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SINDICATO DA INDÚSTRIA AUDIOVISUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - ELEIÇÕES SINDICAIS – EDITAL DE
CONVOCAÇÃO. Pelo presente Edital, faço saber que no dia 28 de julho de 2021, no período das 10:00 às 18:00
horas, na sede desta entidade, será realizada Eleição para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados
representantes ao Conselho da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, a que está associada
esta entidade, bem como de Suplentes, ficando aberto o prazo de 20 (vinte) dias para o Registro das Chapas, ou
seja, entre o dia 19 de junho de 2021 a 08 de julho de 2021. O requerimento acompanhado de todos os documen-
tos necessários será dirigido ao presidente da entidade, podendo ser assinado por qualquer dos candidatos inte-
grantes da Chapa. A Secretaria da entidade, no período destinado ao registro de Chapas, atenderá no seu horário
normal de funcionamento, das 10:00 às 18:00 horas, onde se encontrará à disposição dos interessados, pessoa
habilitada para atendimento, prestação de informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento de docu-
mentação e fornecimento de correspondente recibo. As Chapas deverão preencher as condições previstas nos Esta-
tutos do SIAESP, podendo ser orientadas pela secretaria e na hipótese de a recusa atingir componentes da Chapa,
facultar-se-á sua substituição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ciência do despacho denegatório da Direto-
ria. Os associados em condições de votar e serem votados, quites com suas contribuições associativas, poderão ofe-
recer impugnações aos candidatos registrados, em até 3 (três) dias após a divulgação de seus nomes, devendo
fazê-lo na Secretaria do Sindicato mediante recibo. As impugnações serão decididas pela Diretoria e na hipótese de
deferida, será concedido prazo de 48 horas para contrarrazões, que serão julgadas em única instância, por Assem-
bleia Geral especialmente convocada para esse fim. Caso não seja obtido quórum em primeira convocação, a elei-
ção, em segunda votação, será realizada no dia 04 de agosto de 2021. Não conseguindo o quórum na segunda
convocação, a eleição em terceira convocação será realizada no dia 11 de agosto de 2021. Em caso de empate
entre as Chapas mais votadas, realizar-se-á nova Eleição, prorrogando-se o mandato da Diretoria atual até a posse
de nova Diretoria. Havendo registro de chapa única, o processo eleitoral ocorrerá por meio de aclamação prevista no
estatuto social da entidade no dia 28 de julho de 2021. São Paulo, 18 de junho de 2021

Simoni Barrionuevo Ribeiro de Mendonça - Presidente - SIAESP

AGROPECUÁRIA SANTA MARIA DO GUATAPORANGA S.A. - CNPJ/MF. nº 50.612.704/0001-93 - NIRE 353.0000065-
0 - Ata das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas em 23/04/2021 - Data, Hora e Local: 
23/04/2021, às 10:00hs, na sede social na av. Paulista,352, 12º andar, sala 121, nesta Capital. Convocação: edital publi-
cado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios dos dias 23, 24 e 25/03/2021. Presença: 
acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: Julio Giorgi 
Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na 
forma sumária do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os 
legalmente impedidos, deliberaram: Em Assembleia Geral Extraordinária: 1.) remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, 
brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 4.593.629-8-
SSP/SP. e do CPF/MF. nº 091.320.908-20, nascido em 20 de abril de 1950, residente e domiciliado na Praça Renzo Pagliari, 
167, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (CEP: 05675-120), atualmente exercendo o cargo de Diretor Secretário, 
para o cumprimento de mandado remanescente a findar em 2023, no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista 
a vacância ocorrida em virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para a 
referida posição; 2.) em virtude do remanejamento constante no item anterior, eleger para cumprimento de mandado rema-
nescente até nova eleição a realizar-se em 2023, como Diretor Secretário o Sr. Guilherme Barretto Giorgi, brasileiro, 
casado sob o regime da separação de bens, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG. nº 8.077.523-8SSP/
SP. e do CPF sob o nº 129.026.218-76, nascido em 01 de fevereiro de 1964, residente e domiciliado à rua Tomé de Souza, 
478, cidade de Embu, Estado de São Paulo (CEP: 06844-010). O diretor eleito, em anexo específico, apresenta 
declaração de desimpedimento. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.) aprovar o relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31.12.2020, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal 
Empresas & Negócios do dia 17/04/2021, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam 
à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 23, 24 e 25/03/2021.-; 2.) fixar em R$ 0,00 
(zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês.-; 3.) 
o lucro apurado no exercício social de 2020, no valor de R$8.718.830,46, nos termos do artigo 189 da Lei 6.404/76, será 
integralmente destinado à absorção de prejuízos acumulados pela sociedade em exercícios sociais anteriores.-; 4.) Outros 
assuntos: com a aprovação de todos os presentes, foi acolhida moção apresentada pelo Sr. Presidente para constar desta 
ata as merecidas homenagens e também gratidão da sociedade e de seus acionistas ao diretor, Sr. Roberto Azevedo Soares 
Giorgi, falecido em 04 de janeiro de 2021, pelos relevantes serviços que prestou à sociedade. Encerramento: nada mais 
havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São 
Paulo, 23 de abril de 2021. (aa.) Julio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. Acio-
nistas: Helofredo Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Begônias Participações 
Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio 
Carlos de Sant´Anna; Companhia Brasileira de Fiação, p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Glicínea 
Empreendimentos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Limantos Participa-
ções Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Refinaria Nacional de Sal S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto 
e Antonio Carlos de Sant´Anna; União Industrial e Mercantil Brasileira S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos 
de Sant´Anna; Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; 
e Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi. A presente é cópia fiel da original. São 
Paulo, 23 de abril de 2021. Julio Giorgi Neto - Presidente da Mesa Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP 
nº 256.495/21-0 em 02/06/2021.

Comercial e Empreendimentos Brasil S.A.
CNPJ nº 60.583.747/0001-41 - NIRE 35300049098

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada em 22 de abril de 2021, às 10:30 horas,
na sede da sociedade. 2. Presença: Verificada a presença de acionistas representando
a totalidade do capital social da Companhia. 3. Convocação: Diante da presença de
todos os acionistas da Companhia, foi dispensada a convocação conforme a concordân-
cia de todos os presentes. 4. Mesa: Presidente: Sr. André Kissajikian, Secretário: Dr.
Carlos de Gioia. 5. Ordem do Dia: (i) Deliberação acerca da participação da Companhia
no projeto, envolvendo o imóvel localizado na Avenida Pasteur, 138/146, Botafogo, Rio
de Janeiro-RJ, matrícula n. 19.259 do 3º RI. 6. Deliberações: Preliminarmente, foi deli-
berado pela totalidade dos acionistas que a ata será lavrada na forma sumária. (i) Deli-
beração acerca da participação da Companhia no projeto envolvendo o imóvel loca-
lizado na Avenida Pasteur, 138/146, Botafogo, Rio de Janeiro-RJ, matrícula n. 19.259
do 3º RI. A Diretoria prestou os esclarecimentos solicitados pelos acionistas, dos quais
estes últimos se deram por satisfeitos. Os acionistas deliberaram, por unanimidade e
sem quaisquer ressalvas, aprovar a participação da Companhia no projeto envolvendo o
imóvel localizado na Avenida Pasteur, 138/146, Botafogo, Rio de Janeiro-RJ, matrícula
n. 19.259 do 3º RI. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da
Mesa suspendeu os trabalhos para fins da lavratura desta ata, que foi lida, achada
conforme por todos os presentes e assinada. São Paulo, 22 de abril de 2021. Mesa:
André Kissajikian - Presidente. Carlos de Gioia - Secretário. Acionistas: AA Empreendi-
mentos e Participações S.A., representada por seu Diretor Superintendente, André
Kissajikian, André Kissajikian, Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian
da Silveira. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: André
Kissajikian - Presidente. Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro
sob o nº 239.811/21-5, em 25/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Limeiratec Tecnologia S/A
CNPJ nº 07.929.157/0001-45 e NIRE 35300329830

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 22/04/2021. Horário: 15:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos, nº 960, 19º andar/parte, CEP 01418-100, Cerqueira César, nesta Capital.
Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se com-
prova por suas assinaturas, lançadas no Livro de Presença. Com as declarações exigi-
das por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. André
Kissajikian, Diretor Superintendente da empresa, que convidou a mim, Suely
Kissajikian da Silveira, para Secretária. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Pre-
sidente que o Edital de Convocação deixou de ser publicado de conformidade com o
disposto no Parágrafo Quarto (§4º) do artigo 124 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram
colocados em discussão e votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo,
no final, sido deliberado pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e obser-
vadas às abstenções legais, o seguinte: Deliberações: - 1) - Foram aprovados, por
unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimo-
nial e as demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em
31/12/2020, documentos esses publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal
Empresas & Negócios, nas edições do dia 26 de março de 2021, tendo sido dispensado
o aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo quarto (§4º) do artigo 133, da Lei
6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001. 2) - Foram eleitos, por unanimidade,
os membros da Diretoria com mandato até a realização da Assembleia Geral
Ordinária de 2024: (i)- Diretor Superintendente: André Kissajikian, brasileiro, casado,
empresário, portador da cédula de identidade RG nº 9.945.144-X/SSP-SP, inscrito no
CPF/MF sob o nº 075.542.968-09; (ii)-Diretores sem designação especial, Carlos de
Gioia, brasileiro, viúvo, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 1.364.268-
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 001.751.538-68, e, Celso Coscarelli, brasileiro,
divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº
22.190.902-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.530.638-44, todos residentes e
domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 960 - 19º
andar, Cerqueira César, CEP 01418-100. Os diretores eleitos apresentaram as declara-
ções de que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da
sociedade e nem foram condenados ou estão sob os efeitos de condenação, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o aceso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, con-
tra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, as quais se encontram arqui-
vada na sede da sociedade. (iii)-O cargo para Diretor Presidente permanecerá vago;
(iv)-Fica mantida a remuneração mensal da Diretoria. Nada mais havendo a ser tratado,
foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se
manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo ne-
cessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a
Assembleia. São Paulo, 22 de abril de 2021. André Kissajikian - Presidente da Mesa.
Suely Kissajikian da Silveira - Secretária. Acionistas: Comercial e Empreendimentos
Brasil S/A, por seu Diretor Superintendente, André Kissajikian; Vanda Kissajikian
Mordjikian; Suely Kissajikian da Silveira; Espólio de Antranik Kissajikian, por seu
Inventariante, André Kissajikian; André Kissajikian, AA-Empreendimentos e Partici-
pações S.A, por seu Diretor Superintendente, André Kissajikian e Companhia Iniciadora
Predial, por seu Diretor Executivo, André Kissajikian. A presente é cópia fiel da ata lavra-
da em livro próprio. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Suely Kissajikian da Silveira
- Secretária. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 252.695/21-5, em 27/05/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Comercial e Empreendimentos Brasil S/A
CNPJ Nº 60.583.747/0001-41 - NIRE Nº 35.300.049.098

Ata das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária
Realizadas cumulativamente em: Data: 12/04/2021. Horário: 11:00 horas. Local: Sede
Social na Alameda Santos nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.903, nesta Capital. Presença:
Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas
assinaturas, lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Com as declarações exigi-
das por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. André
Kissajikian, Diretor Superintendente da sociedade, que convidou a mim, Carlos de
Gioia, para secretário. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital
de Convocação deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no parágrafo
quarto (§4º) do artigo 124 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados em discussão
e votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final sido deliberado
pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e observadas as abstenções le-
gais, o seguinte: Deliberações: 1) - Extraordinária - Aprovação da reforma parcial do
Estatuto Social, com alteração dos artigos 9, 15 e 16, que passam a ter o seguinte teor:
Artigo 9 - A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de até 03 (três)
Diretores, sendo 01 (um) Diretor Superintendente e 02 (dois) Diretores sem designação
especial, acionistas ou não residentes no país e eleitos pela Assembleia Geral, que
fixará a remuneração respectiva. Artigo 15 - Além das atribuições e poderes que a lei
lhes confere, das fixadas em reunião da Diretoria e das necessárias à realização dos
fins sociais, caberá: I - Ao Diretor Superintendente, agindo sempre isoladamente, os
mais amplos poderes de administração, podendo: a)-convocar, instalar e presidir as
Reuniões da Diretoria e as Assembleias Gerais; b)-propor a fixação de dividendos e juros
sobre o Capital Próprio, a ser distribuído aos acionistas; c)-organizar o “Regulamento
Interno” da sociedade; d)-tomar conhecimento dos Balancetes mensais; e)-deliberar
sobre a criação de dependências; f)- representar a sociedade perante qualquer Institui-
ção Financeira, inclusive de crédito ou bancário, em geral, podendo abrir, movimentar e
encerrar suas contas, depositar, retirar importâncias e valores, retirar e assinar talões
de cheques, borderôs e demais papéis, celebrar contratos de qualquer natureza, ajus-
tando cláusulas e condições, enfim, praticando todos os atos operacionais e administra-
tivos, hábeis a concretizar e dar sequência às correspectivas operações e contratos,
assinando-os; g)-representar a sociedade, ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele,
perante terceiros, inclusive participando em nome dela, com poder amplo de veto e voto,
em assembleias gerais de outras sociedades de que é membro, como sócia quotista ou
acionista (podendo também comprar e vender ações/quotas), como ainda perante quais-
quer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, requerendo
o que necessário for, enfim, praticando todos os atos referentes aos seus objetivos
sociais e institucionais; h)-transigir, fazer acordo, receber valores numéricos, dar quita-
ção, renunciar, desistir, confessar dívidas, gravar, onerar ou alienar, por qualquer for-
ma, os bens sociais móveis e imóveis, ou, ainda, adquirir bens dessa natureza, assinan-
do termos, compromissos, cessões, escritura de venda-e-compra, de alienação
fiduciária, inclusive de imóveis e demais documentos pertinentes de tais atos; i)-cons-
tituir advogados com os poderes da cláusula ad judicia, para o Foro em geral, inclusive
com poderes especiais, quando for o caso; j)-nomear e constituir em nome da socieda-
de, mandatários ou procuradores, especificando nos respectivos instrumentos, a vigên-
cia, os atos e operações que poderão praticar. II - Aos Diretores sem designação
especial compete: a)-executar as atribuições que lhes forem cometidas em reunião da
Diretoria; b)-assinar juntamente com o Diretor Superintendente títulos ou cautelas repre-
sentativos das ações da sociedade; c)-constituir advogados com os poderes da cláusu-
la ad judicia. Artigo 16 - A sociedade considerar-se-á também obrigada ou exonerará
terceiros de responsabilidade para com ela: a)-pela assinatura isolada do Diretor Supe-
rintendente; b)-pelas assinaturas conjuntas de um Diretor sem designação especial e a
de um procurador com poderes especiais; c)-pela assinatura de um procurador com
expressos poderes. Parágrafo Primeiro - Os procuradores serão sempre nomeados e
constituídos pelo Diretor Superintendente, na forma do disposto na letra “j” do artigo 15
deste Estatuto, em nome da sociedade com poderes específicos nos respectivos instru-
mentos, nestes contendo os atos e operações que poderão praticar, sempre nos limites
e alcance dos poderes constantes do referido dispositivo estatutário e mandato decor-
rente. Parágrafo Segundo - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em
relação à sociedade os atos de qualquer dos Diretores, procuradores ou funcionários
que a envolvam em negócios estranhos aos objetivos sociais, tais como, fiança, avais,
endossos ou quaisquer garantias em favor de terceiros. 2) - Ordinária (a) - Foram apro-
vados, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o Relatório da Diretoria, o Balanço
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2020, documentos esses publicados no Diário Oficial Empresarial
e no Jornal Empresas & Negócios nas edições do dia 26 de março de 2021, tendo sido
dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo 4º (§ 4º) do artigo 133,
da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001; b) - Foi decidido que a des-
tinação do resultado apurado no exercício social de 2020, ficará a critério da diretoria;
c) - Foram eleitos, por unanimidade, os membros da Diretoria com mandato até a rea-
lização da Assembleia Geral Ordinária de 2024: (i) Diretor-Superintendente, André
Kissajikian, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº
9.945.144-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.542.968-09; (ii) Diretores sem
designação especial, Carlos de Gioia, brasileiro, viúvo, advogado, portador da cédula
de identidade RG nº 1.364.268-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.751.538-68, e,
Celso Coscarelli, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula
de identidade RG nº 22.190.902-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.530.638-44,
todos residentes e domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Alameda
Santos, nº 960 - 19º andar, Cerqueira César, CEP 01418-100. Os diretores eleitos apre-
sentaram as declarações de que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a
administração da sociedade e nem foram condenados ou estão sob os efeitos de con-
denação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o aceso a cargos públicos, ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa
da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, as quais
se encontram arquivada na sede da sociedade. (iii) A remuneração mensal da Diretoria
foi fixada em até R$50.000,00 (cinquenta mil reais), podendo ser reajustada, a ser dis-
tribuída de comum acordo entre os Diretores. Nada mais havendo a ser tratado, foi ofe-
recida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifes-
tasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi
assinada por todos os presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia.
São Paulo, 12 de abril de 2021. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia
- Secretário. Acionistas: AA - Empreendimentos e Participações S/A, representada por
seu procurador, Carlos de Gioia, André Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely
Kissajikian da Silveira. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. André
Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP - Certifico o Regis-
tro sob o nº 256.985/21-2, em 02/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EISA - Empresa Interagrícola S.A.
CNPJ 62.356.878/0001-11

 Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas de 2020 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V. Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020

Balanços patrimoniais

Demonstração dos resultados abrangentes

Demonstração das mutações
 do patrimônio líquido

As Notas Explicativas na íntegra, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, encontram-se na sede da Companhia.

 Antonio Vidal Esteve Jorge Esteve Jorge Carlos Alberto Fernandes Santana Junior Marco Antonio Aluisio Eudelio Nunes de Oliveira Laerte de Carvalho Junior
 Diretor-Presidente Diretor Vice-Presidente Diretor Gerente Diretor Gerente Diretor Administrativo-Financeiro Contador - CRC SP-269629/O-3

 Controladora Consolidado
Ativo / Circulante 2020 2019 2020 2019 
Caixa e equivalentes de caixa 2.917 3.294 34.399 21.075
Contas a receber de clientes 46.282 42.266 98.634 68.801
Estoques 1.696.215 891.515 2.054.778 1.129.262
Adiantamentos a fornecedores 90.857 94.511 97.100 101.031
Impostos a compensar 40.251 32.636 33.596 36.056
Instrumentos financeiros 697.699 378.854 871.686 520.303
Outras contas a receber 15.156 21.487 16.993 22.049  
 2.589.377 1.464.563 3.207.186 1.898.577
Não circulante
Depósitos judiciais 2.187 420 2.298 531
Partes relacionadas 57.432 49.982 55.754 48.624
Tributos diferidos 0 5.457 
Outras contas a receber  2.160 6.621 9.489 14.041
 61.779 62.480 67.541 63.196
Investimentos 132.768 91.981 0 24
Ativos direito de uso 643 3.653 1.376 4.481
Imobilizado 90.707 61.876 193.124 139.074
Intangível 1.417 1.235 4.293 4.013
 287.314 221.225 266.334 210.788
Total do ativo 2.876.691 1.685.788 3.473.520 2.109.365
 Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido / Circulante 2020 2019 2020 2019  
Fornecedores 11.844 19.810 28.844 32.917
Empréstimos e financiamentos 1.425.821 701.660 1.716.399 918.763
Salários e encargos sociais 20.419 15.922 24.352 18.387
Tributos a pagar 9.826 14.491 10.473 14.988
Instrumentos financeiros 417.781 241.283 489.344 290.243
Partes relacionadas 455.711 416.545 456.842 417.500
Outras contas a pagar 19.224 31.439 30.752 35.369
 2.360.626 1.441.150 2.757.006 1.728.167
Não circulante 
Provisão para contingências 11.887 9.378 11.887 9.378
Obrigações de benefícios pós-emprego 8.143 10.689 8.143 10.689
Passivo de arrendamento 737 3.789 1.469 4.617
Outras contas a pagar 22.156 9.530 22.155 9.530
Tributos diferidos 50.395 - 106.237 28.011
 93.318 33.386 149.891 62.225
Total do passivo 2.453.944 1.474.536 2.906.897 1.790.392
Patrimônio líquido 
Capital social 100.000 100.000 100.000 100.000
Reserva legal 20.472 20.472 20.472 20.472
Prejuízos acumulados - -63.991 - -63.991
Reserva de lucros 105.876 - 105.876 -
Ajuste de avaliação patrimonial 196.399 154.771 196.399 154.771
 422.747 211.252 422.747 211.252
Participação dos não controladores - - 143.876 107.721
Total do patrimônio líquido 422.747 211.252 566.623 318.973
Total do passivo e patrimônio líquido 2.876.691 1.685.788 3.473.520 2.109.365

 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Lucro líquido do exercício 169.867 89.190 179.386 102.193
Outro componente do resultado abrangente
  Ajustes de conversão de moeda 39.947 7.261 66.821 10.882
Remensuração de passivo atuarial 1.681 -3.655 1.681 -3.655  
Resultado abrangente  do exercício 211.495 92.796 247.888 109.420

 Controladora Consolidado
Fluxo de caixa proveniente das operações 2020 2019 2020 2019
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 241.869 125.566 290.708 157.866
Ajustes ao resultado gerados pelas atividades operacionais 280.538 23.456 386.006 19.989
Valor residual de bens baixados - 165 550 -
Resultado da equivalência patrimonial -40.787 -11.877 23 276
Depreciação e amortização 2.660 1.224 5.525 3.286
Redução da provisão para créditos de liquidação duvidosa -2.000 -1.128 -1.941 -1.128
Provisão para contingências 2.510 862 2.510 862
Atualização de depósitos judiciais - - - -289
Juros provisionados 57.009 32.012 67.132 42.062
Provisão para impairment sobre créditos tributários
 por utilização em compensações 68.862 -20.297 70.659 -20.264
Provisões diversas 16.625 10.378 16.625 -7.723
Variações monetárias e cambiais 175.659 12.117 224.922 2.907
Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes -1.024.176 -144.847 -1.144.699 -160.838
Contas a receber de clientes 1.409 -16.259 6.137 -10.742
Estoques -804.700 -83.429 -925.516 -133.494
Adiantamentos a fornecedores 20.853 -20.582 24.923 -18.922
Impostos a compensar -93.493 -21.872 -103.213 -25.030
Instrumentos financeiros -123.692 -24.919 -123.142 -42.575
Outras contas a receber 7.564 -12.126 8.030 5.945
Depósitos judiciais -276 -289 -276 -
Partes relacionadas -7.450 -333 -7.329 1.025
Fornecedores -7.965 11.075 -689 16.791
Salários e encargos sociais 454 179 1.182 323
Tributos a pagar -4.665 4.258 -9.922 4.376
Outras contas a pagar -12.215 19.450 -14.884 41.465
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades operacionais -501.769 4.175 -467.985 17.017
Juros pagos -44.726 -14.349 -54.956 -84.970
Contingências pagas - -183 - -183
Imposto de renda e contribuição social pagos - - - -6.130
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais -546.495 -10.357 -522.941 -74.266
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Venda de bens do ativo imobilizado - - - 197
Aquisição de bens do ativo imobilizado -13.629 -24.112 -29.842 -66.038
Aquisição de intangíveis -182 -298 -280 -373 
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento -13.811 -24.410 -30.123 -66.214
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ingresso de empréstimos e financiamentos 
De terceiros 2.648.628 1.211.380 3.137.208 1.572.621
De partes relacionadas 4.991.352 2.980.136 4.991.352 3.040.891
Amortização de empréstimos e financiamentos
De terceiros -2.058.832 -830.795 -2.527.805 -1.091.241
De partes relacionadas -5.021.220 -3.273.795 -5.021.220 -3.322.267
Dividendos pagos - -50.000 -13.148 -48.259
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 559.929 36.926 566.387 151.745 
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa -377 2.159 13.324 11.265
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 3.294 1.135 21.075 9.810
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 2.917 3.294 34.399 21.075
Movimentação do caixa do exercício -377 2.159 13.324 11.265
Transações que não envolvem caixa
Imposto de renda e contribuição social compensados 
com crédito tributário -17.016 -47.294 -33.961 -42.032

    Atribuível aos acionistas da controladora
                                                   Ajustes avaliação patrimonial
 Capital  Reserva Lucros Reserva Ajustes Acumulados Ganhos e  Participação dos  Total do 
 social Legal (Prejuízos) Acumulados de Lucros de conversão perdas atuariais Total Não controladores Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2018 100.000 20.472 -103.182 - 154.565 -3.399 168.456 89.356 257.812
Lucro líquido do exercício - - 89.190 - - - 89.190 13.003 102.193
Ajustes conversão de moeda - - - - 7.261 - 7.261 3.621 10.882
Remensuração de passivo atuarial - - - - - -3.655 -3.655 - -3.655
Total  resultado abrangente - - 89.190 - 7.261 -3.655 92.796 16.624 109.420
Distribuição de dividendos - - -50.000 - - - -50.000 -8.019 -58.019
Capitalização dos lucros / Aumento de Capital - - - - - - - 9.760 9.760
Em 31 de dezembro de 2019 100.000 20.472 -63.991 - 161.826 -7.055 211.252 107.721 318.973
Lucro líquido do exercício - - 169.867 - - - 169.867 9.519 179.386
Ajustes conversão de moeda - - - - 39.947 - 39.947 26.874 66.821
Remensuração de passivo atuarial - - - - - 1.681 1.681 - 1.681
Total resultado abrangente - - 169.867 - 39.947 1.681 211.495 36.393 247.888
Distribuição de dividendos
Destinação de lucros - - -105.876 105.876 - - - -238 -238
Em 31 de dezembro de 2020 100.000 20.472 - 105.876 201.773 -5.374 422.747 143.876 566.623

Demonstração dos resultados 

Demonstração dos Fluxos de Caixa

  Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Receita líquida de vendas e serviços (Nota 23) 2.892.677 1.897.031 3.394.965 2.194.298
Custo das mercadorias vendidas e serviços prestados -2.187.574 -1.677.975 -2.501.245 -1.888.316
Resultado bruto antes dos instrumentos financeiros derivativos 705.103 219.056 893.720 305.982
Ganho (perda) com instrumentos financeiros derivativos, líquido -157.023 42.033 -161.881 48.495
Lucro bruto 548.080 261.089 731.839 354.477
Despesas operacionais  
Com vendas -80.648 -73.560 -89.751 -80.962
Gerais e administrativas -63.617 -47.939 -82.904 -62.879
Outras receitas, líquidas 12.633 6.119 15.334 6.705
Resultado operacional antes de participações societárias
e do resultado financeiro 416.447 145.709 574.520 217.341
Resultado de participações societárias
Equivalência patrimonial 40.824 20.475 -24 -276
Resultado financeiro

Despesas financeiras -53.792 -38.158 -67.920 -47.541
Receitas financeiras  14.049 9.657 9.055 5.972
Variações cambiais, líquidas -175.660 -12.117 -224.922 -17.630
 -215.402 -40.617 -283.787 -59.199
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 241.869 125.566 290.708 157.866
Imposto de renda e contribuição social
Corrente -17.016 -47.293 -33.961 -52.454
Diferido -54.986 10.917 -77.361 -3.219
 -72.002 -36.376 -111.322 -55.673
Lucro líquido do exercício 169.867 89.190 179.386 102.193
Resultado atribuível aos:
Acionistas  controladores - - 169.867 89.190
Acionistas não  controladores - - 9.519 13.003
Lucro líquido por ação do capital social
durante o exercício - básico e diluído - R$ 0,13537 0,07108
Quantidade de Ações 1.254.796 1.254.796

ALPHAVILLE URBANISMO S.A.
CNPJ nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de Fevereiro de 2020
Data, Horário e Local: No dia 28 de fevereiro de 2020, às 10:30 horas, na sede social da Alphaville Urbanismo S.A. 
(“Companhia”), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, 
CEP 05425-070. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros 
do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Klausner Henrique Monteiro da 
Silva e secretariados por Guilherme de Puppi e Silva. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a eleição do Presidente e do Vi-
ce-Presidente do Conselho de Administração, conforme disposto no Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia; (ii) a elei-
ção dos membros da Diretoria da Companhia; (iii) a aprovação da contratação do Custodiante (defi nido abaixo); e (iv) a 
eleição dos membros do Comitê de Auditoria Não-Estatutário da Companhia. Deliberações: Após discussão e análise 
das matérias constantes da ordem do dia foram tomadas por unanimidade as seguintes deliberações pelo Conselho de 
Administração: (i) em conformidade com o disposto no Artigo 17 do Estatuto Social, aprovar a eleição de: a. Ricardo 
Leonel Scavazza, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.451.965-0 SSP/SP, ins-
crito no CPF sob o nº 148.090.838-02, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritó-
rio na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 803, 8º andar, Itaim Bibi, CEP 01453-000, para 
a posição de Presidente do Conselho de Administração; e b. Alexandre Mafra Guimarães, brasileiro, casado, enge-
nheiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.388.286, inscrito no CPF sob o nº 681.592.776-87, residente e domici-
liado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Aveni-
da Cidade Jardim, 803, 8º andar, Itaim Bibi, CEP 01453-000, para a posição de Vice-Presidente do Conselho de Adminis-
tração; (ii) aprovar a eleição para a Diretoria da Companhia, a ser composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 7 (sete) 
membros, todos para um mandato unifi cado de 2 (dois) anos: a. Klausner Henrique Monteiro da Silva, brasileiro, 
engenheiro civil, casado, portador da cédula de identidade RG nº 26.870.678-5/SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 
251.391.458-98, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de Di-
retor Presidente; b. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de Identida-
de RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 962.476.229-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º 
andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e c. Gerson Cohen, 
brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 1.449.208-9 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 
104.094.648-80, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de Di-
retor, sem designação específi ca. Os diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 
(trinta) dias contados da presente data mediante a apresentação: (i) do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro 
próprio da Companhia, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da declaração 
de desimpedimento, para os fi ns do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e do Artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02; e (iii) da 
declaração dos valores mobiliários por eles eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades con-
troladas ou do mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei nº 6.404/76; (iii) aprovar a contratação de Banco Brades-
co S.A., instituição fi nanceira com sede na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no Núcleo Cidade de Deus, S/N, Vila 
Yara, CEP 06029-900, inscrita no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12, para prestar os serviços de custódia das ações da 
Companhia na B3 (“Custodiante”); e (iv) aprovar a eleição das pessoas a seguir indicadas para comporem o Comitê de 
Auditoria Não-Estatutário da Companhia, todos para um mandato unifi cado de 2 (dois) anos: a. Odair Garcia Senra, 
brasileiro, viúvo, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.259.126 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 
380.915.938-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Escobar Ortiz, 320, aparta-
mento 71-A, Vila Nova Conceição, CEP 04512-050; b. Lilian Cristina Pacheco Lira, brasileira, divorciada, advogada, 
portadora da cédula de identidade RG nº 18.689.830-7, inscrita no CPF sob o nº 134.741.188-70, residente e domiciliada 
na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda Topázio, 558, Residencial 9, Alphaville, CEP 06540-
235; c. Marcio Alvaro Moreira Caruso, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identi-
dade RG nº 17.423.714-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 088.913.558-16, residente e domiciliado na cidade de São Pau-
lo, Estado de São Paulo, na Alameda dos Aicás, 159, apartamento 12, Indianópolis, CEP 04086-000, sendo este último com 
reconhecida experiência em contabilidade, conforme exigido pelo Regulamento do Novo Mercado. A posse dos membros 
do Comitê de Auditoria Não-Estatutário ocorrerá antes do lançamento da oferta pública de distribuição de ações da Com-
panhia. Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os tra-
balhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 
Mesa: Klausner Henrique Monteiro da Silva - Presidente; e Guilherme de Puppi e Silva - Secretário. Conse-
lheiros Presentes: (i) Ricardo Leonel Scavazza; (ii) Alexandre Mafra Guimarães; (iii) Fernanda Barreiros Rosalem; (iv) 
Odair Garcia Senra; e (v) José Roberto de Mattos Curan. São Paulo, 28 de fevereiro de 2020. Certi co que a presente é có-
pia  el da Ata lavrada em livro próprio. Klausner Henrique Monteiro da Silva - Presidente, Guilherme de Puppi 
e Silva - Secretário. JUCESP nº 153.559/20-2 em 20.03.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

INAL INTERAUDIOVISÃO LABORATÓRIO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 56.785.793/0001-56

Demonstrações Contábeis Findas em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Balanços patrimoniais

Antonio Aquino Neto - Sócio
Angelo Roberto Zanin -  Contador - CRC 1SP 102090/0-3

Demonstrações de resultados

Demonstrações dos fluxos de caixa

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações de resultados 
abrangentes

As demonstrações financeiras completas acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

 Controladora Consolidado
Ativo 2020 2019 2020 2019
circulante 139.186 147.643 209.918 201.956
 Caixa e equivalentes de caixa 20 4.337 19.552 13.790
 Contas a receber de clientes 
 e outros recebíveis - - 37.928 33.809
 Estoques - - 11.367 9.190
 Ativo disponível para venda 139.166 139.101 139.166 139.101
 Antecipação de dividendos - - - -
 Pagamentos antecipados - - 865 957
 Impostos a recuperar - 2 686 460
 Outros ativos - - 353 446
 Não circulante 43.566 53.067 62.140 61.571
 Realizável a longo prazo - - 6.869 487
 Depósitos para demandas judiciais - - 72 300
 Impostos diferidos - - 6.797 187
 Investimentos em controladas 41.958 51.459 - -
 Propriedade para investimento 1.608 1.608 1.608 1.608
 Imobilizado - - 35.514 38.981
 Direito de uso - - 17.042 19.302
 Intangível - - 1.107 1.193
 43.566 53.067 55.270 61.084
Total do ativo 182.752 200.710 272.057 263.527

 Controladora Consolidado
Resultado operacional 2020 2019 2020 2019
 Receitas operacionais líquidas 7.261 12.544 191.164 231.155
 Custo das mercadorias e serviços - - (143.925) (158.784)
Lucro operacional bruto 7.261 12.544 47.240 72.371
 Despesas administrativas e tributárias (876) (1.557) (48.098) (42.614)
 Perdas de créditos esperadas - - 224 (561)
Resultado antes das (despesas) receitas
financeiras líquidas e impostos 6.385 10.987 (634) 29.196
Resultado financeiro 
 Receitas financeiras 299 105 2.390 1.496
 Despesas financeiras (5.912) (8.785) (11.225) (13.017)

Fluxos de caixa das Controladora Consolidado
atividades operacionais 2020 2019 2020 2019
 Lucro (Prejuízo) antes do IR e da CS (4.727) 11.997 (9.469) 17.675
 Ajustes ao resultado do período 
 Participação nos lucros das empresas 
 investidas por equivalência patrimonial 5.500 (9.690) - -
 Depreciação e amortização - - 7.164 6.068
 Depreciação do direito de uso - - 4.647 4.008
 Juros de empréstimos e financiamento 5.613 7.335 6.881 7.393
 Juros e ajustes de arrendamentos - - 1.640 1.716
 (Reversão) Provisão perdas 
 de crédito esperadas - - (224) (561)
 Impostos diferidos - - - -
 Provisão demandas judiciais - - 3.051 -
 (Aumento) redução nos ativos
 Contas a receber de clientes 
 e outros recebíveis - - (3.895) (4.221)
 Estoques (65) - (2.177) (1.613)
 Pagamentos antecipados - 391 92 75
 Impostos a recuperar 2 374 (226) 76
 Outros ativos - - 93 (481)
 Depósitos para demandas judiciais - - 227 (71)
 Aumento (redução) nos passivos 
 Fornecedores e outras contas a pagar 337 - 2.549 (789)
 Obrigações sociais,
  trabalhistas e tributárias (1) 281 (983) 562
 Impostos a recolher (737) (578) 522 (521)
  5.922 10.110 9.892 29.316
 Juros pagos de arrendamentos - - (1.640) (960)
 Juros pagos de empréstimos 
 e financiamentos (2.389) (7.062) (6.881) (7.120)

     Controladora Participação dos Total do
 Capital Reserva Reserva Reserva Patrimônio líquido quotistas não patrimônio
 social de capital de legal de lucros dos controladores controladores líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2018 19.000 - 3.800 95.387 118.187 3.249 121.436
Multa e juros adesão ao parcelamento de impostos - - - (852) (852) - (852)
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos - - - (1.150) (1.150) - (1.150)
Lucro líquido do exercício - - - 10.574 10.574 2.217 12.791
Saldos em 31 de dezembro de 2019 19.000 - 3.800 103.959 126.759 5.466 132.225
Multa e juros adesão ao parcelamento de impostos - - - - - - 
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos - - - (9.700) (9.700) - (9.700)
Prejuízo líquido do exercício - - - (5.611) (5.611) 260 (5.351)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 19.000 - 3.800 88.648 111.448 5.726 117.174

 Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (5.611) 10.574 (5.351) 12.791
Resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente total 
 do exercício (5.611) 10.574 (5.351) 12.791

 Controladora Consolidado
Passivo 2020 2019 2020 2019
circulante 16.458 12.015 47.979 34.907
 Fornecedores e outras contas a pagar 337 - 11.997 9.448
 Arrendamentos a pagar - - 4.291 3.862
 Obrigações sociais,
  trabalhistas e tributárias 15 15 7.861 7.267
 Empréstimos e financiamentos 14.871 10.783 19.839 10.863
 Impostos a recolher 1.235 1.217 3.991 3.467
 Não circulante 54.849 61.936 106.904 96.395
 Obrigações sociais,
  trabalhistas e tributárias 1.489 2.244 8.133 9.710
 Arrendamentos a pagar - - 14.261 16.186
 Empréstimos e financiamentos 53.360 59.692 80.653 69.692
 Provisão para contingências - - 3.858 807
Patrimônio líquido 111.446 126.759 117.174 132.225
 Capital social 19.000 19.000 19.000 19.000
 Adiantamento para
  futuro aumento de capital - - - -
 Reserva legal 3.800 3.800 3.800 3.800
 Reservas de lucros 88.646 103.959 88.646 103.959
 Patrimônio líquido atribuível aos 
 acionistas controladores 111.446 126.759 111.446 126.759
 Participação de não controladores - - 5.728 5.466
Total do passivo e 
 do patrimônio líquido 182.752 200.710 272.057 263.527

 Impostos pagos (884) (1.042) (2.491) (4.618)
 Fluxos de caixa (aplicado nas) decorrentes
 das atividades operacionais 2.649 2.006 (1.120) 16.618
Fluxos de caixa das atividades de investimentos 
 Dividendos recebidos de controlada 4.000 2.000 - -
 Aquisição de ativo imobilizado - Ativo
  não circulante disponível para venda - (10.564) (65) (10.564)
 Aquisição de ativo imobilizado - - (3.273) (13.199)
 Aquisição de ativo intangível - - (338) (321)
 Fluxos de caixa aplicado nas 
 atividades de investimentos 4.000 (8.564) (3.676) (24.084)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos 
 Dividendos e juros sobre capital
 próprio pagos (9.700) (4.950) (9.701) (4.950)
 Antecipação de dividendos 4.203 - 4.203 -
 Devolução de adiantamento
 para futuro aumento de capital - - - -
 Captação de empréstimos e financiamentos - 22.547 27.418 32.627
 Pagamentos de empréstimos
  e financiamentos (5.469) (6.723) (7.481) (6.739)
 Pagamento de arrendamentos - - (3.881) (4.018)
 Fluxos de caixa decorrentes das 
 atividades de financiamentos (10.966) 10.874 10.558 16.920
Aumento (redução) líquido do caixa 
 e equivalentes de caixa (4.317) 4.316 5.762 9.454
Demonstração do aumento (redução) 
de caixa e equivalentes de caixa 
 No início do exercício 4.337 21 13.790 4.336
 No fim do exercício 20 4.337 19.552 13.790
  (4.317) 4.316 5.762 9.454

Total de resultado financeiro, líquido (5.612) (8.680) (8.835) (11.521)
Participação nos lucros das empresas 
investidas por equivalência patrimonial (5.500) 9.690 - -
Lucro (Prejuízo) antes do IR e CS (4.727) 11.997 (9.469) 17.675
 IR e contribuição social - Diferidos - - 6.610 187
 IR e contribuição social - Correntes (884) (1.423) (2.492) (5.071)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (5.611) 10.574 (5.351) 12.791
Resultado atribuído aos: 
 Acionistas controladores (5.611) 10.574 (5.611) 10.574
 Acionistas não controladores - - 260 2.217
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (5.611) 10.574 (5.351) 12.791
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