƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ŝŶĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐĂ͕ ĂƉſƐ ƚƌĂŶƐŝƚŽ Ğŵ ũƵůŐĂĚŽ ĂƚĠƋƵĞŶŽǀĂĚĞƐƟŶĂĕĆŽĨŽƐƐĞĚĂĚĂƉĞůŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵŽĚŝƐƉŽƐƚŽ
2021
2020
2021
2020 ;ƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽͿ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ
ros
Taxa
;ƉĞƌĚĂͿ ;ƉĞƌĚĂͿ
ĚŽƐĂƵƚŽƐĚĂĂĕĆŽĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞŝŶƐƚĂƵƌĂĚŽĞŵĨĂĐĞĚĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐĐŽŶƟĚĂƐ ŶŽĐŽƌĚŽĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞŶŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ZĞƐƐĂůƚĂͲƐĞƋƵĞĂƋƵĞƐƚĆŽ >ƵĐƌŽĂŶƚĞƐĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
92.287
CDI
ϭ͕ϵϬй
240
479
ŶĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϮϵͬϬϰͬϮϬϬϱ͕ŶĂƋƵĂůĨŽŝ ƌĞůĂƟǀĂăĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐĨŽŝŽďũĞƚŽĚĞŶŽǀŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂƌďŝƚƌĂůĐŽŶĚƵǌŝĚŽ da contribuição social
191.858
81.498 198.877
84.391 ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĂƌĞĐĞďĞƌͲŵƷƚƵŽ
9.570
CDI
ϭ͕ϵϴй
29
58
ĂƉƌŽǀĂĚĂĂƉƌŽƉŽƐŝƚƵƌĂĚĞĂĕĆŽĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂƐŶŽĂƌƟŐŽϭϱϵĚĂ ƉĞƌĂŶƚĞŽĞŶƚƌŽĚĞƌďŝƚƌĂŐĞŵĞDĞĚŝĂĕĆŽĚĂąŵĂƌĂĚĞŽŵĠƌĐŝŽƌĂƐŝůͲĂŶĂĚĄ ůşƋƵŽƚĂŶŽŵŝŶĂůĐŽŵďŝŶĂĚĂĚŽŝŵƉŽƐƚŽ
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ;ϭϳ͘ϲϮϮͿ
CDI
ϭ͕ϵϬй
;ϭϯϰͿ
;ϮϴϭͿ
;ϯ͘ϴϰϳͿ
d:>Wͬd>W ϯ͕ϲϰй
;ϴϳͿ
;ϭϵϯͿ
34
34
34
34 ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲĐŽŶƚƌĂŽĞŶƚĆŽĚŝƌĞƚŽƌͲŐĞƌĂůĐŽŵĞƌĐŝĂůĞŵĞŵďƌŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚ- ƐŽďŶǑϱϮͬϮϬϭϳͬ^ϰ͕ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶŽŝƚĞŵ͞Ğ͕͟ĂĚŝĂŶƚĞ͘ŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄ- ĚĞƌĞŶĚĂĞĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůͲй
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;ϰϭͿ
Cesta
Ϯ͕ϲϴй
;ϭͿ
ŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽDƺůůĞƌ͕ŝŵƉĞƚƌĂĚĂƉĞůŽĂĐŝŽŶŝƐƚĂĞŶĞĚŝƚŽƵŐƵƐƚŽDƵůůĞƌ ƌŝĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϯϬͬϬϰͬϮϬϮϬĨŽŝĚĞůŝďĞƌĂĚĂĂĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐĂůĚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĚŽ Imposto de renda e contribuição social
;ϴϮϴͿ
CDI
ϭ͕ϵϬй
;ϭϱͿ
;ϯϯͿ
;ϲϱ͘ϮϯϮͿ ;Ϯϳ͘ϳϬϵͿ ;ϲϳ͘ϲϭϴͿ ;Ϯϴ͘ϲϵϯͿ ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
;WƌŽĐĞƐƐŽŶǑϵϰϬͬϮϬϬϱͿ͘ŵďŽƌĂũĄƟǀĞƐƐĞŚĂǀŝĚŽŽƚƌąŶƐŝƚŽĞŵũƵůŐĂĚŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ ůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĮŶĚŽĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϭϵ͘ϰϬϮ͕ƐĞŵĞŵŝƐƐĆŽĚĞŶŽǀĂƐ ăƐĂůşƋƵŽƚĂƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽ
Total
33
29
ũƵƐƚĞƐƉĂƌĂĐĄůĐƵůŽƉĞůĂĂůşƋƵŽƚĂĞĨĞƟǀĂ͗
ĂƐ ƉĂƌƚĞƐ ĚŝƐĐƵƟĂŵ ĂŝŶĚĂ ƋƵĞƐƚƁĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĂŽ ĐƌĠĚŝƚŽ ƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞ ĚĞǀŝĚŽ Ă ĂĕƁĞƐ͕ĞůĞǀĂŶĚŽŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůƉĂƌĂZΨϴϬ͘ϴϭϵ;ZΨϲϭ͘ϰϭϳĞŵϮϬϭϵͿ͘ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
Consolidado
4.628
1.950
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƐĞŶĚŽĂƉĂƌĐĞůĂĐŽŶƚƌŽǀĞƌƟĚĂĚĞĚŝƌĞŝƚŽĞƐĞƌĞƐƵŵĞăŶĂƚƵƌĞǌĂĚŽƐĚĞ- KƌĚŝŶĄƌŝĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϯϬͬϬϰͬϮϬϮϭĨŽŝĚĞůŝďĞƌĂĚĂĂĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐĂůĚŽƌĞŵĂŶĞƐ- /ŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐĞĚŽĂĕƁĞƐŝŶĐĞŶƟǀĂĚĂƐ;ΎͿ
Valor
Encargos
нϮϱй нϱϬй
819
688
819
688
6.800
2.199
6.800
2.199 Instrumentos
ƉſƐŝƚŽƐĞĨĞƚƵĂĚŽƐŶŽĐƵƌƐŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĞŵĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽăƐĐŽŶƐƚƌŝĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐŶĂ ĐĞŶƚĞĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĮŶĚŽĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϭϳ͘ϭϵϴ͕ƐĞŵĞŵŝƐƐĆŽ :ƵƌŽƐƐŽďƌĞŽĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ
ĐŽŶƚĄďŝů ĮŶĂŶĐĞŝGanho Ganho
5.666
5.666
- ;ƵƐƚŽĂŵŽƌƟǌĂĚŽͿ
ĚĞŵĂŶĚĂ͕ŽƋƵĞŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞŽĐĄůĐƵůŽĚĞũƵƌŽƐĞĐŽƌƌĞĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂĚŽ ĚĞ ŶŽǀĂƐ ĂĕƁĞƐ͘ EĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ Ğŵ ϯϬ ĚĞ ŶŽǀĞŵďƌŽ ĨĞŝƚŽƐĞǆĐůƵƐĆŽ^ĞůŝĐďĂƐĞƐ/ZW:Ğ^>>
;ƉĞƌĚĂͿ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ
ros
Taxa
;ƉĞƌĚĂͿ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
74.112
CDI
ϵ͕ϭϱй
988
1.975
ǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚĞǀŝĚŽĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ ŵŵĂŝŽĚĞϮϬϮϭ͕ĨŽŝƉƵďůŝĐĂĚŽ ĂĐſƌĚĆŽ͕ƋƵĞǀĞŝŽ ĚĞϮϬϮϬĨŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂĂĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƉĂƌƚĞĚŽƐĂůĚŽĚĂĐŽŶƚĂ͞>ƵĐƌŽƐăŝƐƉŽƐŝĕĆŽ ǆĐůƵƐĆŽũƵƌŽƐ^ĞůŝĐƐŽďƌĞ
indébitos tributários
22.495
22.495
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĂƌĞĐĞďĞƌͲŵƷƚƵŽ
5.395
CDI
ϵ͕ϭϱй
81
162
ĞƐĐůĂƌĞĐĞƌĞƚŽƌŶĂƌŝŶĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŽĂĨŽƌŵĂĚĞĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐ͕ŽƵƐĞũĂ͕ŽƐǀĂ- ĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͕͟ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϭϳϭ͘ϴϰϴ͕ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽŽǀĂůŽƌĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĚĂ Outras
diferenças permanentes
552
;ϮϵϵͿ
547
;ϮϱϴͿ ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
2.769
d>Wͬd:>W ϱ͕ϯϮй
;ϭϯϭͿ
;ϮϴϰͿ
ůŽƌĞƐ ĚĂƐ ĐŽŶĚĞŶĂĕƁĞƐ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐ ;ǀĂƌŝĂĕĆŽ ĚĂ d:^W Ğ ũƵƌŽƐ ĚĞ ϭйͿ ĂƚĠ ŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƌĂZΨϮϱϮ͘ϲϲϳ͕ŵĂŶƚĞŶĚŽͲƐĞŝŶĂůƚĞƌĂĚŽŽŶƷŵĞƌŽĚĞĂĕƁĞƐĞŵƋƵĞƐĞ Despesa do imposto de renda e da
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
16.422
CDI
ϵ͕ϭϱй
;ϵϱϴͿ ;Ϯ͘ϭϱϱͿ
ŽŵŽŵĞŶƚŽĞŵƋƵĞŽƐĚĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐƚŽƌŶĂƌĞŵͲƐĞĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐĂŽĐƌĞĚŽƌ͘EĞƐƐĞ ĚŝǀŝĚĞŽƌĞĨĞƌŝĚŽĐĂƉŝƚĂů;͞ϮǐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ͟Ϳ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĐĂƉƵƚĚŽƌƟŐŽϱǑ contribuição social
14.664
h^
5,5805
;ϮϬϱͿ
;ϰϬϵͿ
;Ϯϰ͘ϮϳϮͿ ;Ϯϯ͘ϭϳϭͿ ;ϯϭ͘ϮϵϭͿ ;Ϯϲ͘ϬϲϰͿ ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
1.027
CDI
ϵ͕ϭϱй
;ϵϱͿ
;ϮϮϭͿ
;ϱ͘ϴϴϳͿ ;ϮϬ͘ϱϯϭͿ ;ϲ͘ϴϭϭͿ ;ϮϬ͘ϵϰϴͿ ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ƐĞŶƟĚŽ͕ĨŽƌĂŵĂƉƵƌĂĚŽƐĞĚĞďŝƚĂĚŽƐĂŽĂĐŝŽŶŝƐƚĂŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĂƐĂƚƵĂůŝǌĂĕƁĞƐĐŽŵƉůĞ- ĚŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞĞĐŝƐĆŽ>ŝŵŝŶĂƌŽďƟĚĂƉŽƌĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŽƐ Correntes
;ϯϮϬͿ
;ϵϯϮͿ
;ϭϴ͘ϯϴϱͿ ;Ϯ͘ϲϰϬͿ ;Ϯϰ͘ϰϴϬͿ ;ϱ͘ϭϭϲͿ
ŵĞŶƚĂƌĞƐŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϵ͘ϯϳϱĞƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďĂƌƵďƌŝĐĂ͞KƵƚƌŽƐ ĞĨĞŝƚŽƐĚĂϮǐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĮĐĂƌĂŵƐƵƐƉĞŶƐŽƐĂƚĠƋƵĞŽĐŽƌƌĞƐƐĞĂƌĞǀŽŐĂĕĆŽĚĂůŝŵŝŶĂƌ Diferidos
ďͿ ZŝƐĐŽ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ K ƌŝƐĐŽ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ Ġ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂŵĞŶƚĞ͘ K ƌŝƐĐŽ ĚĞ
ZĞƐƵůƚĂĚŽƐKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͟ŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϳ͘ϵϬϯĞŶŽ͞ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͟ŽǀĂůŽƌĚĞ ŽƵĂƚĠƋƵĞĨŽƐƐĞƉƌŽĨĞƌŝĚĂĚĞĐŝƐĆŽĚĞĮŶŝƟǀĂĐŽŶĮƌŵĂŶĚŽĂĞĮĐĄĐŝĂĚĂϮǐĂƉŝƚĂůŝǌĂ- Despesa do imposto de renda e da
social
;Ϯϰ͘ϮϳϮͿ ;Ϯϯ͘ϭϳϭͿ ;ϯϭ͘ϮϵϭͿ ;Ϯϲ͘ϬϲϰͿ ĐƌĠĚŝƚŽĚĞĐŽƌƌĞĚĞĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ͕ĚĞƉſƐŝƚŽƐĞŵďĂŶĐŽƐĞŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ
ZΨϭ͘Ϭϯϱ͕ĂŵďŽƐůşƋƵŝĚŽƐĚĞWŝƐͬŽĮŶƐ͘KƐĂůĚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĚĞZΨϴ͘ϭϬϴĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞ ĕĆŽ͘ŵǀŝƌƚƵĚĞĚĂϮǐąŵĂƌĂZĞƐĞƌǀĂĚĂĚĞŝƌĞŝƚŽŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĚŽdƌŝďƵŶĂůĚĞ:ƵƐƟĕĂ contribuição
ůşƋƵŽƚĂĞĨĞƟǀĂĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂ
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĚĞĞǆƉŽƐŝĕƁĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽĚŽƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƉĞůĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚĂd:^WĞũƵƌŽƐĚĞϭйĂ͘ŵ͘;ŝǀͿKǀĂůŽƌĚĞZΨϰϬ͘ϱϮϳ;ZΨϭϰ͘Ϭϯϰ ĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽƚĞƌƌĞũĞŝƚĂĚŽ͕ĞŵϭϱͬϬϵͬϮϬϮϭ͕ŽĂŐƌĂǀŽĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽŶŽƐĂƵ- ĞĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůй
12,65
28,43
15,73
30,88
to e a clientes, incluindo contas a receber de clientes em aberto. No caso de clienĞŵϮϬϮϬͿƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ͕ƐƵũĞŝƚŽƐăĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽƐĂĐŝŽ- ƚŽƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĞŵƋƵĞƐĞĚŝƐĐƵƟĂĂϮǐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽƚŽƌŶŽƵĞĮĐĂǌĞƐƐĂĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ͘
;ΎͿ
ĨĞŝƚŽ
ĚŽƐ
ŝŶĐĞŶƟǀŽƐ
ĮƐĐĂŝƐ
ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ
ŶĂ
ŶŽƚĂ
ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ
Ŷº
21
e
ƚĞƐ͕ Ă ĄƌĞĂ ĚĞ ŶĄůŝƐĞ ĚĞ ƌĠĚŝƚŽ ĂǀĂůŝĂ Ă ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚŽ ĐƌĠĚŝƚŽ ĚŽ ĐůŝĞŶƚĞ͕ ůĞǀĂŶĚŽ
nistas em Assembleia Geral, os quais foram calculados, nos termos do estatuto social ŽŵŝƐƐŽ͕ĨŽŝĞĨĞƟǀĂĚĂĂĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƉĂƌƚĞĚŽƐĂůĚŽĚĂĐŽŶƚĂ͞>ƵĐƌŽƐăŝƐƉŽƐŝĕĆŽ
ŽƵƚƌĂƐĚŽĂĕƁĞƐŝŶĐĞŶƟǀĂĚĂƐ͘ĂůşƋƵŽƚĂĞĨĞƟǀĂĚĞϮϬϮϭĨŽŝŝŵƉĂĐƚĂĚĂ͕ďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
Ğŵ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽ ƐƵĂ ƉŽƐŝĕĆŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ƉĂƐƐĂĚĂ Ğ ŽƵƚƌŽƐ ĨĂƚŽƌĞƐ͘
ĞĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͕ăƌĂǌĆŽĚĞϮϱй͘ĚͿZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƉĞƐƐŽĂůͲĐŚĂǀĞ ĚĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ͕͟ ŶŽ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ZΨϭϳϭ͘ϴϰϴ ŵŝů͕ ƐĞŵ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ŶŽǀĂƐ ĂĕƁĞƐ͕ ƋƵĞ
ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞ͗ŵϮϰͬϬϵͬϮϬϮϭ͕Ž^ƵƉƌĞŵŽdƌŝďƵŶĂů&ĞĚĞƌĂůͲ^d&͕ĞŵũƵůŐĂŵĞŶƚŽĚĞ
KƐ ůŝŵŝƚĞƐ ĚĞ ƌŝƐĐŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ ƐĆŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ĐŽŵ ďĂƐĞ Ğŵ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĕƁĞƐ ŝŶƚĞƌĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽKƉĞƐƐŽĂůͲĐŚĂǀĞĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŝŶĐůƵŝŽƐĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐĚĞĂĚŵŝŶŝƐ- ĂƵŵĞŶƚŽƵŽǀĂůŽƌĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƌĂZΨϮϱϮ͘ϲϲϳŵŝů͘ĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕
ƌĞĐƵƌƐŽĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝŽĐŽŵƌĞƉĞƌĐƵƐƐĆŽŐĞƌĂů͕ĚĞĐŝĚŝƵƋƵĞĠŝŶĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů ĂŝŶĐŝŶĂƐ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ͘  ƵƟůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ůŝŵŝƚĞƐ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ Ġ
ƚƌĂĕĆŽ͕ŽƐĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐĮƐĐĂŝƐĞŽƐĚŝƌĞƚŽƌĞƐ͘ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽƉĂŐĂŽƵĂƉĂŐĂƌƉŽƌƐĞƵƐ ŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ͕ĠĚĞZΨϮϲϵ͘ϴϲϱŵŝů͘ďͿ
ZĞƐĞƌǀĂƉĂƌĂŝŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞŝŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐ- ĚġŶĐŝĂĚŽ/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂĚĂWĞƐƐŽĂ:ƵƌşĚŝĐĂͲ/ZW:ĞĚĂŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽďƌĞŽ>Ƶ- monitorada regularmente e o saldo de contas a receber de clientes não ultrapassa o
ƐĞƌǀŝĕŽƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĞƐƚĄĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚĂĂƐĞŐƵŝƌ͗
Controladora
Consolidado ĐĂŝƐĚĞƌĞĚƵĕƁĞƐŚĂǀŝĚĂƐŶŽƐąŵďŝƚŽƐĚŽŝŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞĂƌĞŶĚĂĞĚŽ/D^͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĐƌŽ>şƋƵŝĚŽͲ^>>ƐŽďƌĞĂĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚĂ^ĞůŝĐ͕ŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƐŽďƌĞŝŶĚĠďŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ͘ ůŝŵŝƚĞĚĞĐƌĠĚŝƚŽƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĐŽŶĐĞĚŝĚŽ͘ĐͿZŝƐĐŽĚĞůŝƋƵŝĚĞǌƉƌĞǀŝƐĆŽĚĞŇƵǆŽĚĞ
31.12.21
31.12.20
31.12.21
31.12.20 ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ nºϮϭ͕ŶŽǀĂůŽƌZΨϴ͘ϭϵϮ;ZΨϳ͘ϭϰϳĞŵϮϬϮϬͿ͘ĐͿũƵƐƚĞ  ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğŵ Ăďƌŝů ĚĞ ϮϬϮϬ͕ ŝŵƉĞƚƌŽƵ ŵĂŶĚĂĚŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ ŶŽ ƋƵĂů ĚŝƐĐƵƚĞ ĐĂŝǆĂĠƌĞĂůŝǌĂĚĂŶĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĞŐĞƌĞŶĐŝĂĚĂƉĞůĂĄƌĞĂĚĞdĞƐŽƵƌĂƌŝĂ͕ƋƵĞ
Honorários
7.410
7.060
7.924
7.570
Ž ĚŝƌĞŝƚŽ ă ƌĞƉĞƟĕĆŽ ĚŽƐ ŵŽŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞ /ZW: Ğ ^>> ƋƵĞ ŝŶĐŝĚŝƌĂŵ ƐŽďƌĞ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ
/ŶĚĞŶŝǌĂĕƁĞƐ
15.903
15.903
- ĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůZĞĨĞƌĞͲƐĞĂŽĂũƵƐƚĞĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƉĞůŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐă^ĞůŝĐĂƉůŝĐĂĚĂĞŵƐĞƵƐŝŶĚĠďŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐĞĚĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ͕ ŵŽŶŝƚŽƌĂĂƐƉƌĞǀŝƐƁĞƐĐŽŶơŶƵĂƐĚĂƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐĚĞůŝƋƵŝĚĞǌĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉĂƌĂĂƐƐĞŐƵƌĂƌƋƵĞĞůĂƐƚĞŶŚĂŵĐĂŝǆĂƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌăƐŶĞĐĞƐƐŝEncargos sociais
5.365
2.398
5.661
2.499 ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĞŵϭǑͬϬϭͬϮϬϬϵŶĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĞŵƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ƉĞůŽǀĂůŽƌůşƋƵŝĚŽĚŽƐ
Total
28.678
9.458
29.488
10.069 ĞĨĞŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ͕ĞƌĞĂůŝǌĂĚŽŶĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĂƐĚĞƉƌĞĐŝĂĕƁĞƐĞďĂŝǆĂƐĚŽƐďĞŶƐƌĞĂǀĂ- ďĞŵĐŽŵŽƉůĞŝƚĞŝĂŽĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽĚĞĮŶŝƟǀŽĚĞƐƐĂŝŶĐŝĚġŶĐŝĂƚƌŝďƵƚĄƌŝĂ͘ĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ ĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ŽƋƵĂůƚĂŵďĠŵŵĂŶƚĠŵĞƐƉĂĕŽůŝǀƌĞƐƵĮĐŝĞŶƚĞĞŵƐƵĂƐůŝŶŚĂƐĚĞ
ĞŵĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭ͕ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚĂƐŶŽƌŵĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ;WϯϮĞ
ĐƌĠĚŝƚŽĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐĂƋƵĂůƋƵĞƌŵŽŵĞŶƚŽ͕ŶĆŽŚĂǀĞŶĚŽůŝŶŚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĞŵ
ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭĨŽŝĂƉƌŽ- ůŝĂĚŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ nºϭϮ͘ĚͿZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐZĞƐĞƌǀĂůĞŐĂůƌĞƐĞƌǀĂ
/WϮϮͿĨŽŝƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽĞĨĞŝƚŽĐƌĞĚŽƌŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ;/ZW:Ğ^>>ĐŽƌƌĞŶƚĞƐͿŶŽǀĂůŽƌ
ŶŽŵĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐǀŝƐƚŽƐŝƐŽůĂĚĂŵĞŶƚĞ͘KĞǆĐĞƐƐŽĚĞĐĂŝ
ǀĂĚĂĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂͲ'KƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϯϬͬϬϰͬϮϬϮϭ;ϮϬϮϬ'KƌĞĂ- ůĞŐĂůĠĐĂůĐƵůĂĚĂŶĂďĂƐĞĚĞϱйĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĂƚĠŽůŝŵŝƚĞĚĞϮϬйƐŽďƌĞ
ĚĞZΨϱ͘ϲϲϲ͕ƌĞůĂƟǀŽăƚƌŝďƵƚĂĕĆŽĚĞũƵƌŽƐ^ĞůŝĐƐŽďƌĞŝŶĚĠďŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐĚŽƉĞƌşŽĚŽ
ůŝǌĂĚĂ Ğŵ ϯϬͬϬϰͬϮϬϮϬͿ͘ K ǀĂůŽƌ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ăƐ ŝŶĚĞŶŝǌĂĕƁĞƐ ĨŽŝ ĂƉƌŽǀĂĚŽ Ğŵ ƌĞƵŶŝĆŽ ŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͘ŵϮϬϮϭĨŽŝĚĞƐƟŶĂĚŽĂ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ;ĂŶŽĐĂůĞŶĚĄƌŝŽĚĞϮϬϮϬͿ͘ƐƐĞǀĂůŽƌĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĞŵĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭĠĚĞ
ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĚŽĐŽŶƐĞůŚŽĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϯϬͬϭϭͬϮϬϮϭ͘ϮϬ͘WƌŽǀŝƐĆŽ ĞƐƚĂĐŽŶƚĂŽǀĂůŽƌĚĞZΨϴ͘ϯϳϵ;ZΨϮ͘ϵϭϳĞŵϮϬϮϬͿ͕ƋƵĞƚŽƚĂůŝǌĂZΨϮϯ͘ϱϴϬ;ZΨϭϱ͘ϮϬϭ
ZΨϱ͘ϵϭϮ͕ƋƵĞƐĞƌĄĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽƚĆŽůŽŐŽŽĐŽƌƌĂŽƚƌąŶƐŝƚŽĞŵũƵůŐĂĚŽĚŽŵĞŶĐŝŽŶĂƉĂƌĂZŝƐĐŽƐ&ŝƐĐĂŝƐ͕şǀĞŝƐĞdƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐŽŵďĂƐĞŶĂƐĂŶĄůŝƐĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĚŽƐƉƌŽĐĞƐ- ĞŵϮϬϮϬͿ͘ZĞƚĞŶĕĆŽĚĞůƵĐƌŽƐKƐŽƌĕĂŵĞŶƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂůƉĂƌĂƉƌŽũĞƚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
ĚŽŵĂŶĚĂĚŽĚĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͘ŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƉĞƌşŽĚŽĐŽƌƌĞŶƚĞ͕ĨŽŝĞǆĐůƵşĚĂŶĂĂƉƵƌĂĕĆŽ
ƐŽƐŝŵƉĞƚƌĂĚŽƐĐŽŶƚƌĂĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽŶĂŽƉŝŶŝĆŽĚĞƐĞƵƐ ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƚŽƚĂůŝǌĂŵZΨϭϱϳ͘ϱϴϭ;ZΨϮϰϯ͘ϱϱϬĞŵϮϬϮϬͿ͕ĚŽƐ
ĚŽ/ZW:Ğ^^>ĂƉĂƌĐĞůĂĚĞũƵƌŽƐ^ĞůŝĐĂƉƵƌĂĚĂŶŽƐŝŶĚĠďŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ͕ŶŽǀĂůŽƌĚĞ
ĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐũƵƌşĚŝĐŽƐ͕ĨŽƌĂŵĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐŶŽƉĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƉĂƌĂƌŝƐĐŽƐ ƋƵĂŝƐZΨϱϮ͘ϯϳϯ;ZΨϳϬ͘ϮϭϭĞŵϮϬϮϬͿĐŽŵƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌſƉƌŝŽƐ͘ƉƌŽƉŽƐƚĂĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĞŵŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĂŽĂƌƟŐŽϭϵϮĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ůĞǀĂŶĚŽĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂƉƌĞ- ZΨϲϴ͘Ϭϴϯ͕ŐĞƌĂŶĚŽƌĞĚƵĕĆŽĚĞZΨϮϮ͘ϰϵϱŶĂĂƉƵƌĂĕĆŽĚĞƐƐĞƐƚƌŝďƵƚŽƐ͘Ϯϳ͘>ƵĐƌŽĄĐŽŵƉĞƌĚĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐƉƌŽǀĄǀĞŝƐ͕ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚĂƐĂƐĞŐƵŝƌ͗
Controladora ǀŝƐĆŽĚĞƌĞƚĞŶĕƁĞƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞŶŽĂƌƟŐŽϭϵϲĚĂƌĞĨĞƌŝĚĂ>Ğŝ͕ĠĚĞƌĞƚĞŶĕĆŽĚŽŵŽŶƚĂŶƚĞ sico e Diluído por Ação ĂůĐƵůĂĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞĂĚŝǀŝƐĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĂƚƌŝďƵşǀĞůĂŽƐ
31.12.21
31.12.20 ĚĞZΨϱϮ͘ϯϳϯ;ZΨϲϱ͘ϲϭϴĞŵϮϬϮϬͿ͕ƋƵĞĞƐƚĄĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĞŵƌƵďƌŝĐĂĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕ƉĂƌĂ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĞůĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞŵĠĚŝĂĚĞĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐĚƵƌĂŶƚĞŽĞǆĞƌTipos de ação
WƌŽǀĄǀĞů WŽƐƐşǀĞů
WƌŽǀĄǀĞů
WŽƐƐşǀĞů ĂƉůŝĐĂĕĆŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƋƵĞƐĞƌĄƐƵďŵĞƟĚŽăĂƉƌŽǀĂĕĆŽƉĞůŽƐ ĐşĐŝŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐĞŐƵŝƌ͗
dƌŝďƵƚĄƌŝĂƐŶĂƐĞƐĨĞƌĂƐ͗
2021
2020
Judicial
20.120
59.316
18.777
30.706 acionistas em Assembleia Geral. >ƵĐƌŽƐăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ Em 31/12/2021, >ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
167.586
58.327
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ
2.815
32.649
4.132
26.274 ŽƐĂůĚŽĚĞƐƐĂƌƵďƌŝĐĂ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϮϮϳ͘ϯϲϮ;ZΨϮϵϬ͘ϬϬϭĞŵϮϬϮϬͿ͕ĠĐŽŵƉŽƐƚŽ YƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞĂĕƁĞƐĞŵŝƟĚĂƐ;ŵŝůŚĂƌĞƐͿ
1.580.489
1.580.489
dƌĂďĂůŚŝƐƚĂ
2.914
4.615
3.990
7.548 ƉĞůŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐǀĂůŽƌĞƐ͗;ŝͿZΨϭϱϴ͘ϭϱϮƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŵĂƐĂůĚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞ;ĂƉſƐĂ >ƵĐƌŽďĄƐŝĐŽĞĚŝůƵşĚŽƉŽƌĂĕĆŽͲZΨ
106,03
36,90
şǀĞŝƐ
9.972
9.143 ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ Ğ ĚĞŵĂŝƐ ĚĞƐƟŶĂĕƁĞƐͿ ĚŽ ůƵĐƌŽ ůşƋƵŝĚŽ ĚĞ WĂƌĂ ŽƐ ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐ ĮŶĚŽƐ Ğŵ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ Ğ ĚĞ ϮϬϮϬ͕ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ŶĆŽ ƟŶŚĂ ações
25.849 106.552
26.899
73.671
ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐĐŽŵĞĨĞŝƚŽĚĞĚŝůƵŝĕĆŽ͕Ğ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŽůƵĐƌŽĚŝůƵşĚŽ
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ
;ϮϬ͘ϳϴϮͿ ;Ϯϵ͘ϭϭϳͿ
;ϭϵ͘ϴϰϴͿ
;Ϯ͘ϰϲϰͿ ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞůŝďĞƌĂĚŽĞŵĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ĂƐĂďĞƌ͗
Assembleia geral
por ação Ġ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ ĂŽ lucro básico por ação, conforme demonstrado anteriordŽƚĂůĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽ
5.067
7.051
WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͗
de acionista realimente. 28. Demonstrações dos Fluxos de Caixa ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůƋƵĞŶĆŽ
WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
5.067
7.051
ǆĞƌĐşĐŝŽ^ŽĐŝĂůĮŶĚŽĞŵ
zadas em:
R$ ĂĨĞƚŽƵŽŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĠĐŽŵŽƐĞŐƵĞ͗
Total
5.067
7.051
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϮ
10/setembro/2013
57.518
Controladora
Consolidado
Consolidado ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϰ
26/maio/2015
25.121
2021
2020
2021
2020
31.12.21
31.12.20 ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϱ
18/maio/2016
26.096 ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĐŽŵĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
3.898
2.560 8.905 5.240
Tipos de ação
WƌŽǀĄǀĞů WŽƐƐşǀĞů
WƌŽǀĄǀĞů
WŽƐƐşǀĞů ĨĞŝƚŽůşƋƵŝĚŽĚŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽăƐĞŶƚĞŶĕĂĂƌďŝƚƌĂů
ŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽĚĞĂƟǀŽƐ
976
9.215 33.130 21.319
dƌŝďƵƚĄƌŝĂƐŶĂƐĞƐĨĞƌĂƐ͗
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŶĆŽƌĞĐĞďŝĚŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ
799
ƉƌŽĨĞƌŝĚĂƉĞůŽĞŶƚƌŽĚĞƌďŝƚƌĂŐĞŵĞDĞĚŝĂĕĆŽ
Judicial
20.669
59.330
18.992
30.706
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐƉƌŽƉŽƐƚŽƐ
40.528
14.034
40.528
14.034
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ
2.814
88.430
4.131
80.718 ĚĂąŵĂƌĂĚĞŽŵĠƌĐŝŽƌĂƐŝůͲĂŶĂĚĄ͕ŶŽąŵďŝƚŽ
Total
45.402 26.608 82.563 40.593
dƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
3.104
4.741
4.220
9.364 do procedimento arbitral nº 16/2013, conforme
şǀĞŝƐ
9.972
9.143 ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶŽƐŝƚĞŶƐ͞Ă͟ĚĞƐƚĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ
08/março/2017
85.804 Ϯϵ͘ĞŶĞİĐŝŽƐĂŵƉƌĞgados ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĐŽŶĐĞĚĞŵĂƐĞƵƐĞŵ26.587 162.473
27.343
129.931 ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϲ
25/abril/2017
44.950 ƉƌĞŐĂĚŽƐďĞŶĞİĐŝŽƐĚĞƐĞŐƵƌŽĚĞǀŝĚĂ͕ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂŵĠĚŝĐĂ͕ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐĂ͕
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ
;Ϯϭ͘ϯϯϵͿ ;Ϯϵ͘ϭϯϴͿ
;ϮϬ͘ϬϲϲͿ
;Ϯ͘ϰϴϵͿ ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳ
27/abril/2018
13.951 ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ ĨĂƌŵĂĐġƵƟĐĂ͕ ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ Ğ ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ŶŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌŽƐ͘
dŽƚĂůĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽ
5.248
7.277
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
02/maio/2019
10.942 ŵϮϬϮϭ͕ŝŶĐůƵşƌĂŵƚĂŵďĠŵŽƉůĂŶŽĚĞƉƌĞǀŝĚġŶĐŝĂƉƌŝǀĂĚĂ͘ĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞƐƐĞƐďĞWĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ͗
;сͿ^ĂůĚŽĂŶƚĞƐĚĂĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ
264.382
ŶĞİĐŝŽƐŽďĞĚĞĐĞĂŽƌĞŐŝŵĞĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ͕ĞĂĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞƐƚĞƐĐĞƐƐĂĂŽƚĠƌŵŝŶŽ
WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
5.248
7.277
;ͲͿĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĂƉƌŽǀĂĚŽĞŵĂƐƐĞŵďůĞŝĂĚĞ
Total
5.248
7.277
ĚŽ ǀşŶĐƵůŽ ĞŵƉƌĞŐĂơĐŝŽ͘ ŵ ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ͕ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƌĞĐŽŶŚĞĐĞƵ Ă ĚĞƐƉĞƐĂ ƉƌŽĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϯϬĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͕
K ǀĂůŽƌ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽ ĞƐƚĄ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ƉĞůĂƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ĂĕƁĞƐ͗ ĂͿ ƋƵĞĨŽŝĞĨĞƟǀĂĚĂĞŵϮϬϮϭ
;ϭϳϭ͘ϴϰϴͿ ǀĞŶŝĞŶƚĞ ĚĂ ĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ ĚĞ ƉƌŽǀŝƐĆŽ ƉĂƌĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ĚŽƐ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ Ğŵ ƐĞƵƐ
ŽŶƚĞƐƚĂĕĆŽĚĞĂƵƚŽƐĚĞŝŶĨƌĂĕĆŽĚŽ/W/ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĂĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽƉĞůĂdZ͗ŽŵƉĂ- ;сͿ^ĂůĚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞ
92.534 ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϴ͘ϱϭϳ;ZΨϳ͘ϭϳϰĞŵϮϬϮϭͿŶĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞZΨϵ͘Ϭϰϳ
;ZΨϳ͘ϲϴϮ Ğŵ ϮϬϮϬͿ ŶŽ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͘  ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ŶŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ϮϬϮϭ Ğ ϮϬϮϬ
ŶŚŝĂƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϴ͘ϲϴϬ;ZΨϴ͘ϱϳϴĞŵϮϬϮϬͿ͕ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞƚĞƌĞĨĞƚƵĂ- ;нͿZĞǀĞƌƐĆŽĚŽƐĂůĚŽĚĂĐŽŶƚĂ͞ZĞƚĞŶĕĆŽĚĞ
ĨŽŝĚĞĮŶŝĚĂĐŽŵďĂƐĞĞŵŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĞŵĞƚĂƐĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ŶĆŽĞƐĚŽĂĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂĚŽƐǀĂůŽƌĞƐŝŶĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞƌĞĐŽůŚŝĚŽƐĂơƚƵůŽĚĞ/W/͕ĐŽŵ >ƵĐƌŽƐ͟ĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ͕ƌĞůĂƟǀŽĂ
ƚĂŶĚŽĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂƐŽŵĞŶƚĞĂŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
ďĂƐĞŶĂdĂǆĂZĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŝĄƌŝĂͲdZ͕ŶŽƉĞƌşŽĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌĂϯϭͬϭϮͬϭϵϵϭ͕ĐŽŵƉĞŶƐĂŶ- ŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĐŽŶƐƟƚƵşĚŽĐŽŵůƵĐƌŽƐ
65.618 ƐƐĞǀĂůŽƌĞƐƚĄƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽŶĂƐƌƵďƌŝĐĂƐ͞ƵƐƚŽĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐǀĞŶĚŝĚŽƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐ͕͟
ĚŽͲĂĐŽŵƉĂƌĐĞůĂƐǀŝŶĐĞŶĚĂƐĚĞ/W/͕ŽƐƋƵĂŝƐƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂŵŐĂƌĂŶƟĚŽƐƉŽƌĚĞƉſƐŝƚŽƐ ĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĚĞϮϬϮ0
158.152 ͞ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ͟Ğ͞ĞƐƉĞƐĂƐŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ͘͟30. Instrumentos FiũƵĚŝĐŝĂŝƐ͘ďͿ/ŶƐƟƚƵƚŽEĂĐŝŽŶĂůĚŽ^ĞŐƵƌŽ^ŽĐŝĂůͲ/E^^ͲĚŝĨĞƌĞŶĕĂĚĞĂĚŝĐŝŽŶĂůͲ&ĂƚŽƌ ;сͿdŽƚĂůĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭ
ĐŝĚĞŶƚĄƌŝŽĚĞWƌĞǀĞŶĕĆŽͲ&Wͬ^ĞŐƵƌŽĚĞĐŝĚĞŶƚĞĚŽdƌĂďĂůŚŽͲ^d͗ŽŵƉĂŶŚŝĂĞ ;ŝŝͿZΨϲϵ͘ϮϭϬ;ZΨϮϱ͘ϲϭϵĞŵϮϬϮϬͿƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂŽƐĂůĚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ nanceiros e Gestão de Risco 30.1. Informações Gerais ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂsĂůĞĚŽyŝŶŐƵĞƐƚĆŽƋƵĞƐƟŽŶĂŶĚŽũƵĚŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĂĞǆŝŐġŶĐŝĂĚŽĂĚŝĐŝŽŶĂů ĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ;ĂƉſƐŽƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐ ĚĂƐŵĂŶƚġŵŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ĐƵũŽƐƌŝƐĐŽƐƐĆŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐ
ĚŽ^d͕ĐƵũŽƐĂůĚŽŶĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭĠĚĞZΨϭϬ͘ϵϱϲ;ZΨϭϬ͘ϮϬϬĞŵϮϬϮϬͿ ŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐĐĂůĐƵůĂĚŽƐăƌĂǌĆŽĚĞϮϱйͿ͕ŽƋƵĂůƐĞƌĄĚĞƐƟŶĂĚŽĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵ ƉŽƌŵĞŝŽĚĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞƉŽƐŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞůŝŵŝƚĞƐĚĞĞǆƉŽƐŝĕĆŽĂ
Ğ ŶŽ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ ZΨϭϭ͘ϭϱϮ ;ZΨϭϬ͘ϯϰϬ Ğŵ ϮϬϮϬͿ͕ ĞƐƚĂŶĚŽ ŐĂƌĂŶƟĚŽƐ ƉŽƌ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ o que for deliberado na AsseŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƋƵĞĂƉƌŽǀĂƌĂƐĐŽŶƚĂƐĚŽƌĞĨĞƌŝĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĞƐƚĞƐ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ƚġŵŽƉĞƌĂĚŽĐŽŵďĂŶĐŽƐƋƵĞĂƚĞŶĚĞŵĂŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞƐŽůŝĚĞǌ
ũƵĚŝĐŝĂŝƐŶŽƐŵŽŶƚĂŶƚĞƐĚĞZΨϭϬ͘ϵϮϬ;ZΨϭϬ͘ϭϲϱĞŵϮϬϮϬͿŶĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞZΨϭϭ͘ϭϭϯ ƐŽĐŝĂů;ƉƌĞǀŝƐƚĂƉĂƌĂƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂŶŽŵġƐĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϮϮͿ͕ƉŽĚĞŶĚŽƐĞƌĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂĞĐŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ƐĞŐƵŶĚŽŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐƉŽƌƐƵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘
;ZΨϭϬ͘ϯϬϰ Ğŵ ϮϬϮϬͿ ŶŽ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͘ ĐͿ WƌŽĐĞƐƐŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ Ă ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ŽƵ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽ ĐŽŵŽ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ Ž ůŝŵŝƚĞ ŵĄǆŝŵŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶŽ ĐŽƌĚŽ ĚĞ ƉŽůşƟĐĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞƐĐŽŶƐŝƐƚĞĞŵĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĂƐƚĂǆĂƐĐŽŶƚƌĂƐŽůŝĚĂƌŝĂŶŽƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĚŽ/D^ƐŽďƌĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƌĞŵĞƐƐĂͬƌĞƚŽƌŶŽĚĞǀĂƐŝůŚĂ- ĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘KƐĂůĚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĚĞϮϬϮϬ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞůŝďĞƌĂĚŽĞŵ ƚĂĚĂƐ͕ĞŵĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĐŽŵĂƐƚĂǆĂƐǀŝŐĞŶƚĞƐŶŽŵĞƌĐĂĚŽ͘dŽĚĂƐĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞƐƚĆŽ
ŵĞƐ͗KǀĂůŽƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƌĞĨĞƌĞͲƐĞ͕ďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ĂĂƵƚŽƐĚĞŝŶĨƌĂĕĆŽůĂǀƌĂĚŽƐƉĞůĂƐ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϯϬͬϬϰͬϮϬϮϭ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϮϱ͘ϲϭϵƚĞǀĞĂ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐ ŶĂ ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ Ğ ƌĞƐƚƌŝƚĂƐ ĂŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ Ă ƐĞŐƵŝƌ
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĮƐĐĂŝƐĞǆŝŐŝŶĚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĚŽ/D^ƐƵƉŽƐƚĂŵĞŶƚĞĚĞ- ƐĞŐƵŝŶƚĞĚĞƐƟŶĂĕĆŽ͗;ŝͿZΨϭϳ͘ϭϵϴŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĞ;ŝŝͿZΨϴ͘ϰϮϭĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ͗ĂͿĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂĞĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͗ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉƌĞǀŝĚŽĞŵŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƌĞŵĞƐƐĂĚĞǀĂƐŝůŚĂŵĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƌĂĐůŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ ĂŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ ƵŵĂ ǀĞǌ ƋƵĞ ĨŽŝ ĚĞůŝďĞƌĂĚŽ Ž ůŝŵŝƚĞ ŵĄǆŝŵŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƐĞŶƚĂĚŽŶĂƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐ nº 4 e nº ϱ͕ƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐƉĞůŽĐƵƐƚŽ͕ĂĐƌĞƐĐŝĚŽĚŽƐ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĚŽƐŝŶŝĚƀŶĞŽƐƉĞůŽ&ŝƐĐŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͘KƐǀĂůŽƌĞƐ ŶŽĂĐŽƌĚŽĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂĚĞϰϬй͘KƐĂůĚŽĚĞƐƚĂĐŽŶƚĂĨŽŝŽďũĞƚŽĚĞƋƵĞƐƟŽŶĂŵĞŶƚŽƐ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĂƵĨĞƌŝĚŽƐĂƚĠŽĮŵĚĞĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ŽƐƋƵĂŝƐƐĞĂƉƌŽǆŝŵĂŵĚŽƐĞƵǀĂůŽƌ
ĚŝƐĐƵƟĚŽƐ ƐĆŽ͗ ;ŝͿ ZΨϯ͘ϰϬϭ Ğŵ ϮϬϮϭ ;ZΨϯ͘ϯϬϯ Ğŵ ϮϬϮϬͿ͕ ŐĂƌĂŶƟĚŽ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞŵƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂƌďŝƚƌĂůĐŽŶĚƵǌŝĚŽƉĞƌĂŶƚĞŽĞŶƚƌŽĚĞƌďŝƚƌĂŐĞŵĞ ĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͘ďͿŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ͗ĐŽŵĞŶƚĂĚĂƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐŶĂŶŽƚĂĞǆƉŽƌ ĚĞƉſƐŝƚŽ ũƵĚŝĐŝĂů͕ Ğŵ ϮϬϮϬ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ ĚĞ ġǆŝƚŽ ĨŽŝ ĚĞ ƉĞƌĚĂ ƉŽƐƐşǀĞů ŶŽ ǀĂůŽƌ DĞĚŝĂĕĆŽĚĂąŵĂƌĂĚĞŽŵĠƌĐŝŽƌĂƐŝůͲĂŶĂĚĄƐŽďŶǑϱϮͬϮϬϭϳͬ^ϰ͘ŵϵͬϬϵͬϮϬϭϵ ƉůŝĐĂƟǀĂŶǑ ϲ͘ĐͿ&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ͗ĐŽŵĞŶƚĂĚŽƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶĂŶŽƚĂ
ĚĞZΨϱϰϰĞZΨϮ͘ϳϱϵĐŽŵŽƉĞƌĚĂƌĞŵŽƚĂ͕ƉĂƌĂϮϬϮϭĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞĚĞĐŝƐĆŽƉƌŽĨĞƌŝĚĂ ĨŽŝƉƌŽĨĞƌŝĚĂƐĞŶƚĞŶĕĂŶŽąŵďŝƚŽĚŽƌĞĨĞƌŝĚŽWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƌďŝƚƌĂůƐĞŐƵŶĚŽĂƋƵĂůĂƐ ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑ ϭϱ͘ĚͿŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĞĂƉĂŐĂƌĂƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͗ĐŽŵĞŶƚĂĚĂƐĞ
ŶŽƐĂƵƚŽƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞƉĞƌĚĂĨŽŝĂůƚĞƌĂĚĂƉĂƌĂƉƌŽǀĄǀĞůŽŵŽŶƚĂŶƚĞ ůĄƵƐƵůĂƐϱ͘ϯĞϱ͘ϯ͘ϭĚŽĐŽƌĚŽĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐĨŽƌĂŵĚĞĐůĂƌĂĚĂƐǀĄůŝĚĂƐ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐŶĂŶŽƚĂĞǆƉůŝĐĂƟǀĂŶǑϭϵ͘ĞͿKƵƚƌŽƐǀĂůŽƌĞƐĂƌĞĐĞďĞƌĞŽƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ
ĚĞZΨϰϴϮ;ZΨϱϰϰĞŵϮϬϮϬͿ͕ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĐŽŶƚĂďŝůŵĞŶƚĞĞŽǀĂůŽƌĚĞZΨϮ͘ϵϭϵ;ZΨϮ͘ϳϱϵ ƋƵĞ͗;ŝͿŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂϮϱйĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽĂơƚƵůŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶ- ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐĞŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐ͘30.2. Fatores de risco
ĞŵϮϬϮϬͿƉĞƌĚĂƌĞŵŽƚĂ͖;ŝŝͿZΨϳϳϰĞŵϮϬϮϭ;ZΨϳϲϯĞŵϮϬϮϬʹƉĞƌĚĂƌĞŵŽƚĂͿ͕ƐĞŵ ĚŽŵşŶŝŵŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽ͗;ŝŝͿƐĂůǀŽĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽƵŶąŶŝŵĞ͕ŽůŝŵŝƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞǆƉƁĞŵĞƐƚĂƐĂĚŝǀĞƌƐŽƐ
ŐĂƌĂŶƟĂ͕ ƐĞŶĚŽ Ž ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ZΨϯϴϳ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽ ĐŽŵŽ ƉĞƌĚĂ ƉƌŽǀĄǀĞů͕ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ ƉĂƐƐşǀĞŝƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄ ƐĞŵƉƌĞ Ă ϰϬй ĚŽ ůƵĐƌŽ ůşƋƵŝĚŽ ĂũƵƐƚĂĚŽ ĚĞ ƌŝƐĐŽƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͗ ƌŝƐĐŽ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ ;ƌŝƐĐŽ ĚĞ ƚĂǆĂ ĚĞ ũƵƌŽƐ ĚĞ ŇƵǆŽ ĚĞ ĐĂŝǆĂͿ͕ ƌŝƐĐŽ
ĐŽŶƚĂďŝůŵĞŶƚĞĞZΨϯϴϳƉĞƌĚĂƉŽƐƐşǀĞů͘ƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĂƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂƉĞƌĚĂĨŽŝ ĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞĂƉĂƌĐĞůĂƌĞƐƚĂŶƚĞĚĞǀĞƌĄƐĞƌŽďũĞƚŽĚĞŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂ- ĚĞĐƌĠĚŝƚŽ ĞƌŝƐĐŽ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĞǌ͘ K ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞŐĞƐƚĆŽ ĚĞƌŝƐĐŽ ŐůŽďĂů ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ
ĞĨĞƚƵĂĚĂĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞĚĞĐŝƐĆŽƉƌŽĨĞƌŝĚĂĚŽƌĞĐƵƌƐŽŽƌĚŝŶĄƌŝŽŝŶƚĞƌƉŽƐƚŽƉĞůĂŽŵƉĂ- ƉŝƚĂů ĞͬŽƵ ĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ͘ ŵ ϮϯͬϭϮͬϮϬϭϵ ĨŽŝ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ĚĞ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ƉĂƌĂ ďƵƐĐĂ ŵŝŶŝŵŝǌĂƌ ƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐ ĞĨĞŝƚŽƐ ĂĚǀĞƌƐŽƐ ŶŽ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͘ŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽƵƐĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞƌŝǀĂƟǀŽƐ
ŶŚŝĂ͘ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽŶĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉŽĚĞƐĞƌĂƐƐŝŵĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚĂ͗
ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ Ă ĚĞƐƟŶĂĕĆŽ ĚŽ ƐĂůĚŽ ĚĂ ĐŽŶƚĂ ĚĞ ͞>ƵĐƌŽƐ ă ŝƐƉŽƐŝĕĆŽ ĚĂ ƐƐĞŵControladora
Consolidado ďůĞŝĂ͕͟ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂƌĞĨĞƌŝĚĂƐĞŶƚĞŶĕĂĂƌďŝƚƌĂů͘KƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ƉŽƌƵŶĂŶŝ- ƉĂƌĂƉƌŽƚĞŐĞƌĞǆƉŽƐŝĕƁĞƐĂƌŝƐĐŽ͘ŐĞƐƚĆŽĚĞƌŝƐĐŽĠƌĞĂůŝǌĂĚĂƉĞůĂĄƌĞĂĚĞdĞƐŽƵƌĂƌŝĂ͕
ĂƋƵĂůŝĚĞŶƟĮĐĂ͕ĂǀĂůŝĂĞƉƌŽƚĞŐĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĐŽŶƚƌĂĞǀĞŶƚƵĂŝƐ
31.12.21
31.12.20
31.12.21 31.12.20
ŵϭǑũĂŶĞŝƌŽ
26.899
25.477
27.347
25.775 ŵŝĚĂĚĞ͕ĚĞůŝďĞƌĂƌĂŵƉĞůĂƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞƐƚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽƋƵĞĞůĂĚĞǀĞƌŝĂ ƌŝƐĐŽƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘ ĂͿ ZŝƐĐŽ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ ZŝƐĐŽ ĐĂŵďŝĂů Ğ ĚŽ ŇƵǆŽ ĚĞ ĐĂŝǆĂ ĂƐƐŽĐŝĂĚŽ
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ
1.357
1.711
1.634
1.858 ser retomada em 30/03/2020. A referida assembleia foi reagendada para 31/07/2020, ĐŽŵƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŶĆŽƉŽƐƐƵĞŵ
ƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ
373
273
386
276 ƚĞŶĚŽ ƐŝĚŽ ŶŽǀĂŵĞŶƚĞ ƌĞĂŐĞŶĚĂĚĂ ƉĂƌĂ ϯϬͬϭϭͬϮϬϮϬ͕ ŽĐĂƐŝĆŽ Ğŵ ƋƵĞ ĨŽŝ ĂƉƌŽǀĂĚĂ
ĂŝǆĂĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ
;Ϯ͘ϳϴϬͿ
;ϱϲϮͿ
;Ϯ͘ϳϴϬͿ
;ϱϲϮͿ ƉĞůĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůǀŽƚĂŶƚĞĂĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƉĂƌƚĞĚŽƐĂůĚŽĚĞƐƚĂĐŽŶƚĂ͕ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĞŵŵŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ͕ŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĞŽƐŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƐĆŽ͕ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ
ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
25.849
26.899
26.587
27.347
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ
;ϮϬ͘ϳϴϮͿ
;ϭϵ͘ϴϰϴͿ
;Ϯϭ͘ϯϯϵͿ
;ϮϬ͘ϬϳϬͿ ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϭϳϭ͘ϴϰϴ͕ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽŽǀĂůŽƌĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƌĂ ĚĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐŶĂƐƚĂǆĂƐĚĞĐąŵďŝŽ͘KƌŝƐĐŽĚĞƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĚĞĐŽƌƌĞĚĞĂƟǀŽƐĮŶĂŶŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
5.067
7.051
5.248
7.277 ZΨϮϱϮ͘ϲϲϳ͕ ŵĂŶƚĞŶĚŽͲƐĞ ŝŶĂůƚĞƌĂĚŽ Ž ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĂĕƁĞƐ Ğŵ ƋƵĞ ƐĞ ĚŝǀŝĚĞ Ž ƌĞĨĞƌŝ- ĐĞŝƌŽƐĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ͘KƐƐĂůĚŽƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĚĞĐƵƌƚŽĞĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽƐŶĆŽƐĆŽ
WƌŽĐĞƐƐŽƐ ĐŽŵ ƌŝƐĐŽƐ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ƉĞƌĚĂƐ ƉŽƐƐşǀĞŝƐ Ɛ ĂĕƁĞƐ ĚĞ ƉĞƌĚĂ ƉŽƐƐş- ĚŽ ĐĂƉŝƚĂů͘ K ƐĂůĚŽ ƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞ͕ ŶŽ ǀĂůŽƌ ĚĞ ZΨϵϮ͘ϱϯϰ ŵŝů͕ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƵ ŶĂ ĐŽŶƚĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ͘KƐĂƟǀŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐăƐƚĂǆĂƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐĞǆƉƁĞŵĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂŽƌŝƐĐŽĚĞ
ǀĞů͕ƉĂƌĂĂƐƋƵĂŝƐŶĆŽĨŽŝĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉĞůĂƐƉƌĄƟĐĂƐ ͞>ƵĐƌŽƐăŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͟ƉĂƌĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽƉĞůŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘ŵ ƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐĚĞŇƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂ͘ƉŽůşƟĐĂƋƵĞǀĞŵƐĞŶĚŽĂĚŽƚĂĚĂƉĞůĂĄƌĞĂĚĂdĞƐŽƵĐŽŶƚĄďĞŝƐ͕ ĞƐƚĆŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ͗ WƌŽĐĞƐƐŽƐ ĐŽŵ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ ǀŝƌƚƵĚĞĚĞĞĐŝƐĆŽ>ŝŵŝŶĂƌŽďƟĚĂƉŽƌĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚĂĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽƌĞĨĞƌŝĚĂ ƌĂƌŝĂĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĠĂĚĞŵĂŶƚĞƌĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚĞƐĞƵĞǆĐĞĚĞŶƚĞĚĞĐĂŝǆĂĂƉůŝĐĂĚŽ
ũƵĚŝĐŝĂŝƐ ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͕ ďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ƉŽƌ͗ ǆĞĐƵĕĆŽ &ŝƐĐĂů ƐĞůŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚĞ /W/͗ ĂĐŝŵĂĞƐƚĆŽƐƵƐƉĞŶƐŽƐĂƚĠƋƵĞŽĐŽƌƌĂĂƌĞǀŽŐĂĕĆŽĚĂůŝŵŝŶĂƌŽƵĂƚĠƋƵĞƐĞũĂƉƌŽĨĞ- ĞŵơƚƵůŽƐĞĨƵŶĚŽƐĐŽŵƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŵĞĚŝĂŶƚĞĂƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐƋƵĞǀĂƌŝĞĚĞĂĐŽƌĚŽ
ŵ ƐĞƚĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϵ͕ ĨŽŝ ĂũƵŝǌĂĚĂ ƵŵĂ ǆĞĐƵĕĆŽ &ŝƐĐĂů ƉĞůĂ hŶŝĆŽ &ĞĚĞƌĂů ĐŽŶƚƌĂ ƌŝĚĂ ĚĞĐŝƐĆŽ ĚĞĮŶŝƟǀĂ ĐŽŶĮƌŵĂŶĚŽ Ă ĞĮĐĄĐŝĂ ĚĂ ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ͘ ŵ ϭϱͬϬϵͬϮϬϮϭ͕ Ă Ϯǐ ĐŽŵŽ/͕ĐŽŵŽĚŝǀƵůŐĂĚŽƉĞůĂd/W^͘͘ͲDĞƌĐĂĚŽƐKƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐ͕ŽďĞĚĞĐĞŶĚŽĂŽƐ
Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĞǆŝŐŝŶĚŽ Ž ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞǀĂůŽƌĞƐĚĞǀŝĚŽƐ ƉĞůŽ ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞƐĞůŽƐ ąŵĂƌĂZĞƐĞƌǀĂĚĂĚĞŝƌĞŝƚŽŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĚŽdƌŝďƵŶĂůĚĞ:ƵƐƟĕĂĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵ- ƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐ͗;ŝͿƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĞǀĞŵƐĞƌĞĨĞƚƵĂĚĂƐĞŵŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ
ĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĞ/W/ŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϬϭĂŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϬϳ͘ǆĞĐƵĕĆŽ ůŽƌĞũĞŝƚŽƵŽĂŐƌĂǀŽĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽŶŽƐĂƵƚŽƐĚĞƐƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽ͘ŽŵŽĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂ͕ ƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĞŵďĂŝǆŽĞŵĠĚŝŽƌŝƐĐŽƐƐƵũĞŝƚĂƐăƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽƉĞůĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚŽ/.
&ŝƐĐĂů ;&Ϳ ĂũƵŝǌĂĚĂ ƉůĞŝƚĞŝĂ Ž ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ŶŽ ǀĂůŽƌ ZΨϳϬ͘ϱϴϯ͕ ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ Ğŵ ϮϬϮϭ ĨŽŝƌĞǀŽŐĂĚĂĂƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞƐƐĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ͕ƉĞƌŵŝƟŶĚŽĂĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌĚĞ ;ǆĞŵƉůŽƐ͗Ɛ͕ŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐĂĚĂƐĞĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐ
ZΨϳϲ͘ϮϴϲĞƌĞĐŽŶŚĞĐĞƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂũĄƚĞƌŝĂƌĞĐŽůŚŝĚŽZΨϯϰ͘ϴϲϴ͕ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĞŵ ZΨϭϳϭ͘ϴϰϴ͘ĞͿŝǀŝĚĞŶĚŽƐŵşŶŝŵŽƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ;ŝͿŝǀŝĚĞŶĚŽ ĐŽŵŽďĂŝǆŽĞŵĠĚŝŽƌŝƐĐŽƐͿ͘;ŝŝͿƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĞŵŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐĂĚĂƐ͕ƋƵĞƐĆŽ
ϮϬϮϭZΨϯϳ͘ϴϭϱ͕ƉĞůŽƋƵĞƉĞĚĞĂhŶŝĆŽ&ĞĚĞƌĂůŽƉƌŽƐƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĂĂĕĆŽĐŽŵĂƉĞ- ŵşŶŝŵŽƐ ŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƐ ƉƌŽƉŽƐƚŽƐ Ͳ Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĞ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽ ŵşŶŝŵŽ ŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽ ĐŽŶ- ůĂƐƚƌĞĂĚĂƐ Ğŵ ƉĂƉĠŝƐ͕ ĚĞǀĞŵ͕ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ƚĞƌ ůĂƐƚƌŽ Ğŵ ƉĂƉĠŝƐ ĚĂƐ ƉƌſƉƌŝĂƐ
ŶŚŽƌĂĚŽǀĂůŽƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞăĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽƐĚŽŝƐŵŽŶƚĂŶƚĞƐ͘KƐĨĂƚŽƐƚƌĂƚĂĚŽƐ ƐŝŐŶĂĚĂŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĨŽŝĐĂůĐƵůĂĚĂĂƌĂǌĆŽĚĞϮϱй ŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŽƵĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚŽŵĞƐŵĂŽŵƉĂŶŚŝĂ;ĞǆĞŵƉůŽ͗ĚĞďġŶƚƵƌĞƐ
ŶĂ ǆĞĐƵĕĆŽ &ŝƐĐĂů ĚĞĐŽƌƌĞŵ ĚĞ ĚŝƐĐƵƐƐĆŽ ƚƌĂǀĂĚĂ ŚĄ ŵƵŝƚŽƐ ĂŶŽƐ ƉĞůĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĂũƵƐƚĂĚŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůĞĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌ ĚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞ͞ůĞĂƐŝŶŐ͟Ϳ͘;ŝŝŝͿWĂƌĂĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĞŵĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ͕ĞƐƚĞƐĚĞĞ ƋƵĞ ƚĞŵ ƉŽƌ ŽďũĞƚŽ Ă ŝůĞŐĂůŝĚĂĚĞ Ğ Ă ŝŶĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞ ĚĂ ĞǆŝŐġŶĐŝĂ ĚĂ ƚĂǆĂ ĕƁĞƐ͕ĞŵĞƐƉĞĐŝĂů͕ŶŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƐĂƌƟŐŽƐϭϵϲĞϭϵϳ͘WĂƌĂĮŶƐĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚĂ ǀĞŵ͕ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ŝŶǀĞƐƟƌĞŵĂƟǀŽƐĚĞƌĞŶĚĂĮǆĂ͕ĐŽŵŽơƚƵůŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕Ɛ͕
ĚĞĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐƐĞůŽƐĚĞ/W/͕ďĞŵĐŽŵŽŽƉƌŽĐĞƐƐŽƋƵĞĚŝƐĐƵƟĂŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞĂ ďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽĚŽƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽŽĚĞůŝďĞƌĂĚŽŶĂƐƐĞŵ- ĚĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ůĞƚƌĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐĂĚĂƐ͘;ŝǀͿƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕƁĞƐĚĞ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƉĂƌĐĞůĂƌ ŽƐ ĚĠďŝƚŽƐ ĚĞ ƐĞůŽƐ ĚĞ /W/ ũƵŶƚŽ ĂŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ƉĂƌĐĞůĂŵĞŶƚŽ ďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ƵĞĂƉƌŽǀŽƵĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƌĞůĂƟǀĂƐĂŽƐĞǆĞƌĐş- ƌĞĐƵƌƐŽƐĂƉůŝĐĂĚŽƐƉŽƌŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽĞŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞǀĞŵƐĞƌĞǀŝƚĂĚĂƐ͘ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĕĆŽ
ŝŶƐƟƚƵşĚŽ ƉĞůĂ >Ğŝ ŶǑ ϭϭ͘ϵϰϭͬϬϵ͘ ƐƐĂ ƚĞƐĞ ũĄ ĨŽŝ ũƵůŐĂĚĂ ƉĞůŽƐ dƌŝďƵŶĂŝƐ͕ ƚĞŶĚŽ ĞŶ- ĐŝŽƐĮŶĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĞϯϭͬϭϮͬϮϬϭϰ͕ĂƉůŝĐŽƵŽĂũƵƐƚĞĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚĂƌĞĂůŝǌĂ- ĚĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĚŝŵŝŶƵŝŽƌŝƐĐŽŐůŽďĂůĚĞƉĞƌĚĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĄǀĞŝƐĚĞũƵƌŽƐĞƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ĂĚƚĞŶĚŝĚŽŽ^ƵƉƌĞŵŽdƌŝďƵŶĂů&ĞĚĞƌĂůͲ^d&ĞŽ^ƵƉĞƌŝŽƌdƌŝďƵŶĂůĚĞ:ƵƐƟĕĂͲ^d:ƉĞůĂ ĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ͘^ĞŐƵĞĂĚŝĂŶƚĞŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀŽĚĞĐĄůĐƵůŽĚĞƐƐĞƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͗ ǀŝŶĚĂƐĚĞƐŝƚƵĂĕƁĞƐĂĚǀĞƌƐĂƐĂƋƵĞƚĂŝƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚĂƐ͘ĄƌĞĂĚĞdĞƐŽƵƌĂƌŝĂ
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ĂůĂŶĕŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐƉŽƌƐĞŐŵĞŶƚŽƐ
ƟǀŽ
Circulante
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos e contribuições a recuperar
ƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
Outras contas a receber
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
Não Circulante
ZĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ͗
Impostos e contribuições a recuperar
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
Partes relacionadas
Estoques
WƌĞĐĂƚſƌŝŽƐĂƌĞĐĞďĞƌ
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outras contas a receber
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽĚĞĂƟǀŽƐ
/ŶƚĂŶŐşǀĞů
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
dŽƚĂůĚŽƟǀŽ
WĂƐƐŝǀŽĞWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
Circulante
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
Arrendamento a Pagar
Fornecedores
Obrigações sociais
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĮƐĐĂŝƐ
Partes relacionadas
Outras contas a pagar
dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
Não Circulante
ŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
Arrendamento a Pagar
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĮƐĐĂŝƐ
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Partes relacionadas
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌŝƐĐŽƐĮƐĐĂŝƐ͕ĐşǀĞŝƐĞƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌĞƐƚĂƵƌĂĕĆŽĂŵďŝĞŶƚĂů
dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
Capital social
Adiantamento para futuro aumento de capital
Ações em tesouraria
ZĞƐĞƌǀĂƉĂƌĂŝŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐ
ũƵƐƚĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ
WƌĞũƵşǌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ
>ƵĐƌŽƐăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
dŽƚĂůĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
dŽƚĂůĚŽWĂƐƐŝǀŽĞWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
Demonstrações do resultado por segmentos
ZĞĐĞŝƚĂ>şƋƵŝĚĂĚĞsĞŶĚĂƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐ
ƵƐƚŽĚŽƐWƌŽĚƵƚŽƐsĞŶĚŝĚŽƐĞ^Ğƌǀ͘ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ
sĂƌŝĂĕĆŽĚŽsĂůŽƌ:ƵƐƚŽĚŽƐƟǀŽƐŝŽůſŐŝĐŽƐ
>ƵĐƌŽƌƵƚŽ
ZĞĐĞŝƚĂƐ;ĞƐƉĞƐĂƐͿKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ŽŵǀĞŶĚĂƐ
'ĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ůşƋƵŝĚĂƐ
>ƵĐƌŽŶƚĞƐĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
>ƵĐƌŽŶƚĞƐĚŽ/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂ
e da Contribuição Social
/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂĞŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ^ŽĐŝĂů
Correntes
Diferidos

Segmento 1

Segmento 2

65.407
16
109.091
134.907
10.357
12.764
6.274
338.816

10.055
1
15.713
50.414
4.037
80.220

132.866
47.468
13.616
2
27.830

14

Segmento 1

Segmento 2

75.462
16
109.092
150.620
10.357
63.178
10.311
419.036

82.986
45
73.246
109.925
5.544
3.163
8.307
283.216

10.437
103
41
9.123
198
34.846
5.924
60.672

93.423
148
73.287
119.048
5.742
38.009
14.231
343.888

132.866
47.482
9.483
2
27.830

6.299
46.448
13.163
34
27.473
534
2.010
106.382
200.997
26.402
247
429.989
713.205

75
13

6.374
46.461
13.163
34
27.473
534
3.388

139.534
278
15
141.293
201.965

2.488
115.034
208.494
54.458
502
602.758
941.574

1.410

3.898

156.506
366
195
158.491
238.711

Segmento 1

Segmento 2

365.000
54.824
697
642.082
1.061.118
2021
Consolidado

Segmento 1

Segmento 2

3.063
9.133
43.727
18.438
34.630
40.527
11.859
161.377

15.414
194
29.406
1.358
102

18.477
9.327
73.133
19.796
34.732
40.527
11.863
207.855

1.387
4.521
33.448
16.247
22.031
14.034
9.132
100.800

19.332
118
18.252
860
58

4.947
45.580
2.969
49.928

48.567
125

53.514
45.705
2.969
74.296

4.414
21.901

36.845
139

30.482

19.870

7.270
428
64.495

56.861

4
46.478

24.368
4.133
6

5.242
4.984
113.650

77.199

5.248
4.984
186.716

269.865

68.383

269.865

80.819

;ϭͿ
8.192
85.176
75.953

;ϭͿ
7.147
89.125
80.819

;ϭͿ
8.192
85.176
75.953

47.561
;ϵϭϬͿ

1.378

340.531
26.680
262
464.900
808.788
2020
Consolidado

7

63.683
4.700
47.574
;ϵ͘ϱϳϱͿ

115.034
238.711

227.362
666.547
1.061.118

290.001
547.910
713.205

106.382
201.965

Segmento 1
588.031
;ϯϳϵ͘ϲϬϰͿ
5.135
213.562

Segmento 2
63.862
;ϰϱ͘ϭϴϴͿ
5.711
24.385

2021
Consolidado
651.893
;ϰϮϰ͘ϳϵϮͿ
10.846
237.947

Segmento 1
518.537
;ϯϮϰ͘ϰϳϭͿ
524
194.590

Segmento 2
35.869
;Ϯϴ͘ϮϵϵͿ
9.638
17.208

8.652
;ϭϬϮ͘ϭϵϵͿ
;ϲϳ͘ϱϳϱͿ
131.950
;Ϯϵ͘ϭϳϮͿ
184.390

;ϱ͘ϱϭϵͿ
;ϮϲϮͿ
;ϱ͘ϳϴϭͿ
18.604

;ϭϬϮ͘ϭϵϵͿ
;ϳϯ͘ϬϵϰͿ
131.688
;ϰϯ͘ϲϬϱͿ
194.342

4.553
;ϭϬϮ͘ϲϰϲͿ
;ϰϮ͘ϲϮϰͿ
24.698
;ϭϭϲ͘ϬϭϵͿ
78.571

;ϯ͘ϴϱϯͿ
12
;ϯ͘ϴϰϭͿ
13.367

12.627
;Ϯ͘ϲϯϴͿ
9.989

1.106
;ϲ͘ϱϲϬͿ
;ϱ͘ϰϱϰͿ

13.733
;ϵ͘ϭϵϴͿ
4.535

4.719
;ϭ͘ϮϮϬͿ
3.499

1.206
;ϳ͘ϲϵϵͿ
;ϲ͘ϰϵϯͿ

194.379

13.150

198.877

82.070

Segmento 1

Segmento 2

2021
Consolidado

Segmento 1

Segmento 2

167.586

8.652

167.586

58.327

4.553

58.327

26.793
;ϱ͘ϭϯϱͿ
;ϴ͘ϲϱϮͿ
27.824
;ϴϲͿ
735
608
8.805
;ϳϵϵͿ
4.786
2.059
;ϭ͘ϲϱϮͿ
;ϴ͘ϯϳϱͿ
1.505
;ϭ͘ϮϱϰͿ
49
;ϴ͘ϯϮϳͿ
;ϭϰϬ͘ϳϴϵͿ
65.681

4.498
;ϱ͘ϳϭϭͿ
2.673
;ϮϳͿ
;ϭϰϱͿ
242
38.469
;ϲϮͿ
;ϯϱͿ
5.022
53.576

31.291
;ϭϬ͘ϴϰϲͿ
30.497
;ϭϭϯͿ
735
463
9.047
;ϳϵϵͿ
43.255
1.997
;ϭ͘ϲϱϮͿ
;ϴ͘ϰϭϬͿ
6.527
;ϭ͘ϮϱϰͿ
49
;ϴ͘ϯϮϳͿ
;ϭϰϬ͘ϳϴϵͿ
119.257

23.743
;ϱϮϰͿ
;ϰ͘ϱϱϯͿ
30.991
80
1.227
222
7.499
160
4.922
71
;Ϯ͘ϯϮϬͿ
;Ϯ͘ϱϱϳͿ
981
1.266
;ϱͿ
;Ϯϳ͘ϯϱϮͿ
92.178

2.321
;ϵ͘ϲϯϴͿ
2.636
;ϰϰͿ
28
183
24.682
;ϭϳͿ
;ϰϬͿ
3.974
30
28.668

26.064
;ϭϬ͘ϭϲϮͿ
33.627
36
1.227
250
7.682
160
29.604
54
;Ϯ͘ϯϮϬͿ
;Ϯ͘ϱϵϳͿ
4.955
1.296
;ϱͿ
;Ϯϳ͘ϯϱϮͿ
120.846

&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ũƵƐƚĞƐƉĂƌĂĐŽŶĐŝůŝĂƌŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĐŽŵŽĐĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽ
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͗
WƌŽǀŝƐĆŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
ZĞƐƵůƚĂĚŽŶĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚĞďĞŶƐ
ƐƚŽƌŶŽĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐŶŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚƵǀŝĚŽƐĂ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂŽďƐŽůĞƐĐġŶĐŝĂĚŽƐĞƐƚŽƋƵĞƐ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂďĞŶĞĨşcios a funcionários
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĂǀĞŶĚĂĚŽƐĂƟǀŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽŶĂǀĞŶĚĂĚĞĂƟǀŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
ĂŝǆĂĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
:ƵƌŽƐĞǀĂƌŝĂĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂƐŽďƌĞĂƟǀŽƐŵŽŶĞƚĄƌŝŽƐ
:ƵƌŽƐĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽƐƐŽďƌĞƉĂƐƐŝǀŽƐŵŽŶĞƚĄƌŝŽƐ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌŝƐĐŽƐĮƐĐĂŝƐ͕ĐşǀĞŝƐĞƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
ũƵƐƚĞĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞƐŽďƌĞƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƌĞƐƚĂƵƌĂĕĆŽĂŵďŝĞŶƚĂů
ZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽĐŽŵĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
'ĂŶŚŽĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ

2020
Consolidado

20.719
4.639 sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐĂƟǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐĞĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ͗
51.700 Contas a receber de clientes
;ϯϲ͘ϱϴϬͿ
40
;ϯϲ͘ϱϰϬͿ
;ϭϮ͘ϰϵϳͿ
;ϭϴͿ
;ϭϮ͘ϱϭϱͿ
17.107
;Ϯϰ͘ϬϮϰͿ
;ϲ͘ϮϭϱͿ
;ϯϬ͘ϮϯϵͿ
;ϳ͘ϮϮϬͿ
;ϯ͘ϯϯϲͿ
;ϭϬ͘ϱϱϲͿ
22.089 Estoques
4.852
;ϭϯͿ
4.839
;Ϯ͘ϰϳϴͿ
359
;Ϯ͘ϭϭϵͿ
14.034 Impostos a recuperar
553
553
1.388
;ϮϮͿ
1.366
9.234 ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
139.522 ƟǀŽďŝŽůſŐŝĐŽ
;ϵ͘ϮϱϮͿ
;ϰϴ͘ϱϱϲͿ
;ϱϳ͘ϴϬϴͿ
;ϰ͘ϯϯϲͿ
;ϯϬ͘ϱϵϲͿ
;ϯϰ͘ϵϯϮͿ
Outras contas a receber
;Ϯ͘ϬϮϱͿ
2.192
167
;ϲϱϴͿ
;ϰ͘ϵϱϭͿ
;ϱ͘ϲϬϵͿ
41.259 Fornecedores
10.278
11.155
21.433
14.064
12.334
26.398
22.040
Obrigações sociais
;ϲ͘ϲϭϯͿ
255
;ϲ͘ϯϱϴͿ
;ϳ͘ϯϱϵͿ
;ϯϳͿ
;ϳ͘ϯϵϲͿ
34.769
44
34.813
3.753
;ϰͿ
3.749
50.352 KďƌŝŐĂĕƁĞƐĮƐĐĂŝƐ
Partes relacionadas
;ϰ͘ϬϬϬͿ
7.277 KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ
6.587
;ϵϵͿ
6.488
5.642
70
5.712
428 :ƵƌŽƐƉĂŐŽƐƐŽďƌĞĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ
;ϭ͘ϮϴϯͿ
;ϯ͘ϮϬϱͿ
;ϰ͘ϰϴϴͿ
;ϱϱϱͿ
;Ϯ͘ϭϬϰͿ
;Ϯ͘ϲϱϵͿ
121.356
Imposto de renda e contribuição social pagos
;ϮϬ͘ϳϭϴͿ
;ϮϬ͘ϳϭϴͿ
;ϮϮ͘ϴϴϴͿ
;ϮϮ͘ϴϴϴͿ
18.225
9.174
31.399
59.034
363
59.397
80.819 ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂƐ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
;ϭͿ ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
103
132
48.200
379
48.579
29
7.147 ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞďĞŶƐĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
;Ϯϵ͘ϵϭϰͿ
;ϭϰ͘ϰϴϵͿ
;ϰϰ͘ϰϬϯͿ
;ϭϴ͘ϲϱϵͿ
;ϲ͘ϰϮϵͿ
;Ϯϱ͘ϬϴϴͿ
89.125 ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞŝŶƚĂŶŐşǀĞů
;ϯϲϱͿ
;ϮϬϴͿ
;ϱϳϯͿ
;ϯϯͿ
;ϯϯͿ
80.819
ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽƐƉĞůĂǀĞŶĚĂĚĞďĞŶƐĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
3.861
62
3.923
338
35
373
;Ϯϲ͘ϯϴϵͿ
;ϭϰ͘ϱϯϮͿ
;ϰϬ͘ϵϮϭͿ
29.846
;ϲ͘ϬϭϱͿ
23.831
290.001 ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ
547.910 &ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂĚĂƐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞ&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
8.814
8.814
378
378
808.788 ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽƐĚĞ;ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĂͿƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐ
DƷƚƵŽĐŽŵƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
4.000
;ϰ͘ϳϬϬͿ
4.700
2020 /ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĞĂĚŝĂŶƚ͘ƉĂƌĂĨƵƚƵƌŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
14.461
14.461
18.009
18.009
Consolidado /ŶŐƌĞƐƐŽĚĞŶŽǀŽƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;ϭ͘ϳϭϴͿ
;ϭϯ͘ϯϮϴͿ
;ϭϱ͘ϬϰϲͿ
;ϭ͘ϭϳϮͿ
;ϵ͘ϳϭϲͿ
;ϭϬ͘ϴϴϴͿ
554.406 WĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
;ϯϱϮ͘ϳϳϬͿ WĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂƐƐŝǀŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
;ϯ͘ϯϭϰͿ
;ϭϱϳͿ
;ϯ͘ϰϳϭͿ
;ϯ͘ϲϮϳͿ
;ϭϬϲͿ
;ϯ͘ϳϯϯͿ
10.162 WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
;ϭϯ͘ϭϵϳͿ
;ϭϯ͘ϭϵϳͿ
;ϴ͘ϮϴϮͿ
;ϴ͘ϮϴϮͿ
211.798 ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
;ϵ͘ϰϭϱͿ
4.976
;ϴ͘ϰϯϵͿ
;ϭϳ͘ϰϬϯͿ
12.887
;ϰ͘ϱϭϲͿ
ƵŵĞŶƚŽ;ZĞĚƵĕĆŽͿĚĞĂŝǆĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ
;ϭϳ͘ϱϳϵͿ
;ϯϴϮͿ
;ϭϳ͘ϵϲϭͿ
71.477
7.235
78.712
82.986
10.437
93.423
11.509
3.202
14.711
;ϭϬϮ͘ϲϰϲͿ ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
65.407
10.055
75.462
82.986
10.437
93.423
;ϰϲ͘ϰϳϳͿ ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
24.710 ƐĐŽůƵŶĂƐĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂƐ^ĞŐŵĞŶƚŽϭƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞăĐŽŵďŝŶĂĕĆŽĚŽƐƐĂůĚŽƐĚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͗;ĂͿŽŵƉĂŶŚŝĂDƺůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐĞ;ďͿsĂůĞĚŽyŝŶŐƵͲWĞĐƵĄƌŝĂ͕ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ
;ϭϮϰ͘ϰϭϯͿ ĞŽŵĠƌĐŝŽŝƌĞůŝ͘ƐĐŽůƵŶĂƐĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂƐ^ĞŐŵĞŶƚŽϮƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞĂŽƐƐĂůĚŽƐĚĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂͲŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕WĞĐƵĄƌŝĂĞŽŵĠƌĐŝŽ>ƚĚĂ͘EĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
87.385
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŵďŝŶĂĚĂƐ;^ĞŐŵĞŶƚŽϭͿ͕ŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĞŶƚƌŽĚĂDĂƚĂĞƐƚĄĂǀĂůŝĂĚŽƉĞůŽŵĠƚŽĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘33. ǀĞŶƚŽƐ^ƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐ
5.925 ŵĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϮϮ͕ĨŽŝĐĞƌƟĮĐĂĚŽŽƚƌąŶƐŝƚŽĞŵũƵůŐĂĚŽĚĂĂĕĆŽĂũƵŝǌĂĚĂƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŵƌĞůĂĕĆŽĂƋƵĂůƐĞĚŝƐĐƵƟƵĂĐŽďƌĂŶĕĂĞŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞ/W/ͲŝŵƉŽƌƚĂĕĆŽŶĂ
;ϴ͘ϵϭϵͿ ŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞŝŵƉŽƌƚĂĕĆŽƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂĚĞĂĞƌŽŶĂǀĞƐŽďĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĮƐĐĂůĚĞĂǀŝĆŽĐŽŵƉƌŽƉƵůƐĆŽĂŵŽƚŽƌĚŽƟƉŽ͞ƚƵƌďŽĨĂŶ͟;ƚƌŝďƵƚĂĚŽăĂůşƋƵŽƚĂǌĞƌŽͿ͘KǀĂůŽƌĚŽĐƌĠĚŝƚŽ
;Ϯ͘ϵϵϰͿ
está sendo apurado. ϯϰ͘ƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ/ŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽ
84.391 ĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭĨŽƌĂŵĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐƉĂƌĂĞŵŝƐƐĆŽĞĂƉƌŽǀĂĚĂƐƉĂƌĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŵϮϭͬϬϯͬϮϬϮϮ͘

102
38.722

227.362
666.547
941.574
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2021
Consolidado

6.874

A Administração
;ϮϬ͘ϵϰϴͿ
;ϱ͘ϭϭϲͿ
Contadora
;Ϯϲ͘ϬϲϰͿ
58.327
ŝƌůĞŶĞƉĂƌĞĐŝĚĂsŽůƚĂƌĞůůŝƌŶŽŶŝͲZͬ^Wϭϯϲ͘ϵϳϳͬKͲ^W
ZĞůĂƚſƌŝŽĚŽƵĚŝƚŽƌ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐŽďƌĞĂƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ/ŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ
ŽƐĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂDƺůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐOpinião ǆĂŵŝŶĂŵŽƐĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂDƺůůĞƌĚĞ ŽďũĞƟǀŽƐ ƐĆŽ ŽďƚĞƌ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ ƌĂǌŽĄǀĞů ĚĞ ƋƵĞ ĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ ƚŽŵĂĚĂƐ Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ͕ ĞƐƚĆŽ ůŝǀƌĞƐ ĚĞ ĚŝƐƚŽƌĕĆŽ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕
ĞďŝĚĂƐĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ;͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͟Ϳ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐĐŽŵŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ƋƵĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐĞĐĂƵƐĂĚĂƉŽƌĨƌĂƵĚĞŽƵĞƌƌŽ͕ĞĞŵŝƟƌƌĞůĂƚſƌŝŽĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂĐŽŶƚĞŶĚŽŶŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽ͘^ĞŐƵƌĂŶĕĂƌĂǌŽĄǀĞůĠƵŵĂůƚŽŶşǀĞůĚĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ŵĂƐŶĆŽƵŵĂ
ĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭĞĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĂďƌĂŶŐĞŶƚĞ͕ĚĂƐŵƵƚĂĕƁĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĞĚŽƐ ŐĂƌĂŶƟĂĚĞƋƵĞĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐŶŽƌŵĂƐďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐĞŵƉƌĞĚĞƚĞĐƚĂĂƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐĚŝƐƚŽƌĕƁĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘Ɛ
ŇƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽŶĞƐƐĂĚĂƚĂ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽƌĞƐƵŵŽĚĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ͘ŵŶŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽ͕ ĚŝƐƚŽƌĕƁĞƐƉŽĚĞŵƐĞƌĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞĨƌĂƵĚĞŽƵĞƌƌŽĞƐĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƋƵĂŶĚŽ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞŽƵĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͕ƉŽƐƐĂŵŝŶŇƵĞŶĐŝĂƌ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞƵŵĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ
ĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ĂĐŝŵĂƌĞĨĞƌŝĚĂƐ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂĚĞƋƵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ĞŵƚŽĚŽƐŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͕ĂƉŽƐŝĕĆŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂ ƌĂǌŽĄǀĞů͕ĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐĚŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐƚŽŵĂĚĂƐĐŽŵďĂƐĞŶĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘ŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞƵŵĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐŶŽƌŵĂƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂDƺůůĞƌĚĞĞďŝĚĂƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭ͕ŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĚĞƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞŽƐƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐŇƵǆŽƐ ďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͕ĞǆĞƌĐĞŵŽƐũƵůŐĂŵĞŶƚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĞŵĂŶƚĞŵŽƐĐĞƟĐŝƐŵŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĂŽůŽŶŐŽĚĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͗ͻ/ĚĞŶƟĮĐĂŵŽƐĞĂǀĂůŝĂŵŽƐ
ĚĞĐĂŝǆĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽŶĞƐƐĂĚĂƚĂ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝů͘Base para opiniãoEŽƐƐĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂĨŽŝĐŽŶĚƵǌŝĚĂ ŽƐƌŝƐĐŽƐĚĞĚŝƐƚŽƌĕĆŽƌĞůĞǀĂŶƚĞŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐĞĐĂƵƐĂĚĂƉŽƌĨƌĂƵĚĞŽƵĞƌƌŽ͕ƉůĂŶĞũĂŵŽƐĞĞǆĞĐƵƚĂŵŽƐ
ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐŶŽƌŵĂƐďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͘EŽƐƐĂƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵƚĂŝƐŶŽƌŵĂƐ͕ĞƐƚĆŽĚĞƐĐƌŝƚĂƐŶĂƐĞĕĆŽĂƐĞŐƵŝƌŝŶƟƚƵůĂĚĂ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂĞŵƌĞƐƉŽƐƚĂĂƚĂŝƐƌŝƐĐŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽŽďƚĞŵŽƐĞǀŝĚġŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂĞƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂƌŶŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽ͘KƌŝƐĐŽĚĞŶĆŽ
͞ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚŽĂƵĚŝƚŽƌƉĞůĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘͟^ŽŵŽƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐĞŵƌĞůĂĕĆŽăŽŵƉĂŶŚŝĂĞĂƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ ĚĞƚĞĐĕĆŽĚĞĚŝƐƚŽƌĕĆŽƌĞůĞǀĂŶƚĞƌĞƐƵůƚĂŶƚĞĚĞĨƌĂƵĚĞĠŵĂŝŽƌĚŽƋƵĞŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĞĞƌƌŽ͕ũĄƋƵĞĂĨƌĂƵĚĞƉŽĚĞĞŶǀŽůǀĞƌŽĂƚŽĚĞďƵƌůĂƌŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐ͕ĐŽŶůƵŝŽ͕
ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĠƟĐŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽſĚŝŐŽĚĞƟĐĂWƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚŽŽŶƚĂĚŽƌĞŶĂƐŶŽƌŵĂƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĞŵŝƟĚĂƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ĨĂůƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ŽŵŝƐƐĆŽŽƵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐĨĂůƐĂƐŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂŝƐ͘ͻKďƚĞŵŽƐĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉĂƌĂĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂƉĂƌĂƉůĂŶĞũĂƌŵŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞ
Ͳ&͕ĞĐƵŵƉƌŝŵŽƐĐŽŵĂƐĚĞŵĂŝƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĠƟĐĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĞƐƐĂƐŶŽƌŵĂƐ͘ĐƌĞĚŝƚĂŵŽƐƋƵĞĂĞǀŝĚġŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂŽďƟĚĂĠƐƵĮĐŝĞŶƚĞĞĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂƉĂƌĂ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽƐăƐĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐ͕ŵĂƐŶĆŽĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞĞǆƉƌĞƐƐĂƌŵŽƐŽƉŝŶŝĆŽƐŽďƌĞĂĞĮĐĄĐŝĂĚŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͘ͻ
fundamentar nossa opinião. Ênfases Lucros à disposição da Assembleia ŚĂŵĂŵŽƐ ĂƚĞŶĕĆŽ ƉĂƌĂ Ă EŽƚĂ ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ ŶǑ ϮϮ ăƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ǀĂůŝĂŵŽƐĂĂĚĞƋƵĂĕĆŽĚĂƐƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐƵƟůŝǌĂĚĂƐĞĂƌĂǌŽĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĞƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐĨĞŝƚĂƐƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘ͻŽŶĐůƵşŵŽƐƐŽďƌĞ
consolidadas ƋƵĞŵĞŶĐŝŽŶĂƋƵĞŚĄƐĞŶƚĞŶĕĂĞŵƉƌŽĐĞƐƐŽĂƌďŝƚƌĂůŝŵƉĞƚƌĂĚŽƉŽƌĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐŽďƌĞĂĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽŽƵĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞƐĂůĚŽĚĞůƵĐƌŽƐăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽ ĂĂĚĞƋƵĂĕĆŽĚŽƵƐŽ͕ƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĚĂďĂƐĞĐŽŶƚĄďŝůĚĞĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂƐĞǀŝĚġŶĐŝĂƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂŽďƟĚĂƐ͕ƐĞĞǆŝƐƚĞŝŶĐĞƌƚĞǌĂƌĞůĞǀĂŶƚĞĞŵ
ĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽĞŵƌƵďƌŝĐĂĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĞ͕ƋƵĞƉĂƌƚĞĚĞƐƚĞƐĂůĚŽĨŽŝĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽĂƉſƐƌĞǀŽŐĂĕĆŽĚĂůŝŵŝŶĂƌŽďƟĚĂƉŽƌĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƉĂƌĂƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĂ ƌĞůĂĕĆŽĂĞǀĞŶƚŽƐŽƵĐŽŶĚŝĕƁĞƐƋƵĞƉŽƐƐĂŵůĞǀĂŶƚĂƌĚƷǀŝĚĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĞŵƌĞůĂĕĆŽăĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͘^Ğ
ĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ͕ƉĞůĂϮǐąŵĂƌĂZĞƐĞƌǀĂĚĂĚĞŝƌĞŝƚŽŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĚŽdƌŝďƵŶĂůĚĞ:ƵƐƟĕĂĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽĞŵϭϱĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭ͘EŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽŶĆŽĞƐƚĄƌĞƐƐĂůǀĂĚĂ ĐŽŶĐůƵŝƌŵŽƐ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞ ŝŶĐĞƌƚĞǌĂ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ ĚĞǀĞŵŽƐ ĐŚĂŵĂƌ Ă ĂƚĞŶĕĆŽ Ğŵ ŶŽƐƐŽ ƌĞůĂƚſƌŝŽ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ƉĂƌĂ ĂƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐ ĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐ ŶĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞƐƚĞĂƐƐƵŶƚŽ͘KƵƚƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƋƵĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĞŽƌĞůĂƚſƌŝŽĚŽĂƵĚŝƚŽƌ A Administração da ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ŽƵ ŝŶĐůƵŝƌ ŵŽĚŝĮĐĂĕĆŽ Ğŵ ŶŽƐƐĂ ŽƉŝŶŝĆŽ͕ ƐĞ ĂƐ ĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐ ĨŽƌĞŵ ŝŶĂĚĞƋƵĂĚĂƐ͘ EŽƐƐĂƐ ĐŽŶĐůƵƐƁĞƐ ĞƐƚĆŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂƐ ŶĂƐ ĞǀŝĚġŶĐŝĂƐ ĚĞ
ŽŵƉĂŶŚŝĂĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉŽƌĞƐƐĂƐŽƵƚƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƋƵĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵŽZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘EŽƐƐĂŽƉŝŶŝĆŽƐŽďƌĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂŽďƟĚĂƐĂƚĠĂĚĂƚĂĚĞŶŽƐƐŽƌĞůĂƚſƌŝŽ͘dŽĚĂǀŝĂ͕ĞǀĞŶƚŽƐŽƵĐŽŶĚŝĕƁĞƐĨƵƚƵƌĂƐƉŽĚĞŵůĞǀĂƌĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĂŶĆŽŵĂŝƐƐĞŵĂŶƚĞƌĞŵĞŵĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐŶĆŽĂďƌĂŶŐĞŽZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĞŶĆŽĞǆƉƌĞƐƐĂŵŽƐŶĞŶŚƵŵĂĨŽƌŵĂĚĞĐŽŶĐůƵƐĆŽĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐŽďƌĞĞƐƐĞƌĞůĂƚſƌŝŽ͘ŵĐŽŶĞǆĆŽĐŽŵĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂĚĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͘ͻǀĂůŝĂŵŽƐĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽŐĞƌĂů͕ĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĞŽĐŽŶƚĞƷĚŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĂƐĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐĞƐĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ŶŽƐƐĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĠĂĚĞůĞƌŽZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞ͕ĂŽĨĂǌġͲůŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞĞƐƐĞƌĞůĂƚſƌŝŽĞƐƚĄ͕ĚĞĨŽƌŵĂ ĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŽƐĞǀĞŶƚŽƐĚĞŵĂŶĞŝƌĂĐŽŵƉĂơǀĞůĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĂĚĞƋƵĂĚĂ͘ͻKďƚĞŵŽƐĞǀŝĚġŶĐŝĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĐŽŵĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŽƵĐŽŵŶŽƐƐŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŽďƟĚŽŶĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂŽƵ͕ĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͕ĂƉĂƌĞŶƚĂĞƐƚĂƌĚŝƐƚŽƌĐŝĚŽĚĞĨŽƌŵĂƌĞůĞǀĂŶƚĞ͘ ĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂĞƐƵĮĐŝĞŶƚĞƌĞĨĞƌĞŶƚĞăƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐŽƵĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŶĞŐſĐŝŽĚŽ'ƌƵƉŽƉĂƌĂĞǆƉƌĞƐƐĂƌƵŵĂŽƉŝŶŝĆŽƐŽďƌĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
^Ğ͕ĐŽŵďĂƐĞŶŽƚƌĂďĂůŚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽ͕ĐŽŶĐůƵŝƌŵŽƐƋƵĞŚĄĚŝƐƚŽƌĕĆŽƌĞůĞǀĂŶƚĞŶŽZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ƐŽŵŽƐƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞƐƐĞĨĂƚŽ͘EĆŽƚĞŵŽƐŶĂĚĂĂƌĞůĂƚĂƌ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘^ŽŵŽƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂĚŝƌĞĕĆŽ͕ƉĞůĂƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽĞƉĞůŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂĚŽ'ƌƵƉŽĞ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ƉĞůĂŽƉŝŶŝĆŽĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͘ŽŵƵŶŝĐĂŵŽͲ
a esse respeito. ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĚĂŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂƉĞůĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂ ŶŽƐĐŽŵŽƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂĂƌĞƐƉĞŝƚŽ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͕ĚŽĂůĐĂŶĐĞƉůĂŶĞũĂĚŽ͕ĚĂĠƉŽĐĂĚĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂĞĚĂƐĐŽŶƐƚĂƚĂĕƁĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͕
ĞůĂďŽƌĂĕĆŽĞĂĚĞƋƵĂĚĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝůĞƉĞůŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐ ŝŶĐůƵƐŝǀĞĂƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐĚĞĮĐŝġŶĐŝĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐŶŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐƋƵĞŝĚĞŶƟĮĐĂŵŽƐĚƵƌĂŶƚĞŶŽƐƐŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ͘
ŝŶƚĞƌŶŽƐƋƵĞĞůĂĚĞƚĞƌŵŝŶŽƵĐŽŵŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƉĞƌŵŝƟƌĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐůŝǀƌĞƐĚĞĚŝƐƚŽƌĕĆŽƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐĞĐĂƵƐĂĚĂƉŽƌ Campinas, 21 de março de 2022
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;ϲ͘ϴϭϭͿ
;ϭϵ͘ϵϴϮͿ
;Ϯϲ͘ϳϵϯͿ
167.586

;ϰ͘ϰϵϴͿ
;ϰ͘ϰϵϴͿ
8.652

;ϲ͘ϴϭϭͿ
;Ϯϰ͘ϰϴϬͿ
;ϯϭ͘ϮϵϭͿ
167.586

;ϮϬ͘ϵϰϴͿ
;Ϯ͘ϳϵϱͿ
;Ϯϯ͘ϳϰϯͿ
58.327

;Ϯ͘ϯϮϭͿ
;Ϯ͘ϯϮϭͿ
4.553
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
OFICIAL - RODRIGO DINAMARCO
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
JOSÉ AUGUSTO BARROS MUNHOZ, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PROFESSOR,
NASCIDO EM ITAPIRA, SP NO DIA(05/03/1947), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE CAETANO MUNHOZ E DE WILMA DE TOLEDO BARROS MUNHOZ. LAURA VAZ MACÍA,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(26/01/1950), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ARNALDO VAZ MACÍA E
DE HELENA VAZ MACÍA.
GLAUCO VIANA PEZZUOL,ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COORDENADOR FINANCEIRO,
NASCIDO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (27/10/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE DANTE MARIO PEZZUOL E DE ALZIRA VIANA PEZZUOL. LAURA
COLUCCI DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO GERENTE DE MARKETING,
NASCIDAEM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/04/1984), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE CLOVIS DE OLIVEIRA E DE MARIAAPARECIDA PINHAL DE OLIVEIRA.
MICAEL HAMRA PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MÉDICO, NASCIDO EM
CATANDUVA, SPNO DIA(18/10/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
ARLEI APARECIDO MORAIS PEREIRA E DE SUSANA HAMRA PEREIRA. CATHARINE LUZIA SILVA
ABISSAMRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MAQUIADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA(16/06/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHADE JORGE ABISSAMRA
E DE MARIA NEUMA DASILVA.
ABELARDO FERNANDEZ REINALES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO,
NASCIDO EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (23/03/1958), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MANUELFERNANDEZ E DE MARIADO CEU ESTEVÃO FERNANDEZ. VIVIAN
DASILVA SEREN, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO PAISAGISTA, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP
NO DIA (17/03/1978), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO LUIS
SEREN E DE WILMA CANDIDO DA SILVA.
BRUNO CLEMENTINO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO DE
PRODUÇÃO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA(01/04/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE QUITÉRIO CLEMENTINO DASILVAE DE MARIA MADALENACLEMENTINO
DASILVA. IDAISE MARIA SANTANA DA SILVA,ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENGENHEIRA
DE PRODUÇÃO, NASCIDA EM UNIÃO DOS PALMARES, AL NO DIA (03/11/1996), RESIDENTE E
DOMICILIADAEM PIRACICABA, SP, FILHADE JOSÉ LUCIANO DASILVA E DE MARIADO SOCORRO
SANTANADA SILVA.
EDGAR MIGUEL ALZOLAY CRESPO, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO ATUÁRIO, NASCIDO
EM PUERTO ORDAZ, EDU BOLIVAR, VENEZUELANO DIA (03/07/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDGAR ALZOLAYE DE VIRGINIA DELVALLE CRESPO DEALZOLAY.
ANA CAROLINAPILATTI, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO FISIOTERAPEUTA, NASCIDAEM
SÃO PAULO, SP NO DIA (13/11/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JANDIR PILATTI E DE ANA LUCIA BEZERRA.
PAULO VALFRÉ, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ENGENHEIRO QUÍMICO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (27/11/1963), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE HENRIQUE VALFRÉ E DE MARIA HELENAFIGUEIREDO VALFRÉ. SÍLVIA HELENA NUTTI, ESTADO
CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS, NASCIDAEM ARARAQUARA, SP NO DIA
(08/10/1965), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE JOSÉ CARLOS NUTTI E DE
MARIA DE LOURDES BUCALON NUTTI.
EDUARDO DE CARVALHO ANDRADE, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ECONOMISTA,
NASCIDO EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (19/06/1967), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE EDIVALDO DE MENDONÇA ANDRADE E DE HAYDÉE DE CARVALHO
ANDRADE. SIMONE LUCIANO DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO JORNALISTA,
NASCIDAEM GOIÂNIA, GO NO DIA (22/08/1972), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE GERALDO ALVES DE SOUZA E DE SOLANGE LUCIANO DE SOUZA.
JUAN PABLO DMITRUK, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO EM
SÃO MARTIN, ARGENTINA NO DIA(17/06/1939), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE PABLO DMITRUK E DE WIERA KUCHER DMITRUK. ENEIDA ANA CIRELLO, ESTADO
CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO APOSENTADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA(27/08/1957),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ENÉAS CIRELLO E DE RITAYVONE
PALOPOLI CIRELLO.
JULIO EDUARDO VILLAMIZAR REYES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO NEGÓCIOS
INTERNACIONAIS, NASCIDO EM BUCARAMANGA, SANTANDER – COLÔMBIANO DIA(02/12/1987),
RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JULIO VILLAMIZAR CONTRERAS E DE
ELIZABETH REYES HERRERA. JAIME ANDRES SANCHEZ LESMES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO,
PROFISSÃO ENGENHEIRO FINANCEIRO, NASCIDO EM GIRARDOT, CUNDINAMARCA - COLÔMBIA
NO DIA (10/12/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS JULIO
SANCHEZ ABRIL E DE MARIA CLEMENCIA LESMES QUIÑONES.
THIAGO DASILVA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SPNO DIA (11/01/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE MARCELO DE OLIVEIRA E DE VALDILENE MARIA DA SILVA. EVELYN NATALIE BRAZOLIN,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA(21/
09/1986), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP, FILHADE JACKSON JOSE DASILVAE DE
REGINA ESTELA BRAZOLIN.
HIOHAN CLEBBER FERREIRA SOARES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA
FINANCEIRO, NASCIDO EM ITAPORANGA, PB NO DIA (24/10/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ FIRMINO SOARES E DE VICENÇA FERREIRALEITE. NATÁLIA
DA SILVA NOGUEIRA GOMES, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO GERENTE COMERCIAL,
NASCIDAEM SÃO PAULO, SP NO DIA(19/11/1990), RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE FLAVIO PEREIRADOS SANT OS E DE NADJA NEIDE DA SILVASANTOS.

Relatório da Administração
Senhores Acionistas - Em cumprimento às disposições legais, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras desta Sociedade relativas aos exercícios encerrados em 31 de
dezembro de 2021 e 2020. Permanecendo ao inteiro dispor dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos julgados necessários.
São Paulo, 29 de março de 2022.
A Diretoria

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Adiantamentos de direitos autorais
Advances contratados
Outras contas a receber

Não circulante
Contas a receber de clientes
Advances contratados
Impostos diferidos
Outras contas a receber
Investimentos
Imobilizado
Direito de uso arrendamento
Intangível
Mais valia

Total do ativo

2021

2020

38.467
63.392
51.713
21.647
5.778
4.467
185.464

29.662
54.331
38.715
16.185
3.808
7.229
149.930

1.423
287
22.790
213
20.633
2.022
6.221
14.823
10.700
79.112

1.692
556
16.202
307
13.521
1.829
7.574
3.078
11.384
56.143

264.576

206.073

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Direitos autorais a pagar
Advances contratados a pagar
Salários e encargos sociais
Obrigações com arrendamento
Tributos a recolher
Imposto de renda e contribuição social
Dividendos proposto
Adiantamento de clientes
Outras contas pagar
Não circulante
Advances contratados a pagar
Obrigações com arrendamento
Outras contas pagar
 3URYLVmRFRQWLQJrQFLDÀVFDLV
Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva
Reservas de lucros
Total do passivo e patrimônio líquido

2021

2020

13.378
28.715
5.778
32.545
1.037
860
2.844
5.630
629
484
91.900

13.888
23.760
3.808
7.409
1.464
637
1.723
4.833
370
1.249
59.141

287
5.996
1.813

25.650
117.550

556
6.871
2.731

10.812
69.953

106.026
10.588
30.413
147.027
264.576

106.026
9.403
20.691
136.120
206.073

'HPRQVWUDomRGR5HVXOWDGR([HUFtFLRVÀQGRVHP
31 de dezembro (Em milhares de reais)
Receita líquida das vendas
Custo das mercadorias vendidas
Lucro bruto
Receitas (Despesas) operacionais
Com vendas
Gerais e administrativas
 3URYLVmRFRQWLQJrQFLDÀVFDLV
Provisão para perda na realização de
estoques e adiantamentos de direitos
autorais
Outras receitas operacionais, líquidas

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

(84.582) (55.935)
(95.515) (53.153)
 


(3.163)
2.289
1.702
(2.553)
(198.458) (109.352)

Lucro operacional antes do resultado
 ÀQDQFHLURHGDVSDUWLFLSDo}HV
societárias
 'HVSHVDVÀQDQFHLUDV
 5HFHLWDVÀQDQFHLUDV
5HFHLWDVÀQDQFHLUDVOtTXLGDV
Equivalência patrimonial
 *DQKRVRXSHUGDQDYHQGDGHDWLYR
Outros resultados operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido (prejuízo) do exercício

21.075
 


7.112

7.169

34.179



975

975

29.428
(5.725)
23.703

35.291
(2.924)
32.367

'HPRQVWUDomRGDV0XWDo}HVGR3DWULP{QLR/tTXLGR(Em milhares de reais)
Reservas de lucros
Capital
social
106.026





106.026





106.026

Em 31 de dezembro de 2019
 5HVHUYDHVSHFLDO
 /XFURGRH[HUFtFLR
 &RQVWLWXLomRGHUHVHUYDOHJDO
 &RQVWLWXLomRGHUHVHUYDGHOXFURV
 'LYLGHQGRV
Em 31 de dezembro de 2020
 5HVHUYDHVSHFLDO
 /XFURGRH[HUFtFLR
 &RQVWLWXLomRGHUHVHUYDOHJDO
 &RQVWLWXLomRGHUHVHUYDGHOXFURV
 'LYLGHQGRV
Em 31 de dezembro de 2021

Reserva de
capital





7.754





7.754

'HPRQVWUDomRGRVÁX[RVGHFDL[D([HUFtFLRVÀQGRVHPGHGH]HPEUR (Em milhares de reais)
2021
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de
renda e da contribuição social
29.428
Ajustes
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 630
Depreciação e amortização
535
Juros sobre direito de uso
667
Amortização direito de uso
2.865
Provisão para perda na realização dos
estoques adiantamento de diretos autorais 3.163
Valor residual do ativo imobilizado baixado
(57)
Equivalência patrimonial
(7.112)
30.119
9DULDo}HVQRVDWLYRVHSDVVLYRV
Contas a receber de clientes
(9.422)
Estoques
(14.666)
Adiantamentos de direitos autorais
(6.958)
Outras contas a receber
2.856
Fornecedores
(510)
Direitos autorais a pagar
4.955
Salários e encargos sociais
25.136
Tributos a recolher
223
Adiantamento de clientes
259
 3URYLVmRFRQWLQJrQFLDÀVFDLV

Outros passivos circulantes e não circulantes (1.969)
Outras contas a pagar
(1.683)
Caixa gerado pelas (utilizado nas)
 RSHUDo}HV


2020

35.291
2.645
631
704
2.323
(2.244)
16
(975)
38.391
(18.690)
(7.087)
(1.879)
(5.200)
5.124
7.385
4.173
(156)
182

(43)
612


Retenção
de lucros
5.384
 



 
20.691




 
30.413

Legal
31





1.649





2.834

2021
2020
Imposto de renda e contribuição social
pagos
(11.191)
(3.547)
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas)
atividades operacionais
34.049
19.265
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH
investimentos:
Direito de uso
(1.513)
(2.685)
 'LYLGHQGRVUHFHELGRV


Caixa recebido em incorporações de
  HPSUHVDV


Aquisições/Aumento de participação em
  VRFLHGDGHFRQWURODGDFROLJDGDV


 ,QYHVWLPHQWRVHPFRQWURODGD


Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas)
atividades de investimentos
(13.244) (14.992)
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH
 ÀQDQFLDPHQWR
Pagamento de dividendos
(12.000)
(3.000)
 $XPHQWRGHFDSLWDO


Caixa líquido utilizado nas atividades
 GHÀQDQFLDPHQWR
 

Aumento (Redução) líquido de caixa e
equivalentes de caixa
8.805
1.253
Caixa e equivalentes de caixa no início
do exercício
29.662
28.409
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRÀQDO
do exercício
38.467
29.662

Contato
(11) 3294.8920
(11) 94033.9915
godoyseguranca2015@gmail.com

Alarmes
Monitoramento 24hrs
Câmeras de Segurança
Pronta Resposta
Cerca Elétrica
Manutenção
Controle de acesso

Lucros
(Prejuízos)
acumulados


 
 



 
 
 
-

Total
111.441





136.120





147.027

Notas Explicativas da Administração
jV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVHPGHGH]HPEUR
1. Contexto

operacional:

A

Editora

Schwarcz

S.A.

D ´&RPSDQKLDµ  FRP VHGH QD FLGDGH GH 6mR 3DXOR  63 WHP
por atividade: edição de livros, prestação de serviços editoriais
a terceiros, comercialização e distribuição de livros e periódicos,
edição de revistas culturais sem caráter técnico, edição e
FRPHUFLDOL]DomR GH SURGXWRV PXOWLPtGLD 3DUD ÀQV FRPHUFLDLV
a Companhia utiliza principalmente a marca “Companhia
das Letras”.
 $SUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV As
GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV IRUDP HODERUDGDV GH DFRUGR FRP
as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os
pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e de acordo
com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”),
emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”),
e somente elas estão consistentes com as utilizadas pela
Administração na sua gestão.

ANDREY NIKOLAY TORRES DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SPNO DIA (27/09/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE BAMAM TORRES DA SILVA E DE EDNAGONÇALVES TORRES DA SILVA. GIOVANA
SCARDOELI, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO HOTELEIRA, NASCIDAEM SÃO PAULO, SPNO
DIA(22/12/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDSON SCARDOELI
E DE CÁSSIAAPARECIDA CECILIO SCARDOELI.
JOÃO VICTOR VELASCO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM
RIO CLARO, SP NO DIA (11/02/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO EM RIO CLARO, SP, FILHO DE
CESARANTONIO VELASCO MARTINELLI E DE ROSÂNGELAAPARECIDAVICTOR VELASCO. MARIA
EDUARDAOLIVEIRAFERNANDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃOANALISTAFINANCEIRO,
NASCIDA EM PRESIDENTE PRUDENTE, SP NO DIA (03/07/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE JURANDIR FERNANDES E DE MARIA DE FATIMA SOUZA OLIVEIRA
FERNANDES.

2021
2020
304.936 192.918
(85.403) (49.387)
219.533 143.531

(11) 99653-7522

A Diretoria
José Geraldo Alves de Souza
&RQWDGRU&5&632

Para você que sofre de insônia, enxaqueca, dores nas costas e deseja
melhor noite de sono, melhor qualidade de vida e saúde através do
desenvolvimento sustentável de
produtos que promovem bem-estar para pessoas que buscam
longevidade, nós temos uma solução para lhe oferecer.

Jornal O DIA SP

TERÇ A-FEIRA,29 DE MARÇODE 2022
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Saraiva Livreiros S.A.
em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 60.500.139/0001-26
Companhia Aberta
Aviso: As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas,
elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável.
As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos: http://www.jornalodiasp.com.br | http://www.saraivari.com.br | http://www.cvm.gov.br | http://www.b3.com.br.

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais – R$)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos e contribuições a recuperar
Outros ativos circulantes
Total do ativo circulante
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Investimentos
Imobilizado
Direito de uso em arrendamento
Total do ativo não circulante

Total do Ativo

Controladora
31/12/2021
31/12/20

Consolidado
31/12/2021
31/12/20

7.550
–
–
179
1.185
8.914

121
–
–
179
23.385
23.685

8.022
710
18.852
50.083
6.351
84.018

28.603
7.333
45.649
33.309
30.703
145.597

67.319
23
100
–
67.442

80.214
23
153
–
80.390

81.918
150
7.288
73.281
162.637

73.832
150
12.082
101.532
187.596

76.356

104.075

246.655

333.193

Passivo e Passivo a Descoberto
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento mercantil – CPC 06 (R2)
Obrigações sociais e trabalhistas
Impostos e contribuições a recolher
Credores por recuperação judicial
Outros passivos circulantes
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento mercantil – CPC 06 (R2)
Provisão para perda com investimento em
controlada
Provisão para riscos tributários, cíveis e
trabalhistas
Credores por recuperação judicial
Outros passivos não circulantes
Total do passivo não circulante
Passivo a Descoberto
Capital social
Prejuízos acumulados
Outros itens do Passivo a Descoberto
Total do Passivo a Descoberto
Total do passivo e Passivo a Descoberto

Controladora
31/12/2021 31/12/2020

Consolidado
31/12/202021 31/12/2020

1.145
–
–
232
188
1.092
–
2.657

1.254
–
–
400
165
1.136
26.564
29.519

69.280
31.387
17.167
3.521
1.297
16.737
29.869
169.258

104.394
33.831
18.985
5.770
1.190
10.384
39.295
213.849

–
–

–
–

146.950
66.375

129.188
94.673

527.006

554.874

–

–

42.829
2.741
–
572.576

62.160
2.596
–
619.630

168.001
191.241
3.750
576.317

247.148
187.559
5.895
664.463

301.976
(846.983)
46.130
(498.877)
76.356

301.976
(904.459)
57.409
(545.074)
104.075

301.976
(846.983)
46.087
(498.920)
246.655

301.976
(904.459)
57.364
(545.119)
333.193

Demonstrações das Mutações do Passivo a Descoberto para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais – R$)
Capital
social
Saldos em 31 de dezembro de 2019
282.999
Prejuízo líquido do exercício
–
Bônus de subscrição
–
Aumento de capital com reservas e bônus de subscrição 18.977
Saldos em 31 de dezembro de 2020
301.976
Lucro líquido do exercício
–
–
Baixa do custo atribuído “deemed cost”
301.976
Saldos em 31 de dezembro de 2021

Adiantamento
para futuro
aumento de
capital
12.738
–
–
(12.738)
–
–
–
–

Ações em
tesouraria
(233)
–
–
–
(233)
–
–
(233)

Reserva para
plano de opções
de compra de
ações
5.329
–
–
–
5.329
–
–
5.329

Bônus de
subscrição
75
–
42.182
(1.223)
41.034
–
–
41.034

Ajustes de
avaliação
patrimonial
11.279
–
–
–
11.279
–
(11.279)
–

Total do
Prejuízos
Atribuível a Participação Passivo
acumu- proprietários da
não a Descolados
Controladora controladora
berto
(484.864)
(172.677)
(12) (172.689)
(419.595)
(419.595)
(33) (419.628)
–
42.182
–
42.182
–
5.016
–
5.016
(904.459)
(545.074)
(45) (545.119)
46.197
46.197
2
46.199
11.279
–
–
–
(846.983)
(498.877)
(43) (498.920)

Demonstrações do Resultado
para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais – R$, exceto o lucro líquido por ação)
Receita Operacional Líquida
Custo das Mercadorias e dos Serviços Vendidos
Lucro Bruto
Despesas Operacionais
Vendas
Gerais e administrativas
Depreciações e amortizações
Equivalência patrimonial
Outras despesas operacionais
Outras receitas operacionais

Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
–
–
88.883
246.325
–
–
(53.537) (170.234)
–
–
35.346
76.091

Lucro (Prejuízo) Antes do Resultado Financeiro
Resultado Financeiro
Lucro (Prejuízo) Antes do Imposto de Renda e
da Contribuição Social
Operações Descontinuadas
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Atribuível à:
Participação controladora
Participação não controladora

(Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto quando indicado de outra forma)

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis individuais e
consolidadas
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis compreendem as demonstrações contábeis individuais e consolidadas,
preparadas conforme as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e apenas essas informações,
estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da Administração da Companhia
e do Varejo.
Na reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2022 foi autorizada a conclusão
e divulgação das presentes demonstrações contábeis individuais e consolidadas, que contemplam,
quando aplicável, os eventos subsequentes ocorridos após 31 de dezembro de 2021.
2.2. Base de mensuração
As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram elaboradas com base no custo histórico,
exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos.
2.3. Moeda funcional e de apresentação
A moeda funcional e de apresentação utilizada nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas
é o real (R$).
2.4. Principais fontes de julgamento e estimativas
A elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas requer da Administração certos
julgamentos e o uso de premissas e estimativas com base na experiência e em outros fatores considerados relevantes, que afetam os valores reportados de ativos e passivos, receitas e despesas e que
podem apresentar resultados divergentes dos resultados efetivos.
As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente e os respectivos efeitos são
reconhecidos no exercício em que são revistas.
As informações sobre julgamentos relacionados às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos
sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas e incertezas
sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste relevante
no próximo exercício estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
a) Perdas com créditos de liquidação duvidosa – nota explicativa nº 5
b) Perdas com obsolescência de estoques – nota explicativa nº 6
c) Impostos diferidos – nota explicativa nº 8
d) Redução aos valores de recuperação dos ativos – nota explicativa nº 7, 11
e) Programa de fidelização de clientes do Varejo – nota explicativa nº 13
f) Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas – nota explicativa nº 17
g) Valor justo dos instrumentos financeiros derivativos e não derivativos – nota explicativa nº 26
3. Principais políticas contábeis
As políticas a seguir são adotadas pela Companhia e pelo Varejo e foram aplicadas de forma consistente
para os exercícios apresentados nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
a) Base de consolidação
As demonstrações contábeis de empresa controlada são incluídas nas demonstrações contábeis consolidadas a partir da data em que se obtém o controle até a data em que tal controle deixa de existir.
Controlada
As políticas financeiras, operacionais e contábeis da Controlada são definidas e ajustadas pela Administração da Controladora.
Nas demonstrações contábeis individuais da Controladora, as demonstrações contábeis do Varejo são
reconhecidas pelo método de equivalência patrimonial e na preparação das demonstrações contábeis
consolidadas foram utilizadas demonstrações contábeis da Controlada encerradas na mesma data-base.
Transações eliminadas na consolidação
Os saldos e transações e quaisquer receitas ou despesas derivadas de transações entre a Controladora
e Controlada são eliminados na preparação das demonstrações contábeis consolidadas. Os ganhos e
prejuízos não realizados oriundos de transações com a Controlada registrados por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação da Controladora. Entretanto,
os prejuízos não realizados são eliminados somente até o ponto em que não exista evidência de perda
por redução ao valor recuperável.
b) Operações descontinuadas
O resultado das operações descontinuadas apresentado no exercício compreende o resultado residual
das operações relacionadas ao segmento editorial da Controladora, vendido para a Editora Ática S.A.
em 2015.
c) Receitas operacionais
As principais receitas estão relacionadas às atividades do Varejo e correspondem a venda de mercadorias e serviços.
A receita é reconhecida pelo valor que reflete a contrapartida que se espera ter o direito em troca da
transferência de mercadorias e/ou serviços para o cliente e sua contabilização é determinada de acordo
com o modelo de 5 (cinco) etapas, estabelecido pelo CPC 47 – Receita de Contratos com Clientes.
As vendas que resultam na concessão de bônus aos clientes do programa de fidelização do Varejo
(“Saraiva Plus”) são contabilizadas como receita diferida pelo valor da contrapartida recebida ou a
receber, na data das vendas, ajustado pela média da margem de venda. O reconhecimento da receita
diferida no resultado é realizado quando os créditos são resgatados pelos clientes e as obrigações
cumpridas e/ou por expiração do direito de uso dos pontos.
d) Transações e saldos em moeda estrangeira
As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional, utilizando-se as taxas
de câmbio vigentes nas datas das transações. Os saldos das contas de balanço são convertidos pela
taxa de câmbio vigente nas datas de encerramento dos exercícios. Os ganhos e as perdas de variação
cambial resultantes da liquidação dessas transações e da conversão de ativos e passivos monetários
em moeda estrangeira são reconhecidos no resultado.
e) Instrumentos financeiros
i) Ativos financeiros não derivativos – reconhecimento e desreconhecimento
Os ativos financeiros não derivativos são reconhecidos no balanço patrimonial somente quando a
Companhia, ou o Varejo se tornam parte das disposições contratuais do instrumento.
O desreconhecimento de um ativo financeiro é realizado quando expiram os direitos contratuais, ou
quando são transferidos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro.
Ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial
se e, somente se, há o direito legal de compensar os valores e a intenção de liquidar em uma base
líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
ii) Ativos financeiros não derivativos – mensuração
Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado
Os ativos financeiros dessa categoria de instrumentos financeiros são aqueles classificados como
mantidos para negociação e designados no seu reconhecimento inicial como sendo mensurados pelo
valor justo por meio do resultado. A mensuração desses ativos é pelo valor justo e suas alterações,
assim como, os custos das transações são reconhecidos no resultado do exercício quando incorridos.
Empréstimos e recebíveis
Os ativos financeiros não derivativos dessa categoria de instrumentos financeiros são mensurados
inicialmente, pelo valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à
operação. Subsequentemente, esses ativos são mantidos pelo custo amortizado pelo método da taxa
efetiva de juros.
Caixa e equivalentes de caixa
Compreendem os saldos de caixa, bancos e de aplicações financeiras com vencimento original de
três meses ou menos a partir da data da contratação, utilizados na gestão das obrigações de curto
prazo. Esses ativos possuem liquidez e estão sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor.
iii) Passivos financeiros não derivativos – reconhecimento, baixa e mensuração
Os passivos financeiros não derivativos são reconhecidos no balanço patrimonial somente quando a
Companhia, ou Varejo se tornam parte das disposições contratuais do instrumento. Os passivos financeiros são desreconhecidos quando cessam ou são extintas as obrigações contratuais, pela retirada

de uma das partes, pelo cancelamento ou pelo vencimento.
Os passivos financeiros não derivativos são mensurados inicialmente, pelo valor justo acrescido dos
custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à operação. Subsequentemente, os passivos
financeiros são mensurados pelo custo amortizado através do método de taxa efetiva de juros.
f) Contas a receber de clientes e perdas esperadas com créditos de liquidação duvidosa
Registradas pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, líquidas de perdas esperadas
com créditos de liquidação duvidosa e dos créditos considerados irrecuperáveis.
As perdas esperadas para os títulos a receber, vencidos e a vencer e recebíveis de cartão de crédito
são estimadas com base na probabilidade de recebimento e levam em consideração em seu cálculo,
o histórico de perdas.
As contas a receber de clientes não são ajustadas a valor presente por apresentarem vencimento no
curto prazo e porque os efeitos não são relevantes nas demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
g) Estoques de mercadorias para revenda
Registrados pelo custo médio de aquisição e, quando aplicável, deduzidos de perdas com obsolescência
para ajustá-los ao valor líquido de realização, quando este for inferior.
As perdas com obsolescência do estoque de mercadorias para revenda do Varejo são estimadas e
reconhecidas para itens sem movimentação ou baixo giro, obsoletos e para os itens que não apresentarem condição de venda, mediante análises periódicas conduzidas pela Administração de acordo com
critérios estabelecidos na política interna para obsolescência de estoques.
h) Investimentos
Os investimentos em controlada são avaliados pelo método de equivalência patrimonial nas demonstrações contábeis individuais da Controladora. O lucro não realizado decorrente das operações
comerciais da Controladora com a Controlada é eliminado por meio de equivalência patrimonial (Nota
explicativa nº10).
i) Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, deduzido de depreciação acumulada e,
quando aplicável, de perdas para redução ao valor recuperável. A depreciação é calculada pelo método
linear às taxas que levam em consideração o tempo de vida útil-econômica dos bens (Nota explicativa
nº 11). As instalações e benfeitorias nas unidades locadas da Companhia e do Varejo são depreciadas
pelo prazo de locação, ou pelo tempo de vida útil-econômica estimada dos bens, dos dois, o menor
(Nota explicativa nº 11).
Os encargos financeiros dos empréstimos obtidos para expansão e reforma das lojas do Varejo não
estão incluídos no custo de aquisição dos itens do ativo imobilizado, dado que o tempo médio de montagem e abertura de uma loja é de aproximadamente três meses, não se enquadrando na definição
de ativo qualificável.
Os arrendamentos mercantis observam a norma requerida pelo CPC 06(R2) (Nota explicativa nº 12).
Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros
resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do
imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do
ativo, assim reconhecidos no resultado.
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento
de exercício e eventuais ajustes, quando aplicável, são reconhecidos como mudança de estimativas
contábeis.
j) Intangível
Adquiridos separadamente:
Ativos intangíveis com vida útil definida e adquiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido
da amortização e, quando aplicável, das perdas por redução ao valor recuperável. A amortização é
reconhecida linearmente com base na vida útil estimada.
Os gastos com cessão comercial pagos pelo Varejo quando da assinatura dos contratos de aluguéis
dos imóveis comerciais são considerados itens do ativo intangível na data de assinatura dos contratos.
A amortização é linear, pelo prazo de locação e não se aplica ao valor residual, quando existente.
Gerados internamente:
Os gastos com atividades de pesquisa, quando realizadas são reconhecidos como despesa no exercício
em que são incorridos.
O ativo intangível gerado internamente, resultante de gastos com desenvolvimento de software, é reconhecido somente se demonstradas cumulativamente as seguintes condições: (i) a viabilidade técnica
de completar o ativo intangível para que seja disponibilizado para uso ou venda; (ii) a intenção de se
completar o ativo intangível e usá-lo ou vendê-lo; (iii) a habilidade de usar ou vender o ativo intangível,
a geração de prováveis benefícios econômicos futuros e a disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros para completar o desenvolvimento; e (iv) a habilidade de mensurar, com confiabilidade,
os gastos atribuíveis ao ativo durante seu desenvolvimento.
O montante inicialmente reconhecido corresponde aos gastos incorridos desde quando o ativo intangível passou a atender aos critérios de reconhecimento. Subsequentemente, os ativos são registrados
pelo custo de formação, deduzido da amortização e, quando aplicável, da perda por redução ao valor
recuperável.
Baixa de ativos intangíveis
Um ativo intangível é baixado na alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes
do uso ou da alienação. Os ganhos ou as perdas resultantes da baixa de um ativo intangível, mensurados
como a diferença entre as receitas líquidas da alienação e o valor contábil do ativo, são reconhecidos
no resultado quando o ativo é baixado.
k) Avaliação do valor recuperável dos ativos
i. Ativos financeiros não derivativos
Ativos financeiros não classificados como ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, incluindo
investimentos contabilizados pelo método da equivalência patrimonial, são avaliados a cada data de
balanço para determinar se há evidência objetiva de perda de valor recuperável.
Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram perda de valor recuperável inclui:
• Inadimplência ou atrasos do devedor;
• Reestruturação de um valor devido à Controladora e a empresa controlada em condições que a
Controladora e a empresa controlada não considerariam em condições normais;
• Indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência;
• Mudanças negativas na situação de pagamentos dos devedores ou emissores;
• O desaparecimento de um mercado ativo para o instrumento;
• Dados observáveis indicando que houve um declínio na mensuração dos fluxos de caixa esperados
de um grupo de ativos financeiros.
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
A Companhia e o Varejo consideram evidência de perda de valor de ativos, mensurados pelo custo
amortizado, tanto individualmente como em conjunto. Todos os ativos individualmente significativos
são avaliados para identificar a perda por redução ao valor recuperável. Para os ativos que, individualmente, não apresentaram perda de valor é realizada, então, a avaliação conjunta para identificação
de qualquer perda, ainda não identificada na avaliação individual. Para os ativos que não são individualmente significativos, a avaliação é realizada em conjunto com base no agrupamento de ativos com
características de risco similares.
Ao avaliar a perda por redução ao valor recuperável para o conjunto de ativos, a Companhia e o Varejo
utilizam tendências históricas do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados
para refletir se o julgamento da Administração sobre se as condições econômicas e de crédito atuais
são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas tendências históricas.
Uma perda por redução ao valor recuperável é calculada como a diferença entre o valor contábil e
o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros efetiva original
do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão. Quando
a Companhia e o Varejo consideram que não há expectativas razoáveis de recuperação, os valores
são baixados. Quando um evento subsequente indica uma redução da perda estimada, tal redução é
revertida por meio do resultado.
Investida contabilizada pelo método da equivalência patrimonial
Uma perda por redução ao valor recuperável referente a investida reconhecida pelo método de equivalência patrimonial é mensurada pela comparação do valor recuperável do investimento com seu valor
contábil. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida no resultado e é revertida se houve
uma mudança favorável nas estimativas usadas para determinar o valor recuperável.
ii. Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia e do Varejo, exceto estoques e imposto
de renda e contribuição social diferidos ativos, são revistos a cada data de encerramento do exercício
para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Se houver indicação de perda, o valor
recuperável do ativo é estimado e o valor contábil ajustado ao valor recuperável, se aplicável. No caso
dos ativos intangíveis com vida útil indefinida, o valor recuperável é testado anualmente, independentemente de indicação de perda.
Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados no menor grupo possível de
ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso contínuo (Unidades Geradoras de Caixa – UGCs),
majoritariamente independente das entradas de caixa de outros ativos.
O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre seus valores em uso ou seu valor justo menos
os custos necessários para vendê-lo. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados,
descontados ao seu valor presente com uso de uma taxa de desconto que reflete as avaliações atuais
de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da UGC.
Uma perda por redução ao valor recuperável de um ativo ou UGC é reconhecida se o valor contábil do
ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável.
Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado.
As perdas por redução ao valor recuperável dos ativos são revertidas somente na extensão em que o
valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou
amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida.
l) Empréstimos e financiamentos
Reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no momento do recebimento dos recursos, acrescido
dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis e, subsequentemente, mensurados pelo
custo amortizado utilizando o método de taxa efetiva de juros correspondente ao custo, acrescido de
encargos, juros e variações monetárias e cambiais previstos contratualmente, incorridos até a data de
encerramento de cada exercício pelo prazo de vigência dos contratos.
m) Custos de transações de captação de empréstimos e financiamentos
Os custos incorridos na captação de recursos com instituições financeiras são apropriados ao resultado
pela fluência do prazo de vigência da operação, com base no método de custo amortizado.
n) Provisões
A provisão é reconhecida mediante uma obrigação presente, legal ou construtiva, resultante de um
evento passado que demande uma saída provável de recursos financeiros para liquidar a obrigação,
cujo montante possa ser razoavelmente estimado no encerramento de cada exercício.
A provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas é registrada quando há uma obrigação presente
e a probabilidade de saída de recursos para liquidar a obrigação, sendo observada a natureza de cada
risco, com base na opinião dos assessores jurídicos da Companhia e do Varejo. Os fundamentos e a
natureza da provisão para riscos estão descritos na nota explicativa nº 17.
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(412.376)
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(26.672)
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(113.147)
(63.453)
(43.197)
–
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38.530
(458.512)
(382.421)
(29.694)

26.501
19.696
46.197

(412.082)
(7.513)
(419.595)

26.503
19.696
46.199

(412.115)
(7.513)
(419.628)

46.197
2
46.199

(419.595)
(33)
(419.628)

Demonstrações do Resultado Abrangente para os exercícios encerrados
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais – R$)
Controladora
31/12/2021 31/12/2020
46.197
(419.595)
46.197
(419.595)

Lucro (Prejuízo) líquido do exercício
Resultado Abrangente Total
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020
46.199
(419.628)
46.199
(419.628)
46.197
2
46.199

(419.595)
(33)
(419.628)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais – R$)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Resumidas para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020
1. Contexto operacional
A Saraiva Livreiros S.A. – Em Recuperação Judicial (“Controladora” ou “Companhia”) é sociedade por
ações brasileira de capital aberto, fundada em 1914, com sede na Rua Henrique Schaumann, 270,
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, listada na B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão (“B3”), sob os
códigos SLED3 e SLED4 e no Nível 2 de Governança Corporativa, que atua no segmento de varejo por
meio da Saraiva e Siciliano S.A. – Em Recuperação Judicial (“Varejo” ou “Controlada”).
O Varejo é sociedade por ações brasileira de capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, controlada pela Companhia, que detém participação direta de 99,99% de suas ações
ordinárias, com atividade preponderante no varejo de livros e artigos de papelaria. A comercialização
é realizada por meio do varejo eletrônico, de uma rede de 36 lojas e do seu próprio marketplace,
integrado ao e-commerce.
A Companhia e o Varejo estão em processo de recuperação judicial, homologado em 4 de setembro de
2019. Em 3 de julho de 2020, submeteu o Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial Original (Primeiro
Aditamento ao PRJ) à aprovação da Assembleia Geral de Credores, tendo sido aprovado em 26 de
fevereiro de 2021 e homologado em 5 de março de 2021. Em 13 de setembro de 2021, a Companhia e
sua controlada apresentaram nos autos do Processo de Recuperação Judicial, proposta de Segundo
Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial (“Segundo Aditamento ao PRJ”), aprovado em Assembleia Geral de Credores realizada em 7 de março de 2022 e submetido à homologação judicial. (Nota
explicativa 30).
Em paralelo, a Companhia mantém ativas as iniciativas do Plano de Ação aprovado pelo Conselho
de Administração, alinhado às pretensões do Segundo Aditamento do PRJ, que tem por objetivo uma
mudança estrutural de processos em todos os níveis de atividades da Companhia e o Varejo, por
meio da inserção de uma cultura de restruturação e está baseado nos seguintes projetos em curso
de implementação:
• Nova gestão de abastecimento
• Full e-commerce
• Otimização do Back-office
• Reestruturação do parque de lojas
Os projetos contribuirão para tornar a Companhia mais enxuta e eficiente sem comprometer a operação.
Impactos da COVID 19.
Com o arrefecimento dos casos de COVID-19, em decorrência do avanço da vacinação em massa, a
Administração da Companhia e do Varejo mantém apenas as medidas sanitárias exigidas pelos órgãos
da administração pública e Ministério da Saúde, observando atentamente a todas as orientações e
protocolos de segurança definidos pelos governos estaduais. Os impactos trazidos para a operação
em decorrência das medidas de restrição adotadas ainda serão dimensionados pela Administração
que continua comprometida com a realização dos ajustes necessários para assegurar o sucesso da
recuperação judicial, mesmo diante das restrições impostas pela pandemia, procurando adaptar-se
rapidamente às alterações de cenários e confiando na recuperação do mercado de livros no Brasil e
na Nova Saraiva que está sendo construída e, assim, mantém seu otimismo acerca da sua capacidade
de recuperação e manutenção da atividade operacional.

–
(6.001)
(53)
27.868
(322)
4.111
25.603
25.603
898

Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de
investimento
Caixa gerado pelas (aplicado nas) nas atividades de
financiamento
Aumento (redução) do saldo de caixa e
equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial
Saldo final
Aumento (redução) do saldo de caixa e
equivalentes de caixa

Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
(32.081)
19.840
(19.986)
3.935
25.500

32

25.328

14.010

(22.354)

(25.923)

4.691

7.429

(2.482)

(20.581)

8.139

(487)

121
7.550

2.603
121

28.603
8.022

20.464
28.603

7.429

(2.482)

(20.581)

8.139

Demonstrações do Valor Adicionado para os exercícios encerrados
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais – R$)
Geração do Valor Adicionado
Insumos Adquiridos de Terceiros
Valor adicionado bruto gerado
Depreciações e amortizações
Resultado das operações descontinuadas
Valor Adicionado Líquido Gerado
Valor Adicionado recebido em transferência
Valor Adicionado Total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Empregados – pessoal e encargos sociais
Governo – impostos, taxas e contribuições
Credores financeiros – despesas financeiras,
excluindo o IOF
Locatários – aluguéis
Acionistas – absorção de prejuízos
Participação não controladora

Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
25.538
81
276.088
293.538
(26.440)
(3.915) (214.728) (544.379)
(902)
(3.834)
61.360 (250.841)
(53)
(59)
(20.974)
(46.048)
19.696
(7.513)
19.696
(7.513)
18.741
(11.406)
60.082 (304.402)
30.863 (405.583)
55.033
4.504
49.604 (416.989)
115.115 (299.898)
1.145
165

1.296
198

26.089
6.049

69.347
14.715

2.097
–
46.197
–
49.604

1.112
–
(419.595)
–
(416.989)

36.260
518
46.197
2
115.115

33.468
2.200
(419.595)
(33)
(299.898)

Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis e que haja expectativa de saída de caixa
não são reconhecidos, entretanto, são divulgados.
Os passivos são periodicamente avaliados para determinar se existem evidências de uma provável saída
de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar as obrigações.
o) Arrendamento mercantil – passivo de arrendamento
Os arrendamentos mercantis observam a norma requerida pelo CPC 06(R2) (Nota explicativa nº 12)
p) Imposto de renda e contribuição social – correntes e diferidos
• Correntes
As provisões para Imposto de Renda Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(“CSLL”) são calculadas de acordo com a legislação tributária vigente no País, pelas alíquotas vigentes
sobre o lucro real, apurado a partir do lucro líquido contábil ajustado pelas adições de despesas consideradas não dedutíveis e exclusões de receitas consideradas não tributáveis; e compensado por prejuízos
fiscais e bases negativas de contribuição social, limitada a 30% do lucro real apurado para o exercício.
• Diferidos
O IRPJ e a CSLL diferidos são calculados sobre prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL e sobre
diferenças temporárias da Companhia e do Varejo. O IRPJ e a CSLL diferidos ativos são reconhecidos
no montante provável em que os lucros tributáveis futuros serão suficientes para deduzir todas as
diferenças temporárias, os prejuízos fiscais e as bases negativas de CSLL.
O IRPJ e a CSLL diferidos são calculados pelas alíquotas aplicáveis previstas no exercício quando
realizado o ativo ou liquidado o passivo sobre os quais são calculados. Os impostos diferidos são
reconhecidos como receita ou despesa e incluídos no resultado. A recuperação do saldo dos impostos
diferidos ativos é revisada no encerramento de cada exercício e, quando não for mais provável que
lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele,
o saldo do ativo é ajustado pelo montante estimado de recuperação.
Os ativos e passivos fiscais diferidos, representados pelo IRPJ e CSLL diferidos, são apresentados
compensados, exceto nas demonstrações contábeis consolidadas.
Os ativos fiscais diferidos são calculados com base em estudo sobre a expectativa de realização do
lucro tributável futuro, trazido a valor presente e deduzido de todas as diferenças temporárias. O cálculo
é anualmente revisado e aprovado pela Administração. As projeções dos resultados futuros consideram
as principais variáveis de desempenho da economia brasileira, o volume e o preço das vendas e as
alíquotas dos tributos.
q) Receita diferida – programa de fidelização de clientes
A receita de vendas obtida pelo programa de fidelização do Varejo é registrada na rubrica “receita diferida – programa de fidelização” pelo valor dos pontos acumulados, ajustado pela média da margem de
venda. A receita diferida é reconhecida no resultado pela efetiva utilização pelos clientes do seu direito
de uso dos créditos – Bônus, assim como, pela efetiva expiração do Bônus.
O valor de cada ponto é calculado com base na quantidade de pontos necessária para obtenção do
direito ao Bônus e ajustado pela média do custo da mercadoria vendida. De acordo com o regulamento
do programa vigente desde 16 de junho de 2017, os pontos conquistados por meio das compras têm
validade de 12 meses e a cada 500 pontos o cliente adquire o direito ao Bônus e recebe um voucher
no valor de R$10,00 para ser utilizado em até três meses como desconto em compras realizadas de
qualquer produto nas lojas e no comércio eletrônico do Varejo.
r) Benefícios a empregados
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensurados em uma base não descontada
e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado.
O passivo relacionado aos planos de bonificação em dinheiro ou participação nos lucros de curto prazo,
quando aplicável é reconhecido se houver uma obrigação legal ou construtiva de pagar esse valor em
função de serviço passado prestado pelo empregado, e ainda, se a obrigação puder ser estimada de
maneira confiável.
s) Remuneração baseada em ações
O plano de remuneração baseado em ações para executivos da Companhia e do Varejo, quando aplicável é mensurado pelo valor justo dos instrumentos de patrimônio na data de outorga e registrado pelo
método linear como despesa no resultado durante o prazo no qual o direito é adquirido.
t) Dividendos e juros sobre o capital próprio
A proposta de distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio efetuados pela Administração da
Companhia que estiverem dentro da parcela equivalente ao dividendo mínimo obrigatório é registrada
como passivo na rubrica “Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio” por ser considerada como uma
obrigação estatutária da Companhia. Por outro lado, a parcela dos dividendos e juros sobre o capital
próprio superior ao dividendo mínimo obrigatório, declarada pela Administração após o encerramento
do exercício a que se referem as demonstrações contábeis, mas antes da data de autorização para
emissão das referidas demonstrações, é registrada na rubrica “Dividendos Adicionais Propostos”.
u) Apresentação do lucro líquido por ação
O resultado por ação é apresentado em básico e diluído, nos termos do pronunciamento técnico CPC
41 – Resultado por Ação (IAS 33) (Nota explicativa nº 25).
v) Receitas financeiras e despesas financeiras
O resultado financeiro compreende basicamente juros ativos de aplicações financeiras e impostos a
recuperar; e juros passivos e variações monetárias e cambiais de empréstimos e financiamentos e
impostos a recolher. Os juros são reconhecidos no resultado do exercício utilizando-se a metodologia
de taxa efetiva de juros e as variações monetárias e cambiais, de acordo com as taxas vigentes nas
datas de encerramento do exercício.
w) Informação por segmento
Os resultados por segmentos que são reportados à Diretoria e ao Conselho de Administração incluem
itens diretamente atribuíveis ao segmento, bem como aqueles que podem ser alocados em bases
razoáveis. Eventualmente são utilizadas, em determinadas análises, informações detalhadas sobre
produtos e outras divisões do Grupo que não se qualificam como segmentos para divulgação. O único
segmento em operação é o denominado Varejo.
x) Demonstração do valor adicionado (“DVA”)
A DVA tem por finalidade evidenciar a riqueza criada e sua distribuição durante determinado período
conforme requerido pela legislação societária brasileira, como parte de suas demonstrações contábeis
individuais e como informação suplementar às demonstrações contábeis consolidadas, porque não
é prevista nem requerida pelas IFRS. A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos
registros contábeis que servem de base de preparação das demonstrações contábeis individuais e
consolidadas e seguindo as disposições contidas no pronunciamento técnico CPC 09 – Demonstração
do Valor Adicionado.
y) Novas normas e interpretações emitidas pelo IASB e CPC
Normas

Descrição

Alterações à IAS 1

Classificação de Passivos como circulantes ou
Não Circulantes

1/1/2023

Divulgação de políticas contábeis.

1/1/2023

Definição de estimativas contábeis

1/1/2023

Alterações à IAS 1 e Declaração
de Práticas IRFS 2
Alterações à IAS 8

Vigência

Alterações à IAS 12

Tributos diferidos relacionados ativos e passivos
decorrentes de uma única transação

1/1/2023

Alterações à IFRS 3

Referência à Estrutura Conceitual. Trata de
esclarecimentos referentes a estrutura conceitual,
sem mudanças relevantes. A Controladora e sua
controlada avaliam que não há impactos.

1/1/2022

Alterações à IAS 16

Imobilizado – Recursos Antes do Uso Pretendido.
Trata da proibição da dedução do custo do imobilizado de qualquer venda de itens produzidos internamente enquanto a Companhia está preparando
o ativo para o uso pretendido. A Controladora e
sua controlada avaliam que não há impactos.

1/1/2022

Alterações à IAS 37

Contratos Onerosos – Custo de Cumprimento do
Contrato. A Controladora e sua controlada estão
avaliando possíveis impactos.

1/1/2022

continua …
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4. Processo de recuperação judicial
A Administração da Companhia apresentou em 23 de novembro de 2018 pedido de recuperação judicial,
cujo Plano foi aprovado em AGE de 29 de agosto de 2018, como forma de enfrentamento dos impactos
da crise econômica sobre o mercado editorial. O pedido de recuperação foi deferido e a administradora
judicial nomeada em 26 de novembro de 2018. Em 1 de agosto de 2019, foi juntada ao processo a revisão
do Plano de Recuperação Judicial Original (“PRJ”), apresentado em 4 de fevereiro de 2019, tendo sido
homologado em 4 de setembro de 2019. Diante da recorrente dificuldade para geração de caixa das
atividades operacionais, agravada pelos impactos da pandemia do Coronavirus sobre o ciclo de vendas do
Varejo, com redução drástica do faturamento, a Administração da Companhia e sua controlada submeteu,
em 3 de julho de 2020, o Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial Original (Primeiro Aditamento ao
PRJ) à aprovação da Assembleia Geral de credores e à homologação judicial. O Primeiro Aditamento ao
PRJ, protocolado no dia 03 de julho de 2020 foi aprovado em Assembleia Geral de Credores realizada
em 26 de fevereiro de 2021 e homologado em 5 de março de 2021, pautado essencialmente, na concretização da alienação das UPI’s Lojas e Site, nos termos do Primeiro Aditamento ao PRJ. Como não
houve habilitação de interessados para a aquisição das referidas UPI’s, inviabilizando o cumprimento
das obrigações contidas no Primeiro Aditamento ao PRJ em 13 de setembro de 2021, a Companhia
apresentou o Segundo Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial (Segundo Aditamento ao PRJ),
que pormenoriza os meios de recuperação, é viável sob o ponto de vista econômico e está baseado
em laudos econômico-financeiro e de avaliação de bens e ativos subscritos por empresa especializada
e que prevê medidas para a reestruturação das dívidas, para a geração de fluxo de caixa operacional
para o pagamento da dívida, assim como, para a geração de recursos necessários à continuidade das
atividades, observando a nova realidade das Recuperandas, impactadas pela pandemia da COVID-19.
O Segundo Aditamento ao PRJ foi aprovado em Assembleia Geral de Credores realizada em 7 de março
de 2022 e será submetido à homologação judicial.
Como medidas para a liquidação de parte substancial do passivo estão previstas:
i) A reestruturação do passivo;
ii) A preservação de investimentos essenciais para a continuidade operacional; e

iii) A alienação de UPI’s: “Loja Shopping Ibirapuera” e “Direitos Creditórios” em processo competitivo,
nos termos do Segundo Aditamento ao PRJ para o levantamento de recursos, que serão destinados
ao pagamento de Credores e Credores Não Sujeitos.
Para o caso da alienação das UPI’s, há Proposta Vinculante apresentada pela Travessia Securitizadora
de Créditos Financeiros VIII S.A., assim definida como Primeiro Proponente e que garantirá a conclusão
do processo competitivo, fazendo jus aos direitos e prerrogativas, nos termos do Segundo Aditamento
ao PRJ (Nota explicativa nº 31).
Pagamento da dívida
Os Credores Trabalhistas receberão o valor de até R$ 160 por Credor Trabalhista, limitado ao valor total
do Crédito Trabalhista, acrescido de correção monetária de acordo com a variação da Taxa Referencial
desde a Homologação do Segundo Plano Aditivo até a data do efetivo pagamento, em até 12 (doze)
parcelas mensais, iguais e sucessivas. Há previsão de aceleração dos pagamentos após concluído o
processo competitivo de alienação da UPI Direitos Creditórios.
O pagamento aos Credores quirografários (Classe III e IV) será feito mediante um pagamento inicial
de R$5 e para o saldo remanescente, estão previstas duas opções: i) Opção A – Conversão em ações,
que prevê um deságio de 80% dos créditos remanescentes; ou ii) Opção B – Reperfilamento, que prevê
um fluxo de pagamentos trimestrais para o período entre 2022 e 2048, com atualização monetária pela
Taxa Referencial e juros remuneratórios de 0,5% a.a..
Em 31 de dezembro de 2021, o montante da dívida consolidada ainda de acordo com o Plano Original,
está composto como segue:
Classes
Circulante Não Circulante
Total
Classe I Trabalhistas
5.275
1.237
6.513
24.181
333.486 357.667
Classe III e IV Quirografários e ME EPP
Total
29.456
334.723 364.180
Os empréstimos com o Banco do Brasil no montante de R$156.204 (R$142.221 em 31 de dezembro de
2020) foram cedidos pelo Banco do Brasil para a Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A.
(Nota explicativa nº 31), estão incluídos na Classe III, considerando a garantia pessoal outorgada pela

Diretoria
Jorge Saraiva Neto
Diretor Presidente

Holding e são apresentados nas demonstrações consolidadas na rubrica Empréstimos e financiamentos.
Movimentação no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021
Juros
31/12/2020 AVP Pagamentos incorridos Outros 31/12/2021
622.392
–
(1.803)
14.855
1.499
636.943
(282.228) 9.465
–
–
– (272.763)
340.164 9.465
(1.803)
14.855
1.499
364.180
A íntegra do Segundo Aditamento ao PRJ aprovado com todas as disposições e condições estabelecidas
para o pagamento dos créditos da recuperação judicial da Companhia e do Varejo foram disponibilizadas na página de Relações com Investidores da Companhia (http://www.saraivari.com.br) e no site da
Comissão de Valores Mobiliários (http://www.cvm.gov.br).
Divida
Ajuste a valor presente

5. Eventos subsequentes
Em 28 de janeiro de 2022, a Companhia, por meio de seus assessores jurídicos obteve êxito para a
liberação de depósito judicial em favor da Companhia, que foi objeto de indicação pela Fazenda Nacional
como bem a ser penhorado em execuções fiscais, conforme ofício expedido pela 2ª Vara Cível Federal de
São Paulo, que determinou a transferência para a conta da Companhia do montante de R$4,4 Milhões.
Em 4 de março de 2022, por meio de Escritura Pública de Cessão de Crédito, Direitos e Outras Avenças,
foram cedidos à Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A., pelo Banco do Brasil S.A.,
a totalidade dos créditos por ele detidos, contra a Companhia e o Varejo no processo de Recuperação
Judicial (Nota explicativa nº 12).
Em 7 de março de 2022, a Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A. apresentou Proposta
Vinculante para aquisição das UPI’s i) Loja Shopping Ibirapuera, pelo valor de R$29,0 Milhões; e ii)
Diretos Creditórios, pelo valor de R$54,3 Milhões; como Primeiro Proponente, nos termos do Segundo
Aditamento ao PRJ (Nota explicativa nº 30).
Em Assembleia Geral de Credores realizada em 7 de março de 2022 foi aprovado pelos Credores o
Segundo Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial (Nota explicativa nº 30).

Conselho de Administração
Jorge Eduardo Saraiva
Diretor Vice-Presidente

Olga Maria Barbosa Saraiva – Presidente
Olavo Fortes Campos Rodrigues Júnior

Frederico Wolfgang Wickert

Contador
Jorge Saraiva Neto – Vice-Presidente
João Adalberto Elek Junior

Davi Hernandes Garcia
CRC 1SP 146.453/O-4

Relatório Resumido do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas completas estão disponíveis nos endereços eletrônicos informados nesta publicação resumida. O referido relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas foi emitido em 28 de março de 2022, com abstenção de opinião devido é relevância do assunto, Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional e a homologação pelo
Juízo no 2º Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ).
São Paulo, 28 de março de 2022.
RSM Brasil Auditores Independentes – Sociedade Simples – CRC 2SP 030.002/O-7
Luiz Claudio Fontes – Contador CRC 1RJ 032.470/O-9

www.saraiva.com.br
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PRÓXIMOS LEILÕES ELETRÔNICOS. Do Condutor da Praça- A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO através do Portal: www.canaljudicial.com.br/goldleiloes e será conduzida pelo Gestor Leiloeiro Oficial Uilian Aparecido da Silva- JUCESP 958. Na segunda praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento
CSM 1625/2009. Da comissão da Gestora Judicial- O arrematante deverá pagar a Gestora Judicial GOLD, a título de comissão o valor da porcentagem estipulada no edital, sob o preço de arrematação do imóvel.
Dos lances- Os lances deverão ser ofertados pela rede internet, através do Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloes. Da responsabilidade do arrematante- Serão de responsabilidade do arrematante todas
as providências e despesas relativas a transferência dos imóveis, tais como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dados
apurados junto ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbadas no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva contra o devedor
principal, perante ao Órgão competente. Débitos de IPTU- Eventuais débitos de IPTU ficam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, mediante apresentação do extrato de débitos fiscais apresentado pelo arrematante. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.canaljudicial.com.br/goldleiloeis. A alienação
obedecerá ao disposto na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e
dos respectivos patronos.

Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos do bem imóvel e para intimação do executado ORIVALDO APARECIDO BIAGI (CPF nº 121.737.238-55) expedido nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ESPÉCIES DE CONTRATOS, Processo nº. 0003567-18.2012.8.26.0358, ajuizado pelos exequentes
CRISTOVÃO MODENA DE FRANÇA BUENO (CPF nº 186.188.048-00), MARIA REGINA LÓIS BUENO (CPF nº 202.662.678-23). O Dr. Marcos Takaoka, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mirassol/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC,
regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de
leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/04/2022 às 14:00h, e com término no dia 08/04/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/04/2022 às 14:01h,
e com término no dia 28/04/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matrcula abaixo
descrita. Matricula nº 23.965 do CRI de Mirassol – SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 264.051,56 (duzentos e sessenta e quatro mil, cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (fevereiro de 2022).
EDITAL DE LEILÃO, PARA INTIMAÇÃO E CONHECIMENTO DE TODOS OS INTERESSADOS, NA VENDA DOS BENS ABAIXO DESCRITOS, PERTENCENTES À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE GODOY & BAPTISTELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
(CNPJ nº 10.619.983/0001-00), GODOY & BAPTISTELLA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (CNPJ nº 04.802.081/0002-85), Administrador Judicial nomeado ADNAN ABDEL KADER SALEM SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CREDORES, FAZENDAS PUBLICAS E MINISTÉRIO PÚBLICO, BEM
COMO PARA INTIMAÇÃO DE TODOS OS INTERESSADOS - PROCESSO Nº 0001375-11.2015.8.26.0584. O Dr. Luis Carlos Martins, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Pedro/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo
Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará
a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 18/04/2022 às 14:00h, e com término no dia 20/04/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 20/04/2022 às 14:01h, e com término no
dia 10/05/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) dos bens abaixo descritos. Um veículo
Scania, modelo R-124 LA 420CV 6X2 NA 2P (Diesel), ano modelo 2004, Placa DBC – 2036, RENAVAM 00824859391, chassi: 9BSR6X2A043548468, conf. laudo de avalição o cavalo mecânico encontra-se estado de conservação regular e limpos, apresentado: Pneus ruins, motor avariado e tanques de combustível
plástico. AVALIAÇÃO: R$ 115.613,00 (cento e quinze mil, seiscentos e treze reais), conforme avaliação de fls. 8784/8954. LOTE2: Um veículo Scania, modelo R-124 GA 400CV 4X2 NZ 2P (Diesel), ano modelo 2005, Placa DBC – 2044, RENAVAM 00837583918, chassi: 9BSR4X2A043557962, conf. laudo de
avalição o cavalo mecânico encontra-se estado de conservação regular e limpos, apresentado: Pneus ruins, Para-choque trincado e tanques de combustível plástico. AVALIAÇÃO: R$ 108.374,00 (cento e oito mil, trezentos e setenta e quatro reais), conforme avaliação de fls. 8784/8954. LOTE3: Um veículo Scania,
modelo R-124 GA 400CV 4X2 NZ 2P (Diesel), ano modelo 2004, Placa DBM – 0918, RENAVAM 00855567902, chassi: 9BSR4X2A053566410, conf. laudo de avalição o cavalo mecânico encontra-se estado de conservação regular e limpos, apresentado: Pneus ruins e placa dianteira desmontada. AVALIAÇÃO: R$
118.440,00 (cento e dezoito, quatrocentos e quarenta reais), conforme avaliação de fls. 8784/8954. LOTE4: Um veículo Scania, modelo P-114 GA 330CV 4X2 NZ 2P (Diesel), ano modelo 2005, Placa DBM – 0906, RENAVAM 00862042046, chassi: 9BSP4X2A053566277, conf. laudo de avalição o cavalo mecânico
encontra-se estado de conservação regular e limpos, apresentado: Pneus ruins, e tanques de combustível plástico. AVALIAÇÃO: R$ 89.647,00 (oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta e sete reais), conforme avaliação de fls. 8784/8954. LOTE5: Um veículo Scania, modelo R-124 GA 360CV 4X2 NZ 2P (Diesel),
ano modelo 2004, Placa DBC – 2021, RENAVAM 00818882263, chassi: 9BSR4X2A043548023 conf. laudo de avalição o cavalo mecânico encontra-se estado de conservação regular e limpos, apresentado: Pneus ruins e tanques de combustível plástico. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 104.835,00 (cento e quatro
mil, oitocentos e trinta e cinco reais), conforme avaliação de fls. 8784/8954. LOTE6: Um veículo Scania, modelo P-114 GA 340CV 4X2 NZ 2P (Diesel), ano modelo 2006, Placa DBM – 0929, RENAVAM 00870356011, chassi: 9BSP4X2A06356363, conf. laudo de avalição o cavalo mecânico encontra-se estado de
conservação regular e limpos, apresentado: Pneus ruins, Para-Choque dianteiro pequena avaria e tanques de combustível plástico. AVALIAÇÃO: R$ 103.128,00 (cento e três mil, cento e vinte e oito reais), conforme avaliação de fls. 8784/8954. LOTE7: Um veículo Scania, modelo P-114 GA 340CV 4X2 NZ 2P (Diesel),
ano modelo 2006, Placa DPC – 6335, RENAVAM 00892885637, chassi: 9BSP4X2A063591173, conf. laudo de avalição o cavalo mecânico encontra-se estado de conservação regular e limpos, apresentado: Pneus ruins, vidro para-brisa com piques de pedras e tanques de combustível alumínio. AVALIAÇÃO: R$
103.128,00 (cento e três mil, cento e vinte e oito reais), conforme avaliação de fls. 8784/8954. LOTE 8 BEM: Um veículo Scania, modelo P-114 GA 340CV 4X2 NZ 2P (Diesel), ano modelo 2006, Placa DPC – 6334, RENAVAM 00892888156, chassi: 9BSP4X2A063591152, conf. laudo de avalição o cavalo mecânico
encontra-se estado de conservação regular e limpos, apresentado: Pneus ruins, pequenos riscos frente cabine e tanques de combustível alumínio. AVALIAÇÃO: R$ 103.128,00 (cento e três mil, cento e vinte e oito reais), conforme avaliação de fls. 8784/8954. LOTE9: Um veículo Scania, modelo P-114 GA 340CV
4X2 NZ 2P (Diesel), ano modelo 2006, Placa DPC – 6337, RENAVAM 00892884509, chassi: 9BSP4X2A063591151, conf. laudo de avalição o cavalo mecânico encontra-se estado de conservação regular e limpos, apresentado: Pneus ruins, para-choque trincado e tanques de combustível alumínio faltando um bocal.
AVALIAÇÃO: R$ 103.128,00 (cento e três mil, cento e vinte e oito reais), conforme avaliação de fls. 8784/8954. LOTE10: Um veículo Scania, modelo P-114 GA 340CV 4X2 NZ 2P (Diesel), ano modelo 2006, Placa DPC – 6338, RENAVAM 00892882913, chassi: 9BSP4X2A063591170, conf. laudo de avalição o cavalo
mecânico encontra-se estado de conservação regular e limpos, apresentado: Pneus ruins, para-choque trincado e tanques de combustível alumínio faltando um bocal. AVALIAÇÃO: R$ 103.128,00 (cento e três mil, cento e vinte e oito reais), conforme avaliação de fls. 8784/8954. LOTE11: AVALIAÇÃO: R$ 84.044,00
(oitenta e quatro mil, quarenta e quatro reais), conforme avaliação de fls. 8784/8954. LOTE 12 – “LOTE ENGLOBADO” CAVALOS MECÂNICO SCANIA - PLACAS – DBC-2036; DBC-2044; DBM-0918; DBM-0906; DBC-2021; DBM- 0929; DPC-6335; Placa DPC-6334; DPC-6337; DPC-6338; DBC-2048,
conforme descrições acima. Art. 893. Se o leilão for de diversos bens e houver mais de um lançador, terá preferência àquele que se propuser a arrematá-los todos, em conjunto, oferecendo, para os bens que não tiverem lance, preço igual ao da avaliação e, para os demais, preço igual ao do maior lance que, na tentativa
de arrematação individualizada, tenha sido oferecido para eles. AVALIAÇÃO TOTAL DOS BENS - R$ 1.136.593,00 (UM MILHÃO, CENTO E TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS), conforme avaliação de fls. 8784/8954.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações do espolio de FERNANDO SOARES DE ALMEIDA, REINALDO SOARES DE ALMEIDA ROCHA, FABRICIO SOARES DE ALMEIDA ROCHA, bem como os COPROPRIETÁRIOS FERNANDO DE ALMEIDA ROCHA (CPF nº 030.475.578-47) e de sua
mulher SONIA MARIA SOARES DA SILVA ALMEIDA ROCHA (CPF nº 027.938.888-86), expedido nos autos da Ação de Alienação Judicial de Bens, Processo nº. 0002078-97.1997.8.26.0510, ajuizada por LEDINALVA APARECIDA DANTAS DE SOUZA (CPF nº 154.731.078-26). A Dra. Cyntia Andraus Carretta,
Juíza de Direito da 3ª Vara cível do Foro da Comarca de Rio Claro/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/04/2022 às 14:00h, e com término no dia 08/04/2022 às 14:00h, entregando-o a
quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/04/2022 às 14:01h, e com término no dia 28/04/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por
cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 36.292 do 2° CRI de Rio Claro – SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 127.890,94 (cento e vinte e sete mil e oitocentos e noventa reais e noventa e quatro centavos),
atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (novembro de 2021).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel abaixo descrito e, para intimação da executada RESIDENCIAL TRUST LAPA SPE LTDA (CNPJ nº 17.096.713/0001-01) na pessoa de seu representante legal, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Proc. nº 001123321.2019.8.16.0004, ajuizada pela exequente ANA ROSA LUPO (CPF nº 145.316.178-35). O Dr. Sidney Tadeu Cardeal Banti, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo
Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de
leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/04/2022 às 14:00h, e com término no dia 08/04/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no
dia 08/04/2022 às 14:01h, e com término no dia 28/04/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª ocasião em que o bem será entregue a quem mais der. Obs. conf. decisão de fls. 261 dos autos, consta que eventuais lances abaixo de 90% (noventa por cento) serão analisados pelo juízo desta
vara para eventual deferimento ou não, não sendo aceito lance inferior a 70% (setenta por cento, conf. decisão de fls. 261 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA MÃE Nº
135.064 DO 10° CRI DE SÃO PAULO/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 693.067,20 (seiscentos e noventa e três mil e sessenta e sete reais e vinte centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (fevereiro/2022).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bens imóveis abaixo descritos, e para intimações dos executados CÉLIA TEODORO PINHEIRO RODRIGUES (CPF nº 525.457.338-49); DIOGO TEODORO RODRIGUES (CPF nº 217.302.438-86); MILENA TEODORO RODRIGUES (CPF nº 316.369.228-13); TRANS RODRIGUES TRANSPORTES LTDA (CPF nº 44.783.660/0001-61) na pessoa de seu representante legal, bem como para a intimação da herdeira GRAZIELLY MARIA DA SILVA RODRIGUES (CPF 267.371.688-25), bem como ainda para as intimações dos terceiros interessados DANTRY FACTORING
FOMENTO MERCANTIL LTDA (CNPJ nº 03.522.659/0001-04); RODOVIÁRIO CASIANO LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM LTDA (CNPJ nº 04.473.144/0011-98); FIVA KARPUK (CPF nº 004.489.008-74) e a locatória COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE ATIBAIA (CNPJ nº 01.198.801/000176), e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Proc. nº. 0041831-80.1996.8.26.0224, ajuizada pelos exequentes ESPÓLIO – KIYOMI MATSUDA DOS SANTOS, representada por seus inventariantes ANDRÉ MATSUDA DOS SANTOS (CPF nº
290.047.628-33), e ANDREIA MATSUDA DOS SANTOS (CPF nº 297.874.138-42). A Dra. Beatriz de Souza Cabezas, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM
1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará
a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/04/2022 às 14:00h, e com término no dia 08/04/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/04/2022 às 14:01h, e com
término no dia 28/04/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula
abaixo descrita. MATRICULA Nº 3.239 DO CRI DE BRAGANÇA PAULISTA/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 44.129.940,00 (quarenta e quatro milhões e centos e vinte e nove reais mil e novecentos e quarenta reais), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (fevereiro/2022).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações dos executados ROBERTO GHERARDI (CPF nº 111.451.457-87), RAFAEL FEURMANN GHERARDI (CPF nº 013.625.497-70), bem como da coproprietária ROBERTA FEUERMANN GHERARDI (CPF nº 071.865.327-05) expedido nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº. 1121732-29.2017.8.26.0100, ajuizado pelo TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A (CNPJ nº 19.916.590/0001-25). A Dra. Andrea de Abreu e Braga, Juíza de Direito da 10ª Vara Cível do Foro Central/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que,
com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES
(www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/04/2022 às 14:00h, e com término no dia 08/04/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão
com início no dia 08/04/2022 às 14:01h, e com término no dia 28/04/2022 às 14:00h caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento), do valor de avaliação atualizada, nos termos do art. 843 do CPC - Tratando-se de
penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito
expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo
descrita. Matricula nº 278.188 do 9° CRI de Rio de Janeiro/RJ: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 2.379.186,00 (dois milhões, trezentos e setenta e nove mil e cento e oitenta e seis reais), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (fevereiro de 2022).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação da executada SARA PROCOPIO DA SILVA PIMENTA (CPF nº 091.640.158-82), bem como seu marido e coproprietário PAULO PIMENTA (CPF nº 485.201.288-15) expedido nos autos da EXECUÇÃO FISCAL, Processo nº. 100129737.2017.8.26.0549, ajuizado pelo MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO (CNPJ nº 45.368.545/0001-93). O Dr. Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Vara Única Cível do Foro da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do
CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.
br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/04/2022 às 14:00h, e com término no dia 08/04/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia
08/04/2022 às 14:01h, e com término no dia 28/04/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n.
1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 4479 do CRI de Santa Rosa de Viterbo – SP: AVALIAÇÃO: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), conf. “Certidão” nas fls. 107 dos autos.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado ALEX DO NASCIMENTO MACHADO (CPF nº 146.781.038-05) expedido no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO JUDICIAL, Processo nº. 0006741-14.2018.8.26.0006, ajuizado pelo RONALDO DO NASCIMENTO
MACHADO (CPF nº 164.968.788-54). A Dra. Ana Luiza Queiroz do Prado, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional de Penha de França /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho
Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º
Leilão com início no dia 06/04/2022 às 14:00h, e com término no dia 08/04/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/04/2022 às 14:01h, e com término no dia 28/04/2022 às 14:00h, caso não haja
licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 104.833 do 12° CRI de São
Paulo/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 973.340,44 (novecentos e setenta e três mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (fevereiro de 2022).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do executado ALEX DO NASCIMENTO MACHADO (CPF nº 146.781.038-05) expedido no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO JUDICIAL, Processo nº. 0006741-14.2018.8.26.0006, ajuizado pelo RONALDO DO NASCIMENTO MACHADO (CPF nº 164.968.788-54). A Dra. Ana Luiza Queiroz do Prado, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional de Penha de França /SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP,
Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão
de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/04/2022 às 14:00h, e com término no dia 08/04/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/04/2022 às 14:01h, e com término no
dia 28/04/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo
descrita. Matricula nº 104.833 do 12° CRI de São Paulo/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 973.340,44 (novecentos e setenta e três mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (fevereiro de 2022).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimações do requerido NELSON PEDRO BATISTA, bem como dos coproprietários e condôminos EDSON JOSE DA SILVA e NEUSA ROSA BATISTA DA SILVA, expedido nos autos da ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS, Processo nº 0002626-75.2012.8.26.0097
(097.01.2012.002626), ajuizada pela MARIA LUCIA MOREIRA (CPF nº 095.394.168-09). A Dra. Claudia de Abreu Monteiro de Castro, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Buritama/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM
1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão
de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/04/2022 às 14:00h, e com término no dia 08/04/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/04/2022 às 14:01h, e com término no dia 28/04/2022 às
14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 1512 do CRI
de Buritama – SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 317.860,90 (trezentos e dezessete mil, oitocentos e sessenta reais e noventa centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (fevereiro de 2022).
Edital de 1ª e 2ª Praça do bem imóvel abaixo descrito, e para intimações dos executados IRACEMA ERNESTO BASSANI (CPF nº 057.374.818-75); JOSÉ LUIZ BASSANI (CPF nº 100.649.888-56), e sua esposa na qualidade de coproprietária e terceira interessada GUIOMAR MIRANDA BASSANI (CPF nº 141.367.738-03),
bem como para as intimações dos demais coproprietários e terceiros interessados JOSÉ ROBERTO ROSSITO (CPF nº 486.476.838-20), e sua esposa CÉLIA MARIA MIRANDA ROSSITTO (CPF nº 119.402.205-72) e ainda demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
Proc. nº 0000102-59.2017.8.26.0282, ajuizada pela exequente BUSSOCABA GASOLINAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ nº 44.306.884/0001-82). A Dra. Bruna Mendes Ferreira, Juíza de Direito da Única Vara Cível do Foro da Comarca de Itatinga/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos
artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.
br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/04/2022 às 14:00h, e com término no dia 08/04/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/04/2022 às
14:01h, e com término no dia 28/04/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. decisão de fls. 271/273 dos autos) do valor de avaliação atualizada, nos termos do art. 843 do CPC - Tratando-se de penhora
de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por
preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº
22.126 DO 1° CRI DE BOTUCATU/SP. AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 1.222.907,75 (Um milhão, duzentos e vinte dois mil e novecentos e sete reais e setenta e cinco centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (setembro/2021).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação da executada HÉLIA SANTOS SILVA BOLOGNESI (CPF nº 279.419.858-02) expedido nos autos do PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº. 0007458-66.2018.8.26.0510, ajuizado pelo EDSON
ROBERTO SILVEIRA CAMARGO (CPF nº 064.751.338-25). A Dra. Cyntia Andraus Carretta, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Rio Claro/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução
do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação
no 1º Leilão com início no dia 06/04/2022 às 14:00h, e com término no dia 08/04/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/04/2022 às 14:01h, e com término no dia 28/04/2022 às 14:00h, caso não haja
licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. Matricula nº 29.907 do 1° CRI de Rio Claro – SP:
AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 517.579,84 (quinhentos e dezessete mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (fevereiro de 2022).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bens imóveis abaixo descritos, e para intimações dos executados MARCYUS ALBERTO LEITE DE ALMEIDA (CPF nº 805.894.801-20); HELIO NOGUEIRA JANDER (CPF nº 365.624.671-87), bem como para as intimações das proprietárias AUVENI MARIA CORDEIRO
JANDER (CPF 652.614.611-20); MIRIÃ CORDEIRO JANDER (CPF 329-679.198-10) e demais interessados, expedido nos autos da CARTA PRECATÓRIA nº 1001106-77.2021.8.26.0346, (oriunda dos autos da ação de Execução – Proc. nº 0003471-20.2019.8.16.0072, em trâmite na Única Vara Cível da
comarca de Colorado/PR,), ajuizada pelo MARCOS AURÉLIO TONI (CPF nº 130.869.238-22). O Dr. Lucas Silva Barretto, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Martinópolis/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM
1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de leilões on-line, levará a público
pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/04/2022 às 14:00h, e com término no dia 08/04/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/04/2022 às 14:01h, e com término no dia
28/04/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. decisão de fls. 51 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009)
das matriculas abaixo descritas. MATRICULA Nº 11.981 DO CRI DE MARTINÓPOLIS/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 45.838,88 (quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (fevereiro/ 2022). LOTE2:
MATRICULA Nº 11.982 DO CRI DE MARTINÓPOLIS/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 45.838,88 (quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (fevereiro/ 2022). LOTE3: MATRICULA Nº 11.979 DO
Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos do bem imóvel e para intimação da executada ROSA FELIPE DE CAMARGO (CPF nº 052.165.948-50), bem como do credor Hipotecário BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO (BNH) expedido nos autos da EXECUÇÃO FISCAL, Processo nº. 1500973-53.2018.8.26.0549,
ajuizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO (CNPJ nº 45.368.545/0001-93). O Dr. Alexandre Cesar Ribeiro, Juiz de Direito da Vara Única Cível do Foro da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC,
regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de
leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/04/2022 às 14:00h, e com término no dia 08/04/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/04/2022 às 14:01h,
e com término no dia 28/04/2022 às 14:00h, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo
descrita. Matricula nº 2839 do CRI de Santa Rosa de Viterbo – SP: AVALIAÇÃO: R$ 90.000,00 (noventa mil reais), conf. Auto de Penhora, Depósito e Avaliação nas fls. 93 dos autos.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para as intimações dos executados MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO INJETADO LTDA (CNPJ nº 01.979.934/0001-80); MARIO MANGIATERRA (CPF nº 058.554.898-68), e sua esposa na qualidade de coproprietária LUCIA NOEMI PAZ DE MANGIATERRA (CPF nº 341.630.208-70), expedido nos autos da AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Processo nº. 0001685-64.2009.8.26.0604, ajuizado pela exequente MEALS ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES LTDA (CNPJ nº 00.023.703/0001-35). A Dra. Ana Lia Beall, Juíza de Direito da 3ª
Vara Cível do Foro da Comarca de Sumaré/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de
Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/04/2022 às 14:00h, e com término no dia 08/04/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/04/2022 às 14:01h, e com término no dia 28/04/2022 às 14:00h, nos termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC , fixo com o preço mínimo para alienação 70% (setenta por cento) do valor da avaliação atualizada
em 1º leilão e 60% (sessenta por cento) em segundo leilão, da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 150.594 DO 4° CRI DE CAPITAL – SP: AVALIAÇÃO: R$ 70.027,74 (setenta mil e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (setembro de 2021).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel abaixo descrito e, para intimações dos executados GERSON ROBERTO VIEIRA (CPF nº 033.721.028-43); e sua esposa SILVANA BERTOLOSSI VIEIRA (CPF nº 017.182.788-02); MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DOMINGUES DE CAMPOS (CPF nº 297.920.508-76);
THAIS CONSUELO VIEIRA RAMERA (CPF nº 116.946.528-58), e seu esposo AMARILDO RAMERA (CPF e RG ignorado); ESPÓLIO - SORAIA HELENA VIEIRA, representada por sua única herdeira LAIRA VIEIRA GOMES (CPF nº 370.887.688-10) e demais interessados, expedido nos autos
da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Proc. 0000739-61.2021.8.26.0058 (oriunda dos autos da ação de Alienação Judicial de Bens – Proc. 1026179-08.2018.8.26.0071), ajuizada pelos exequentes NAYARA RODRIGUES VIEIRA CAVASSAN (CPF nº 395.766.338-50) e, MARIA LUCIA
RODRIGUES MONTEIRO (CPF nº 078.948.018-28). O Dr. Saulo Mega Soares e Silva, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Agudos/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do
Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação
no 1º Leilão com início no dia 06/04/2022 às 14:00h, e com término no dia 08/04/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/04/2022 às 14:01h, e com término no dia 28/04/2022 às 14:00h, caso não
haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita. MATRICULA Nº 5.625 DO CRI DE
AGUDOS/SP: AVALIAÇÃO: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) atualizado até (dezembro/2019), conf. fls. 117/119 dos autos principais – ALIENAÇÃO JUDICIAL – Proc. 1026179-08.2018.8.26.0071.
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel abaixo descrito e para intimação do executado VALTER ANDRADE DA SILVA (CPF nº 300.525.318-05), e sua esposa na qualidade de coproprietária LUCILENE PEDRO DA SILVA (CPF nº 117.457.618-96), bem como para a intimação da coproprietária SUELI MARTINS
PEDRO (CPF nº 171.873.328-31), bem como ainda para a intimação do terceiro interessado e credor hipotecário BANCO NOSSA CAIXA S/A (CNPJ nº 43.073.394/0001-10) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Proc. nº. 0003601-16.2019.8.26.0077,
ajuizada pelo exequente VALDIR GOMES DE AZEVEDO (CPF nº 045.316.138-30). O Dr. Fábio Renato Mazzo Reis, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Birigui/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903 do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do
TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.goldleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda
e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/04/2022 às 14:00h, e com término no dia 08/04/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/04/2022 às 14:01h, e com término no dia 28/04/2022 às 14:00h,
caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento, conf. decisão de 95/96 dos autos) do valor de avaliação atualizada (Art. 891 parágrafo único do CPC e art. 13 do Prov. CSM n. 1625/2009) da matricula abaixo descrita.
MATRICULA Nº 33.329 DO CRI DE BIRIGUI/SP: AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 75.157,20 (setenta e cinco mil e cento e cinquenta e sete reais e vinte centavos), atualizada pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo até (maio/2021).
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel abaixo descrito e para as intimações dos executados MULTIBRINK BRINDES E BRINQUEDOS LTDA (CNPJ nº 62.131.099/0001-18) na pessoa de seus representante legais, CÉSAR NOVAES VIEIRA (CPF nº 853.009.508-15) e sua mulher SANDRA LÚCIA FERRAZ VIEIRA
(CPF nº 050.052.898-52); PEDRO ALBERTO BISSOLI (CPF nº 107.526.228-00); bem como para as intimações dos coproprietários CARMEN SILVIA FERRAZ KHOURY (CPF nº 051.230.758-01) e seu marido YORGHI KHOURY FILHO (CPF nº 001.273.948-00) e demais interessados, expedido nos autos da AÇÃO
DE EXECUÇÃO – Proc. nº 1060075-86.2017.8.26.0100, ajuizada por BANCO SAFRA S/A (CNPJ º 58.160.789/0001-28). O Dr. Ralpho Waldo de Barros Monteiro Filho, Juiz de Direito da 30ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da lei, etc. FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 879 a 903
do CPC, regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 236 de 13.07.2016, e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da GOLD LEILÕES (www.leiloesgold.com.br) portal de
leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 06/04/2022 às 14:00h, e com término no dia 08/04/2022 às 14:00h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para o 2º Leilão com início no dia 08/04/2022 às 14:01h, e com
término no dia 28/04/2022 às 14:00h caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento), do valor de avaliação atualizada, nos termos do art. 843 do CPC - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte
do coproprietário ou do cônjuge alh
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

VTRM Energia Participações S.A.
(nova denominação: Auren Energia S.A.)
CNPJ nº 01.310.772/0001-92
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio,
cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial aos nossos colaboradores pelo empenho apresentado.
Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas - Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Fundo de liquidez - Conta reserva
Contas a receber de clientes
Tributos a recuperar
Dividendos a receber
Partes relacionadas
Ordens de projetos - P&D
Contratos futuros de energia
Outros ativos

Controladora
2021
2020

Nota

Ativos disponíveis para venda
Não circulante
Realizável a longo prazo
Fundo de liquidez - Conta reserva
Partes relacionadas
Cauções e depósitos judiciais
Imposto de renda e
contribuição social diferidos
Almoxarifado
Contratos futuros de energia
Ativo sujeito à indenização
Outros ativos
Investimentos
4
Imobilizado
5
Intangível
6
Direito de uso sobre contratos de arrendamento

383.149
–
–
–
4.898
160.963
–
–
–
6.163
555.173
–
555.173

–
58.590
–

Balanço Patrimonial
Consolidado
Nota
2021
2020 Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Empréstimos e financiamentos
7
Fornecedores
Arrendamentos
Instrumentos financeiros derivativos
Contratos futuros de energia
Obrigações estimadas e folha de pagamento
Tributos a recolher
Encargos setoriais
Dividendos a pagar e juros sobre capital próprio
UBP - Uso do bem público
Obrigações socioambientais e
desmobilização de ativos
Provisão de ressarcimento
Outros passivos

101.711 1.595.818 1.102.652
–
77.751
–
–
6.153
6.740
–
328.631
384.390
3.322
36.714
65.624
246.679
–
–
–
3.678
7.043
–
5.076
52.685
–
270.815
103.139
660
18.935
21.712
352.372 2.343.571 1.743.985
–
8.428
–
352.372 2.351.999 1.743.985

–
–
–

100.048
66.311
195.968

76.295
11.421
260.496

–
– 3.408.893 3.954.680
–
–
6.042
6.199
–
–
341.292
25.297
–
– 1.739.161 1.739.161
–
–
842
355
58.590
– 5.858.557 6.073.904
4.405.443 3.943.471
–
–
3.331 159.969 8.980.282 8.825.418
281.748 122.967 2.366.432 1.770.768
27
110
5.283
6.433
4.749.139 4.226.517 17.210.554 16.676.523

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
7
Fornecedores
Arrendamentos
Instrumentos financeiros derivativos
Contratos futuros de energia
Tributos a recolher
Encargos setoriais
Partes relacionadas
Imposto de renda e contribuição social diferidos 8 (b)
UBP - Uso do bem público
Obrigações socioambientais e
desmobilização de ativos
Provisão de ressarcimento
Provisões
9
Benefícios pós-emprego
10
Outros passivos
Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial

Total do ativo

Demonstração do Resultado
Controladora
Nota
2021
2020

Consolidado
2021
2020

–
8.146
31
–
–
1.512
4.781
–
13.952
–

–
37.544
87
–
–
2.342
7.706
–
279.302
–

–
–
28.196
56.618

–
44.065
34.478
–
325.557
64.582
48
126.728
24.381
327.029 1.601.955 1.446.863

299.674
74.216
–
–
–
–
–
46.658
330.998
–

– 4.501.915 3.620.711
41.538
74.216
41.538
31
3.674
4.820
–
–
9.141
–
337.697
29.405
–
13.396
10.525
–
–
1.240
–
64.182
16.970
330.317
352.024
357.238
–
87.531
114.057

–
–
–
–
38.745
790.291
846.909

–
–
–
–
617
372.503
699.532

3.000.836
1.861.941
(405.374)
4.457.403

Patrimônio líquido atribuído aos
acionistas controladores
Participação dos acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido
5.304.312 4.578.889 19.562.553 18.420.508 Total do passivo e patrimônio líquido
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Lucros Ajuste de avaliação
Capital Reserva de lucros
social
Legal Retenção acumulados
patrimonial
Total
2.977.983 29.188 1.032.248
–
(207.128) 3.832.291
–
–
–
624.809
–
624.809
–
–
–
–
(429.350) (429.350)
–
–
–
624.809
(429.350)
195.459

Em 1º de janeiro de 2020
Lucro líquido do exercício
Outros componentes do resultado abrangente
Total do resultado abrangente do exercício
Destinação do resultado do exercício
Constituição de reserva legal
Dividendos mínimos obrigatórios
Retenção de lucros
Contribuições e distribuições aos acionistas
Em 31 de dezembro de 2020
Lucro líquido do exercício
Resultado abrangente do exercício
Total do resultado abrangente do exercício
Dividendos adicionais deliberados
Dividendos revertidos
Aumento de capital social
Dividendos e juros sobre capital próprios não reclamados
Destinação do resultado do exercício
Constituição de reserva legal
Dividendos mínimos obrigatórios
Retenção de lucros
Contribuições e distribuições aos acionistas
Em 31 de dezembro de 2021

Controladora
2021
2020

208.959
225.578
1.824
12.699
282.619
23.893
37.709
20.170
249.692
42.462

270.276
7.970
1.329.412
1.785.499
86.291
8.914.083
10.516.038

128.977
147.934
1.787
95.084
120.475
25.729
53.614
76.507
632.008
41.307

229.335
76.221
1.748.306
2.412.379
48.103
8.719.989
10.166.852

2.977.983 3.000.836 2.977.983
1.537.852 1.861.941 1.537.852
(636.478) (405.374) (636.478)
3.879.357 4.457.403 3.879.357

4.457.403 3.879.357 4.457.403 3.879.357
–
– 4.589.112 4.374.299
4.457.403 3.879.357 9.046.515 8.253.656
5.304.312 4.578.889 19.562.553 18.420.508
Participação dos
acionistas não controladores
4.348.954
1.025.661
(641.326)
384.335

Patrimônio
líquido
8.181.245
1.650.470
(1.070.676)
579.794

–
–
–
–
2.977.983
–
–
–
–
–
22.853
–

31.240
–
–
31.240
60.428
–
–
–
–
–
–
–

–
–
445.176
445.176
1.477.424
–
–
–
–
279.302
–
–

(31.240)
(148.393)
(445.176)
(624.809)
–
58.739
–
58.739
–
–
–
–

–
–
–
–
(636.478)
–
231.104
231.104
–
–
–
–

–
(148.393)
–
(148.393)
3.879.357
58.739
231.104
289.843
–
279.302
22.853
–

–
(358.990)
–
(358.990)
4.374.299
252.907
347.301
600.208
(150.050)
–
–
107

–
(507.383)
–
(507.383)
8.253.656
311.646
578.405
890.051
(150.050)
279.302
22.853
107

–
–
–
22.853
3.000.836

2.937
–
–
2.937
63.365

–
–
41.850
321.152
1.798.576

(2.937)
(13.952)
(41.850)
(58.739)
–

–
–
–
–
(405.374)

–
(13.952)
–
288.203
4.457.403

–
(235.452)
–
(385.395)
4.589.112

–
(249.404)
–
(97.192)
9.046.515

Receita líquida da venda de energia e
dos serviços prestados
Custo com energia elétrica
Custo com operação
Repactuação do risco hidrológico
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas operacionais, líquidas

11
12
12
12

(34.934)
30.898
(4.036)

(25.847)
3.476
(22.371)

(168.597) (151.054)
133.821
165.878
(34.776)
14.824

(4.036)

(22.371)

1.359.901

914.105

48.882
48.882

653.952
653.952

–
–

–
–

30.849
(16.325)
14.524

3.863
(6.015)
(2.152)

59.370

629.429

13

Lucro antes do imposto de renda e
da contribuição social

Imposto de renda e contribuição social
8 (a)
Correntes
50
(8.236)
(681)
3.616
Diferidos
Lucro líquido do exercício
58.739 624.809
atribuído aos acionistas
Lucro líquido do exercício atribuível aos
58.739 624.809
acionistas controladores
Lucro líquido do exercício atribuível aos
–
–
acionistas não controladores
58.739 624.809
Lucro líquido do exercício
Lucro básico e diluído por lote de mil ações, em reais
0,0296
0,3148
Demonstração do Resultado Abrangente
Controladora
2021
2020
Lucro líquido do exercício
58.739 624.809
Outros componentes do resultado abrangente
do exercício a serem posteriormente
reclassificados para o resultado
Instrumentos financeiros derivativos,
líquido dos efeitos tributários
Outros componentes do resultado abrangente
do exercício que não serão posteriormente
reclassificados para o resultado
Remensuração de benefícios de aposentadoria,
líquido dos efeitos tributários
Perda em participação de investida
Total do resultado abrangente do exercício
Lucro líquido do exercício atribuível aos
acionistas controladores
Lucro líquido do exercício atribuível aos
acionistas não controladores

24.914

95.079
44.304
(862.126) (766.710)
(767.047) (722.406)
592.854

191.699

(40.325)
(47.049)
(240.883) 1.505.820
311.646 1.650.470
58.739

624.809

252.907 1.025.661
311.646 1.650.470
0,1570
0,8314
Consolidado
2021
2020
311.646 1.650.470

(35.162)

62.276

(87.777)

207.820 (394.188)
(1.630)
–
289.843 195.459

519.474
(3.345)
890.051

(982.899)
–
579.794

289.843

195.459

600.208
890.051

384.335
579.794

Demonstração do Valor Adicionado
Controladora
Nota
2021
2020
Geração do valor adicionado
Receita bruta
Provisão de ressarcimento
Outras receitas operacionais

Consolidado
2021
2020

– 2.624.114 2.307.057
– (1.328.735) (779.350)
– (682.676) (628.426)
–
781.974
–
– 1.394.677
899.281

12

Lucro (prejuízo) operacional antes
das participações societárias e
do resultado financeiro
Resultado de participações societárias
Equivalência patrimonial
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras
Despesas financeiras

–
–
–
–
–

Consolidado
2021
2020

11
–
– 3.146.076 2.702.460
11
–
– (192.724) (91.598)
3.476
55.371
15.504
12 46.253
46.253
3.476 3.008.723 2.626.366
Insumos
12
Energia comprada e encargos de rede de uso elétrico
–
– (1.328.735) (779.350)
Repactuação do risco hidrológico
–
–
781.974
–
Serviços de terceiros
(30.443) (16.693) (148.877) (103.969)
(9.663) (1.533)
(36.655) (39.535)
Outros custos operacionais
(40.106) (18.226) (732.293) (922.854)
Demonstração do Fluxo de Caixa
6.147 (14.750) 2.276.430 1.703.512
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado Valor adicionado bruto
Retenções
12
Nota
2021
2020
2021
2020
Nota
2021
2020
2021
2020
Depreciação e amortização
(3.604)
(377) (558.995) (531.817)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Pagamento a benefícios pós-emprego
–
–
(1.533)
(1.330)
568
316
71.482
(76.834)
Lucro antes do imposto de renda
Demais obrigações e outros passivos
Amortização de ágio
–
–
(34.959) (34.848)
(3.285)
64.472 1.278.065 1.226.153
e da contribuição social
59.370
629.429 592.854
191.699 Caixa proveniente das (aplicado nas) operações
–
–
13.235 (21.444)
Contratos futuros de energia
Juros pagos sobre empréstimos
Ajustes de itens que não representam
(3.604)
(377) (580.719) (588.109)
e financiamentos
–
– (221.180) (208.973) Valor adicionado líquido gerado
alteração de caixa e equivalentes de caixa
2.543 (15.127) 1.695.711 1.115.403
–
– (40.001)
(86.772) Transferências
Imposto de renda e contribuição social pagos
Depreciação e amortização
12
3.604
377 558.995
531.523
Amortização de ágio
12
–
–
34.959
34.848 Caixa líquido proveniente das
Equivalência patrimonial
4 (a) 48.882 653.952
–
–
(3.285)
64.472 1.016.884
930.408
(aplicado nas) atividades operacionais
Baixa de imobilizado
–
–
(3.248)
592
Receitas financeiras
13 30.849
3.863
95.079
44.304
Repactuação do risco hidrológico
12
–
– (781.974)
– Fluxo de caixa das atividades de investimento
(681)
3.616 (240.883) 1.505.820
Imposto de renda e contribuição social diferidos (i) 8 (a)
Aplicações financeiras
–
– (75.328)
–
Provisão (reversão) de impairment
79.050 661.431 (145.804) 1.550.124
(Resgate) aplicação de conta reserva
–
– (19.065)
(1.389) Outras
de ativo imobilizado e intangível
12
–
– 248.520
(7.589)
12
Aquisição de imobilizado e intangível
(100.353) (159.969) (672.661) (179.080)
Equivalência patrimonial
4 (a) (48.882) (653.952)
–
–
Reversão da provisão para litígios
–
–
425.693 266.644
Venda de imobilizado
–
–
11.712
–
Juros e variações monetárias
4.921
– 421.627
287.518
Baixa com depósitos judiciais
–
–
(60.256) (63.284)
Aquisição de investimento Ventos do Piauí II e III
– (125.060)
– (123.261)
Apropriação de custos de captação
–
–
13.739
26.333
(Provisão) reversão de impairment de
Aquisição de investimento Jaíba V Holding S.A.
(39.873)
–
–
–
Baixa de depósitos judiciais
–
–
75.185
86.936
ativo imobilizado e intangível
–
– (248.520)
7.589
Aumento de capital em investidas
(282.678)
(48.452)
–
–
Hedge accounting operacional
–
– 114.905
116.295
Seguros
–
–
(9.362)
(9.605)
Recebimento de dividendos e
Contratos futuros de energia
12
–
– (13.235)
21.444
–
–
(7.607)
(4.206)
Outras receitas (despesas), operacionais líquidas
386.657
258.550
–
–
juros sobre capital próprio
Custo de serviços de benefícios pós-emprego 10 (a)
–
–
3.613
(489)
–
–
99.948 197.138
Caixa líquido proveniente das (aplicado
Constituição (reversão) de provisões
81.593 646.304 1.649.855 2.862.665
(36.247)
(74.931) (755.342) (303.730) Valor adicionado a distribuir
Reversão da provisão para litígios
9 (a)
–
– (425.693) (266.595) nas) atividades de investimento
Distribuição do valor adicionado
Provisão de ressarcimento
–
– 192.724
91.598 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pessoal
12
Captação de recursos
300.000
– 838.860 1.501.290
Provisão de obrigações socioambientais
7.607
4.206
Remuneração direta
3.767
6.311
53.352
55.518
Liquidação de empréstimos e financiamentos
–
– (104.991) (1.596.052)
Atualizações de saldos
Encargos sociais
2.217
803
25.273
21.326
Custo da captação de recursos
(1.790)
– (20.988)
(51.210)
Provisão para litígios
9 (a)
–
– 167.516
315.757
Benefícios
595
130
17.706
8.277
Aumento de capital social
22.853
–
22.853
–
Benefícios pós-emprego
10 (a)
–
– 158.122
59.622
Liquidação de arrendamentos
(93)
(94)
(1.748)
(1.661)
Depósitos judiciais
–
–
(9.221)
(7.623)
6.579
7.244
96.331
85.121
Pagamento de dividendos e juros sobre
Ajuste a valor presente
Remuneração de capital de terceiros
–
– (502.362) (363.749)
capital próprio
Obrigações socioambientais
–
–
10.354
13.819
Juros e atualização monetária
13
4.921
617
793.718 672.580
UBP - Uso do bem público
–
–
5.631
6.791 Caixa líquido aplicado nas atividades
Outras despesas financeiras
13 11.404
5.398
68.408
94.130
320.970
(94) 231.624 (511.382)
de financiamentos
Operações com partes relacionadas
(11.932)
– (11.749)
(1.945)
–
–
10.189
9.510
Aluguéis
12
6
12
247
264 Acréscimo (decréscimo) em caixa
Arrendamentos
16.325
6.015
872.315 776.220
7.087
(24.134) 1.361.478 1.505.004
281.438
(10.553) 493.166
115.296 Intrasetoriais - Encargos regulamentares
e equivalentes de caixa
11
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Caixa incluído pela incorporação da
Compensação financeira pela utilização de
Contas a receber de clientes
–
–
55.759
(72.303)
SF Ninety Two Participações S.A.
–
60.151
–
–
recursos hídricos - CFURH
–
–
37.618
51.389
Tributos a recuperar
(1.576)
8.382
31.479
(7.093) Caixa e equivalentes de caixa no início
Pesquisa e Desenvolvimento - P&D
–
–
15.706
15.098
101.711
52.113 1.102.652
987.356
Almoxarifado
–
–
157
1.412
do exercício
Taxa de fiscalização dos serviços de energia
Cauções e depósitos judiciais
–
–
(1.436)
4.170 Caixa e equivalentes de caixa no fim
elétrica - TFSEE
–
–
7.180
6.656
383.149
101.711 1.595.818 1.102.652
do exercício
Partes relacionadas
–
–
7.436
3.933
–
–
1.773
2.579
Reserva Global de Reversão - RGR
Demais créditos e outros ativos
(5.482)
5.855
55.924
14.796 Principais transações que não afetaram o caixa
–
–
62.277
75.722
Aporte de capital Ventos do Piauí II e III
192.781
– 160.397
–
Acréscimo (decréscimo) em passivos
Tributos e contribuições sociais
Cisão parcial da Ventos de São João Paulo II
Fornecedores
(177)
74.198 106.865
110.618
Federais
(50)
8.236
307.129 275.048
Energias Renováveis S.A.
(32.384)
–
–
–
Instrumentos financeiros derivativos
–
– (112.073) (105.123)
–
–
157
84
Municipais
Incorporação SF Ninety Two Participações
Obrigações estimadas e folha de pagamento
(830)
639
(1.836)
2.529
(50)
8.236
307.286 275.132
Societárias S.A. - Investimento na CESP
– 1.429.188
–
–
Tributos a recolher
(2.875)
(784) (13.358)
13.642
Remuneração de capitais próprios
Incorporação SF Ninety Two Participações
Encargos setoriais
–
– (62.116)
(13.130)
Dividendos
13.952 148.393
13.952 148.393
Societárias S.A. - Mais-valia CESP
–
30.582
–
–
Pagamento de obrigações socioambientais
–
– (17.291)
(9.644)
Retenção de lucros
44.787 476.416
44.787 476.416
Incorporação SF Ninety Two Participações
Pagamento de UBP - Uso do bem público
–
– (42.155)
(29.263)
Lucro líquido do exercício atribuível aos
Societárias S.A.
– (1.401.107)
–
–
Pagamento de litígios
9 (a)
–
– (160.717) (115.231)
–
–
252.907 1.025.661
acionistas não controladores
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
passivos financeiros, ajustes para refletir a mensuração ao valor justo. As demonstrações financeiras
58.739 624.809
311.646 1.650.470
1. Considerações gerais: A VTRM Energia Participações S.A. (nova denominação: Auren Energia S.A., requerem o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da
81.593
646.304
1.649.855
2.862.665
Valor
adicionado
distribuído
aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de março de 2022), “Companhia” ou “VTRM”, Administração da Companhia no processo de aplicação de suas práticas contábeis. As áreas que requerem
com sede na cidade de São Paulo - SP, é uma holding que tem por objetivo ser plataforma de investimentos maior nível de julgamento e apresentam maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e (i) Considerando os efeitos no exercício, a Companhia adotou a política contábil de demonstrar o efeito
relacionados à aquisição e desenvolvimento de novos ativos de geração de energia renovável no Brasil e o estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 2.4 abaixo. do imposto de renda e contribuição social diferido dentro do grupo de valor adicionado para distribuição.
objetivo de suas controladas é o planejamento, construção, instalação, operação e manutenção de sistemas de 2.3 Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras: A moeda funcional e de
geração de energia eólica, solar e hidrelétrica, assim como a comercialização da energia produzida por estes apresentação da Companhia é o Real (“R$”). 2.4 Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Com base forma, os ativos, passivos, receitas e despesas relacionados aos seus interesses em operação em conjunto
sistemas. A Companhia é controlada em conjunto pela Votorantim Geração de Energia S.A. (“VGE”) e pelo em premissas, a Companhia e suas controladas fazem estimativas com relação ao futuro. Por definição, as são contabilizados individualmente nas demonstrações financeiras. As controladas da Companhia
Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”). A partir de 03 de fevereiro de 2022, a Votorantim estimativas e julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em integrantes dos complexos eólicos de Piauí I, II e III possuem participação e controlam em conjunto as
S.A. (“VSA”) passou a ser detentora das ações que eram da VGE, conforme descrito na nota 31.1 (a) - outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As empresas Consórcio Ventos do Piauí, Consórcio Ventos do Piauí II e Consórcio Ventos do Piauí III
Reorganização societária decorrente das operações VTRM e CESP. Dessa forma a Companhia é controlada revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. A controlada indireta CESP Comercializadora, (“Consórcios”). Os Consórcios têm por objeto a construção, manutenção, operação e uso de determinados
em conjunto pela VSA e pelo CPP Investments. A Companhia obteve, em 25 fevereiro de 2022, o registro de revisou as premissas utilizadas no cálculo do valor justo de seus contratos futuros de energia e concluiu como ativos de uso comum, especialmente a subestação coletora, a subestação seccionadora/elevadora, a linha
companhia aberta categoria “A” perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM” e “Abertura de Capital”) e apropriada a mensuração integral, a partir de junho de 2021, de toda a sua carteira de contratos anteriormente de transmissão e a rede média tensão, entre outros, que deverão servir a todas as Consorciadas. 2.6
teve deferido o pedido de listagem na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), com a admissão de suas ações à limitada ao horizonte de 36 meses, tomando como base (i) os preços contratuais estabelecidos nas operações Reapresentação espontânea de saldos comparativos: Com o intuito de melhor apresentação das
negociação no segmento especial do Novo Mercado (“Listagem no Novo Mercado”). Maiores detalhes na Nota de compra e venda e (ii) os preços de mercado para mensuração da sua exposição, ambos descontados a informações contábeis, os saldos comparativos do balanço patrimonial estão sendo reapresentados, de
31 - Eventos subsequentes. Em 23 de março de 2022, foi comunicado ao mercado que as ações da Companhia valor presente pela curva futura do cupom do IPCA do período. As estimativas contábeis raramente serão forma espontânea. A Companhia optou por apresentar os saldos ativos e passivos dos seus contratos de
serão listadas, sob o ticker AURE3, no segmento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e o início iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam risco significativo, com futuros de energia, onde estes estavam sendo apresentados de forma líquida no balanço patrimonial. Estas
alterações não afetaram as demonstrações do fluxo de caixa, demonstrações do resultado, demonstrações
de negociação acontece no dia 28 de março de 2022. 1.1 Principais eventos ocorridos durante o exercício probabilidade de causar ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício
do resultado abrangente e demonstração de mutações do patrimônio líquido.
findo de 2021: 1.1.1 Principais eventos operacionais: (a) Reorganização societária - consolidação de social, estão contempladas nas respectivas notas:
3. Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas pelo CPC e IASB: 3.1 Novas normas
ativos de energia e listagem de ações no Novo Mercado: Em 18 de outubro de 2021, os acionistas
Nota explicativa
Conta contábil
emitidas e emendas as normas contábeis adotadas pela Companhia e suas controladas: A Companhia
controladores indiretos da VTRM, Votorantim S.A. (“VSA”) e CPP Investments, celebraram um memorando de
6
Contas a receber de clientes
e suas controladas analisaram as emendas às normas contábeis mencionadas acima e não identificaram
entendimentos não vinculativo para reorganização societária visando (i) a consolidação de determinados ativos
11
Imobilizado
impactos em suas políticas operacionais e contábeis. 3.2 Novas normas emitidas e emendas as normas
12
Intangível
de energia, pelo qual os acionistas da VTRM acordaram em exercer seus votos para combinar as operações
contábeis ainda não adotadas pela Companhia e suas controladas: A Companhia e suas controladas
16
Contratos futuros de energia
de forma reversa, onde a VTRM incorpora os saldos de sua acionista VGE e, (ii) a obtenção pela VTRM do
analisaram as emendas às normas contábeis mencionadas acima e não identificaram impactos em suas
18
UBP - Uso do bem público
registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e a admissão de suas ações
políticas operacionais e contábeis a serem adotados retrospectivamente ou no início do exercício de 2022.
19
Obrigações
socioambientais
e
desmobilização
de
ativos
à negociação no segmento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). Nos termos do acordo
4. Investimentos: Política contábil: As demonstrações financeiras refletem os ativos, passivos e transações
20
Provisão de ressarcimento
firmado entre VSA e CPP Investments, a reorganização estava prevista para ocorrer em duas etapas principais,
da Controladora e suas controladas diretas e indiretas (“subsidiárias”). As subsidiárias são consolidadas
21
Provisões
denominadas “Operação VTRM” e “Operação CESP”: Operação VTRM: (a) Contribuição de ativos por meio da
quando a Companhia está exposta ou tem direitos sobre retornos variáveis de seu envolvimento com a
22
Benefícios de pós-emprego
incorporação reversa da VGE pela VTRM, de forma que a VTRM passe a deter participação nos seguintes 2.5 Consolidação: A Companhia consolida todas as entidades sobre as quais detém o controle, isto é, investida e tem a capacidade de direcionar as atividades significativas da investida. Os saldos e as transações
ativos: (i) participação de 50% do capital social da empresa Pinheiro Machado Participações S.A. (“Pinheiro quando está exposta ou tem direito a retornos variáveis de seu envolvimento com a investida e tem entre empresas, que incluem lucros não realizados, são eliminados. Os investimentos em entidades
Machado”), cujos ativos de geração incluem a UHE Machadinho (Consórcio Machadinho), correspondentes a capacidade de dirigir as atividades relevantes da investida. (a) Controladas: As controladas são totalmente controladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial (MEP) a partir da data em que elas se
100% das ações preferenciais de sua emissão; (ii) participação de 66,6667% do capital social da CBA Energia consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a Companhia. Transações, saldos e tornam sua controlada. Os investimentos detidos por outros investidores nas controladas da VTRM são
Participações S.A. (“CBA Energia”), cujos ativos de geração incluem UHE Campos Novos e UHE Barra resultados de transações entre controladas da Companhia são eliminados. Na aquisição, as políticas classificados como acionista não controlador no Patrimônio Líquido. Impairment de investimentos (ágio):
Grande, correspondente a 100% das ações preferenciais de sua emissão; (iii) participação de 66,6667% do contábeis das controladas são alteradas quando necessário, para assegurar a consistência com as políticas Os investimentos são testados anualmente para verificação de prováveis perdas (impairment) e
capital social da Pollarix S.A. (“Pollarix”), cujos ativos de geração incluem UHE Amador Aguiar I e II (Consórcio adotadas pela Companhia. (b) Operação em conjunto (joint operation): Operação em conjunto (joint contabilizados pelo seu valor de custo menos as perdas acumuladas por impairment, que não são
Capim Branco), UHE Picada, UHE Igarapava (Consórcio Igarapava) e UHE Campos Novos, correspondente a operation) é um negócio em conjunto segundo o qual as partes integrantes que detêm o controle conjunto revertidas. O valor do investimento é alocado às Unidades Geradoras de Caixa (“UGCs”) para fins de teste de
100% das ações preferenciais de sua emissão; e (iv) participação de 100% do capital social da Votener - do negócio têm direitos sobre os ativos e têm obrigações pelos passivos relacionados ao negócio. Essas impairment. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foi concluída a revisão da mensuração do
Votorantim Comercializadora de Energia Ltda. (“Votener”), correspondente a 16.438.442 quotas de sua partes são denominadas de operadores em conjunto. As operações em conjunto são contabilizadas nas valor recuperado dos ativos, com base nas premissas detalhadas abaixo, e não foram identificados
emissão. Em consequência da incorporação reversa da VGE, as 992.547.439 ações de emissão da VTRM e demonstrações financeiras para representar os direitos e as obrigações contratuais da Companhia. Dessa indicativos de impairment.
de titularidade da VGE serão canceladas e substituídas por igual número de ações da VTRM a serem atribuídas
à VSA, na qualidade de única acionista da VGE. Além disso, em razão dos ativos incorporados pela VTRM, (a) Composição:
Controladora
serão emitidas 612.874.904 novas ações ordinárias da VTRM, também atribuídas à VSA. (b) Em ato
Resultado de
subsequente, a contribuição de caixa por meio da realização de aumento do capital social da VTRM, a ser
Informações em 31 de dezembro de 2021 equivalência patrimonial
Saldo
subscrito e integralizado em moeda corrente nacional pelo CPP Investments, no montante de R$ 1,5 bilhão, Investimentos avaliados por equivalência patrimonial
Patrimônio
Lucro líquido
Percentual de
Percentual de
mediante a emissão de 365.803.013 novas ações atribuídas ao CPP Investments; Após a implementação da
2021
2020
2021
2020
líquido (prejuízo) do exercício participação total (%) participação votante (%)
Controladas
Operação VTRM, VSA e CPP Investments passam a deter participações societárias de aproximadamente
Ventos de Santo Estevão Holding S.A.
444.388
(128.726)
100,00
100,00
(128.726) (37.659) 444.388 540.364
54,2% e 45,8% no capital social da VTRM, respectivamente. Operação CESP: (a) Abertura de capital da
Ventos de São Vicente Participações Energias Renováveis S.A.
303.310
26.323
100,00
100,00
26.323 19.463 303.310 321.448
VTRM e listagem no Novo Mercado, através da submissão do pedido de registro de companhia aberta
Ventos de São João Paulo II Energias Renováveis S.A.
87.050
(2.376)
100,00
100,00
(2.376) (2.474)
87.050
46.699
categoria “A” à CVM e listagem no Novo Mercado da B3, sendo a efetiva listagem e negociação de ações da
Ventos de Santo Anselmo Energias Renováveis S.A. (i)
100.017
(812)
51,00
100,00
(812)
(25) 100.017
551
VTRM no Novo Mercado, condicionadas à conclusão da etapa Operação CESP. (b) Incorporação das ações
Ventos de Santo Ângelo Energias Renováveis S.A.
93.664
(1.355)
100,00
100,00
(1.355)
(8)
93.664
456
de emissão da CESP pela VTRM, de forma que a CESP passe a ser subsidiária integral da VTRM, mediante
Ventos de Santo Isidoro Energias Renováveis S.A. (i)
28.626
(321)
51,00
100,00
(321)
(9)
28.626
406
a entrega aos acionistas não controladores da CESP de novas ações ordinárias e preferenciais resgatáveis de
Sol do Piauí Geração de Energia Ltda.
253
(86)
100,00
100,00
(86)
(11)
253
340
emissão da VTRM, em substituição às ações incorporadas de emissão da CESP de que sejam titulares. Após
MRTV Comercializadora de Energia Ltda.
994
(5)
100,00
100,00
(5)
–
994
–
a implementação da Operação VTRM e Operação CESP, é esperado que a VSA, o CPP Investments e os
Ventos de Santa Alexandrina Energias Renováveis S.A. (ii)
39.701
(931)
50,00
50,00
(417)
–
19.851
–
acionistas não controladores detenham participações societárias de aproximadamente 37,74%, 31,94% e
Ventos de São Crispim I Energias Renováveis S.A. (ii)
39.504
(834)
50,00
50,00
(369)
–
19.752
–
30,32% no capital social da VTRM, respectivamente (a serem confirmados conforme os valores atualizados na
Ventos de Santo Antero Energias Renováveis S.A. (ii)
39.561
(938)
50,00
50,00
(433)
–
19.781
–
data das transações). Os detalhes em relação às etapas da reorganização societária após 31 de dezembro de
Ventos de Santo Apolinário Energias Renováveis S.A. (ii)
39.702
(776)
50,00
50,00
(341)
–
19.851
–
2021 estão descritos na nota 31.1 - Eventos Subsequentes.
Ventos de São Ciríaco Energias Renováveis S.A. (ii)
39.556
(798)
50,00
50,00
(362)
–
19.778
–
2. Apresentação das demonstrações financeiras e resumo das práticas contábeis: 2.1 Declaração de
Ventos de Santo Alderico Energias Renováveis S.A. (ii)
39.626
(767)
50,00
50,00
(353)
–
19.814
–
Conformidade: (a) Demonstrações financeiras individuais e consolidadas: As demonstrações
Ventos de São Caio Energias Renováveis S.A. (ii)
39.432
(855)
50,00
50,00
(400)
–
19.716
–
financeiras consolidadas e individuais foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas
SF Ninety Two Participações Societárias S.A.
–
–
–
–
–
(393)
–
–
contábeis adotadas no Brasil, vigentes em 31 de dezembro de 2021, o que inclui os pronunciamentos
Jaíba V Holding S.A.
41.870
–
100,00
100,00
–
–
41.870
–
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPCs”), aprovados pela Comissão de Valores
Hélios V Geração de Energia Ltda.
1
–
99,90
99,90
–
–
1
–
Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”) e conforme as normas internacionais
CESP - Companhia Energética de São Paulo
7.583.562
440.827
40,01
93,50
176.358 692.439 3.033.865 2.882.902
de Relatório Financeiro (International Financial Reporting Standards (“IFRS”) emitidas pelo International
Ágio
Accounting Standards Board (“IASB”)) e interpretações “IFRIC”, e evidenciam todas as informações
Ventos de Santo Estevão Holding S.A.
(5.760) (5.758)
93.040
98.800
relevantes próprias das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e somente elas, as quais estão
(11.683) (11.613)
39.822
51.505
CESP - Companhia Energética de São Paulo
consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. (b) Aprovação das demonstrações
48.882 653.952 4.405.443 3.943.471
financeiras: A emissão destas demonstrações financeiras foi aprovada pela Administração em 25 de março (i) Conforme descrito no item 1.1.1 (f), houve a alienação de participação dessas investidas, porém cláusulas contratuais garantem à Companhia o controle sobre a totalidade do retorno desses investimentos,
de 2022. 2.2 Base de apresentação: A preparação das demonstrações financeiras considerou a base razão pela qual estão sendo consolidados em 100%. (ii) Empresas adquiridas no mês de junho de 2021 conforme reestruturação societária dos complexos Piauí II e III descrita da NE 1.1.2 (b), motivo pelo qual
contábil de continuidade operacional, o custo histórico como base de valor, e no caso de certos ativos e não possuem saldo comparativo de equivalência e de saldo de investimentos, bem como o resultado de equivalência patrimonial de 2021 reflete o período de aquisição das investidas.
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Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras da VTRM Energia Participações S.A.
5. Imobilizado: Política contábil: É demonstrado pelo custo histórico de aquisição ou de construção, deduzido da depreciação acumulada. O custo histórico também inclui os custos de financiamento relacionados à aquisição ou construção de ativos qualificáveis. A controlada CESP adotou o valor justo para determinar
o custo atribuído do ativo imobilizado na data de transição das Demonstrações Contábeis para IFRS (1º de janeiro de 2009). O CPC 37/IFRS 1 denomina custo atribuído como o montante utilizado como substituto para o custo (ou o custo depreciado ou amortizado) em determinada data. Assim, alguns itens do ativo
imobilizado, que estavam com valor contábil inferior e/ou superior ao seu valor justo, tiveram seus custos contábeis substituídos pelos valores atribuídos para que a posição patrimonial e financeira da Companhia fosse expressa com maior fidedignidade. A contrapartida deste ágio foi registrada na conta “Ajustes de Avaliação Patrimonial”, no Patrimônio líquido da CESP. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando é provável que irão gerar benefícios econômicos futuros associados ao item e quando seu custo pode ser mensurado com
segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Reparos e manutenções são apropriados ao resultado durante o período em que são incorridos. O custo das principais reformas é acrescido ao valor contábil do ativo quando os benefícios econômicos futuros ultrapassam o padrão de desempenho
inicialmente estimado para o ativo em questão. As reformas são depreciadas ao longo da vida útil-econômica restante do ativo relacionado. A depreciação é calculada pelo método linear com base nas taxas anuais estabelecidas pela ANEEL, as quais são praticadas e aceitas pelo mercado como representativas da vida
útil-econômica dos bens vinculados à infraestrutura da concessão. Desta forma os ativos são depreciados com base nas vidas úteis definidas pela ANEEL, limitadas ao prazo da concessão das usinas. Os valores residuais e a vida útil-econômica dos ativos são revisados no final de cada exercício social e o efeito de
quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Ganhos e perdas por alienações são determinados pela comparação do valor da venda com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas” na demonstração do resultado.
(a) Composição e movimentação:
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Obras em
Obras em
Terras e Edifícios, construções Máquinas, equipamentos
Reservatórios,
Desmobilização
Móveis e
Obras em
Total
Total
andamento andamento
terrenos
e benfeitorias
e instalações barragens e adutoras Aerogeradores
de ativos Veículos utensílios andamento
Saldo no início do exercício
Custo
159.969
–
273.472
2.068.885
2.525.716
8.069.394
2.738.398
206.010
6.984
5.179
179.970 16.074.008 15.920.554
Depreciação acumulada
–
–
(15.921)
(1.440.742)
(1.579.669)
(3.862.435)
(434.304)
(36.333)
(4.885)
(2.966)
– (7.377.255) (6.907.458)
Ajuste a valor a justo de imobilizado na alocação de preço de compra - CESP
–
–
858.924
–
312.619
(982.722)
–
–
–
–
–
188.821
188.821
–
–
(55.414)
–
(63.380)
58.638
–
–
–
–
–
(60.156)
(31.066)
Amortização de ajuste a valor justo acumulado
159.969
– 1.061.061
628.143
1.195.286
3.282.875
2.304.094
169.677
2.099
2.213
179.970
8.825.418
9.170.851
Saldo líquido no início do exercício
Adições (i)
3.759
159.969
–
–
675
–
–
49.858
–
–
723.336
773.869
176.001
Baixa
–
–
(4)
(2.651)
(5.510)
–
–
–
–
–
(1.655)
(9.820)
(10.365)
Depreciação
–
–
(5.760)
(51.336)
(44.790)
(223.708)
(118.685)
(16.338)
(442)
(139)
–
(461.198)
(469.797)
Amortização de ajuste a valor justo
–
–
(28.316)
–
(25.757)
24.874
–
–
–
–
–
(29.199)
(29.090)
Reversão (provisão) de impairment (Nota 11(c))
–
–
–
–
–
50.932
–
–
–
–
–
50.932
7.589
Transferências (ii)
(160.397)
–
–
265
15.302
–
–
–
–
–
(176.800)
(161.233)
(19.771)
–
–
(7.679)
(808)
–
–
–
–
–
–
–
(8.487)
–
Reclassificação para ativos mantidos para venda
3.331
159.969 1.019.302
573.613
1.135.206
3.134.973
2.185.409
203.197
1.657
2.074
724.851
8.980.282
8.825.418
Custo
3.331
159.969
265.789
2.065.691
2.536.183
8.120.326
2.738.398
255.868
6.984
5.179
724.851 16.719.269 16.074.008
Depreciação acumulada
–
–
(21.681)
(1.492.078)
(1.624.459)
(4.086.143)
(552.989)
(52.671)
(5.327)
(3.105)
– (7.838.453) (7.377.255)
Ajuste a valor a justo de imobilizado na alocação de preço de compra - CESP
–
–
858.924
–
312.619
(982.722)
–
–
–
–
–
188.821
188.821
–
–
(83.730)
–
(89.137)
83.512
–
–
–
–
–
(89.355)
(60.156)
Amortização de ajuste a valor justo acumulado
3.331
159.969 1.019.302
573.613
1.135.206
3.134.973
2.185.409
203.197
1.657
2.074
724.851
8.980.282
8.825.418
Saldo líquido no final do exercício
Taxas médias anuais de depreciação - %
3
3
5
2
5
10
20
20
(i) Os custos de empréstimos e financiamentos capitalizados no imobilizado durante o exercício, representou o montante de R$ 28.413. Não houve capitalização de juros no período comparativo. (ii) A VTRM transferiu o montante de R$ 160.397 de seu ativo imobilizado em andamento, sob a forma de aporte de capital,
para as empresas controladas de Piauí II e III, conforme nota 1.1.2 (b), o montante de R$ 836 são transferências realizadas da classe de “Obras em andamento” do imobilizado para a classe de “Softwares” do intangível, totalizando R$ 161.233 de transferências no exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
6. Intangível: Política contábil: Direitos sobre recursos naturais: Os custos com a aquisição dos direitos adquiridos relativos à exploração de recurso eólico são capitalizados e amortizados usando-se o método linear ao longo das vidas úteis. Após o início da operação do parque eólico, esses gastos são
amortizados e tratados como custo de produção. Softwares: As licenças adquiridas e os custos de desenvolvimento diretamente atribuíveis aos softwares são registrados no ativo intangível. Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimada de cinco anos. Os custos associados à manutenção de softwares
são reconhecidos como despesa, quando incorridos. Repactuação risco hidrológico: Risco hidrológico corresponde à relação entre o volume de energia que é gerado pelas usinas que integram o Mecanismo de Realocação de Energia (“MRE”) e a garantia física total delas. Somam-se toda a garantia física das
usinas que compõem o MRE e toda a energia que foi gerada. Caso o volume elétrico gerado seja menor do que a garantia física, as hidrelétricas têm que pagar a diferença. A Lei nº 14.052, publicada em 09 de setembro de 2020, alterou a Lei nº 13.203, de 08 de dezembro de 2015, para estabelecer novas condições
para a repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica, prevendo que as geradoras serão compensadas por meio de extensão de prazo de concessão de suas outorgas em razão da ocorrência de riscos não hidrológicos que influenciaram de forma negativa o GSF (Generation Scaling Factor ou
Fator de Ajuste do MRE das Regras de Comercialização) pós 2012, com o agravamento da crise hídrica. Ágio: O ágio (goodwill) é representado pela diferença positiva entre o valor pago e/ou a pagar pela aquisição de um negócio e o montante líquido do valor justo dos ativos e passivos da entidade adquirida. O
ágio de aquisições de controladas é registrado como “Ativo intangível” nas demonstrações financeiras consolidadas. O ágio é testado anualmente para verificação de prováveis perdas (impairment) e contabilizado pelo seu valor de custo menos as perdas acumuladas por impairment, que não são revertidas. Os
ganhos e as perdas da alienação de uma entidade incluem o valor contábil do ágio relacionado com a entidade vendida. O ágio é alocado às UGCs para fins de teste de impairment. A alocação é feita para as UGCs ou para os grupos de UGCs que devem se beneficiar da combinação de negócios da qual o ágio
se originou. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como os recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. Anualmente, a Companhia revisa o valor contábil líquido do ágio, com o objetivo de
avaliar se houve deterioração ou perda no valor recuperável (impairment). Os ganhos e as perdas da alienação de uma entidade incluem o valor contábil do ágio relacionado com a entidade vendida. Os valores registrados como ágio no momento da combinação de negócio, foram alocados nos itens Autorização
ANEEL e Purchase Price Allocation. Uso do Bem Público - UBP: Corresponde aos valores estabelecidos nos contratos de concessão relacionados aos direitos de exploração do potencial de geração de energia hidrelétrica (concessão onerosa), cujo contrato é assinado na modalidade de Uso do Bem Público UBP. O registro contábil é feito no momento da assinatura do contrato de concessão, independentemente do cronograma de desembolsos estabelecido no contrato. O registro inicial desse passivo (obrigação) e do ativo intangível (direito de concessão) corresponde aos valores das obrigações futuras trazidos a
valor presente. A amortização do intangível é calculada pelo método linear pelo prazo remanescente da concessão. O passivo financeiro é atualizado pelo ajuste a valor presente em decorrência da passagem do tempo e reduzido pelos pagamentos efetuados. Direito de outorga: O Decreto nº 81.689, de 19 de
maio de 1978, outorgou à controlada Cesp a concessão (direito de outorga) para o aproveitamento de energia hidráulica de trecho do rio Paraná, compreendido entre a Usina de Jupiá e a confluência do rio Paranapanema, nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul (UHE Porto Primavera). O Decreto nº
9.271, de 25 de janeiro de 2018, regulamentou a outorga de contrato de concessão no Setor Elétrico associada à privatização de titular de concessão de serviço público de geração de energia elétrica e, em seu artigo 3º, estabeleceu que a minuta de contrato de concessão deve ser aprovada pela Aneel e integrar
o Edital do Leilão de privatização da pessoa jurídica. A amortização do intangível é calculada pelo método linear, pelo prazo remanescente da concessão.
Controladora
Consolidado
(a) Composição e movimentação
2021
2020
2021
2020
Direitos de exploração e Intangível em
Direitos de exploração e Direitos de exploração e Autorização Power Purchase
Repactuação
Direitos de
Intangível em
Total
UBP
Total
Total
de recursos naturais
andamento
de recursos naturais
de recursos naturais
ANEEL
Agreement risco hidrológico Softwares
outorga
andamento
Saldo no início do exercício
Custo
123.261
– 123.261
–
168.022
17.633
96.778
26.134
27.149
1.398.703 171.966
5.396 1.911.781 1.795.564
(294)
–
(294)
–
(6.476)
(1.616)
(14.220)
(10.251)
(19.752)
(78.279) (10.419)
– (141.013)
(75.120)
Amortização acumulada
122.967
– 122.967
–
161.546
16.017
82.558
15.883
7.397
1.320.424 161.547
5.396 1.770.768 1.720.444
Saldo líquido no início do exercício
Adições (i)
87.665
74.637 162.302
123.261
87.665
–
–
781.974
–
–
11.153
75.427
956.219
126.140
Amortização
(3.521)
–
(3.521)
(294)
(4.801)
–
–
(34.693)
(4.375)
(46.623)
(5.763)
–
(96.255)
(60.264)
Amortização de ágio
–
–
–
–
–
(564)
(5.196)
–
–
–
–
–
(5.760)
(5.758)
Provisão de impairment
–
–
–
–
–
–
–
(299.452)
–
–
–
– (299.452)
(9.794)
Empresas adiquiridas incluídas na consolidação
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
40.076
40.076
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4.016
–
–
(3.180)
836
–
Transferências (ii)
207.111
74.637 281.748
122.967
244.410
15.453
77.362
463.712
7.038
1.273.801 166.937
117.719 2.366.432 1.770.768
Saldo final do exercício
Custo
210.926
74.637 285.563
123.261
255.687
17.633
96.778
508.656
31.165
1.398.703 183.119
117.719 2.609.460 1.911.910
(3.815)
–
(3.815)
(294)
(11.277)
(2.180)
(19.416)
(44.944)
(24.127)
(124.902) (16.182)
– (243.028) (141.142)
Amortização acumulada
207.111
74.637 281.748
122.967
244.410
15.453
77.362
463.712
7.038
1.273.801 166.937
117.719 2.366.432 1.770.768
Saldo líquido no final do exercício
Taxas médias anuais de amortização - %
3
3
3
4
5
3
3
(i) As adições da controladora, ocorridas ao decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, referem-se aos custos com os direitos adquiridos relativos à exploração de recursos renováveis do projeto Jaíba V (nota 1.1.2 (e)). (ii) Transferências realizadas da classe de “Obras em andamento” do imobilizado
para a classe de “Softwares” do intangível.
7. Empréstimos e financiamentos: Política Contábil: São reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e subsequentemente,
são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na
demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando-se da taxa de juros efetiva.
Controladora
(a) Composição:
Não circulante
2021
Modalidade
Encargos anuais médios
Encargos
Custo de captação Principal
Total
Moeda nacional
1.464
(1.790)
300.000
299.674
Debêntures
CDI+1,48%
1.464
(1.790)
300.000
299.674
Consolidado
2021
Circulante
Não circulante
Custo de
Custo de
Modalidade
Encargos anuais médios Encargos captação Principal
Total captação Principal
Total
Total
Moeda nacional
BNDES
TJLP+2,53%
5.433
(7.217)
101.861 100.077
(66.333) 1.521.611 1.455.278 1.555.355
BNDES
TLP+4,56%
–
(72)
198
126
(18.824)
568.641
549.817
549.943
38.011
(6.256)
77.001 108.756
(46.517) 2.543.337 2.496.820 2.605.576
Debêntures
IPCA+4,61%/CDI+1,56%
43.444
(13.545)
179.060 208.959 (131.674) 4.633.589 4.501.915 4.710.874
Consolidado
2020
Circulante
Não circulante
Custo de
Custo de
Modalidade
Encargos anuais médios Encargos captação Principal
Total captação Principal
Total
Total
Moeda nacional
BNDES
TJLP+2,54%
5.210
(7.214)
100.244
98.240
(73.517) 1.621.711 1.548.194 1.646.434
32.464
(6.257)
4.530
30.737
(50.983) 2.123.500 2.072.517 2.103.254
Debêntures
IPCA+4,62%/CDI+1,64%
37.674
(13.471)
104.774 128.977 (124.500) 3.745.211 3.620.711 3.749.688
8. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos: Política contábil: A Companhia e suas controladas estão sujeitas ao imposto de renda e a
contribuição social. As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem o imposto e contribuição correntes e diferidos. O imposto sobre
a renda e a contribuição social são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos
diretamente no patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto e a contribuição social também são reconhecidos no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Os
encargos de imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos são calculados com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas,
na data do balanço. A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas nas apurações de impostos sobre a renda e contribuição social com relação às
situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de
pagamento às autoridades fiscais. O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo quando houver
montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data do balanço. O imposto de renda e a contribuição social
diferidos ativos são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias
possam ser utilizadas. Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o direito legal e a intenção de
compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral relacionado com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal. Dessa forma, impostos
diferidos ativos e passivos em diferentes entidades, em geral são apresentados em separado, e não pelo líquido. A provisão para imposto de renda e contribuição social
é calculada individualmente por entidade com base em alíquotas e regras fiscais em vigor. A Companhia também reconhece provisões por conta de situações em que
é provável que valores adicionais de impostos sejam devidos. Quando o resultado dessa avaliação é diferente dos valores inicialmente estimados e registrados, essas
diferenças afetam os ativos e passivos fiscais atuais e diferidos no período em que o valor definitivo é determinado. As controladas de Piauí I, II e III e Araripe III, exceto
Ventos de São Vicente Participações de Energias Renováveis S.A. e Ventos de Santo Estevão Holding S.A., optaram pelo recolhimento do imposto de renda e
contribuição social com base no lucro presumido e auferem seu lucro tributável com base na alíquota de presunção de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) sobre as receitas de
venda de energia.
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
59.370
629.429
592.854
191.699
34%
34%
34%
34%
Alíquotas nominais
IRPJ e CSLL calculados às alíquotas nominais
(20.186) (214.006) (201.570)
(65.178)
Ajustes para apuração do IRPJ e da CSLL efetivos
Equivalência patrimonial
16.620
222.344
–
–
Constituição de IRPJ e CSLL diferidos (Nota 15(b))
–
–
– 1.513.477
Prejuízo fiscal e base negativa sem constituição de diferido
(294)
3.543
(17.560)
(7.110)
Exclusões (adições) temporárias sem constituição de diferido
129
1.272
(20.081)
3.049
Efeitos de empresas tributadas pelo lucro presumido
–
–
(44.207)
(12.053)
Incentivo fiscal
16
–
434
51.000
3.084
(17.773)
1.776
(24.414)
Outras exclusões (adições) permanentes, líquidas
(631)
(4.620) (281.208) 1.458.771
IRPJ e CSLL apurados
Correntes
50
(8.236)
(40.325)
(47.049)
(681)
3.616 (240.883) 1.505.820
Diferidos
(631)
(4.620) (281.208) 1.458.771
IRPJ e CSLL no resultado
Taxa efetiva %
(1,06%)
(0,73%) (47,43%)
760,97%
(b) Composição dos saldos de impostos diferidos:
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Imposto de renda e contribuição social
Créditos tributários sobre diferenças temporárias
Prejuízos fiscal e base negativa
–
– 1.035.256 1.040.974
Provisão impairment
–
–
588.560
508.951
Provisão ativo regulatório
–
–
461.031
461.031
Provisão para processos judiciais
–
–
451.982
594.407
Atualização de benefícios pós-emprego
–
–
74.085
–
Contratos futuros de energia
–
–
2.790
7.291
Hedge accounting
–
–
4.318
3.355
Outras provisões
–
–
72.149
78.745
Débitos tributários sobre diferenças temporárias
Ganho por compra vantajosa da CESP (i)
(312.805) (312.805) (312.805) (312.805)
Repactuação de risco hidrológico
–
– (254.587)
–
Atualização de saldo de depósitos judiciais
–
–
(18.291)
(66.781)
Reconhecimento e realização de ágio
(14.136)
(17.512)
(34.445)
(43.779)
Alienação de investidas
(4.057)
–
(4.774)
–
Efeito em outros resultados abrangentes
Benefícios de pós-emprego (i)
–
–
532.985
820.209
Custo atribuído de imobilizado
–
–
458.615
473.762
–
–
–
32.082
Hedge accounting
(330.998) (330.317) 3.056.869 3.597.442
Líquido
–
– 3.408.893 3.954.680
Impostos diferidos ativos líquidos de mesma entidade jurídica
(330.998) (330.317) (352.024) (357.238)
Impostos diferidos passivos líquidos de mesma entidade jurídica
(i) Tais saldos de impostos diferidos, de acordo com a Administração da Companhia, não possuem previsibilidade estimada de realização e irão ocorrer no
curso normal do negócio.
9. Provisões: Política contábil: As controladas, substancialmente a CESP, possuem processos administrativos e judiciais em diferentes esferas, tribunais
e instâncias, de natureza trabalhista, tributária, cível e ambiental, e baseada na opinião de seus assessores legais e em análises realizadas internamente,
constituiu provisões para aquelas demandas cuja probabilidade de perda é estimada como provável. As provisões para as perdas classificadas como prováveis, são reconhecidas contabilmente, desde que: (i) haja uma obrigação presente (legal ou não formalizada), decorrente de eventos passados; (ii) seja
provável que haverá saída de recursos para liquidar a obrigação; e (iii) o valor da obrigação possa ser estimado com segurança. As provisões cuja probabilidade de perda é classificada como possível ou remota não são reconhecidas contabilmente, sendo divulgadas em notas explicativas. As estimativas de
risco atribuídas a processos judiciais são baseadas na avaliação e fundamentada na opinião, de seus consultores jurídicos internos e externos. As provisões
são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, refletindo as avaliações atuais do mercado do valor
temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. Variações na estimativa dos valores provisionados são reconhecidas no resultado do exercício.
Consolidado
(a) Composição e movimentação:
2021
Cíveis Trabalhistas Ambientais Tributárias
Total
Saldo no início do exercício
1.616.163
113.388
14.187
4.568 1.748.306
Atualizações
160.708
5.595
1.132
81
167.516
Provisão/(reversão)
(476.717)
(4.764)
54.611
1.177 (425.693)
(–) Pagamentos
(135.426)
(22.115)
(3.021)
(155) (160.717)
Saldo no final do exercício
1.164.728
92.104
66.909
5.671 1.329.412
Consolidado
2020
Cíveis Trabalhistas Ambientais Tributárias
Total
Saldo no início do exercício
1.226.716
138.597
443.627
5.435 1.814.375
Atualizações
260.006
16.923
38.339
489
315.757
Provisão/(reversão)
202.164
(1.925)
(465.622)
(1.212) (266.595)
(72.723)
(40.207)
(2.157)
(144) (115.231)
(–) Pagamentos
1.616.163
113.388
14.187
4.568 1.748.306
Saldo no final do exercício
10. Benefícios pós-empregado: A controlada CESP patrocina assistência médica e planos de aposentadoria aos seus empregados e ex-empregados e
respectivos beneficiários com o objetivo de suplementar os benefícios fornecidos pelo sistema oficial da previdência social. A Vivest (antiga Fundação CESP)
é a entidade responsável pela administração dos planos de benefícios patrocinados pela CESP. Os planos de benefícios foram constituídos na modalidade
de plano de Benefício Definido (BD) e, também, de Contribuição Definida (CD). O plano de benefícios BD mais relevante da controlada CESP é o denominado
BSPS (Benefício Suplementar Proporcional Saldado) constituído em 1997. Política contábil: Os valores dos compromissos atuariais relacionados ao plano
BD (contribuições, custos, passivos e ou ativos) são calculados anualmente por atuário independente com data-base que coincide com o encerramento do
exercício e são registrados conforme previsto no CPC 33 (R)/IAS 19 - Benefícios a Empregados. O passivo reconhecido no balanço patrimonial com relação
aos planos de benefício definido é o valor presente da obrigação de benefício definido na data do balanço, reduzido o valor justo dos ativos do plano. Os
ganhos e perdas atuariais são registrados diretamente no Patrimônio líquido sob a rubrica “Outros Resultados Abrangentes”. Esses ganhos e perdas
atuariais são apurados no término de cada exercício com base no relatório de atuário independente.

(a) Demonstração do passivo atuarial:
Consolidado
2021
Total
8.449.397
1.752
1.861
534.572
1.179
(604.100)
(487.396)
7.897.265
(6.037.018)
(376.450)
(1.179)
(1.533)
604.100
(299.686)
(6.111.766)
1.785.499
Consolidado
2020
BSPS
BD
CV
Total
Saldo inicial do valor presente das obrigações
5.623.274
911.823
130.716
6.665.813
Custo do serviço corrente (c)
–
(667)
178
(489)
Juros sobre a obrigação atuarial (c)
388.022
63.703
9.082
460.807
Contribuições de participantes
–
2.468
–
2.468
Benefícios pagos pelo plano
(436.391)
(50.100)
(8.099)
(494.590)
(Ganhos)/perdas atuariais (d)
1.570.715
204.151
40.522
1.815.388
Obrigação total no exercício
7.145.620
1.131.378
172.399
8.449.397
Saldo inicial do valor justo dos ativos do plano
(4.818.057)
(949.467)
(98.938)
(5.866.462)
Juros sobre ativos do plano (c)
(330.368)
(66.705)
(6.807)
(403.880)
Contribuições de participantes
–
(2.468)
–
(2.468)
Contribuições do patrocinador
–
(905)
(425)
(1.330)
Benefícios pagos pelo plano
436.391
50.100
8.099
494.590
Rendimento dos ativos do plano (d)
(282.933)
21.585
3.880
(257.468)
Valor justo dos ativos dos planos
(4.994.967)
(947.860)
(94.191)
(6.037.018)
Saldo inicial do superávit irrecuperável
–
37.644
–
37.644
Juros sobre o superávt irrecuperável (c)
–
2.695
–
2.695
Mudança de superávit irrecuperável durante o exercício (d)
–
(40.339)
–
(40.339)
Efeito do limite para reconhecimento de ativo de benefício definido
–
–
–
–
Total do passivo líquido
2.150.653
183.518
78.208
2.412.379
11. Receita: Política contábil: A receita é apresentada líquida dos impostos, dos abatimentos e dos descontos, bem como das eliminações das vendas
entre controladas e coligadas, no consolidado. A Companhia e suas controladas seguem a estrutura conceitual do IFRS 15/CPC 47 “Receita de contrato com
cliente”, baseada no modelo de cinco passos: (i) identificação dos contratos com os clientes; (ii) identificação das obrigações de desempenho previstas nos
contratos; (iii) determinação do preço da transação; (iv) alocação do preço da transação à obrigação de desempenho previstas nos contratos e
(v) reconhecimento da receita quando a obrigação de desempenho é atendida. O modelo de cinco etapas estabelece que uma entidade deve reconhecer
receita quando a transferência de bens ou serviços prometidos a clientes em um valor que reflita a contraprestação que a entidade espera ter direito em troca
desses bens ou serviços.
Consolidado
2021
2020
Receita bruta
ACR
Leilão de Energia Reserva (LER)
87.629
87.689
Leilão de Energia Nova (LEN)
385.291
367.280
Provisão de ressarcimento (20 (c))
(192.724)
(91.598)
Leilões de Energia - Distribuidores de energia
522.038
498.445
Energia de curto prazo
72.489
55.296
874.723
917.112
ACL
Contratos bilaterais
1.677.580
1.601.669
Operações de trading
363.742
112.152
Partes relacionadas (Nota 23)
109.172
68.215
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)
22.670
18.066
2.173.164
1.800.102
Venda de energia
3.047.887
2.717.214
Instrumentos financeiros derivativos
(114.905)
(116.295)
Venda de crédito de carbono
17.028
–
Suprimento em regime de quotas - UHE Jaguari
–
7.190
Outras receitas
3.342
2.753
(94.535)
(106.352)
2.953.352
2.610.862
Deduções sobre a receita bruta
COFINS sobre receitas operacionais
(219.680)
(187.801)
PIS sobre receitas operacionais
(47.124)
(40.198)
Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos - CFURH
(37.618)
(51.389)
Pesquisa e Desenvolvimento - P&D
(15.706)
(15.098)
Quota para a reserva global de reversão - RGR
(1.773)
(2.579)
Taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica - TFSEE
(7.180)
(6.656)
Imposto sobre serviços - ISS
(157)
(84)
(329.238)
(303.805)
Receita líquida
2.624.114
2.307.057
12. Custos e despesas:
Controladora
2021
2020
Despesas gerais
Outras receitas
Despesas gerais
Outras receitas
e administrativas operacionais, líquidas
Total e administrativas operacionais, líquidas
Total
Indenização de seguro
–
46.253
46.253
–
–
–
Serviços de terceiros
(21.852)
(8.591)
(30.443)
(16.693)
–
(16.693)
Benefícios a empregados
(3.878)
–
(3.878)
(3.039)
–
(3.039)
Impostos, taxas e contribuições
(152)
(4.278)
(4.430)
(18)
–
(18)
Administradores
(2.701)
–
(2.701)
(4.205)
–
(4.205)
Depreciação e amortização
(3.604)
–
(3.604)
(377)
–
(377)
Venda de crédito de carbono
–
–
–
–
3.482
3.482
Outras despesas
(2.747)
(2.486)
(5.233)
(1.515)
(6)
(1.521)
(34.934)
30.989
(4.036)
(25.847)
3.476
(22.371)
Consolidado
2021
Custo com Custo com Despesas gerais
Outras receitas
Total
energia elétrica
operação e administrativas operacionais, líquidas
Energia comprada
(1.129.626)
–
–
– (1.129.626)
Repactuação de risco hidrológico
781.974
–
–
–
781.974
Depreciação e amortização
–
(552.596)
(10.132)
3.733
(558.995)
Reversão da provisão para litígios
–
–
–
425.693
425.693
Reversão (provisão) de impairment
–
–
–
(248.520)
(248.520)
Encargos da rede de uso elétrica
(199.109)
–
–
–
(199.109)
Serviços de terceiros
–
(22.881)
(65.998)
(8.591)
(97.470)
Benefícios a empregados
–
(23.835)
(61.003)
–
(84.838)
Baixa de depósitos judiciais
–
–
–
(60.256)
(60.256)
Serviços de operação e manutenção - O&M
–
(51.407)
–
–
(51.407)
Indenização de seguro
–
–
–
46.253
46.253
Amortização de ágio
–
–
–
(34.959)
(34.959)
Materiais, manutenção e conservação
–
(11.724)
(3.253)
–
(14.977)
Contratos futuros de energia
–
–
–
13.235
13.235
Administradores
–
–
(11.493)
–
(11.493)
Aluguéis e arrendamentos
–
(9.231)
(958)
–
(10.189)
Seguros
–
(4.972)
(4.390)
–
(9.362)
Impostos, taxas e contribuições
–
(1.199)
(3.578)
(4.278)
(9.055)
Reversão (provisão) para obrigações socioambientais
–
–
–
(7.607)
(7.607)
–
(4.831)
(7.792)
9.118
(3.505)
Outras (despesas) e receitas, líquidas
(546.761)
(682.676)
(168.597)
133.821 (1.264.213)
Saldo inicial do valor presente das obrigações
Custo do serviço corrente (c)
Custo do serviço passado
Juros sobre a obrigação atuarial (c)
Contribuições de participantes
Benefícios pagos pelo plano
(Ganhos)/perdas atuariais (d)
Obrigação total no exercício
Saldo inicial do valor justo dos ativos do plano
Juros sobre ativos do plano (c)
Contribuições de participantes
Contribuições do patrocinador
Benefícios pagos pelo plano
Rendimento dos ativos do plano (d)
Valor justo dos ativos dos planos
Total do passivo líquido

BSPS
7.145.620
–
–
451.340
–
(529.866)
(389.199)
6.677.895
(4.994.967)
(310.256)
–
–
529.866
(257.375)
(5.032.732)
1.645.163

BD
1.131.378
1.564
1.861
72.250
1.179
(63.747)
(76.142)
1.068.343
(947.860)
(60.327)
(1.179)
(527)
63.747
(26.676)
(972.822)
95.521

CV
172.399
188
–
10.982
–
(10.487)
(22.055)
151.027
(94.191)
(5.867)
–
(1.006)
10.487
(15.635)
(106.212)
44.815
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Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras da VTRM Energia Participações S.A.
Consolidado A consolidação pretende acontecer por meio de duas etapas principais as quais detalhamos nos tópicos seguintes. Operação VTRM: a) Incorporação
2020 reversa VGE: Em 03 de fevereiro de 2022 a VTRM incorporou de forma reversa a VGE e passou a deter os seguintes ativos após a incorporação:
(i) Participação de 50% do capital social da Pinheiro Machado, cujo ativo de geração inclui UHE Machadinho, correspondente a 100% das ações preferenciais
Custo com Custo com Despesas gerais
Outras receitas
Total de sua emissão; (ii) Participação de 66,6667% do capital social da CBA Energia, cujos ativos de geração incluem UHE Campos Novos e UHE Barra Grande,
energia elétrica
operação e administrativas operacionais, líquidas
Energia comprada
(609.489)
–
–
–
(609.489) correspondente a 100% das ações preferenciais de sua emissão; (iii) Participação de 66,6667% do capital social da Pollarix, cujos ativos de geração incluem
UHE Amador Aguiar I e II (Consórcio Capim Branco), UHE Picada, UHE Igarapava (Consórcio Igarapava) e UHE Campos Novos, correspondente a 100%
Depreciação e amortização
–
(522.896)
(8.844)
(77)
(531.817)
das ações preferenciais de sua emissão; (iv) Participação de 100% do capital social da Votener, correspondente a 16.438.442 quotas de sua emissão.
Reversão da provisão para litígios
–
–
–
266.644
266.644
Em consequência desta incorporação reversa, as 992.547.439 ações de emissão da VTRM e de titularidade da VGE foram canceladas e substituídas por
Reversão (provisão) de impairment
–
–
–
7.589
7.589
igual número de ações da VTRM e atribuídas à VSA, na qualidade de única acionista da VGE. Além disso, em razão dos ativos incorporados pela VTRM,
Encargos da rede de uso elétrica
(169.861)
–
–
–
(169.861)
foram emitidas 612.874.904 novas ações ordinárias da VTRM, também atribuídas à VSA (“Novas Ações VTRM”). O valor econômico atribuído (equity value)
Serviços de terceiros
–
(12.617)
(47.331)
–
(59.948)
aos Ativos da VGE (excluindo o valor da participação detida pela VGE na VTRM) foi de aproximadamente R$ 2,7 bilhões, o que correspondeu a um aumento
Benefícios a empregados
–
(24.123)
(48.028)
–
(72.151)
no capital social da VTRM de R$ 1,2 bilhões, correspondente ao valor contábil dos ativos incorporados na data-base da avaliação e, R$ 1,5 bilhões que foi
Baixa de depósitos judiciais
–
–
–
(63.284)
(63.284)
registrado como reserva de capital e cujos valores tiveram como base laudo de avaliação do valor justo dos ativos incorporados emitido por assessor
Serviços de operação e manutenção - O&M
–
(44.021)
–
–
(44.021)
independente. Abaixo segue resumo dos valores envolvidos na incorporação reversa e valor justo dos ativos detidos pela VGE:
Amortização de ágio
–
–
–
(34.848)
(34.848)
Valor
Incorporação reversa
Materiais, manutenção e conservação
–
(4.633)
(1.437)
–
(6.070)
Ativos remanescentes de VGE
1.262.087
PDV - Programa de demissão voluntária
–
(3.578)
(11.420)
–
(14.998)
Passivos remanescentes de VGE
(67.081)
Contratos futuros de energia
–
–
–
(21.444)
(21.444)
1.503.475
Valor justo econômico de VGE
Administradores
–
–
(12.970)
–
(12.970)
2.698.481
Aluguéis e arrendamentos
–
(7.867)
(1.643)
–
(9.510) b) Aporte de capital pelo CPP Investments: Ainda em 03 de fevereiro de 2022, houve aumento de capital social da VTRM no montante R$ 1,5 bilhão,
Seguros
–
(1.075)
(8.530)
–
(9.605) com a emissão de 365.803.013 novas ações, totalmente subscritas pelo CPP Investments, com integralização em moeda corrente nacional. Após a
Impostos, taxas e contribuições
–
2.737
(3.822)
–
(1.085) implementação da Transação VTRM, VSA e CPP Investments passaram a deter participações societárias de aproximadamente 54,2% e 45,8% no capital
Reversão (provisão) para obrigações socioambientais
–
–
–
(4.206)
(4.206) social da VTRM, respectivamente. Operação CESP: a) Registro da VTRM como companhia aberta e Listagem no Novo Mercado: Em 25 de fevereiro
Venda de crédito de carbono
–
–
–
3.482
3.482 de 2022, a Companhia obteve o registro de companhia aberta categoria “A” perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM” e “Abertura de Capital”) e
–
(10.353)
(7.029)
12.022
(5.360) teve deferido o pedido de listagem na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), com a admissão de suas ações à negociação no segmento especial do Novo
Outras (despesas) e receitas, líquidas
(779.350)
(628.426)
(151.054)
165.878 (1.392.952) Mercado (“Listagem no Novo Mercado”). A Listagem no Novo Mercado da Companhia está condicionada à eleição dos conselheiros independentes e dos
13. Resultado financeiro líquido: Política contábil: Receitas (despesas) financeiras: Compreendem principalmente os valores de juros sobre emprésti- membros do Comitê de Auditoria da VTRM e à operacionalização da Incorporação de Ações da CESP. b) Proposta de incorporação de Ações da CESP
mos e sobre aplicações financeiras, variações monetárias e descontos diversos que são reconhecidos no resultado do exercício pelo regime de competência. pela VTRM: Como ato subsequente à abertura de capital da VTRM, e de modo a permitir que os acionistas minoritários da CESP participem da “Nova VTRM”,
Controladora
Consolidado foi apresentada uma proposta para a incorporação de ações, com a incorporação da totalidade das ações de emissão da CESP pela VTRM, e consequente
2021
2020
2021
2020 atribuição, aos demais acionistas da CESP, dessas novas ações. Em 21 de outubro de 2021, o Conselho de Administração da controlada CESP a aprovou
a criação de um Comitê Especial independente da controlada CESP (“Comitê”) que, observadas as orientações previstas no Parecer de Orientação da
Receitas financeiras
Rendimento sobre aplicações financeiras
8.326
3.817
60.438
32.272 Comissão de Valores Mobiliários nº 35, teve por função negociar a operação de reorganização societária proposta de forma não vinculante pela VSA e pelo
Ajuste a valor presente da operação de alienação de investidas
22.387
–
22.758
3.132 CPP Investments para a incorporação da totalidade das ações de emissão da controlada CESP pela VTRM. O Comitê foi composto por: (a) um administrador
Atualização monetária sobre depósitos judiciais
–
–
9.221
7.623 escolhido pela maioria do conselho de administração da controlada CESP; (b) um conselheiro eleito pelos acionistas não-controladores da CESP; e (c) um
Atualização monetária sobre ativos
–
–
2.639
1.223 terceiro, administrador ou não, escolhido em conjunto pelos outros dois membros. O Comitê concluiu junto à Administração da VTRM as negociações da
136
46
23
54 relação de troca das ações de emissão da CESP por ações de emissão da VTRM no âmbito da incorporação de ações da CESP (“Relação de Substituição”),
Outras receitas financeiras
30.849
3.863
95.079
44.304 e submeteu, em 07 de janeiro de 2022, ao Conselho de Administração da CESP a recomendação acordada, de forma unânime, pelos membros do Comitê
Despesas financeiras
para a relação de substituição. A relação de substituição foi livremente negociada entre a Administração da VTRM e o Comitê e incluíram as seguintes
Juros sobre empréstimos e financiamentos
(1.464)
– (254.894) (227.464) premissas: (i) o valor econômico (equity value) atribuído aos ativos da VGE a serem contribuídos na VTRM - excluindo o valor da participação detida pela
Atualização monetária sobre debêntures
–
– (200.852)
(60.054) VGE na VTRM - foi de aproximadamente R$ 2,8 bilhões; (ii) os recursos em dinheiro a serem contribuídos pelo CPP Investments na VTRM foi de R$ 1,5 bilhão;
Atualização monetária sobre provisões para litígios
–
– (167.516) (315.757) (iii) o valor econômico (equity value) atribuído à VTRM - sem considerar a participação detida pela VTRM na CESP e os efeitos da operação - foi de
Atualização do saldo de benefícios pós-emprego
–
– (158.122)
(59.622) aproximadamente R$ 4,5 bilhões; (iv) o valor econômico (equity value) atribuído à controlada CESP foi de aproximadamente R$ 9,1 bilhões, equivalente a
Capitalização de juros sobre empréstimos - CPC 20
–
–
28.413
– aproximadamente R$ 27,93 por ação (independentemente da classe ou espécie e desconsideradas as ações em tesouraria); (v) para determinação dos
Prêmio de cláusulas contratuais - debêntures
–
–
(22.500)
– valores econômicos (equity value) indicados acima, foi considerada a data-base de 31 de dezembro de 2021 e utilizou-se a metodologia de fluxo de caixa
Apropriação de custos de captações
–
–
(13.739)
(26.333) descontado; e (vi) o valor do resgate das ações preferenciais resgatáveis no âmbito da incorporação de ações da CESP, no valor por ação da Companhia
Baixa de depósitos judiciais
–
–
(14.929)
(23.652) de R$ 0,40 e no valor total de aproximadamente R$ 78,5 milhões, considera a estimativa dos valores dos tributos a serem retidos, pela VTRM, dos
Ajuste a valor presente da operação de alienação de investidas
(10.455)
–
(11.009)
(1.208) investidores não residentes por força da operação. Assumindo as premissas acima e considerando a Relação de Substituição aprovada pelo Comitê e pelo
Ajuste a valor presente sobre obrigações socioambientais e desmobilização de ativos
–
–
(10.354)
(13.819) Conselho de Administração da CESP, na data de efetivação da incorporação de ações, os acionistas não controladores, recebem, para cada 1 ação de
Atualização monetária sobre acordos judiciais
–
–
(8.877)
(9.066) emissão da controlada CESP de sua titularidade, independentemente da espécie ou da classe: (i) 6,567904669174 novas ações ordinárias, nominativas,
Ajuste a valor presente sobre UBP
–
–
(5.631)
(6.791) escriturais e sem valor nominal da VTRM; e (ii) 0,095425888495 novas ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal da VTRM,
Atualização monetária sobre fornecedores
(3.457)
(617)
(3.457)
(617) compulsoriamente resgatáveis. Como a reorganização societária contempla a entrega, aos acionistas da controlada CESP, de ações preferenciais
PIS e COFINS sobre resultado financeiro
(393) (5.347)
(1.606)
(6.516)
compulsoriamente resgatáveis da VTRM, com base na relação de substituição e considerando o referido no valor total de aproximadamente R$ 78,5 milhões,
(556)
(51)
(17.053)
(15.811)
Outras despesas financeiras, líquidas
a VTRM passará a ter a seguinte estrutura societária final (sujeito à confirmação em razão do exercício do direito de retirada assegurado aos acionistas não
(16.325) (6.015) (862.126) (766.710)
controladores da CESP que não concordarem com os termos da presente incorporação de ações da CESP):
14.524 (2.152) (767.047) (722.406)
Acionistas
Quantidade de ações Participação
14. Eventos subsequentes: 14.1 Reorganização societária decorrente das Operações VTRM e CESP: Conforme mencionado no item 1.1.1 (g),
VSA
1.605.422.350
37,74%
a Votorantim S.A. e o CPP Investments anunciaram a intenção de consolidar ativos de energia no Brasil, com ações listadas no Novo Mercado da B3.
CPP Investments
1.358.350.459
31,93%
Como parte do processo de reorganização, as empresas do grupo Votorantim: CBA, Votorantim Cimentos e Nexa Resources assumiram a gestão de seus
1.289.736.569
30,32%
Outros acionistas
ativos de autoprodução de energia que anteriormente estavam sob administração da Votorantim Energia.
4.253.509.378
100,00%
Total
A seguir, um quadro ilustrativo de como aconteceu esta transação de reestruturação societária:
Em 15 de fevereiro de 2022, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária da controlada CESP (“AGE”), tendo sido aprovada, a realização da incorporação
da totalidade das ações de emissão da CESP por sua controladora VTRM, excluídas as ações que sejam de titularidade da VTRM, que estejam na tesouraria
da CESP ou que sejam objeto do exercício do direito de retirada dos acionistas da CESP (“Incorporação de Ações”), no contexto da reorganização societária.
A Incorporação de Ações é realizada nos termos do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da CESP - Companhia
Energética de São Paulo pela VTRM Energia Participações S.A.” (“Protocolo e Justificação”), celebrado entre CESP e a VTRM. Com a implementação da
Incorporação de Ações, a CESP passa a ser subsidiária integral da VTRM, com todas as ações de sua emissão detidas pela VTRM, e os acionistas da
Free Float
Companhia recebem, em substituição às ações incorporadas de emissão da Companhia de sua titularidade, conforme descrito anteriormente, sendo que as
Atual
da
CESP
Acordo de Acionistas
ações preferenciais resgatáveis serão compulsória e imediatamente resgatadas na Data do Fechamento (25 de março de 2022), com pagamento em
dinheiro aos acionistas em data a ser comunicada em aviso próprio (“Resgate”). c) Grupamento de ações: Em Reunião do Conselho de Administração
realizada em 23 de março de 2022, foi ratificado o desdobramento de ações da VTRM, uma das condições suspensivas previstas nos termos do Protocolo
e Justificação, proposto na AGE realizada em 15 de fevereiro de 2022, de modo que cada 4,253509378 ações da VTRM fossem agrupadas em 1 ação, sem
alteração da cifra do capital social da VTRM. Com isso, o capital social da VTRM passa a ser composto por 696.782.949 ações ordinárias, nominativas,
Nova
escriturais e sem valor nominal. Como consequência, em lugar da quantidade mencionada no item anterior, os acionistas não controladores da CESP
recebem para cada 1 ação de emissão da controlada CESP de sua titularidade, independentemente da espécie ou da classe: (i) 1,544114302635 novas
VTRM
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da VTRM; (ii) 0,022434625149 novas ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor
nominal da VTRM, compulsoriamente resgatáveis. d) Resgate de Ações Preferenciais da CESP e direito de retirada pelos acionistas não controladores:
Free Float
A VTRM realizará, contra a conta de reserva de capital, o resgate automático e compulsório da totalidade das ações preferenciais resgatáveis da CESP, com
Atual da CESP
pagamento em dinheiro, em momento imediatamente subsequente à sua emissão. Considerando a relação de substituição proposta e aprovada em
assembleia geral extraordinária da controlada CESP a respeito da incorporação de ações da CESP pela VTRM, foi assegurado aos acionistas da CESP que
não tenham aprovado a Incorporação de Ações, seja por rejeição, abstenção ou não comparecimento à AGE, o direito de se retirarem da Companhia, nos
Ativos da
Ativos da
termos dos artigos 137, 252, § 2º e 264, § 3º, da Lei das S.A.. Os acionistas puderam exercer o direito de retirada em relação à totalidade ou parte das ações
Votorantim
de emissão da CESP, das quais, comprovadamente, eram titulares, sob pena de decadência, no prazo de 30 dias, contados da publicação da ata da AGE,
VTRM¹
Energia¹
ou seja, até o dia 18 de março de 2022. Encerrado esse prazo de 30 dias, a Companhia apurou que nenhum acionista exerceu o direito de retirada e,
consequentemente, nenhum valor será pago pela Companhia a título de reembolso. Com isso, remanescem pendentes para a consumação da Incorporação
de Ações o implemento de determinadas condições suspensivas, incluindo, dentre outras condições usuais para este tipo de operação: (i) admissão de suas
ações à negociação no Novo Mercado, condicionado à implementação do resgate das novas ações preferenciais de emissão da VTRM.

Estrutura Atual

Estrutura Pós-Transação

50% 50%
VTRM

40%

60%

Diretoria
Fábio Rogério Zanfelice - Diretor Presidente

César Augusto Conservani - Diretor

Contador
Rafael Reva - CPF: 042.236.189-54 - CRC: PR-053271-O

As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras completas estão disponíveis eletronicamente no endereço https://ri.aurenenergia.com.br/. O referido relatório do auditor independente
sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 25 de março de 2022, sem modificações.

Paraná inicia segunda etapa da implementação
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Nesta semana, o Paraná
entra na segunda fase do programa Uma Abordagem Territorial dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A
primeira aconteceu entre 2019
e 2021 e levantou as ações
necessárias para o Estado alcançar os ODS. Esta segunda
envolve a implementação das
ações e será executada por
meio de reuniões online a partir da segunda-feira (28) e até
quinta (31). A abertura das
agendas foi realizada em uma
solenidade virtual.
Intitulada Fact-finding
Mission, ou missão de sondagem, esta nova fase inclui
eventos que terão como foco
entrevistas com atores-chave
de todos os setores da sociedade paranaense para levantamento das ações em prol dos
ODS que podem contribuir
para a aceleração da Agenda
2030 no Estado. Além de secretarias de Estado, serão entrevistados representantes do

setor privado, instituições federais, acadêmicos, representantes
de municípios, associações regionais de municípios e representantes da sociedade civil organizada.
A expectativa é que essa interlocução sirva para a priorização das recomendações feitas
pela OCDE na primeira fase do
programa, realizada entre 2019 e
2021 e, também, para a elaboração de um plano de trabalho de
implementação dos ODS em uma
perspectiva integrada com os diversos setores. Promovido pelo
Governo do Estado, por meio da
Superintendente Geral de Desenvolvimento Econômico e Social
(GDES), os quatro dias de evento consistem em sessões de
apresentações de projetos e de
entrevistas reservadas.
“Somos o único Estado que
tem conseguido implantar políticas públicas desenvolvidas
pelos países desenvolvidos.
Muitos dos índices da OCDE
mostram o Paraná, inclusive, à
frente. Essa é uma demonstração de que estamos no caminho
de busca pela qualidade de vida,

pelo desenvolvimento econômico, social e ambiental. Isso nos
deixa muito orgulhosos”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior, que preside o
Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social (Cedes).
A OCDE é uma organização
internacional integrada por países-membros que se empenham
em promover padrões internacionais que permeiam questões
econômicas, financeiras, comerciais, sociais e também ambientais.
O Paraná é o primeiro Estado brasileiro a fazer parte do Programa da OCDE, junto com outras nove regiões e cidades de
diferentes países, desde 2019. A
primeira fase do programa teve
como um dos resultados o relatório lançado em junho de 2021,
contendo recomendações ao
Governo do Estado para aceleração da implementação local da
Agenda 2030.
Além disso, o relatório destacou que energia sustentável,
proteção ambiental e redução de
desigualdades são alguns aspec-

tos que fazem do Paraná um
exemplo mundial no desenvolvimento sustentável.
O estudo “Uma Abordagem
Territorial para os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
no Paraná” foi lançado durante
a 4ª Mesa-Redonda da OCDE
sobre Cidades e Regiões para os
ODS, evento online realizado em
junho de 2021. A pesquisa analisou de que forma o Paraná aderiu e aplicou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ao
longo de dois anos e destacou,
ainda, que as políticas públicas
do Governo estão voltadas ao
desenvolvimento sustentável
desde a década de 1990.
Nos últimos anos, o Estado
passou a utilizar os ODS como
guia para melhorar as áreas da
saúde, educação e segurança,
além de diminuir a desigualdade
social entre diferentes partes do
território. Na parte ambiental, a
pesquisa também aponta que os
pontos fortes do Paraná são a
qualidade do ar, a preservação
da água e a proteção costeira.
Neste último quesito, por exemplo, o Estado supera as médias

da OCDE e do Brasil: enquanto
o Estado tem 51% das áreas costeiras protegidas, o País tem 36%
e a OCDE, 20%.
Outros destaques do Paraná
em comparação a outros estados
estão na educação, no mercado
de trabalho e em indicadores
econômicos, com uma performance que supera em mais de
70% a média brasileira. Grande
parte desses resultados é fruto
da atuação do Cedes, órgão responsável pela implementação da
Agenda 2030 no Estado. Além
do Paraná, também foram lançados relatórios sobre a província
de Córdoba, na Argentina, e da
cidade de Kitakyushu, no Japão.
Para implementar os objetivos da agenda no Estado, o Cedes criou a Estratégia Paraná de
Olho nos ODS, que tem como
foco o planejamento, a execução
e o monitoramento de políticas
públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável.
Entre as ações da Estratégia
estão o desenvolvimento de um
diagnóstico estadual e municipal, a captação de recursos e
prospecção de boas práticas

adotadas pelo mundo e a mensuração do retorno social das
ações realizadas através de indicadores globais.
Uma dessas ações foi citada como boa prática no estudo da OCDE: a parceria entre o
Cedes e o Tribunal de Contas
do Paraná para monitorar e
avaliar a incorporação dos
ODS no planejamento orçamentário do Estado. “Sabemos
o Paraná que queremos no futuro e estamos trabalhando
muito para chegar lá”, acrescentou a vice-presidente.
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável compõem
a Agenda 2030 – uma agenda
de desenvolvimento proposta
pela ONU em 2015 para guiar
boas práticas dos países para
os próximos 15 anos. Ela integra 17 objetivos, entre eles a
erradicação da pobreza, igualdade de gênero, energia renovável, educação de qualidade,
crescimento econômico. A proposta é que sociedade, empresas e governo atuem juntos
para cumprir os objetivos.
(AENPR)

Dólar tem primeira alta após oito Ministro reafirma compromissos do
quedas e fecha a R$ 4,77
Brasil para tornar-se membro da OCDE
Num dia de correção no
mercado internacional e em
meio a expectativas em torno
dos juros internos, a cotação
do dólar teve a primeira alta
após oito quedas consecutivas. A bolsa de valores caiu,
pressionada pela troca de comando na Petrobras.
O dólar comercial encerrou
a segunda-feira (28) vendido
a R$ 4,773, com alta de R$ 0,025
(+0,53%). A cotação chegou a
R$ 4,81 na máxima do dia, pouco antes das 12h, mas desacelerou durante a tarde.
Apesar do resultado, o dólar acumula queda de 7,43%,
em março, e de 14,41%, em
2022.
No mercado de ações, o dia
também foi marcado pela tensão. O índice Ibovespa, da B3,
fechou aos 118.738 pontos,
com recuo de 0,29%. O indicador chegou a cair 0,86% no

pior momento da sessão, por
volta das 11h20, e operou próximo da estabilidade durante a tarde, mas encerrou em baixa, influenciado pelas ações da Petrobras, as mais negociadas na bolsa.
Até o fechamento do mercado, a troca de comando do presidente da Petrobras, Joaquim
Silva e Luna, ainda não tinha
sido confirmada. Notícias sobre
a demissão, no entanto, começaram a circular perto do horário
de fechamento, influenciando as
ações da estatal.
As ações ordinárias da Petrobras (com direito a voto em
assembleia de acionista) caíram
2,97%. Os papéis preferenciais
(com preferência na distribuição
de dividendos) recuaram 2,41%.
O mercado financeiro global
teve um dia de correção. O dólar
valorizou-se em todo o planeta,
com os investidores apostando

que o Federal Reserve (Fed,
Banco Central norte-americano)
pode intensificar o ritmo de alta
dos juros por causa da guerra
entre Rússia e Ucrânia. Os preços internacionais do petróleo
caíram 7% após a China anunciar lockdown na região metropolitana de Xangai por causa do
aumento de casos de covid-19.
No mercado interno, declarações do presidente do Banco
Central, Roberto Campos Neto,
de que a autoridade monetária
pode encerrar o ciclo de alta dos
juros em maio pressionaram para
cima a cotação do dólar. Em evento no fim da semana passada, ele
disse que o BC poderia interromper a alta da Selic (juros básicos
da economia) quando a taxa chegasse a 12,75% ao ano, o que
está previsto para ocorrer na
próxima reunião do Comitê de
Política Monetária. (Agencia
Brasil)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, reafirmou na segunda-feira (28) os compromissos
do Brasil com as diretrizes da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico
(OCDE). Em reunião com o secretário-geral da entidade, Mathias Cormann, em Paris, Guedes
mencionou os esforços do governo para avançar no processo de adesão do país ao grupo,
que reúne as economias mais industrializadas do planeta.
Segundo o Ministério da
Economia, Guedes destacou que
a acessão do Brasil à OCDE contribuirá de forma positiva ao processo de modernização econômica e regulatória em curso no Brasil. O ministro apontou o trabalho realizado pelo Ministério da
Economia nas áreas tributária, financeira e de investimentos.
Em janeiro, a OCDE formalizou o convite para que o Brasil

faça parte da organização. Segundo o Ministério da Economia, o Brasil está em estágio
avançado de convergência com
a OCDE, tendo aderido a 104 dos
251 instrumentos normativos do
organismo internacional.
De acordo com a Secretaria
de Assuntos Internacionais da
pasta, o processo de adesão está
mais acelerado que o de outros
países convidados a integrar o
grupo ou que atuam como parceiros-chave, como Argentina
(51 instrumentos), Romênia (53),
Peru (45), Bulgária (32) e Croácia (28).
Há duas semanas, o governo anunciou a redução gradual
do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre o câmbio,
medida exigida dos países que
querem integrar a OCDE. O tributo será diminuído em etapas,
até ser zerado em 2028 para todas as operações cambiais.

Também em Paris, Guedes
reuniu-se com o secretário-geral da Câmara Internacional do
Comércio (CIC), John Denton.
No encontro, o ministro mencionou a tramitação da agenda de
reformas regulatórias e comerciais que pretendem diminuir a
burocracia e estimular o comércio exterior. Ele também destacou a entrada de investimentos
externos decorrente do programa de concessões. Segundo
Guedes, nos últimos três anos,
o país contratou R$ 1,1 trilhão
em investimentos privados
para as próximas décadas.
De acordo com o Ministério da Economia, Guedes informou que o Brasil continua
comprometido com o desenvolvimento sustentável e mantém o interesse em concluir e
assinar o Acordo de Comércio
Mercosul–União Europeia.
(Agencia Brasil)
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Aviso: As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas,
elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável. As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos: http://www.jornalodiasp.com.br | http://www.saraivari.com.br

Demonstrações de Resultados
para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Balanços Patrimoniais levantados em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais – R$)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos e contribuições a recuperar
Outros ativos circulantes
Total do ativo circulante
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
Impostos e contribuições a recuperar
Outros créditos
Despesas antecipadas
Investimentos
Imobilizado
Direito de uso em arrendamento
Total do ativo não circulante
Total do Ativo

31/12/2021

31/12/2020

472
710
18.852
49.904
5.255
75.193

28.482
7.333
45.649
33.130
7.376
121.970

65.089
16.333
47.312
1.371
73
65.089
127
7.188
73.281
145.685
220.878

55.493
14.989
38.866
1.466
172
55.493
127
11.929
101.532
169.081
291.051

Passivo e Passivo a Descoberto
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento mercantil – CPC 06 (R2)
Obrigações sociais e trabalhistas
Impostos e contribuições a recolher
Credores por recuperação judicial
Outros passivos circulantes
Total do passivo circulante
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Credores por recuperação judicial
Outros passivos não circulantes
Total do passivo não circulante
Passivo a Descoberto
Capital social
Prejuízos acumulados
Total do Passivo a Descoberto
Total do Passivo e Passivo a Descoberto

31/12/2021

31/12/2020

68.135
31.387
17.167
3.289
1.109
15.645
29.957
166.689

103.140
33.831
18.985
5.370
1.025
9.248
12.789
184.388

213.325
125.172
188.500
54.241
581.238

223.861
184.988
184.963
67.770
661.582

515.123
(1.042.172)
(527.049)
220.878

515.123
(1.070.042)
(554.919)
291.051

(Em milhares de reais – R$, exceto o lucro líquido por ação)
Receita Operacional Líquida
Custo das Mercadorias e dos Serviços Vendidos
Lucro Bruto
Despesas Operacionais
Vendas
Gerais e administrativas
Depreciações e amortizações
Outras despesas operacionais
Outras receitas operacionais
Lucro (Prejuízo) antes do Resultado Financeiro
Resultado Financeiro
Lucro (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício

(Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto quando indicado de outra forma)

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram preparadas conforme as Normas Internacionais de Relatório
Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e apenas essas informações,
estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da Administração do Varejo.
Na reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2022 foi autorizada a conclusão
e divulgação das presentes demonstrações contábeis, que contemplam, quando aplicável, os eventos
subsequentes ocorridos após 31 de dezembro de 2021.
2.2. Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados
instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos.
2.3. Moeda funcional e de apresentação
A moeda funcional e de apresentação utilizada nas demonstrações contábeis é o real (R$).
2.4. Principais fontes de julgamento e estimativas
A elaboração das demonstrações contábeis requer da Administração certos julgamentos e o uso de
premissas e estimativas com base na experiência e em outros fatores considerados relevantes, que
afetam os valores reportados de ativos e passivos, receitas e despesas e que podem apresentar resultados divergentes dos resultados efetivos.
As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente e os respectivos efeitos são
reconhecidos no exercício em que são revistas.
As informações sobre julgamentos relacionados às políticas contábeis adotadas que apresentam
efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis e incertezas sobre premissas e
estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste relevante no próximo exercício
estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
a) Perdas com créditos de liquidação duvidosa – nota explicativa nº 5
b) Perdas com obsolescência de estoques – nota explicativa nº 6
c) Impostos diferidos – nota explicativa nº 8
d) Redução aos valores de recuperação dos ativos – nota explicativa nº 7, 10
e) Programa de fidelização de clientes do Varejo – nota explicativa nº 12
f) Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas – nota explicativa nº 16
g) Valor justo dos instrumentos financeiros derivativos e não derivativos – nota explicativa nº 25
3. Principais Políticas Contábeis
As políticas a seguir são adotadas pelo Varejo e foram aplicadas de forma consistente para os exercícios
apresentados nas demonstrações contábeis.
a) Receitas operacionais
As principais receitas estão correspondem a venda de mercadorias e serviços.
A receita é reconhecida pelo valor que reflete a contrapartida que se espera ter o direito em troca da
transferência de mercadorias e/ou serviços para o cliente e sua contabilização é determinada de acordo
com o modelo de 5 (cinco) etapas, estabelecido pelo CPC 47 – Receita de Contratos com Clientes.
As vendas que resultam na concessão de bônus aos clientes do programa de fidelização do Varejo
(“Saraiva Plus”) são contabilizadas como receita diferida pelo valor da contrapartida recebida ou a
receber, na data das vendas, ajustado pela média da margem de venda. O reconhecimento da receita
diferida no resultado é realizado quando os créditos são resgatados pelos clientes e as obrigações
cumpridas e/ou por expiração do direito de uso dos pontos.
b) Transações e saldos em moeda estrangeira
As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional, utilizando-se as taxas
de câmbio vigentes nas datas das transações. Os saldos das contas de balanço são convertidos pela
taxa de câmbio vigente nas datas de encerramento dos exercícios. Os ganhos e as perdas de variação
cambial resultantes da liquidação dessas transações e da conversão de ativos e passivos monetários
em moeda estrangeira são reconhecidos no resultado.
c) Instrumentos financeiros
i) Ativos financeiros não derivativos – reconhecimento e desreconhecimento
Os ativos financeiros não derivativos são reconhecidos no balanço patrimonial somente quando o Varejo
se torna parte das disposições contratuais do instrumento.
O desreconhecimento de um ativo financeiro é realizado quando expiram os direitos contratuais, ou
quando são transferidos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro.
Ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial
se e, somente se, há o direito legal de compensar os valores e a intenção de liquidar em uma base
líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
ii) Ativos financeiros não derivativos – mensuração
Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado
Os ativos financeiros dessa categoria de instrumentos financeiros são aqueles classificados como
mantidos para negociação e designados no seu reconhecimento inicial como sendo mensurados pelo
valor justo por meio do resultado. A mensuração desses ativos é pelo valor justo e suas alterações,
assim como, os custos das transações são reconhecidos no resultado do exercício quando incorridos.
Empréstimos e recebíveis
Os ativos financeiros não derivativos dessa categoria de instrumentos financeiros são mensurados
inicialmente, pelo valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à
operação. Subsequentemente, esses ativos são mantidos pelo custo amortizado pelo método da taxa
efetiva de juros.
Caixa e equivalentes de caixa
Compreendem os saldos de caixa, bancos e de aplicações financeiras com vencimento original de
três meses ou menos a partir da data da contratação, utilizados na gestão das obrigações de curto
prazo. Esses ativos possuem liquidez e estão sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor.
iii) Passivos financeiros não derivativos – reconhecimento, baixa e mensuração
Os passivos financeiros não derivativos são reconhecidos no balanço patrimonial somente quando o
Varejo se torna parte das disposições contratuais do instrumento. Os passivos financeiros são desreconhecidos quando cessam ou são extintas as obrigações contratuais, pela retirada de uma das partes,
pelo cancelamento ou pelo vencimento.
Os passivos financeiros não derivativos são mensurados inicialmente, pelo valor justo acrescido dos
custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à operação. Subsequentemente, os passivos
financeiros são mensurados pelo custo amortizado através do método de taxa efetiva de juros.
d) Contas a receber de clientes e perdas esperadas com créditos de liquidação duvidosa
Registradas pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, líquidas de perdas esperadas
com créditos de liquidação duvidosa e dos créditos considerados irrecuperáveis.
As perdas esperadas para os títulos a receber, vencidos e a vencer e recebíveis de cartão de crédito
são estimadas com base na probabilidade de recebimento e levam em consideração em seu cálculo,
o histórico de perdas.
As contas a receber de clientes não são ajustadas a valor presente por apresentarem vencimento no
curto prazo e porque os efeitos não são relevantes nas demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
e) Estoques de mercadorias para revenda
Registrados pelo custo médio de aquisição e, quando aplicável, deduzidos de perdas com obsolescência
para ajustá-los ao valor líquido de realização, quando este for inferior.
As perdas com obsolescência do estoque de mercadorias para revenda do Varejo são estimadas e
reconhecidas para itens sem movimentação ou baixo giro, obsoletos e para os itens que não apresentarem condição de venda, mediante análises periódicas conduzidas pela Administração de acordo com
critérios estabelecidos na política interna para obsolescência de estoques.
f) Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, deduzido de depreciação acumulada e,
quando aplicável, de perdas para redução ao valor recuperável. A depreciação é calculada pelo método
linear às taxas que levam em consideração o tempo de vida útil-econômica dos bens (Nota explicativa nº
10). As instalações e benfeitorias nas unidades locadas do Varejo são depreciadas pelo prazo de locação,
ou pelo tempo de vida útil-econômica estimada dos bens, dos dois, o menor (Nota explicativa nº 10).
Os encargos financeiros dos empréstimos obtidos para expansão e reforma das lojas do Varejo não
estão incluídos no custo de aquisição dos itens do ativo imobilizado, dado que o tempo médio de montagem e abertura de uma loja é de aproximadamente três meses, não se enquadrando na definição

de ativo qualificável.
Os arrendamentos mercantis observam a norma requerida pelo CPC 06(R2) (Nota explicativa nº 11)
Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros
resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do
imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do
ativo, assim reconhecidos no resultado.
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento
de exercício e eventuais ajustes, quando aplicável, são reconhecidos como mudança de estimativas
contábeis.
g) Intangível
Adquiridos separadamente:
Ativos intangíveis com vida útil definida e adquiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido
da amortização e, quando aplicável, das perdas por redução ao valor recuperável. A amortização é
reconhecida linearmente com base na vida útil estimada.
Os gastos com cessão comercial pagos pelo Varejo quando da assinatura dos contratos de aluguéis
dos imóveis comerciais são considerados itens do ativo intangível na data de assinatura dos contratos.
A amortização é linear, pelo prazo de locação e não se aplica ao valor residual, quando existente.
Gerados internamente:
Os gastos com atividades de pesquisa, quando realizadas são reconhecidos como despesa no exercício
em que são incorridos.
O ativo intangível gerado internamente, resultante de gastos com desenvolvimento de software, é reconhecido somente se demonstradas cumulativamente as seguintes condições: (i) a viabilidade técnica
de completar o ativo intangível para que seja disponibilizado para uso ou venda; (ii) a intenção de se
completar o ativo intangível e usá-lo ou vendê-lo; (iii) a habilidade de usar ou vender o ativo intangível,
a geração de prováveis benefícios econômicos futuros e a disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros para completar o desenvolvimento; e (iv) a habilidade de mensurar, com confiabilidade,
os gastos atribuíveis ao ativo durante seu desenvolvimento.
O montante inicialmente reconhecido corresponde aos gastos incorridos desde quando o ativo intangível passou a atender aos critérios de reconhecimento. Subsequentemente, os ativos são registrados
pelo custo de formação, deduzido da amortização e, quando aplicável, da perda por redução ao valor
recuperável.
Baixa de ativos intangíveis
Um ativo intangível é baixado na alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes
do uso ou da alienação. Os ganhos ou as perdas resultantes da baixa de um ativo intangível, mensurados
como a diferença entre as receitas líquidas da alienação e o valor contábil do ativo, são reconhecidos
no resultado quando o ativo é baixado.
h) Avaliação do valor recuperável dos ativos
i. Ativos financeiros não derivativos
Ativos financeiros não classificados como ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, incluindo
investimentos contabilizados pelo método da equivalência patrimonial, são avaliados a cada data de
balanço para determinar se há evidência objetiva de perda de valor recuperável.
Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram perda de valor recuperável inclui:
• Inadimplência ou atrasos do devedor;
• Reestruturação de um valor devido à Controladora e o Varejo em condições que a Controladora e o
Varejo não considerariam em condições normais;
• Indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência;
• Mudanças negativas na situação de pagamentos dos devedores ou emissores;
• O desaparecimento de um mercado ativo para o instrumento;
• Dados observáveis indicando que houve um declínio na mensuração dos fluxos de caixa esperados
de um grupo de ativos financeiros.
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
O Varejo considera evidência de perda de valor de ativos, mensurados pelo custo amortizado, tanto
individualmente como em conjunto. Todos os ativos individualmente significativos são avaliados para identificar a perda por redução ao valor recuperável. Para os ativos que, individualmente, não apresentaram
perda de valor é realizada, então, a avaliação conjunta para identificação de qualquer perda, ainda não
identificada na avaliação individual. Para os ativos que não são individualmente significativos, a avaliação
é realizada em conjunto com base no agrupamento de ativos com características de risco similares.
Ao avaliar a perda por redução ao valor recuperável para o conjunto de ativos, o Varejo utiliza tendências históricas do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para refletir se
o julgamento da Administração sobre se as condições econômicas e de crédito atuais são tais que as
perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas tendências históricas.
Uma perda por redução ao valor recuperável é calculada como a diferença entre o valor contábil e o
valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros efetiva original do
ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão. Quando o Varejo
considera que não há expectativas razoáveis de recuperação, os valores são baixados. Quando um
evento subsequente indica uma redução da perda estimada, tal redução é revertida por meio do resultado.
ii. Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros do Varejo, exceto estoques e imposto de renda e contribuição social diferidos ativos, são revistos a cada data de encerramento do exercício para apurar se há
indicação de perda no valor recuperável. Se houver indicação de perda, o valor recuperável do ativo é
estimado e o valor contábil ajustado ao valor recuperável, se aplicável. No caso dos ativos intangíveis com
vida útil indefinida, o valor recuperável é testado anualmente, independentemente de indicação de perda.
Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados no menor grupo possível de
ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso contínuo (Unidades Geradoras de Caixa – UGCs),
majoritariamente independente das entradas de caixa de outros ativos.
O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre seus valores em uso ou seu valor justo menos
os custos necessários para vendê-lo. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados,
descontados ao seu valor presente com uso de uma taxa de desconto que reflete as avaliações atuais
de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da UGC.
Uma perda por redução ao valor recuperável de um ativo ou UGC é reconhecida se o valor contábil do
ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável.
Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado.
As perdas por redução ao valor recuperável dos ativos são revertidas somente na extensão em que o
valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou
amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida.
i) Empréstimos e financiamentos
Reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no momento do recebimento dos recursos, acrescido
dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis e, subsequentemente, mensurados pelo
custo amortizado utilizando o método de taxa efetiva de juros correspondente ao custo, acrescido de
encargos, juros e variações monetárias e cambiais previstos contratualmente, incorridos até a data de
encerramento de cada exercício pelo prazo de vigência dos contratos.
j) Custos de transações de captação de empréstimos e financiamentos
Os custos incorridos na captação de recursos com instituições financeiras são apropriados ao resultado
pela fluência do prazo de vigência da operação, com base no método de custo amortizado.
k) Provisões
A provisão é reconhecida mediante uma obrigação presente, legal ou construtiva, resultante de um
evento passado que demande uma saída provável de recursos financeiros para liquidar a obrigação,
cujo montante possa ser razoavelmente estimado no encerramento de cada exercício.
A provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas é registrada quando há uma obrigação presente
e a probabilidade de saída de recursos para liquidar a obrigação, sendo observada a natureza de cada
risco, com base na opinião dos assessores jurídicos do Varejo. Os fundamentos e a natureza da provisão
para riscos estão descritos na nota explicativa nº 16.
Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis e que haja expectativa de saída de caixa
não são reconhecidos, entretanto, são divulgados.
Os passivos são periodicamente avaliados para determinar se existem evidências de uma provável saída
de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar as obrigações.
l) Arrendamento mercantil – passivo de arrendamento
Os arrendamentos mercantis observam a norma requerida pelo CPC 06(R2) (Nota explicativa nº 11)
m) Imposto de renda e contribuição social – correntes e diferidos
• Correntes
As provisões para Imposto de Renda Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(“CSLL”) são calculadas de acordo com a legislação tributária vigente no País, pelas alíquotas vigentes
sobre o lucro real, apurado a partir do lucro líquido contábil ajustado pelas adições de despesas consideradas não dedutíveis e exclusões de receitas consideradas não tributáveis; e compensado por prejuízos
fiscais e bases negativas de contribuição social, limitada a 30% do lucro real apurado para o exercício.
• Diferidos
O IRPJ e a CSLL diferidos são calculados sobre prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL e sobre
diferenças temporárias do Varejo. O IRPJ e a CSLL diferidos ativos são reconhecidos no montante
provável em que os lucros tributáveis futuros serão suficientes para deduzir todas as diferenças temporárias, os prejuízos fiscais e as bases negativas de CSLL.
O IRPJ e a CSLL diferidos são calculados pelas alíquotas aplicáveis previstas no exercício quando
realizado o ativo ou liquidado o passivo sobre os quais são calculados. Os impostos diferidos são
reconhecidos como receita ou despesa e incluídos no resultado. A recuperação do saldo dos impostos
diferidos ativos é revisada no encerramento de cada exercício e, quando não for mais provável que
lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele,
o saldo do ativo é ajustado pelo montante estimado de recuperação.
Os ativos e passivos fiscais diferidos, representados pelo IRPJ e CSLL diferidos, são apresentados
compensados.
Os ativos fiscais diferidos são calculados com base em estudo sobre a expectativa de realização do
lucro tributável futuro, trazido a valor presente e deduzido de todas as diferenças temporárias. O cálculo
é anualmente revisado e aprovado pela Administração. As projeções dos resultados futuros consideram
as principais variáveis de desempenho da economia brasileira, o volume e o preço das vendas e as
alíquotas dos tributos.
n) Receita diferida – programa de fidelização de clientes
A receita de vendas obtida pelo programa de fidelização do Varejo é registrada na rubrica “receita diferida – programa de fidelização” pelo valor dos pontos acumulados, ajustado pela média da margem de
venda. A receita diferida é reconhecida no resultado pela efetiva utilização pelos clientes do seu direito
de uso dos créditos – Bônus, assim como, pela efetiva expiração do Bônus.
O valor de cada ponto é calculado com base na quantidade de pontos necessária para obtenção do
direito ao Bônus e ajustado pela média do custo da mercadoria vendida. De acordo com o regulamento
do programa vigente desde 16 de junho de 2017, os pontos conquistados por meio das compras têm
validade de 12 meses e a cada 500 pontos o cliente adquire o direito ao Bônus e recebe um voucher
no valor de R$10,00 para ser utilizado em até três meses como desconto em compras realizadas de
qualquer produto nas lojas e no comércio eletrônico do Varejo.
o) Benefícios a empregados
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensurados em uma base não descontada
e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado.
O passivo relacionado aos planos de bonificação em dinheiro ou participação nos lucros de curto prazo,

(49.418)
(26.510)
(19.142)
(89.199)
159.862
(24.407)
10.939
16.931
27.870
27.870

(113.147)
(59.572)
(43.138)
(275.849)
38.530
(453.176)
(377.085)
(29.988)
(407.073)
(407.073)

(Em milhares de reais – R$)
31/12/2021
27.870
27.870

Lucro (prejuízo) do exercício
Resultado Abrangente Total

31/12/2020
(407.073)
(407.073)

Demonstrações das Mutações do Passivo a Descoberto
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais – R$)
Capital
social
515.123
–
515.123
–
515.123

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Lucro do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2021

Prejuízos
acumulados
(662.969)
(407.073)
(1.070.042)
27.870
(1.042.172)

Total do Passivo
a Descoberto
(147.846)
(407.073)
(554.919)
27.870
(527.049)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais – R$)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
Caixa aplicado nas atividades de investimento
Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento
(Redução) Aumento do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa
Saldo inicial
Saldo final
(Redução) Aumento do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa

31/12/2021
12.096
(172)
(39.934)
(28.010)

31/12/2020
(15.906)
(519)
27.045
10.620

28.482
472
(28.010)

17.862
28.482
10.620

quando aplicável é reconhecido se houver uma obrigação legal ou construtiva de pagar esse valor em
função de serviço passado prestado pelo empregado, e ainda, se a obrigação puder ser estimada de
maneira confiável.
p) Remuneração baseada em ações
O plano de remuneração baseado em ações para executivos do Varejo, quando aplicável é mensurado
pelo valor justo dos instrumentos de patrimônio na data de outorga e registrado pelo método linear
como despesa no resultado durante o prazo no qual o direito é adquirido.
q) Apresentação do lucro líquido por ação
O resultado por ação é apresentado em básico e diluído, nos termos do pronunciamento técnico CPC
41 – Resultado por Ação (IAS 33) (Nota explicativa nº 25).
r) Receitas financeiras e despesas financeiras
O resultado financeiro compreende basicamente juros ativos de aplicações financeiras e impostos a
recuperar; e juros passivos e variações monetárias e cambiais de empréstimos e financiamentos e
impostos a recolher. Os juros são reconhecidos no resultado do exercício utilizando-se a metodologia
de taxa efetiva de juros e as variações monetárias e cambiais, de acordo com as taxas vigentes nas
datas de encerramento do exercício.
s) Novas normas e interpretações emitidas pelo IASB e CPC
Normas

Descrição

Vigência

Classificação de Passivos como circulantes ou Não
Circulantes

1/1/2023

Alterações à IAS 1
e Declaração de
Práticas IRFS 2

Divulgação de políticas contábeis.

1/1/2023

Alterações à IAS 8

Definição de estimativas contábeis

1/1/2023

Alterações à IAS 12

Tributos diferidos relacionados ativos e passivos decorrentes de uma única transação

1/1/2023

Alterações à IFRS 3

Referência à Estrutura Conceitual. Trata de esclarecimentos referentes a estrutura conceitual, sem mudanças relevantes. O Varejo avalia que não há impactos.

1/1/2022

Alterações à IAS 16

Imobilizado – Recursos Antes do Uso Pretendido.
Trata da proibição da dedução do custo do imobilizado
de qualquer venda de itens produzidos internamente
enquanto a empresa está preparando o ativo para o
uso pretendido. O Varejo avalia que não há impactos.

1/1/2022

Alterações à IAS 37

Contratos Onerosos – Custo de Cumprimento do Contrato. O Varejo está avaliando possíveis impactos.

1/1/2022

Alterações à IAS 1

4. Processo de Recuperação Judicial
A Administração da Companhia apresentou em 23 de novembro de 2018 pedido de recuperação judicial,
cujo Plano foi aprovado em AGE de 29 de agosto de 2018, como forma de enfrentamento dos impactos
da crise econômica sobre o mercado editorial. O pedido de recuperação foi deferido e a administradora
judicial nomeada em 26 de novembro de 2018. Em 1 de agosto de 2019, foi juntada ao processo a revisão
do Plano de Recuperação Judicial Original (“PRJ”), apresentado em 4 de fevereiro de 2019, tendo sido
homologado em 4 de setembro de 2019. Diante da recorrente dificuldade para geração de caixa das
atividades operacionais, agravada pelos impactos da pandemia do Coronavirus sobre o ciclo de vendas
do Varejo, com redução drástica do faturamento, a Administração da Companhia e do Varejo submeteu,
em 3 de julho de 2020, o Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial Original (Primeiro Aditamento ao
PRJ) à aprovação da Assembleia Geral de credores e à homologação judicial. O Primeiro Aditamento ao
PRJ, protocolado no dia 03 de julho de 2020 foi aprovado em Assembleia Geral de Credores realizada
em 26 de fevereiro de 2021 e homologado em 5 de março de 2021, pautado essencialmente, na concretização da alienação das UPI’s Lojas e Site, nos termos do Primeiro Aditamento ao PRJ. Como não
houve habilitação de interessados para a aquisição das referidas UPI’s, inviabilizando o cumprimento
das obrigações contidas no Primeiro Aditamento ao PRJ em 13 de setembro de 2021, a Companhia
apresentou o Segundo Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial (Segundo Aditamento ao PRJ),
que pormenoriza os meios de recuperação, é viável sob o ponto de vista econômico e está baseado
em laudos econômico-financeiro e de avaliação de bens e ativos subscritos por empresa especializada
e que prevê medidas para a reestruturação das dívidas, para a geração de fluxo de caixa operacional
para o pagamento da dívida, assim como, para a geração de recursos necessários à continuidade das
atividades, observando a nova realidade das Recuperandas, impactadas pela pandemia da COVID-19.
O Segundo Aditamento ao PRJ foi aprovado em Assembleia Geral de Credores realizada em 7 de março
de 2022 e será submetido à homologação judicial.
Como medidas para a liquidação de parte substancial do passivo estão previstas:
i) A reestruturação do passivo;
ii) A preservação de investimentos essenciais para a continuidade operacional; e
iii) A alienação de UPI’s: “Loja Shopping Ibirapuera” e “Direitos Creditórios” em processo competitivo,
nos termos do Segundo Aditamento ao PRJ para o levantamento de recursos, que serão destinados
ao pagamento de Credores e Credores Não Sujeitos.
Para o caso da alienação das UPI’s, há Proposta Vinculante apresentada pela Travessia Securitizadora
de Créditos Financeiros VIII S.A., assim definida como Primeiro Proponente e que garantirá a conclusão
do processo competitivo, fazendo jus aos direitos e prerrogativas, nos termos do Segundo Aditamento
ao PRJ (Nota explicativa nº 31).
Pagamento da dívida
Os Credores Trabalhistas receberão o valor de até R$ 160 por Credor Trabalhista, limitado ao valor total
do Crédito Trabalhista, acrescido de correção monetária de acordo com a variação da Taxa Referencial
desde a Homologação do Segundo Plano Aditivo até a data do efetivo pagamento, em até 12 (doze)
parcelas mensais, iguais e sucessivas. Há previsão de aceleração dos pagamentos após concluído o
processo competitivo de alienação da UPI Direitos Creditórios.
O pagamento aos Credores Quirografários (Classe III e IV) será feito mediante um pagamento inicial
de R$5 e para o saldo remanescente, estão previstas duas opções: i) Opção A – Conversão em ações,
que prevê um deságio de 80% dos créditos remanescentes; ou ii) Opção B – Reperfilamento, que prevê
um fluxo de pagamentos trimestrais para o período entre 2022 e 2048, com atualização monetária pela
Taxa Referencial e juros remuneratórios de 0,5% a.a..
Em 31 de dezembro de 2021, o montante da dívida consolidada ainda de acordo com o Plano Original,
está composto como segue:
Classes
Circulante Não Circulante
Total
Classe I Trabalhistas
4.198
1.137
5.336
24.166
330.847 355.013
Classe III e IV Quirografários e ME EPP
28.364
331.984 360.349
Total
Os empréstimos com o Banco do Brasil no montante de R$156.204 (R$142.221 em 31 de dezembro
de 2020) foram cedidos pelo Banco do Brasil para a Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros
VIII S.A. (Nota explicativa nº 28), estão incluídos na Classe III considerando a garantia pessoal outorgada pela Holding e são apresentados nas demonstrações na rubrica Empréstimos e financiamentos.
Movimentação no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021
Juros
31/12/2020 AVP Pagamentos incorridos Outros 31/12/2021
Divida
613.117
–
(1.219)
14.855
968
627.721
(276.685) 9.313
–
–
– (267.372)
Ajuste a valor presente
336.432 9.313
(1.219)
14.855
968
360.349
A íntegra do Segundo Aditamento ao PRJ aprovado com todas as disposições e condições estabelecidas
para o pagamento dos créditos da recuperação judicial da Companhia e do Varejo foram disponibilizadas na página de Relações com Investidores da Companhia (http://www.saraivari.com.br) e no site da
Comissão de Valores Mobiliários (http://www.cvm.gov.br).
5. Eventos Subsequentes
Em 4 de março de 2022, por meio de Escritura Pública de Cessão de Crédito, Direitos e Outras Avenças,
foram cedidos à Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A., pelo Banco do Brasil S.A.,
a totalidade dos créditos por ele detidos, contra a Companhia e o Varejo no processo de Recuperação
Judicial (Nota explicativa nº 12).
Em 7 de março de 2022, a Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A. apresentou Proposta
Vinculante para aquisição das UPI’s i) Loja Shopping Ibirapuera, pelo valor de R$29,0 Milhões; e ii)
Diretos Creditórios, pelo valor de R$54,3 Milhões; como Primeiro Proponente, nos termos do Segundo
Aditamento ao PRJ (Nota explicativa nº 30).
Em Assembleia Geral de Credores realizada em 7 de março de 2022 foi aprovado pelos Credores o
Segundo Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial (Nota explicativa nº 27).

Diretoria
Jorge Saraiva Neto – Diretor Presidente

31/12/2020
246.325
(170.234)
76.091

Demonstrações do Resultado Abrangente
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Resumidas para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020
1. Contexto Operacional
A Saraiva e Siciliano S.A. – em Recuperação Judicial (“Varejo”), é empresa do segmento de varejo de
produtos ligados a cultura, lazer e informação, controlada pela Saraiva Livreiros S.A. – em Recuperação
Judicial (“Controladora” ou “Companhia”), sociedade anônima brasileira de capital aberto, listada na
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, sob os códigos SLED3 e SLED4 e
no Nível 2 de Governança Corporativa. A Controladora detém 99,99% das ações ordinárias do Varejo.
O Varejo é sociedade por ações brasileira de capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, controlada pela Companhia, que detém participação direta de 99,99% de suas ações
ordinárias, com atividade preponderante no varejo de livros e artigos de papelaria. A comercialização
é realizada por meio do varejo eletrônico, de uma rede de 36 lojas e do seu próprio marketplace,
integrado ao e-commerce.
O Varejo e sua Controladora estão em processo de recuperação judicial, homologado em 4 de setembro de 2019. Em 3 de julho de 2020, submeteu o Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial Original
(Primeiro Aditamento ao PRJ) à aprovação da Assembleia Geral de Credores, tendo sido aprovado
em 26 de fevereiro de 2021 e homologado em 5 de março de 2021. Em 13 de setembro de 2021, o
Varejo e sua Controladora apresentaram nos autos do Processo de Recuperação Judicial, proposta
de Segundo Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial (“Segundo Aditamento ao PRJ”), aprovado
em Assembleia Geral de Credores realizada em 7 de março de 2022 e submetido à homologação
judicial. (Nota explicativa 27).
Em paralelo, o Varejo e sua Controladora mantém ativas as iniciativas do Plano de Ação aprovado pelo
Conselho de Administração, alinhado às pretensões do Segundo Aditamento do PRJ, que tem por
objetivo uma mudança estrutural de processos em todos os níveis de atividades, por meio da inserção
de uma cultura de restruturação e está baseado nos seguintes projetos em curso de implementação:
• Nova gestão de abastecimento
• Full e-commerce
• Otimização do Back-office
• Reestruturação do parque de lojas
Os projetos contribuirão para tornar o Varejo mais enxuto e eficiente sem comprometer a operação.
Impactos da COVID 19.
Com o arrefecimento dos casos de COVID-19, em decorrência do avanço da vacinação em massa, a
Administração do Varejo mantém apenas as medidas sanitárias exigidas pelos órgãos da administração pública e Ministério da Saúde, observando atentamente a todas as orientações e protocolos de
segurança definidos pelos governos estaduais. Os impactos trazidos para a operação em decorrência
das medidas de restrição adotadas ainda serão dimensionados pela Administração que continua
comprometida com a realização dos ajustes necessários para assegurar o sucesso da recuperação
judicial, mesmo diante das restrições impostas pela pandemia, procurando adaptar-se rapidamente às
alterações de cenários e confiando na recuperação do mercado de livros no Brasil e na Nova Saraiva
que está sendo construída e, assim, mantém seu otimismo acerca da sua capacidade de recuperação
e manutenção da atividade operacional.

31/12/2021
88.883
(53.537)
35.346

Contador
Oscar Pessoa Filho – Diretor Financeiro

Davi Hernandes Garcia – CRC 1SP 146.453/O-4

Relatório Resumido do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras completas estão disponíveis nos endereços eletrônicos informados nesta publicação resumida. O referido relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 28 de março de 2022, com abstenção de opinião devido é relevância do assunto, Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional e a homologação pelo Juízo no 2º Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ).
São Paulo, 28 de março de 2022.
RSM Brasil Auditores Independentes – Sociedade Simples – CRC 2SP 030.002/O-7
Luiz Claudio Fontes – Contador CRC 1RJ 032.470/O-9
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SAMM – SOCIEDADE DE ATIVIDADES EM MULTIMÍDIA LTDA.
CNPJ/ME Nº 10.665.151/0001-12
NIRE Nº 35.224.589.252
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA
EM 24 DE MARÇO DE 2022 - ÀS 09:00 HORAS
CERTIDÃO: Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
JUCESP - Certiﬁco o registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 143.490/22-9 em 28.03.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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(CATALOGO, LOCAL DE VISITAÇÃO, DESCRIÇÃO COMPLETA E FOTOS NO SITE)

15º VARA CÍVEL- FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPTIAL DO ESTADO DE
S Ã O PAU L O. E D I TA L d e C I TA Ç Ã O . P r a zo : 2 0 d i a s . P r o c . 0 1 0 0 8 0 2 85.2009.8.26.0100. A Dra. CINARA PALHARES. MM. Juíza de Direito da 15º
Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na
forma da lei. FAZ SABER a GLADIATOR COMÉCIO DE CIGARROS LTDA (CNPJ
05.936.014/00001-35) na pessoa de seu sócio Luiz Fernandes de Araújo
(RNE 5.767.667 –X ; CPF 487.995.728-34) que DIANA MARAIA ROCHA
DA SILVA ME lhe move ação de PROCEDIMENTO SUMÁRIO visando ser
declarada a inexistência de débito e cancelamento do protesto do título emitido pela ré( 9º cartório da Capital: Livro 3447-G: FLS 290, Nº 1217-6; de R$
296,96) a sustação da negativação no SCPC e SERASA e condenação da ré nas
verbas sucumbenciais, alegando que a ré entregou produtos em consignação,
que seriam pagos somente se vendidos; que jamais retornou e sobreveio o
protesto. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL
para que no prazo 15 dias, a fluir após 20 dias supra, CONTESTE o feito, sob
pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e ciente de que não
havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 31 de agosto de 2021.
29 e 30/03

EDITAL DE PROCLAMAS

Gustavo Augusto Magalhães
(Leiloeiro oficial JUCESP 1128)
) comunica que será realizado o
leilão de arte 25507 nos dias 29
de março e 02 de abril
www.gmleiloes.com.br
diretoria@gmleiloes.com.br
(11)944-350642 e Leilão 25964 no
dia
02
de
abril
www.arteabstrataleiloes.com.br
( 1 1 ) 2 5 8 9 - 1 5 2 2 ,
arteabstrataleiloes@gmail.com
EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0088118-79.2019.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 29ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniela
Dejuste de Paula, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Myung Soon Jyung, CPF 233.673. 558-01, que nos
autos da ação de Cumprimento de Sentença, movida
por Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec
Ltda, procedeu-se a penhora da quantia de R$
13.013,20, em contas bancárias de sua titularidade.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para
que, no pra- zo de 05 dias, que fluirá após do decurso
do prazo do presente edital, comprove a
impenhorabilida- de da referida quantia (art. 854, §
3º, do CPC), podendo, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentar impugnação (art. 525, §11, do CPC), após
o que, sem manifestação, referida quantia será
levantada pelo Autor. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 13 de dezembro de 2021.
29 e 30.03

Jornal
ODIASP

RICARDO NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo, República Federativa do Brasil, FAZ SABER a todos que o presente
edital virem e interessar possa que, por TRISUL FRESIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA foi apresentado, a esta Serventia, requerimento regularmente
prenotado sob nº 829.228 em 15 de julho de 2021, pelo qual, com fulcro na Lei 10.931
de 02/08/2004, pleitearam a retificação administrativa de área dos imóveis situados
na Rua Coronel Domingos Ferreira nºs 185/187, 195/199, 205, 209/213, 219 e Rua
João Antônio Pedroso nºs 55/49, 59, 46, 77, s/nº e 101 matrículas nºs 1.005, 222.685,
119.549, 136.162, 76.367, 7.780, 90.165, 218.548, 189.242, 118.518 e 93.881, desta
Serventia Predial. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa
alegar ignorância, é expedido o presente edital, pelo qual convoco os senhores Olga
Rodrigues Logelso e s/mdo João Logelso e Sidnei Rodrigues, CPF nº 204.152.068-04
e sua mulher Julia Montes Rodrigues, CPF nº 192.760.208-45, proprietários de frações
ideais do imóvel confrontante, situado na Rua João Antônio Pedroso nº 20, matriculado
sob nº 230.268, neste Registro, uma vez que os mesmos não foram localizados, nem
mesmo seus herdeiros e/ou inventariantes, notifico também todos os demais terceiros
interessados, para, querendo, apresentar impugnação ao presente pedido retificatório.
Pelo presente edital, fica avisado a quem se julgar prejudicado, que deverá dentro do
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ultima publicação deste, que será
levado a efeito por dois dias consecutivos em jornal de grande circulação, nesta
Capital, impugnar, com fundamentos de fato e de direito, contra a aludida retificação,
por escrito, perante o Oficial deste Registro Imobiliário, à Rua Jundiaí nº 50, 7º andar,
Jardim Paulista, das 9 às 16 horas. São Paulo, 23 de março de 2022.
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FORTE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 - NIRE 35.300.512.944
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DAS 174ª, 175ª, 176ª, 177ª, 178ª E 179ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA FORTE SECURITIZADORA S.A.
A FORTE SECURITIZADORA S.A., companhia securitizadora, com sede na Rua Fidêncio Ramos, 213, cj. 41, Vila Olímpia, CEP 04.551-010,
na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 12.979.898/0001-70 (“Securitizadora” ou “Emissora”), nos termos do Termo de
Securitização de Créditos Imobiliários das 174ª, 175ª, 176ª, 177ª, 178ª e 179ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários da Emissora (”Termo de Securitização”, “Emissão” e “CRI”, respectivamente), CONVOCA os titulares dos CRI (“Titulares de
CRI”) para participarem de Assembleia Geral (“AGTCRI” ou “Assembleia”), a ser realizada, em 1ª convocação, em 14 de abril de 2022, às
14h, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, administrada pela Emissora, conforme
Instrução Normativa CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”), cujo acesso deve ser feito por meio de link a ser encaminhado aos
Titulares de CRI habilitados, sem prejuízo da possibilidade de preenchimento e envio de instrução de voto a distância previamente à
realização do conclave nos termos da ICVM 625, para deliberar sobre os assuntos que compõem a seguinte Ordem do Dia: (i) a aprovação,
ou não, da ratificação dos atos praticados e das medidas adotadas pela Securitizadora no âmbito da cobrança das obrigações inadimplidas
pela Cedente e pelos Fiadores (conforme definidos no Termo de Securitização) (“Cobrança”), o que inclui, mas sem limitação: (a) a
ratificação da exigência da Recompra Compulsória realizada no dia 08 de fevereiro de 2022, devido ao fato de a Cedente ter incorrido na
Hipótese de Recompra Total dos Créditos Imobiliários prevista na Cláusula 7.3(b) do Contrato de Cessão em razão do descumprimento, pela
Cedente, da obrigação prevista na Cláusula 6.3.7. e 6.6.5. do Contrato de Cessão; (b) todos os atos da Securitizadora relacionados à
exigência da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários; (c) todos os atos da Securitizadora relacionados ao processo de Execução
de Título Extrajudicial ajuizada pela Securitizadora em face da Cedente e dos Fiadores, (que tramita perante a Vara Cível do Fórum Central
da Comarca da Capital de São Paulo/SP sob o nº 1010745-47.2022.8.26.0100 (“Execução”); (d) o provisionamento, na Conta
Centralizadora, do valor correspondente a R$500.000,00, para fins de pagamento de custos que seriam incorridos com a Cobrança e a
Execução; e (e) esclarecimento e ratificação do pagamento aos titulares dos CRI das 174ª, 175ª e 178ª Séries, realizado em 21 de março
de 2022, a título de amortização; (i) a prestação de informações a respeito dos CRI e do PS aos Titulares dos CRI; e (ii) a autorização, ou
não, para que o Agente Fiduciário e a Securitizadora pratiquem todo e qualquer ato, celebrem todos e quaisquer contratos, aditamentos ou
documentos necessários para a efetivação e implementação das matérias constantes da Ordem do Dia nos documentos relacionados aos
CRI. Informações Gerais: Quaisquer documentos e/ou informações relevantes relacionados à Ordem do Dia e que venham a ser obtidos
pela Emissora serão oportunamente disponibilizados nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora (www.fortesec.com.br) e
do Agente Fiduciário (www.vortx.com.br) aos Titulares de CRI, para suporte às discussões e deliberações acima descritas. Documentos de
Representação: A Assembleia será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams para aqueles Titulares de CRI que
enviarem para a Emissora, no endereço eletrônico gestao@fortesec.com.br, com cópia para o Agente Fiduciário, no endereço eletrônico
corporate@vortx.com.br e agentefiduciario@vortx.com.br, preferencialmente até 2 (dois) dias antes da data de realização da AGTCRI,
observado o disposto na ICVM 625, os seguintes documentos: a) quando pessoa física, cópia digitalizada de documento de identidade
válido com foto do Titular de CRI; b) quando pessoa jurídica, (i) último estatuto social ou contrato social consolidado, devidamente
registrado na junta comercial competente; (ii) documentos societários que comprovem a representação legal do Titular de CRI; e (iii)
documento de identidade válido com foto do representante legal; c) quando fundo de investimento, (i) último regulamento consolidado do
fundo; (ii) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos
societários que comprovem os poderes de representação em Assembleia Geral de Titulares de CRI; e (iii) documento de identidade válido
com foto do representante legal; e d) caso qualquer dos Titulares de CRI indicados nos itens (a) a (c) acima venha a ser representado por
procurador, além dos respectivos documentos indicados acima, deverá encaminhar procuração com poderes específicos para sua
representação na AGTCRI. Participação na Assembleia: A participação e votação dos Titulares de CRI se dará por meio da plataforma
eletrônica Microsoft Teams, devendo ser observados os procedimentos descritos abaixo. Para participar via plataforma eletrônica, os
Titulares de CRI interessados devem entrar em contato com a Emissora no e-mail gestao@fortesec.com.br, com cópia para ao Agente
Fiduciário, no e-mail corporate@vortx.com.br e agentefiduciario@vortx.com.br, para: (i) enviar os documentos de representação
necessários (especificando o nome da pessoa natural que estará presente pela plataforma eletrônica), em formato PDF; e (ii) receber as
credenciais de acesso e instruções para sua identificação durante o uso da plataforma. O acesso via plataforma eletrônica estará restrito
aos Titulares de CRI que se credenciarem, nos termos aqui descritos (“Titulares de CRI Credenciados”). Por questões operacionais,
recomenda-se que os Titulares de CRI Credenciados enviem e-mail e documentos, conforme instruções acima, com a antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia, ressalvado que, caso não seja possível o envio neste prazo, poderão
participar da Assembleia os Titulares de CRI que o fizerem até o horário estipulado para a abertura dos trabalhos. Os convites individuais
para admissão e participação na Assembleia serão remetidos aos endereços de e-mail que enviarem a solicitação de participação e os
documentos na forma referida no parágrafo acima (sendo remetido apenas um convite individual por Titular de CRI). Somente serão
admitidos, pelos convites individuais, os Titulares de CRI Credenciados e seus representantes ou procuradores (nos termos da Lei das
Sociedades por Ações). Caso determinado Titular de CRI não receba o convite individual para participação na Assembleia com até 24 (vinte
e quatro) horas de antecedência em relação ao horário de início da Assembleia, deverá entrar em contato com a Emissora pelo e-mail
gestao@fortesec.com.br ou pelo telefone (11) 4118-0614 ou com o Agente Fiduciário pelo e-mail corporate@vortx.com.br e
agentefiduciario@vortx.com.br ou pelo telefone (11) 4118-4235 com, no mínimo, 2 (duas) horas de antecedência em relação ao horário
de início da Assembleia para que seja prestado o suporte adequado e, conforme o caso, o acesso do Titular de CRI seja liberado mediante
o envio de novo convite individual. A Emissora recomenda que os Titulares de CRI acessem a plataforma eletrônica com antecedência de,
no mínimo, 5 (cinco) minutos do início da Assembleia a fim de evitar eventuais problemas operacionais e que os Titulares de CRI
Credenciados se familiarizem previamente com a plataforma eletrônica para evitar problemas com a sua utilização no dia da Assembleia.
A Emissora não se responsabiliza por problemas de conexão que os Titulares de CRI Credenciados venham a enfrentar ou por qualquer
outra situação que não esteja sob o controle da Emissora (e.g., instabilidade na conexão do Titular de CRI com a internet ou
incompatibilidade da plataforma eletrônica Microsoft Teams com o equipamento do Titular de CRI). Voto a Distância: Os Titulares de CRI
poderão optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente instrução
de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização
da Assembleia. A Emissora disponibilizará modelo de documento a ser adotado para o envio da instrução de voto a distância em sua página
na rede mundial de computadores (www.fortesec.com.br) e na página de rede mundial de computadores na CVM. A instrução de voto
deverá (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular de CRI ou por seu representante legal, de forma eletrônica, por meio de
plataforma para assinaturas eletrônicas, com ou sem certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil, (ii) ser enviada com a antecedência
acima mencionada, e (iii) no caso de o Titular de CRI ser pessoa jurídica, ser enviada acompanhada dos instrumentos de procuração e/ou
Contrato/Estatuto Social que comprove os respectivos poderes. Os termos ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não definidos terão
os significados a eles atribuídos no Termo de Securitização. São Paulo, 25 de março de 2022. FORTE SECURITIZADORA S.A.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
LEE FRANK ALEXIS TABARES GUTIERREZ E MARCIA GOMES DE SOUZA. ELE, DE
NACIONALIDADE VENEZUELANA,AUTÔNOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM , EX, NO DIA 01/06/1977,
FILHO DE JOSE RAFAEL TABARES E DE ZOILA IRAIDA GUTIERREZ DE TABARES. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, MANICURE, DIVORCIADA, NASCIDAEM ITABUNA, BA, NO DIA 24/
04/1979, FILHA DE ANTONIO SECUNDO DE SOUZA E DE MARLI DA CONCEIÇÃO GOMES.
JHUAN PABLO OLIVEIRA GONÇALVES SILVA E KEILA GISELI APARECIDA CLAPP. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, RECEPCIONISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO
DIA 23/12/2002, FILHO DE EVER TON GONÇALVES SILVA E DE MONICA OLIVEIRA. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA,AGILE MASTER, SOLTEIRA, NASCIDAEM MOGI DAS CRUZES, SP,
NO DIA 20/07/1995, FILHA DE VALDIR CLAPP E DE BENEDITA DE FATIMA FLORA CLAPP.
CARLOS ALMEIDA FERREIRA DE ANDRADE E ANA MARIA CHAVES. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MOTORISTA, DIVORCIADO, NASCIDO EM MALHADOR, SE, NO DIA 24/06/1966, FILHO
DE CANDIDO FERREIRA DE ANDRADE E DE MARISETE DOS ANJOS DE ANDRADE. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE LIMPEZA, DESQUITADA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 06/10/1966, FILHA DE PAULO CHAVES E DE JULIA VILA CHAVES.
JEFFERSON CARMO DA SILVA E ANA PAULA SANTOS OLIVEIRA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PINTOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 22/05/1989, FILHO DE JOSÉ
ANTONIO DA SILVA E DE VERALUCIA DO CARMO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR,
SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 04/03/1999, FILHA DE NEILTON DE OLIVEIRA
SOUZA E DE SANDRA DA SILVA SANTOS.
ADELSON SILVA LEANDRO E TICIANY AMANDA NUNES PROCÓPIO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA,TECNICO EM RADIOLOGIA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 22/12/
1984, FILHO DE OSCAR MARIANO PEREIRALEANDRO E DE DILZETE FERREIRASILVALEANDRO.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDAEM SÃO PAULO, SP, NO DIA
13/06/1987, FILHA DE FRANCISCO JOSÉ PROCÓPIO E DE MARIA JOSÉ NUNES PROCÓPIO.
GERSON DOS SANTOS E MATILDES CRUZ. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, , DIVORCIADO,
NASCIDO EM SANTA BÁRBARA D’OESTE, SP, NO DIA 02/11/1959, FILHO DE SEBASTIÃO DOS SANTOS
E DE LEONILDA PAES DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, , SOLTEIRA, NASCIDA
EM CALDEIRÃO GRANDE, BA, NO DIA 21/09/1962, FILHA DE QUINTINO CRUZ E DE ERONDINA
MARIA DE JESUS.
MACIEL ALVES DO NASCIMENTO E GABRIELA CELESTINA CONCEIÇÃO DA SILVA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA,APOSENTADO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA
19/06/1984, FILHO DE JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO E DE MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
NASCIMENTO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP, NO DIA 30/09/1981, FILHA DE E DE ZILDACONCEIÇÃO DA SILVA.
VANDEVAL SOBRAL E MARIA DE LOURDES SEVERO DE OLIVEIRA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTONOMO, DIVORCIADO, NASCIDO EM JUPI, PE, NO DIA 22/03/1973, FILHO DE
VALDEMAR ANTONIO SOBRAL E DE REGINA MARIA DE SOBRAL. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTONOMA, DIVORCIADA, NASCIDA EM JUREMA, PE, NO DIA 22/05/1969, FILHA DE
MANOEL SEVERO DE OLIVEIRA E DE LUIZA ANALIA DE OLIVEIRA.
MARIO PENALVA DA SILVA E GENITA ROSADE OLIVEIRA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
APOSENTADO, VIÚVO, NASCIDO EM INHAMBUPE, BA, NO DIA 20/01/1945, FILHO DE JOSÉ PENALVA
DA SILVA E DE EDELVIRA NUNES DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
APOSENTADA, SOLTEIRA, NASCIDA EM ALPERCATA, MG, NO DIA 16/01/1951, FILHA DE ALTIVO
ROSA DE OLIVEIRA E DE EURIDES BERNARDINA DO CARMO.
MATEUS JESUS DE OLIVEIRAE POLIANA DA SILVA SOUSA.ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
PEDREIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM COARACI, BA, NO DIA30/08/1990, FILHO DE E DE MARIA DE
FATIMAJESUS DE OLIVEIRA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA
EM ARARIPINA, PE, NO DIA 10/01/1990, FILHA DE FRANCISCO NEZINHO DE SOUSA E DE IRENISSE
MISAELDA SILVASOUSA.
RAFAEL INACIO NEVES DOS SANTOS E CAROLINNY RAMALHO SENA.ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, VIGILANTE, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 25/11/1995, FILHO DE
GIVANCARLOS NEVES DOS SANTOS E DE DINAINACIO DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, BOMBEIRACIVIL, SOLTEIRA, NASCIDAEM GUARULHOS, SP, NO DIA02/10/2002, FILHA
DE FERNANDO SENADE CARVALHO E DE TATIANA FIGUEIREDO RAMALHO.
VALDEMIR ARAUJO NASCIMENTO E MARIA DAS DORES FERREIRA CASSIANO. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, , SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA04/04/1983, FILHO
DE EDNALDO TRINDADE NASCIEMNTO E DE DAGMAR ARAUJO NASCIMENTO. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA,AJUDANTE GERAL, SOLTEIRA, NASCIDA EM MALACACHETA, MG,
NO DIA 30/12/1988, FILHA DE VITORINO FERREIRA DE FIGUEIREDO E DE CECILIA CASSIANO
DIAS.
SEBASTIÃO BARBOSA DE SOUZA E LUZINEIDE SANTOS SOUZA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, , SOLTEIRO, NASCIDO EM SURUBIM, PE, NO DIA 20/01/1964, FILHO DE LAERCIO
FELIPE DE SOUZAE DE LINDALVA BARBOSADE SOUZA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
, SOLTEIRA, NASCIDA EM INHAMBUPE, BA, NO DIA 17/05/1966, FILHA DE PEDRO ALEXANDRINO
DE SOUZA E DE MARIA RAIMUNDA SANTOS DE SOUZA.
DOUGLAS SOUSA CASTRO E SUZANA MARIA OLIVEIRA FIGUEIREDO. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, TECNICO DE MANUTENÇÃO, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA
18/01/1994, FILHO DE DOMINGOS ROCHA CASTRO E DE ADILINA SOUSA NASCIMENTO CASTRO.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, , SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 23/10/
1999, FILHA DE FLORENCIO JOSE FIGUEIREDO E DE MARIA NILZA OLIVEIRAPATROCINIO.
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DISTRITO DE JD. SÃO LUÍS
OFICIAL - DRª EVANICE CALLADO RODRIGUES DOS SANTOS
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
GUSTAVO MOURA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 17/06/1993, PRODUTOR
AUDIOVISUAL, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE GENIVALDO MISSIAS DA SILVA E DE RAIMUNDA MOURA DA SILVA; E BIANCA DOS
SANTOS,BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 25/06/1991, JORNALISTA, NATURALDE SÃO PAULO
- SP, RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉALVES DOS SANTOS NET O
E DE NEIDE PEREIRA DOS SANTOS.
JOSEMAR BARRETO DE ALMEIDA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 23/04/1975,
COZINHEIRO, NATURAL DE MACAJUBA - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE JOSÉ PAMPONET DE ALMEIDA E DE GUIOMAR BARRETO DE ALMEIDA; E TELMA
GONÇALVES SOUSA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 19/09/1980, DIARISTA, NATURAL DE
RUY BARBOSA- BA, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ SOUSA DA
SILVA E DE DUCÉLIAGONÇALVES DASILVA.
BRUNO LÔBO DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDOAOS 16/11/2004, APRENDIZ EM
ESPORTES, NATURAL DE ITAPECERICA DA SERRA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE FRANCISCO FIRMINO DOS SANTOS E DE MARIA DAS GRAÇAS LÔBO; E
RAQUEL ELEAKIM SOUZA DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 24/06/2001,
VENDEDORA, NATURAL DE ITAPECERICA DA SERRA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO - SP, FILHA DE LEANDRO JOSÉ SILVA E DE ELIANE DE SOUZASILVA.
RUBENS SOUZA BISPO DA CONCEIÇÃO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 22/05/1980,
COMERCIANTE, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE ERONIDES BISPO DA CONCEIÇÃO E DE MARIA MODESTA DE SOUZA; E ELIZANGELA
PEREIRADA SILVA,BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 27/03/1979,AÇOGUEIRA, NATURAL
DE ITAPIPOCA- CE, RESIDENTE E DOMICILIADAEM SÃO PAULO - SP, FILHADE MANOEL FERREIRA
DA SILVAE DE LUZANIRA PEREIRA DA SILVA.
EDGAR MOREIRADE SANTANA,BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDOAOS 27/04/1962, VENDEDOR,
NATURALDE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DEANTONIO
PATRIARCA DE SANTANA E DE ALICE MOREIRA DE SANTANA; EIRACEMA KOSIUR,BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDAAOS 18/05/1962, VENDEDORA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE AGOSTINHO KOSIUR E DE VITALINA DE ARAUJO
KOSIUR.
GUSTAVO GOMES DE SOUZA,BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 06/08/1982, CORRETOR
DE SEGUROS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE CAETANO GOMES DE SOUZA E DE MARIA DAS MERCÊS CARVALHO DE SOUZA; E
RENATA COSTA LIMA,BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 21/05/1982, PSICÓLOGA, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ROQUE COSTA
LIMA E DE MARLENE FRANCISCA LIMA.
THIAGO SECCO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 28/06/1980, BANCÁRIO, NATURAL DE
SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ ANTONIO
SECCO E DE MARIADO CARMO SECCO; E ANA PAULA SANTOS BARBOSA, BRASILEIRA, SOLTEIRA,
NASCIDA AOS 16/01/1983, COMERCIANTE, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ANTONIO GOMES BARBOSAE DE MARIA JOSE DOS
SANTOS BARBOSA.
MARILSON JOSÉ DE SOUSA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 15/01/1989, GARÇOM,
NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOÃO
JOSÉ DE SOUSA E DE MARIA LEDA DE SOUZA; E TÁBATA DA SILVA SANTOS, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA AOS 03/02/1994, CONSULTORA SENIOR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ANTONIO FRANCISCO ROQUE DOS
SANTOS E DE ELIANA DA SILVA DOS SANTOS.
BELARMINO FREITAS DASILVA,BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 23/11/1964, VIGILANTE,
NATURAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE - MG, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE CICERO NUNES DA SILVA E DE NAIR FREITAS DA SILVA; E MARIADALVA DA SILVA ,
BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDAAOS 10/09/1964, DO LAR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSE SATURNINO DA SILVA E DE
MARIA SOUZADA SILVA.
RODRIGO CASIMIRO BARBOSA,BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDOAOS 27/01/1990, MOT OBOY,
NATURAL DE SÃO VICENTE - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE
ADENILDOAMORIM BARBOSA E DE MARCILENI CASIMIRO DASILVABARBOSA; E JULIANAGOES
DEAGUIAR, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 07/06/1988, DO LAR, NATURAL DE IGUAPE - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE EDSON GODOI DE AGUIAR E DE
ROSANA CRUZ DE GOES.
MICHAEL DOUGLAS SANTOS LIMA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 19/07/1995,
DESENVOLVEDOR DE SOFTWARE, NATURAL DE FORTALEZA- CE, RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE FRANCISCO ANTONIOALVES DE LIMAE DE OSIMARY NASCIMENTO
DOS SANTOS; E DANIELA FERREIRA ARCANJO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 02/02/
1999, ANALISTA DE QUALIDADE DE SOFTWARE, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE GERALDO GARCIARAFAELARCANJO E DE MARIA
APARECIDA FERREIRAARCANJO.

FLÁVIO LUIZ DA PAIXÃO ARAÚJO E ESTEFANI GISELE DE LIMA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, ENCANADOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM PETROLINA, PE, NO DIA07/06/1997, FILHO
DE FRANCINALDO DE SOUZA ARAUJO E DE MARIA DAS DORES DA PAIXÃO. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 14/03/
2001, FILHA DE OZIEL PAULO DE LIMA E DE FABIANA SEVERINA DE LIMA.

JOSÉ ROBERTO DA COSTA BARREIROS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 27/09/1982,
BANCÁRIO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE JOSÉ DA COSTA BARREIROS E DE MARIA DA CONCEIÇÃO MERELES BARREIROS; E
ROSINEIDE PINHEIRO SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 07/05/1994, BANCÁRIA,
NATURAL DE SALVADOR - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRASILVA E DE GILDA DE JESUS PINHEIRO.

RENATO PEREIRA RODRIGUES GUEDES E PRISCILAAPARECIDASANT OS SOARES. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, PROMOTOR DE VENDAS, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO VICENTE,
SP, NO DIA 28/02/1984, FILHO DE CRISTIANO RODRIGUES GUEDES E DE IZETE APARECIDA
PEREIRA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, RECEPCIONISTA, SOLTEIRA, NASCIDA EM
SANTOS, SP, NO DIA13/05/1985, FILHA DE JOSÉ SOARES DE OLIVEIRAE DE MARIAJOSÉ SANTOS
VIEIRA.

EDUARDO MORAIS DE JESUS,BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 07/01/1998, OPERADOR
DE ESTACIONAMENTO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE ROMILDO FRANCISCO DE JESUS E DE MARIA APARECIDADE LIMAMORAIS;
EFLÁVIA DOS ANJOS SOUSA,BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 19/07/1998,ANALISTAFISCAL
JUNIOR, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA
DE ELADIO FRANCISCO DE SOUSA E DE ABELITA DOS ANJOS SOUSA.

CAIQUE BARBALHO GONÇALVES E JAQUELINE DEBORA GONÇALVES DO CARMO. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA,AGENTE DEATENDIMENTO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 16/11/1995, FILHO DE EMANUEL SILVAGONÇALVES E DE MARIAOZENI TELES BARBALHO.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, , SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 15/03/
1998, FILHA DE MARCO LOPES DO CARMO E DE DERLUCIA GONÇALVES DA SILVA.

JESSÉ DIAS SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDOAOS 07/04/1993, CARTEIRO, NATURAL DE
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE
MARIADA GLÓRIA DIAS; E PRISCILA GONÇALVES DE JESUS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA
AOS 25/02/1986, ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE NAIR GONÇALVES DE JESUS.
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MARCOS SANTOS DE SANTANA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDOAOS 17/11/1986, PEDREIRO,
NATURAL DE SURUBIM - PE, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE MARIA
DE LOURDES SANTOS DE SANTANA; E JACQUELINE FERNANDES DOS SANTOS, BRASILEIRA,
DIVORCIADA, NASCIDA AOS 28/01/1981, DO LAR, NATURAL DE ITABUNA - BA, RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE EDIVALDO CECILIO DOS SANTOS E DE ZILDETE
FERNANDES DOS SANTOS.
EDUARDO FRANCISCO ALVES, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 16/11/1990, AUXILIAR
DE PRODUÇÃO, NATURALDE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE APARECIDO CAJUEIRO ALVES E DE MARIA FRANCISCAALVES; E GENILDA BATISTA
SILVA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, NASCIDA AOS 21/01/1985, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
NATURAL DE JABOATÃO - PE, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHADE GILMAR
BATISTA SILVA E DE ROSA MARIA DE BARROS.
JOSÉ FABIANO AMARAL DASILVA,BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 05/11/1977, CHAPEIRO,
NATURAL DE IGUARACI - PE, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ
ALFREDO DA SILVA E DE MARIA DE FATIMA AMARAL DA SILVA; E ELISANJA LOURENÇO DO
NASCIMENTO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 27/04/1981, DO LAR, NATURALDE EXU - PE,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE VICENTE LOURENÇO DOS SANTOS
E DE MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS.
THIAGO ALEXANDRE DE SOUZAARAGONE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 08/02/2000,
ANALISTA DE TECNOLOGIA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE MARCELO ARAGONE E DE PATRICIA MARIA DE SOUZA; E GRAZIELLA
ALVES DO NASCIMENTO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 01/05/2000, ESTAGIÁRIA, NATURAL
DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ TELVANI DO
NASCIMENTO E DE MARIA DA GLORIAALVES.
ALEXSANDRO FELIPE DA SILVASANT OS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 05/08/1994,
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NATURAL DE DIADEMA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO - SP, FILHO DE JAIME FELIPE DOS SANTOS E DE JACIRENE FRANCISCADA SILVA; E
MILENADE JESUS SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 11/01/1994,ATENDENTE, NATURAL
DE SENHOR DO BONFIM - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JILDAZIO
MORAES DA SILVA E DE SILENE DE JESUS.
ÉMERSON ANDRÉ DA COSTA,BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 08/10/1991, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, NATURAL DE ITAPORANGA - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO
- SP, FILHO DE JOÃO APARECIDO DACOSTA E DE MARIAAPARECIDA BUENO; EELANE OLIVEIRA
SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 28/12/1991,AUXILIARADMINISTRATIVO, NATURAL
DE BOA NOVA - BA, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE EROTILDES
FRANCISCO DOS SANTOS E DE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS.
KELSION ENEIAS MARTINEZ DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 14/01/1992,
ASSESSOR DE INVESTIMENTOS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM
ITAPECERICADA SERRA- SP, FILHO DE ENEIAS FERREIRADASILVAE DE REGINASILVIA MARTINEZ
DA SILVA; E BARBARA SANTOS GONÇALVES, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 12/04/1994,
ANALISTADE RECURSOS HUMANOS, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE PAULO JOSÉ DE MOURAGONÇALVES E DE MARISA MARIA DOS
SANTOS GONÇALVES.
LEANDRO WERNECK RODRIGUES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 08/10/1990,
MOTORISTA DE APLICATIVO, NATURALDE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO - SP, FILHO DE WALDIR RODRIGUES VICENTE E DE ELISABETH DA SILVA WERNECK
RODRIGUES; E CRISLAINE ANDRESSACHIGUEIRA DE GOIS,BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA
AOS 18/11/1995, CIRURGIÃ DENTISTA, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO - SP, FILHADE LINEU ANTONIO DE GOIS E DE CRISTIANE CHIGUEIRA DE GOIS.
LEONARDO JOSÉ DE MOURA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 14/03/1999, AUXILIAR
MECÂNICO, NATURAL DE GRAVATÁ - PE, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO
DE JOSÉ ANTONIO DE MOURA E DE MARIA JOSÉ DA SILVA; E ANDRESSA CRISTINA NEIVA DA
SILVA,BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 07/04/2001, ATENDENTE, NATURALDE ANANINDEUA
- PA, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE CÁSSIO CLAYSON LAMEIRADA
SILVA E DE ADRIANA CRISTINA NEIVA DA SILVA.
PATRICK NOGUEIRADE FARIAS,BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDOAOS 11/01/1993, CONSULTOR
TECNOLÓGICO, NATURAL DO RIO DE JANEIRO - RJ, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO
- SP, FILHO DE SERGIO ANTONIO PESSOA DE FARIA E DE MARGARETE MENEZES NOGUEIRA;
E ESTEFANIAMOTA PAGANINI,BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 17/07/1992, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, NATURAL DE PLANALTINA - GO, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO
- SP, FILHA DE STEF WILSON PAGANINI E DE CREUZA MARIA DA MOTA.
MARLON ARAUJO ANDRADE, BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO AOS 15/06/1988, OPERADOR
DE CAIXA, NATURAL DE NORDESTINA - BA, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE MANOEL ANDRADE E DE MARIAALVES DEARAUJO; E SIONE DOS SANTOS, BRASILEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDAAOS 08/02/1980, ATENDENTE, NATURAL DE IBIRATAIA - BA, RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ROSA NICÉLIA DOS SANTOS.
LUCAS LEITE DO NASCIMENTO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDOAOS 04/10/1996, SECURITÁRIO,
NATURALDE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE WILSON
VICENTE DO NASCIMENTO E DE ELISANGELA DULCINEIA LEITE; E FERNANDA VITORIA DOS
SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 27/10/2000, MASSOTERAPEUTA, NATURAL DE
SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSE EVERALDO
JORGE DOS SANTOS E DE GILVANDETE VIT ORIO DOS SANTOS.
BRENO DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 12/08/1995, ENGENHEIRO DE
PRODUÇÃO, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP,
FILHO DE ELCIO DOS SANTOS E DE CINTIA CANDIDO SILVA DOS SANTOS; E NATALIA DIAS DA
SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 13/05/1991, PSICÓLOGA, NATURAL DE SÃO PAULO
- SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOÃO PEREIRA DASILVA E DE
CLEIDE MARIA DIAS DA SILVA.
STIVEN BELFORT PEÑAMIRANDA, BOLIVIANO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 06/04/1983, MÉDICO,
NATURAL DA BOLÍVIA, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE ERNESTO
FELIX PENA QUINTANILLAE DE ALEJANDRINAMIRANDA GARCIA; E SUZANA DE MORAES ESTEVES
MANZANO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDAAOS 18/12/1995, ENFERMEIRA, NATURAL DE SANTO
ANDRÉ - SP, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE CESAR LUIZ MANZANO
E DE MARIA REGINA DE MORAES ESTEVES E MANZANO.
DENIS DE CARVALHO TENORIO,BRASILEIRO, DIVORCIADO, NASCIDOAOS 26/09/1989, ANALISTA
CONTÁBIL, NATURAL DE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO
DE ROBERTO BELO TENORIO E DE TANIA MARIADE CARVALHO; E CARINE MESSIAS PESSOAS,
BRASILEIRA, SOLTEIRA, NASCIDA AOS 28/12/1994, JORNALISTA, NATURAL DE DIADEMA - SP,
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE CLAUDINEI RAMALHO PESSOAS E DE
ESTELA MARES MESSIAS SILVA.
SERGIO FERREIRA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO AOS 30/09/1974, PROFESSOR,
NATURALDE SÃO PAULO - SP, RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO - SP, FILHO DE GENESIO
FERREIRA DA SILVA E DE MARIA DA SILVA; E RAQUEL BELIZIÁRIO, BRASILEIRA, SOLTEIRA,
NASCIDA AOS 28/09/1982, FARMACÊUTICA, NATURAL DE SÃO VICENTE - SP, RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO - SP, FILHA DE ADÃO PEDRO BELIZIARIO E DE MARIADO SOCORRO
BELIZIARIO.
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Saiba como o preço do combustível
impacta na tarifa de ônibus em SP
SEGURO AGROPECUÁRIO
Ajunta diretiva da Associação Latino-Americana para o Desenvolvimento do Seguro Agropecuário (Alasa) divulgou dia (24),
na Cidade do México, a escolha do Brasil como sede em 2024
do próximo Congresso Internacional da entidade, que ocorre a
cada dois anos. A escolha pelo Brasil ocorreu com a apresentação dos principais apoiadores do evento, como o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) e a Federação Nacional das
Empresas de Resseguros (Fenaber).
AQUICULTURA
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE) realizaram, no Palácio do Itamaraty, Seminário sobre Aquicultura Sustentável no Brasil e no Paraguai. O evento reuniu autoridades
dos dois países, especialistas e produtores. Na abertura do evento, a ministra Tereza Cristina destacou que, nos últimos anos, o
Mapa e demais órgãos federais alteraram e ajustaram normas
que garantem segurança jurídica para que os aquicultores possam produzir em águas da União.
VISITA
Ranil Jayawardena, ministro de Comércio Internacional do
Reino Unido, viu de perto os resultados que a pesquisa científica brasileira tem gerado para a agropecuária. Em visita à Unidade de Referência Tecnológica de Integração Lavoura-PecuáriaFloresta (ILPF), implantada na Embrapa Cerrados (DF) há 14
anos, o ministro pôde verificar o potencial dessa tecnologia.
COOPERAÇÃO
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) e o Ministério da Economia (ME) assinaram um Termo
de Cooperação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) para o estabelecimento de uma linha de crédito no valor
de US$ 1,2 bilhão. Os recursos serão destinados prioritariamente
para projetos de desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas agropecuárias.
HOMENAGEM
Membros da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) receberam, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para um balanço da gestão frente ao MAPA, nos últimos três anos. Além de
lembrarem as melhorias realizadas, os presentes enalteceram a
perseverança da ministra como fator fundamental para o desenvolvimento do agro e do Brasil. Para o presidente da FPA, deputado federal Sérgio Souza (MDB-PR), todos os avanços consolidados no setor agropecuário brasileiro possuem a participação
efetiva da ministra Tereza Cristina.
MILHO
O vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, Sérgio Bortolozzo, vai permanecer à frente da Câmara Setorial do Milho e
Sorgo, ligada ao Ministério da Agricultura (Mapa), responsável
pelas principais discussões e políticas voltadas a estas cadeias
produtivas. O mandato de Bortolozzo como presidente da Câmara foi renovado até 20 de janeiro de 2024.
FORUM
O 1º Fórum “O Vale” de Democracia, realizado em São José
dos Campos, foi acompanhado pelo Secretário de Agricultura e
Abastecimento de SP, Itamar Borges, e pelo Secretário Executivo, Francisco Matturro, além de lideranças e políticos locais, como
os deputados federais Milton Vieira e Eduardo Cury. Realizado
pelo jornal OVALE, o Fórum reuniu personalidades para debater
ideias e programas para pensar o futuro do país e da democracia.
BANCO MUNDIAL
O secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de
São Paulo, Itamar Borges, o secretário-executivo, Francisco
Matturro, e diretores da Coordenadoria de Assistência Técnica
Integral (CATI) participaram de uma reunião virtual com membros do Banco Mundial. No encontro, a SAA apresentou à instituição financeira internacional o Projeto de Desenvolvimento
Rural Sustentável – Microbacias III –, pleiteando financiamento
para uma nova fase do programa que promove o desenvolvimento rural sustentável no Estado de São Paulo.
UNICA
Representando o Secretário de Agricultura e Abastecimento
de São Paulo, Itamar Borges, o Secretário Executivo, Francisco
Matturro, esteve, na sede da UNICA (União da Indústria de Canade-Açúcar), em reunião com representantes da ASAZGUA (Associação de Açucareiros da Guatemala) e da UNALA (União da
Indústria de Açúcar da América Latina). O Ditetor-Presidente da
UNICA, Evandro Gussi, e a Diretora Geral do Instituto Biológico (IB-SAA), Ana Eugênia Carvalho, estiveram na ocasião. (Com
informações de assessorias)
EDITOR
O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 64 anos, é paulistano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exterior;
na República Oriental do Uruguai, República do Paraguai e República Argentina. Em 2013 se interessou pelo setor agropecuário,
e agora tem esta coluna semanal de noticias da agropecuária em
geral. Também é o autor do quadrinho semanal Agro-Cartoon,
publicado no site: www.agro-cartoons.blogspot.com.br. Email: mauricio.picazo.galhardo@gmail.com

A tarifa de ônibus de São Paulo é baseada nos custos para operação e manutenção do sistema.
Como os valores pagos pelos
passageiros não são suficientes
para custear integralmente o serviço, a prefeitura da capital paulista repassa subsídios para as
empresas concessionárias do
transporte coletivo.
Os recursos do Executivo
municipal compensam ainda as
gratuidades garantidas para idosos, pessoas com deficiência,
além dos descontos para estudantes e concedidos pelo sistema de
integração para os passageiros
que se deslocam usando mais de
um ônibus, ou em combinação
com os sistemas de trilhos.
Nos dias úteis de março, os
ônibus da capital paulista, têm
transportado, de acordo com
a SPTrans, cerca de 2,5 milhões de pessoas nos dias
úteis em quase 7 milhões de
viagens. Operam na cidade,

aproximadamente 12 mil ônibus em 1,3 mil linhas.
Custos
Nas planilhas disponibilizadas pela Prefeitura de São Paulo para dar transparência à composição da tarifa, os custos com
o sistema são estimados em R$
748,2 milhões por mês. Desse
montante, R$ 682,3 milhões são
valores repassados às empresas
concessionárias, R$ 65,8 milhões é o valor utilizado para
manter a infraestrutura, como
manutenção dos terminais de
ônibus e fiscalização do sistema.
Os custos do sistema de
transporte representam, segundo os cálculos da prefeitura,
uma tarifa equivalente a R$
7,26 por passageiro. Para que
as pessoas paguem os R$ 4,40
da tarifa de ônibus atual, o Executivo municipal repassa às
empresas aproximadamente
R$ 263,9 milhões por mês. Em

2021, foram R$ 3,3 bilhões de
subsídios, de acordo com o
prefeito Ricardo Nunes.
Combustíveis
Entre os custos do sistema
de transporte, 54% são despesas fixas, como salários e alugueis de garagens. Entre as despesas variáveis está o valor pago com
óleo diesel, que representa 19,8%
do total do custeio do sistema de
transporte. Em março, a Petrobras
promoveu um forte reajuste no preço do combustível, que passou de
R$ 3,25, em média, para R$ 4,06 a
cada litro vendido na bomba.
O aumento do preço dos
combustíveis passou a pressionar os custos do sistema de
transporte, aumentando a necessidade da prefeitura de transferir mais recursos para manter o
preço da tarifa. “Nós estamos
fazendo um esforço muito grande para não aumentar a tarifa,
para não tirar ônibus de circula-

ção”, enfatizou o prefeito ao
comentar a situação na última
sexta-feira (25).
Para amenizar os impactos da
alta dos combustíveis nos cofres
do município, Nunes espera que a
Câmara dos Deputados aprove o projeto de lei que cria o Programa Nacional de Assistência à Mobilidade
dos Idosos em Áreas Urbanas para
ajudar a custear as tarifas de ônibus
na cidade. O programa consiste em
repassar verbas do Orçamento da
União – aproximadamente R$ 5 bilhões – para custear a gratuidade
no transporte urbano para pessoas com mais de 65 anos.
A proposta já foi aprovada no
Senado em fevereiro. “O ideal é
que a gente consiga votar até abril.
Se passar de abril, nós vamos ter
que ter outras ações que pode ser
aumentar o subsídio ao sistema de
transporte”, disse. Segundo Nunes, o custo da gratuidade está atualmente em R$ 450 milhões por
ano. (Agencia Brasil)

Ministro da Educação pede
exoneração do cargo
O ministro da Educação,
Milton Ribeiro, pediu na segunda-feira (28) exoneração do cargo. A demissão ocorreu a pedido dele e foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).
Na semana passada, a Polícia Federal (PF) abriu um inquérito para investigar o ministro.
A medida foi autorizada pela
ministra do Supremo Tribunal
Federal (STF) Cármen Lúcia.
A investigação foi aberta
após a publicação de matérias na
imprensa sobre suposto favorecimento na liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), órgão ligado ao Ministério da Educação.
Na ultima segunda-feira
(21), uma reportagem do jornal
Folha de S.Paulo divulgou um
áudio em que Milton Ribeiro,
diz favorecer, a pedido do pre-

sidente Jair Bolsonaro, prefeituras de municípios ligados a
dois pastores.
Em outro inquérito, a PF
também investiga as supostas
irregularidades. A polícia recebeu na semana passada um relatório da Controladoria-Geral da
União (CGU). Segundo o órgão,
os fatos são investigados desde
o ano passado, antes da divulgação da gravação.
As denúncias foram recebidas pela CGU no dia 27 de
agosto de 2021 e tratam de
possíveis irregularidades que
estariam ocorrendo em eventos realizados pelo Ministério
da Educação (MEC) e sobre o
oferecimento de vantagem indevida, por parte de terceiros,
para a liberação de verbas do
fundo. A apuração ocorreu entre os dias 29 de setembro de
2021 e 3 de março de 2022.

O órgão concluiu que agentes públicos não estavam envolvidos nas supostas irregularidades e enviou o caso para a PF,
que abriu um inquérito criminal.
O caso também é na esfera
cível pela Procuradoria da República no Distrito Federal. O
Tribunal de Contas de União
(TCU) também vai realizar uma
fiscalização extraordinária no
Ministério da Educação.
Após a divulgação do caso,
em nota divulgada à imprensa, o
então ministro Milton Ribeiro
disse não haver nenhum tipo de
favorecimento na distribuição
de verbas da pasta. Segundo Ribeiro, a alocação de recursos
federais segue a legislação orçamentária.
“Não há nenhuma possibilidade de o ministro determinar
alocação de recursos para favorecer ou desfavorecer qualquer

município ou estado”, disse.
Em nota publicada nas redes
sociais, o ministro da Educação,
Milton Ribeiro, afirmou que
não praticou atos ilícitos.
“Tenho plena convicção de
que jamais pratiquei qualquer
ato de gestão que não fosse
pautado pela legalidade, pela
probidade e pelo compromisso com o erário. As suspeitas de que foram cometidos
atos irregulares devem ser investigadas com profundidade”,
destacou o ministro.
“Decidi solicitar o presidente Bolsonaro a exoneração do
cargo de ministro a fim de que
não paire nenhuma incerteza sobre minha conduta e do governo
federal. Meu afastamento visa,
mais do que tudo, deixar claro
que quero uma investigação
completa isenta”, traz a nota.
(Agencia Brasil)

Conselho Federal de Medicina
regulamenta a cirurgia robótica
Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) da segunda-feira (28) a resolução do
Conselho Federal de Medicina
(CFM), regulamentando os novos procedimentos médicos no
Brasil com o uso de plataforma robótica. Segundo a resolução, a cirurgia Robô-Assistida é modalidade de tratamento cirúrgico a ser utilizada por
via minimamente invasiva ,
aberta ou combinada, para o tratamento de doenças em que já
se tenha comprovado sua eficácia e segurança.
Assinado pelo presidente e
pela secretária do conselho, respectivamente os médicos Mauro Luiz de Britto Riberio e
Dilza Ambrós Ribeiro, o documento, aprovado na sessão plenária do CFM do dia 23, leva em
consideração o tratamento cirúrgico com o uso de plataforma robótica aprovado pelo Food
and Drug Administration (FDA),
em 2000, nos Estados Unidos,
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em
2008, e pelo National Institute
for Health and Care Excellence
(Nice), em 2015, na França.
“O Food and Drug Administration, em 2019, reconheceu a
cirurgia robótica como importante opção terapêutica, segura
e efetiva, quando usada de forma apropriada e com treinamento completo adequado, tendo
recomendado que hospitais,
médicos e equipes tenham credenciais apropriadas para cada
plataforma utilizada”, justificou
o conselho.
Pacientes
Considerada como de alta

complexidade, os pacientes submetidos a esse tipo de procedimento deverão ser esclarecidos
sobre seus riscos e benefícios,
sendo obrigatório a elaboração
de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a realização da cirurgia. “Os hospitais, ao
implantarem Serviço Especializado de Cirurgia Robótica,
devem estar estruturados e equipados para realizar procedimentos de alta complexidade, tendo
como objetivo oferecer toda
segurança ao paciente”, diz o
documento.
Qualificação
Quanto à qualificação dos
médicos, a resolução traz um
amplo rol de exigências. Para
realizar esse tipo de cirurgia, segundo o CFM, obrigatoriamente o médico deverá ser portador
de Registro de Qualificação de
Especialista (RQE) no Conselho
Regional de Medicina (CRM) na
área cirúrgica relacionada ao
procedimento. “Estes cirurgiões
devem possuir treinamento específico em cirurgia robótica
durante a Residência Médica ou
capacitação específica para a
realização de cirurgia robótica”,
ressalta a resolução.
No caso de cirurgiões principais na fase de treinamento, o
documento diz que após completada a etapa básica de capacitação, ele só poderá realizar cirurgia robótica sob supervisão e
orientação de um cirurgião-instrutor nesse tipo de procedimento. A autonomia para realizar cirurgia robótica sem a participação do cirurgião-instrutor
em cirurgia robótica será permitida apenas após comprovação

de conclusão e aprovação no
treinamento com cirurgião-instrutor, tendo o médico realizado um mínimo de 10 cirurgias
robóticas.
“A responsabilidade da assistência direta ao paciente é do
cirurgião principal em relação
ao diagnóstico, indicação cirúrgica, escolha da técnica e via de
acesso, além das complicações
intraoperatórias e pós-operatórias”, ressalta a resolução. Sobre a responsabilidade do cirurgião-instrutor em cirurgia robótica, a resolução define que caberá a esse profissional apenas
a orientação no manejo do robô
e avaliação da competência do
cirurgião principal e “não participará de forma direta da assistência ao paciente”.
Para atuar como cirurgiãoinstrutor em cirurgia robótica, o
médico deve comprovar ter realizado um número mínimo de
50 cirurgias robóticas na condição de cirurgião principal. Caso
considere necessário, em benefício do paciente, esse profissional terá autonomia para interromper a modalidade robô-assistida.
Responsabilidades
O diretor técnico do hospital onde será realizada a cirurgia robótica é o responsável por
conferir a documentação que
garante a capacitação e competência do cirurgião principal, do
cirurgião-instrutor em cirurgia
robótica e dos demais médicos
membros da equipe.
Em relação à telecirurgia
robótica, que é a realização de
procedimento cirúrgico a distância com utilização de equipa-

mento robótico, o CFM estabeleceu que somente poderá ser
realizada com infraestrutura adequada e segura de funcionamento de equipamento, banda de comunicação eficiente e redundante, estabilidade no fornecimento de energia elétrica e segurança eficiente contra vírus de computador ou invasão de hackers.
“A equipe médica cirúrgica
principal para a telecirurgia deve
ser composta, no mínimo, por
médico operador do equipamento robótico (cirurgião remoto),
cirurgião presencial e cirurgião
auxiliar”, diz a resolução.
Nesse caso, o cirurgião remoto também deve ser portador
de RQE na área correspondente
ao ato cirúrgico principal, com
registro profissional médico
no CRM de sua jurisdição. “O
cirurgião presencial será o
responsável pela assistência
direta ao paciente e deve ser
portador de RQE na área correspondente ao ato cirúrgico
principal e estar capacitado
para assumir a intervenção cirúrgica em situação emergencial ou em ocorrências não
previstas, como falha no equipamento robótico, falta de
energia elétrica, flutuação ou
interrupção de banda de comunicação”, prevê o documento.
Ainda segundo o CFM, a telecirurgia robótica deve ser explicitamente consentida pelo
paciente ou seu representante
legal e realizada por livre decisão e responsabilidade dos médicos envolvidos no ato cirúrgico, sendo obrigatório autorização por escrito do diretor técnico do hospital onde a cirurgia
será realizada. (Agencia Brasil)

Lembre sempre de lavar as mãos

