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Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1044771-18.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 22ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Mario Chiuvite Júnior, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Adelson Souza Vaz, CPF Nº035.873.576-92. que Adidas AG E/O ajuizaram 
ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, pois o 
requerido esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. 
Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos . 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000447-50.2020.8.26.0660 - Nº de controle 2008/ 
000772 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Viradouro, Estado de SP, Dr(a). 
Fabiano Mota Cardoso, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Ademar Adalberon de Melo ME, CNPJ Nº 
6.121.432/0001/37, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por CGMP. Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento S/A, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 8.824,48, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 
pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de 
multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 
dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 07/07/2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1012624-50.2018.8.26.0320 O Dr. Rilton Jose 
Domingues, Juiz de Direito da 2ªVC do Foro de Limeira – S/P. Faz Saber a Marcos Roberto Oliveira 
Santos CPF Nº 562.938.441-49 que lhes foi proposta ação de Monitória por CGMP - Centro de 
Gestâo de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 8.181,74. 
Referente as faturas de Nº 230214795, com vencimento em 05/05/2016, e Fatura de Nº 234348604, 
com vencimento em 06/06/2016 Vencidas e não pagas, devidamente atualizada e, efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente 
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no 
prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  
 
Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1004374-14.2015.8.26.0100. O Dr. Valdir Da Silva Queiroz 
Junior, Juiz de Direito da 9º VC do Foro da Capital S/P. Faz Saber a Adelaide Costa RG Nº 
9.057.527 CPF Nº 992.314.848-34, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe 
ação de Cobrança no valor de R$ 3.558,39. Referente às taxas de conservação e melhoramentos do 
lote 24, da Quadra AE, do Loteamento Ninho Verde II. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a 
sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena 
de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será 
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de abril de 2021. 

Edital de Intimação Prazo 20 dias.Proc.0050407-06.2020.8.26.0100. A Drª.Flávia Poyares Miranda, 
Juíza de Direito da 28ºVC do Foro da Capital – SP. Faz Saber a Antonio Rodrigues Rosa, CPF Nº 
123.268.286-15, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendi 
mentos Imobiliários Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do 
valor de R$ 29.163,21, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no 
prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias 
(art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Citação Prazo de 01 mês. Processo Nº 1009055-16.2018.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Fábio Henrique 
Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Fernando Hiroshi Sakamoto, Brasileiro, CPF 
106.742.428-82, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, objetivando a cobrança no valor de R$ 1.996,04 
(Mai/2018), com os acréscimos legais em face do réu, referente a aquisição do lote 20 da Quadra 
HE do loteamento Terras de Santa Cristina - Gleba VII (atualmente denominado Riviera de Santa 
Cristina XIII – Setor Marina), conforme Contrato de Compromisso de Compra e Venda, firmado entre 
as partes em 23/04/1990, inadimplido pelo réu. 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 (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, publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1006677-65.2019.8.26.0292 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Jacareí, Estado de SP, Dr(a). Mariana Sperb, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a(o) G M Costa Transportes Ltda, CNPJ 23.654.551/0018-12, que lhe foi proposta uma ação 
Monitória – Prestação de Serviços por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento 
S.A. CNPJ 04.088.208/0001-65 alegando em síntese: objetiva o receb. da quantia de R$ 11.434,43, 
referente às faturas vencidas e não quitadas e que, devidamente atualizada, efetue o pagamento de 
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao 
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas 
processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos 
não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de 
qualquer formalidade . 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. 19/04/2021 
 
Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0000252-91.2021.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Sandro Cavalcanti Rollo, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Tankaco Transportes Rodoviários Ltda ME, CNPJ 03.744.568/00 
01-05 e Paulo Cesar de Souza, CPF 568.670.347-72, RG 4230408 que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Concessionária da Rodovia Presidente Dutra 
S/A, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do 
valor de R$ 11.985,59 (Atualizado 31/01/2021). Nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez 
que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação em 
epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo 
acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a 
requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (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. Para que produza seus regulares efeitos de direito, 
é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Citação 20 dias. Processo Nº 1111833-36.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
33ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a JEAN LURDER, haitiano, portador da cédula de identidade RNE nº G228096Q, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 703.328.112- 98 e Espólio JHON FRANÇOIS, haitiano, portador da cédula de 
identidade RNE nº G254388F inscrito no CPF/MF sob o nº 238.729.378-98, que lhes foi proposta 
ação procedimento Comum, requerida por Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 32.958,04 referente à prestação de serviços médico-hospitalares. 
Considerando que a requerente encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente 
edital Citada para os termos e atos 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. SP, aos 16 de abril de 2021 

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1017788-50.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 10ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Alexandre Bucci, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Maria de Fátima da Rocha Ferreira, portuguesa, do lar, CPF 136.528.328-33, na 
condição de terceira interessada, considerada em lugar incerto e não sabido; nos termos dos artigo 
841cc843 ambos da lei 13.105/15 que foi realizada penhora do direito real de propriedade de titula 
ridade de seu cônjuge Álvaro José de Almeida Ferreira da Silva, Português, Casado, RG 13.556/86, 
CPF 136.528.328-33 em relação aos imóveis matriculados sob os números 33.807 e 33.809 no CRI 
de Tatuí/SP, a fim de que, querendo, no prazo de 15 dias a contar do término do prazo deste edital, 
se manifeste. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Intimação  Prazo de 15 dias. Processo Nº 0001827-07.2021.8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro de Barueri, Estado de SP, Dr(a). Renata Bittencourt Couto da Costa, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Victor João Quibemba, RG RNE V13.7482-1, CPF 213.536.908-
06, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Concessio 
nária do Rodoanel Oeste S.A.. 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 efetue o pagamento 
do valor de R$10.198,61, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, 
no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias 
(art.525 CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0040077-47.2020.8.26.0100 A MM. Juíza da 
38ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Jandissa Monteiro dos Santos RG Nº 52532320 CPF/ME 404.950. 
648-31 que Sociedade Beneficente São Camilo entidade mantenedora do Hospital São Camilo 
Hospital São Camilo Ipiranga, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que 
efetue o pagamento do valor de R$ 4.963,04. Nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que 
foi citado na forma do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, 
no prazo de 15 (quinze) dias." e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, 
haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento 
do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. SP . 15/03/2021.  

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1023779-02.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber ao Espólio de José Francisco dos Santos, RG Nº 3.335.601-4, CPF/MF 
Nº 085.896.668-91, na pessoa de Mayara C. Pereira, Sociedade Beneficente São Camilo, entidade 
mantenedora do Hospital São Camilo Ipiranga, ajuizou-lhe ação de Procedimento Comum Cível no 
valor de R$ 164.958,58. referente à prestação de serviços médico-hospitalares. Estando a(s) ré(s) 
em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por Edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, aos 15 de março de 2021. 

C.N.P.J.  nº 62.545.686/0001-53

RELATÓRIO DA DIRETORIA

NOTAs ExPLICATIvAs às DEmONsTRAçõEs fINANCEIRAs - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de 
dezembro de 2020 e de 2019. Permanecemos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 CONTExTO OPERACIONAL - A Oxiteno S.A. – Indústria e Comércio (“Socie-
dade”) está domiciliada no Brasil, com sede na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 
1.343 em São Paulo - SP e tem por atividade a fabricação de óxido de eteno e 
seus derivados, produtos químicos, sulfatados e sulfonados e especialidades 
químicas, além da comercialização, exportação e distribuição de produtos petro-
químicos e químicos em geral, diretamente ou através de suas controladas. A 
Sociedade e suas controladas possuem plantas nos polos Petroquímicos de 
Mauá - SP, Camaçari - BA e Triunfo - RS, nas cidades de Tremembé - SP e Su-
zano - SP, em Guadalajara, Coatzacoalcos e San Juan Del Rio no México, em 
Montevidéu no Uruguai e em Pasadena nos Estados Unidos da América. a. 
Esclarecimentos sobre os impactos da COVID-19 - A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) declarou pandemia do coronavírus (COVID-19) em 11 de mar-
ço de 2020. Diante desse cenário, a Ultrapar constituiu Comitê de Crise para 
acompanhamento e monitoramento dos principais riscos e potenciais impactos 
e adoção de medidas preventivas e emergenciais para mitigar os efeitos da 
pandemia. Todas as atividades da Sociedade são classificadas como essenciais 
no contexto das medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia. As me-
didas emergenciais e rapidez na resposta aos primeiros efeitos da crise, bem 
como as iniciativas de apoio à cadeia de suprimentos, foram efetivas para man-
terem as atividades das controladas em operação, garantindo a entrega dos 
serviços essenciais para a população e preservando a saúde e segurança dos 
colaboradores e parceiros. Permanece incerto até que ponto as informações fi-
nanceiras, após 31 de dezembro de 2020, ainda possam ser afetadas pelos 
impactos comerciais, operacionais e financeiros da pandemia, pois dependerá 
de sua duração e dos impactos nas atividades econômicas, bem como das 
ações governamentais, empresariais e individuais em resposta à crise. Nesse 
contexto, algumas avaliações de riscos financeiros, projeções e testes de redu-
ção ao valor recuperável, podem ser impactadas pela pandemia e podem afetar 
adversamente a posição financeira da Sociedade. Impactos operacionais: As 
medidas implementadas de isolamento social, restrições à movimentação de 
pessoas e a operação de certos negócios impactaram de forma significativa a 
atividade econômica no Brasil. Os segmentos de tintas, automotivo e óleo & gás 
sofreram retração na demanda no segundo trimestre, efeito que foi parcialmente 
compensado pelo maior volume de vendas nos segmentos de Home & Personal 
Care e Crop Solutions. No terceiro trimestre, a Sociedade teve uma recuperação 
no volume de vendas para os setores de fluidos automotivos, tintas e vernizes, 
com manutenção do crescimento dos volumes para o setor de higiene e beleza. 
No quarto trimestre, o volume da Sociedade ficou praticamente em linha com o 
terceiro trimestre. Em adição, a unidade dos EUA seguiu em processo de ramp
-up, contribuindo com o aumento no volume de vendas no período e recupera-
ção de rentabilidade da empresa. Principais riscos e medidas associadas: 
Risco de redução ao valor recuperável de ágios e intangíveis de vida útil indefi-
nida – a Sociedade revisou as projeções utilizadas nos testes de redução ao 
valor recuperável de ágios e ativos alocados às unidades geradoras de caixa, 
considerando os impactos atuais da pandemia. Os testes de redução ao valor 
recuperável não apontaram necessidade de reconhecimento de provisão para 
perdas em 31 de dezembro de 2020. Risco de realização de ativos fiscais diferi-
dos – a Sociedade realizou estudo técnico de viabilidade de realização de crédi-
tos fiscais diferidos e não identificou necessidade de baixas para o período findo 
em 31 de dezembro de 2020. Riscos em instrumentos financeiros – o aumento 
da volatilidade nos mercados financeiros poderá impactar os resultados finan-
ceiros conforme análises de sensibilidades. A administração da Sociedade man-
teve a disciplina no controle de custos e despesas para preservação de caixa 
em todos os negócios e a seletividade na alocação de capital sem comprometer 
o crescimento sustentável do negócio.
2 REsUmO DAs PRINCIPAIs PRÁTICAs CONTÁBEIs - As demonstrações 
financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emiti-
dos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade. As demonstrações financeiras são apresentadas em 
Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Sociedade. As principais práticas con-
tábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras estão detalha-

das a seguir, e foram aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios 
apresentados: a) O resultado é apurado pelo princípio da competência de exer-
cícios. b) Os estoques são demonstrados pelo valor de custo ou valor realizável 
líquido, dos dois o menor. c) Os investimentos em controladas e coligadas estão 
demonstrados pelo método de equivalência patrimonial e os demais ao custo de 
aquisição, deduzido de provisão para perdas. d) O ativo de direito de uso e o 
respectivo arrendamento a pagar, calculado pelo valor presente das parcelas 
futuras, acrescidos dos custos diretos associados ao contrato de arrendamento. 
A amortização do ativo de direito de uso é reconhecida no resultado ao longo da 
vigência estimada do contrato. O passivo é acrescido de juros e líquido dos pa-
gamentos. Os juros são reconhecidos no resultado pelo método da taxa efetiva. 
A remensuração do ativo e do passivo com base no índice de reajuste contratu-
al é reconhecida no balanço patrimonial, não tendo efeito no resultado. Em caso 
de cancelamento do contrato, o ativo e respectivo passivo são baixados para o 
resultado. e) O imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou construção, 
incluindo encargos financeiros incorridos sobre imobilizações em andamento, 
deduzido da depreciação acumulada e, quando aplicável, da provisão para per-
da por redução ao valor recuperável. As depreciações são calculadas pelo mé-
todo linear, levando em consideração a vida útil dos bens e são revisados anu-
almente. f) Os demais ativos e passivos são demonstrados pelos valores 
realizáveis e exigíveis, acrescido, quando aplicável, dos rendimentos ou encar-
gos e variações monetárias incorridos. A autorização para a emissão destas 
demonstrações financeiras foi dada pela Reunião de Diretoria da Sociedade em 
30 de abril de 2021.
3 PATRImÔNIO LÍQUIDO - a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2020 e de 
2019, o capital social subscrito e integralizado estava representado por 
35.102.127 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Em 29 de maio 
de 2020 houve aumento de capital com reservas de incentivos fiscais no mon-
tante de R$ 50.754, sem emissão de novas ações. b. Instrumento patrimonial 
outorgado - A Sociedade possui plano de incentivo baseado em ações, que 
estabelece os termos e condições gerais para a concessão de ações ordinárias 
de emissão da controladora Ultrapar mantidas em tesouraria. c. Reserva de 
reavaliação - A reserva de reavaliação, constituída anteriormente à adoção das 
normas internacionais de contabilidade (CPC/IFRS) instituídas pela Lei 
11.638/07, reflete a reavaliação de ativos da Sociedade e suas controladas e é 
realizada com base nas depreciações, baixas ou alienações dos respectivos 
bens reavaliados, considerando-se, ainda, os efeitos tributários constituídos. d. 
Reservas de lucros - Reserva legal - Conforme a Lei das Sociedades por 
Ações, a Sociedade destina 5% do seu lucro líquido anual para reserva legal, 
até esta atingir 20% do valor do capital social. Essa reserva pode ser usada para 
aumento de capital ou para absorção de prejuízos, porém não pode ser usada 
para distribuição de dividendos. Reserva de retenção de lucros - É destinada à 
aplicação em investimentos previstos em orçamento de capital, principalmente 
em expansão, produtividade e qualidade, aquisições e novos investimentos, em 
conformidade com o artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações e inclui tanto 
a parcela do lucro líquido do exercício como a realização da reserva de reavalia-
ção. e. Ajustes de avaliação patrimonial e ajustes acumulados de conver-
são de moeda estrangeira - Ajustes de avaliação patrimonial - (i) Os ganhos e 
perdas atuariais referentes a benefícios pós-emprego, apurados em avaliação 
conduzida por atuário independente, são reconhecidos no patrimônio líquido na 
conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas registrados no patri-
mônio líquido não serão reclassificados subsequentemente para o resultado. (ii) 
Os ganhos e perdas com os instrumentos de proteção de taxa de câmbio refe-
rentes a compromissos firmes e transações futuras altamente prováveis desig-
nados como hedge de fluxo de caixa, são reconhecidos no patrimônio líquido na 
conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas registrados no patri-
mônio líquido são reclassificados como custo inicial do ativo não financeiro. (iii) 
As diferenças entre o valor justo das aplicações financeiras mensuradas a valor 
justo através de outros resultados abrangentes e o valor inicial da aplicação 
acrescido dos rendimentos auferidos e das variações cambiais são reconheci-
das no patrimônio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos 
e perdas registrados no patrimônio líquido são reclassificados para o resultado 
caso ocorra a liquidação da aplicação financeira. (iv) A Sociedade também reco-

nhece nesta rubrica o efeito das mudanças na participação de não controlado-
res da Sociedade que não resultam na perda de controle. Esse valor correspon-
de à diferença entre o montante pelo qual a participação dos não controladores 
tenha sido ajustada e o valor justo da contraprestação recebida ou paga e repre-
senta uma transação com acionistas. Ajustes acumulados de conversão de mo-
eda estrangeira - A variação de taxas de câmbio sobre os ativos, passivos e re-
sultados de controladas no exterior com moeda funcional diferente da moeda 
funcional da Sociedade e administração e a variação de taxas de câmbio sobre 
notas no mercado externo é reconhecida diretamente no patrimônio líquido. 
Esse efeito acumulado é revertido para o resultado do exercício como ganho ou 
perda somente em caso de alienação ou baixa do investimento. f. Dividendos e 
destinação do resultado do exercício. - O Estatuto prevê a distribuição de di-
videndo mínimo anual obrigatório de 25% sobre o lucro líquido ajustado, calcu-
lado nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Os dividendos e juros sobre 
o capital próprio propostos acima da obrigação estatutária são reconhecidos no 
patrimônio líquido até sua aprovação em assembleia de acionistas. A proposta 
de dividendos e da destinação do resultado do exercício reconhecida nas de-
monstrações financeiras da Sociedade, sujeita à aprovação dos acionistas na 
Assembleia Geral, é assim demonstrada:

31/12/2020
Lucro líquido do exercício atribuível a Sociedade 228.147
Reserva legal (5% do lucro líquido) 11.407
Lucro líquido ajustado (base para dividendos) 216.740
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício (25% do lucro 
  líquido após reserva legal) 54.185
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios 125.114
Reserva legal (5% do lucro líquido) 11.407
Reserva de retenção de lucros 37.441
Total da destinação do lucro líquido 228.147
Distribuição de dividendos:
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício (R$ 1,5436 por 
  ação ordinária) 54.185
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios 
  (R$ 3,5643 por ação ordinária) 125.114
Total de dividendos propostos 179.299
A movimentação dos dividendos a pagar está demonstrada 
  abaixo:
Saldo em 31 de dezembro de 2019 69
Provisões 141.140
Pagamentos (86.907)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 54.302
4 LUCRO POR AçÃO - A tabela a seguir apresenta o cálculo do lucro por ação. 
Não existe diferença entre o lucro básico e diluído por ação nos exercícios apre-
sentados.
Lucro básico e diluído por ação 31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido da Sociedade 228.147 23.895
Média ponderada das ações em circulação (em milhares) 35.102 35.102
Lucro básico por ação - R$ 6,4995 0,6807

As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores Inde-
pendentes, devidamente acompanhadas do relatório dos auditores independentes, 
sem ressalvas, encontram-se à disposição na sede da sociedade. A DIRETORIA

 José Carlos Layber de Oliveira - Contador - CRC 1SP185528/O-7

BALANçOs PATRImONIAIs - Exércicios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais)

DEmONsTRAçõEs DE REsULTADOs 
Exércicios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 

(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação)

DEmONsTRAçõEs DOs fLUxOs DE CAIxA - méTODO INDIRETO 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 

(Em milhares de Reais)

DEmONsTRAçõEs DOs REsULTADOs ABRANgENTEs - Exércicios 
findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais)

DEmONsTRAçõEs DAs mUTAçõEs DO PATRImÔNIO LÍQUIDO - Exércicios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 
(Em milhares de Reais, exceto os dividendos por ação)

DEmONsTRAçõEs DO vALOR ADICIONADO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais, exceto as porcentagens)

Ativo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 222.571 728.179
Aplicações financeiras e instrumentos financeiros 
  derivativos de proteção 1.143.948 942.616
Contas a receber de clientes 696.220 420.560
Estoques 634.545 451.163
Tributos a recuperar 200.097 137.112
Imposto de renda e contribuição social a 
  recuperar 171.682 100.755
Dividendos a receber - 1.201
Demais contas a receber 5.272 8.339
Despesas antecipadas 14.369 8.893

Total do ativo circulante 3.088.704 2.798.818
Não circulante

Aplicações financeiras e instrumentos 
  financeiros derivativos de proteção 403.627 183.824
Contas a receber de clientes 221 221
Imposto de renda e contribuição social diferidos 448.940 184.113
Tributos a recuperar 409.393 385.966
Imposto de renda e contribuição social a 
  recuperar  123.654 62.053
Depósitos judiciais 116.248 114.773
Despesas antecipadas 6.173 13.111

Total do ativo realizável a longo prazo 1.508.256 944.061
Investimentos em:
Controladas 2.262.346 1.451.666
Coligadas 19.890 19.488
Outros 16.284 16.284

2.298.520 1.487.438
Ativos de direito de uso, líquido 10.146 4.521
Imobilizado, líquido 1.061.504 1.020.301
Intangível, líquido 175.373 225.384

Total do ativo não circulante 5.053.799 3.681.705
Total do ativo 8.142.503 6.480.523

Passivo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Financiamentos e instrumentos financeiros 
  derivativos de proteção 175.953 86.934
Fornecedores 403.890 226.017
Fornecedores - convênio 230.487 31.528
Salários e encargos sociais 112.734 78.864
Obrigações tributárias 12.516 10.110
Dividendos a pagar 54.302 69
Imposto de renda e contribuição social a pagar 36.121 1.977
Benefícios pós-emprego 3.181 6.328
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas    2.763 2.808
Arrendamentos a pagar 7.951 1.527
Demais contas a pagar 26.311 10.188

Total do passivo circulante 1.066.209 456.350
Não circulante

Financiamentos e instrumentos financeiros 
  derivativos de proteção 5.345.515 4.178.929
Sociedades relacionadas 2.875 2.875
Benefícios pós-emprego 1.867 8.751
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 13.166 13.370
Arrendamentos a pagar 3.257 3.178
Demais contas a pagar 2.478 13.861

Total do passivo não circulante 5.369.158 4.220.964
Patrimônio líquido
Capital social 1.794.324 1.743.570
Instrumento patrimonial outorgado 1.672 969
Reserva de reavaliação de controladas 272 293
Reservas de lucros 163.235 165.120
Ajustes de avaliação patrimonial (609.077) (296.184)
Ajustes acumulados de conversão 231.596 102.487
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos 
  obrigatórios 125.114 86.954

Total do patrimônio líquido 1.707.136 1.803.209
Total do passivo e do patrimônio líquido 8.142.503 6.480.523

31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida de vendas e serviços 4.039.475 1.514.022
Custos dos produtos vendidos e dos serviços 
  prestados (3.377.538) (1.300.039)

Lucro bruto 661.937 213.983
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (302.945) (93.716)
Reversão / (Perdas) estimadas de créditos de 
  liquidação duvidosa (1.758) 332
Gerais e administrativas (281.939) (157.524)
Resultado na venda de bens (1.933) (13.690)
Outros resultados operacionais, líquidos 107.303 5.147

(Prejuízo) lucro operacional 180.665 (45.468)
Equivalência patrimonial 106.932 32.295

(Prejuízo) lucro antes do resultado financeiro, 
  do imposto de renda e da contribuição social 287.597 (13.173)
Receitas financeiras 121.037 68.069
Despesas financeiras (171.055) (72.108)
Resultado financeiro líquido (50.018) (4.039)

(Prejuízo) lucro antes da contribuição social e 
  do imposto de renda 237.579 (17.212)
Contribuição social e imposto de renda
Corrente (72.674) 15.530
Diferido 63.242 25.577

(9.432) 41.107
Lucro líquido do exercício 228.147 23.895
Lucro líquido por ação do capital social (média 
  ponderada anual) - R$ 6,4995 0,6807

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do exercício 228.147 23.895
Itens que serão reclassificados subsequentemente 
  para o resultado:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros 
  próprio, líquido de imposto de renda e 
  contribuição social (315.734) (49.663)
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros 
  de controladas, líquido de imposto de renda e 
  contribuição social 2.111 (2.115)
Efeitos do hedge de investimentos e de imposto de 
  renda e contribuição social (73.108) (9.760)
Ajustes acumulados de conversão de controladas 202.217 46.330
Itens que não serão reclassificados subsequentemente 
  para o resultado:
Ganhos (perdas) atuariais de benefícios 
  pós-emprego próprio, líquido de imposto de 
  renda e contribuição social 972 (177)
Ganhos (perdas) atuariais de benefícios pós-emprego 
  de controladas (242) (840)
Resultado abrangente do exercício 44.363 7.670

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 31/12/2019
fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 228.147 23.895
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao 
  caixa gerado pelas atividades operacionais
Equivalência patrimonial em sociedades 
  controladas e coligadas (106.932) (32.295)
Amortização de ativos de direito de uso 3.455 479
Depreciações e amortizações 170.219 80.298
Créditos de PIS e COFINS sobre depreciação 7.530 3.278
Juros, variações monetárias e cambiais 657.639 300.669
Imposto de renda e contribuição social diferidos (63.242) (25.577)
Resultado na venda de bens 1.933 13.690
Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa 1.758 (332)
Provisão para perda em estoques (2.975) 5.370
Provisão para benefício pós-emprego (7.943) (4.373)
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 636 9
Demais provisões e ajustes (1.319) (2.478)

888.906 362.633
(Aumento) diminuição no ativo circulante
Contas a receber de clientes (277.418) 24.413
Estoques (194.231) (6.007)
Tributos a recuperar (62.985) (28.092)
Imposto de renda e contribuição social a recuperar (70.927) (32.389)
Dividendos recebidos de sociedades controladas 
  e coligadas 35.469 272.634
Demais contas a receber 3.067 157.199
Despesas antecipadas (5.476) (340)

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores 177.873 (53.665)
Fornecedores convênio 198.959 31.528
Salários e encargos sociais 33.870 (23.071)
Obrigações tributárias 2.406 (1.304)
Imposto de renda e contribuição social 35.808 (1.623)
Benefícios pós-emprego (3.147) (1.349)
Demais contas a pagar 16.123 (75.981)

(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Contas a receber de clientes - 89
Tributos a recuperar (23.427) 15.871
Imposto de renda e contribuição social a recuperar (61.601) (7.248)
Depósitos judiciais (1.475) (572)
Despesas antecipadas 6.938 (3.532)

Aumento (diminuição) no passivo não circulante
Benefícios pós-emprego 2.289 3.261
Demais contas a pagar (11.383) 4.800

Imposto de renda e contribuição social pagos (1.664) (2.602)
Pagamentos das contingências (885) (342)

Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades 
  operacionais 687.089 634.311
fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates (184.702) (779.832)
Caixa e equivalentes gerado pela incorporação 
  da Oxiteno Nordeste - 35.794
Aporte de capital em controladas (537.291) (217.058)
Redução de capital de controladas - 216.332
Reembolso de ações pref. B da Oxiteno Nordeste - 29.416
Aquisição de imobilizado (144.059) (78.220)
Aquisição no intangível (10.364) (6.121)
Receita com a venda de bens 4.136 1.092

Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades 
  de investimentos (872.280) (798.597)
fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Financiamentos
Captação 102.890 1.126.007
Amortização (45.900) (39.407)
Juros pagos (321.551) (204.544)

Contraprestação de arrendamento (2.943) (390)
Dividendos pagos (86.907) (1.142.815)

Caixa líquido utilizado nas atividades de 
  financiamentos (354.411) (261.149)
variação cambial de caixa e equivalentes de caixa 
  em moeda estrangeira 33.994 5.498
Diminuição em caixa e equivalentes de caixa (505.608) (419.937)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 728.179 1.148.116
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  222.571 728.179

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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saldos em 31 de dezembro de 2018 1.743.570 282 340 113.171 - 1.035.214 (243.389) 65.917 - 91.490 2.806.595
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - 23.895 - 23.895
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos
  financeiros, líquido de imposto de renda 
  e contribuição social - - - - - - (51.779) - - - (51.779)
Perdas atuariais em benefícios 
  pós-emprego, líquidas de imposto de 
  renda e contribuição social - - - - - - (1.016) - - - (1.016)
Ajustes de conversão de moeda estrangeira de 
  controladas no exterior, líquido dos efeitos de 
  hedge de investimentos - - - - - - - 36.570 - - 36.570

Resultado abrangente do exercício - - - - - - (52.795) 36.570 23.895 - 7.670
Transações com acionistas:
Instrumento patrimonial outorgado - 687 - - - - - - - - 687
Ganho (Perda) no reembolso de ações 
  preferenciais B da Oxiteno Nordeste - - - - - - - - (253) - (253)
Realização da reserva de reavaliação de ativo 
  próprio e de controlada, líquido dos efeitos tributários      - - (47) - - - - - 47 - -
Transferência para reserva de lucros - - - - - (206) - - 206 - -
Aprovação em Assembleia Geral Ordinária dos 
  dividendos adicionais - - - - - - - - - (91.490) (91.490)
Dividendos propostos sobre reserva 
  (R$ 2,489332 por ação ordinária) - - - - - (86.954) - - - 86.954 -
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal - - - 1.195 - - - - (1.195) - -
Reserva de incentivos fiscais - - - - 50.754 (47.446) - - (3.308) - -
Dividendos pagos (R$ 26,209238 por ação 
  ordinária) - - - - - (900.608) - - (19.392) - (920.000)

saldos em 31 de dezembro de 2019 1.743.570 969 293 114.366 50.754 - (296.184) 102.487 - 86.954 1.803.209
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - 228.147 - 228.147
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, 
  líquido de imposto de renda e contribuição social - - - - - - (313.623) - - - (313.623)
Ganhos atuariais em benefícios pós-emprego, 
  líquidas de imposto de renda e contribuição social - - - - - - 730 - - - 730
Ajustes de conversão de moeda estrangeira de 
  controladas no exterior, líquido dos efeitos de 
  hedge de investimentos - - - - - - - 129.109 - - 129.109

Resultado abrangente do exercício - - - - - - (312.893) 129.109 228.147 - 44.363
Transações com acionistas:
Instrumento patrimonial outorgado - 703 - - - - - - - - 703
IR e CS sobre a realização da reserva de 
  reavaliação de ativo próprio e de controlada - - (21) - - 21 - - - - -
Aumento de Capital com reservas 50.754 - - - (50.754) - - - - - -
Aprovação em Assembleia Geral 
  Ordinária dos dividendos adicionais - - - - - - - - - (86.954) (86.954)
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal - - - 11.407 - - - - (11.407) - -
Reserva para retenção de lucros - - - - - 37.441 - - (37.441) - -
Dividendos propostos (R$ 5,1079 por ação 
  ordinária) - - - - - - - - (179.299) 125.114 (54.185)

saldos em 31 de dezembro de 2020 1.794.324 1.672 272 125.773 - 37.462 (609.077) 231.596 - 125.114 1.707.136 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 % 31/12/2019 %
Receitas
Receita bruta de vendas e serviços, 
  exceto aluguéis e royalties 4.998.520 1.938.833
Abatimentos, descontos e devoluções (38.361) (12.712)
Perdas estimadas de créditos de 
  liquidação duvidosa (1.758) 332
Resultado na venda de bens e outros 
  resultados operacionais, líquidos 105.370 (8.543)

5.063.771 1.917.910
Insumos adquiridos de terceiros
Matérias-primas consumidas (4.044.016) (1.411.550)
Materiais, energia, serviços de terceiros 
  e outros (456.239) (93.139)
Perda de valores de ativos (19.976) (4.312)

(4.520.231) (1.509.001)
valor adicionado bruto 543.540 408.909

31/12/2020 % 31/12/2019 %
Retenções
Depreciações e amortizações (181.204) (84.055)

valor adicionado líquido produzido 
  pela sociedade 362.336 324.854
valor adicionado recebido em transferência
Equivalência patrimonial 106.932 32.295
Aluguéis e royalties 5.470 4.638
Receitas financeiras 121.037 68.069

233.439 105.002
valor adicionado total a distribuir 595.775 429.856
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos 274.978 18 233.464 53
Impostos, taxas e contribuições (77.457) 56 92.779 22
Despesas financeiras e aluguéis 170.107 11 79.718 19
Dividendos distribuídos 179.299 12 19.392 5
Lucros retidos 48.848 3 4.503 1

valor adicionado distribuído 595.775 100 429.856 100

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 033/2021; Objeto: Registro de 
Preços para aquisição, em caráter eventual, de cestas básicas de alimentação para doação às 
famílias com vulnerabilidade temporária do Município, pelo período de 12 meses - Entrega das 
Propostas: a partir de 06/05/2021 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ 
- Data de Abertura das Propostas: 18/05/2021 às 09h00 no mesmo site - Edital disponível no site 
supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações 
pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

André Brunetta (*)          
 

É impossível sabermos 
exatamente o que vai 
acontecer daqui a alguns 

anos - pegue como exemplo a 
pandemia - mas já é possível 
prever algumas tendências 
do setor e como elas devem 
afetar nossas vidas em um fu-
turo próximo, que com certeza 
será totalmente pautado em 
tecnologia. Em primeiro lugar, 
o desafio começa com a gestão 
pública, que vai precisar se 
adaptar à digitalização. 

O movimento já acontece nas 
principais capitais, uma vez que 
muitas Govtechs já começam 
a entrar em ação para trazer 
novos processos tecnológicos 
para a população. Isso acontece 
em diversos segmentos, como 
transporte público, trânsito 
e até estacionamentos rota-
tivos nas ruas. O caminho a 
ser percorrido é longo, mas 
começamos a engatinhar rumo 
aos primeiros passos para che-
garmos até as Smart Cities, ou 
Cidades Inteligentes. 

Um exemplo disso, foi um 
estudo feito pela Boston Con-
sulting Group, que revelou que 
mais de 55% dos brasileiros das 
classes A, B e C já utilizam o 
transporte por aplicativo pelo 
menos uma vez por semana. 
Com mais gente tendo acesso 
a smartphones e redes móveis, 
era uma questão de tempo para 
que as pessoas passassem a 
usar a tecnologia a seu favor, 
também nessa área. 

E é aqui que se encaixa o 5G, 
que além de trazer grandes mu-
danças no acesso à internet no 
país, também tende a ter grande 
impacto no que tange à mobilida-
de urbana no Brasil. É graças a 
essa tecnologia que o transporte 
público poderá ganhar uma nova 
perspectiva. Além disso, outros 

níveis de locomoção, como veícu-
los elétricos, e até os autônomos, 
que ainda parecem distantes, 
começam a ser realidades mais 
próximas. 

Atualmente, o Brasil está em 
busca dessas soluções. Não à 
toa as govtechs estão diante 
de um cenário fértil no país, 
não apenas para o surgimento 
de novas empresas, mas tam-
bém para o fortalecimento das 
marcas já presentes no merca-
do. O fato de prover soluções 
tecnológicas que chegam para 
melhorar o sistema público 
é positivo, uma vez que tem 
impacto direto na população. 

Também não podemos igno-
rar o fato de que a pandemia do 
Coronavírus afetou os padrões 
de deslocamento da população. 
Em 2020, o fluxo de passageiros 
no transporte coletivo chegou 
a cair entre 60% e 80%. E é 
nesse cenário que vimos mo-
bilidades mais sustentáveis e 
individuais ganhando força, 
como a bicicleta. 

Um levantamento da Aliança 
Bike apontou que entre junho e 
julho do ano passado, houve um 
aumento de 118% nas compras 
de bicicletas, em comparação 
com o ano anterior. Uma coisa 
é fato, a necessidade do passa-
geiro mudou e sua maneira de 
interagir com o transporte tam-
bém. As pessoas querem agilida-
de, praticidade e segurança na 
locomoção, e hoje, mais do que 
nunca, as plataformas digitais 
trabalham para isso. 

Esse é o momento para am-
pliar a implantação das soluções 
tecnológicas e potencializar as 
oportunidades para uma mo-
bilidade urbana cada vez mais 
integrada e eficiente. 

(*) - É co-criador e CEO do app Zul+, a 
principal AutoTech da América Latina, 

com mais de 2 milhões de usuários 
em todo o Brasil. 

Qual é a primeira coisa que vem à sua mente ao 
falarmos em futuro da mobilidade?

Futuro da mobilidade: os primeiros 
passos para uma revolução urbana
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