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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0016275-54.2019.8.26.0100. O MM. Juiz de 
Direito da 33ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Claudia Status Ferreira, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por 
ADIDAS AG E/O, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento de 1/3 (um 
terço) das custas e despesas processuais, bem como dos honorários dos patronos dos autores, 
arbitrados no valor equivalente a 15% (quinze por cento) daquele atribuído à causa, a ser corrigido 
monetariamente pelos índices constantes da Tabela de Atualização do Tribunal de Justiça deste 
Estado desde o ajuizamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados desde o 
trânsito em julgado da presente (artigo 85, parágrafo 16 do Novo Código de Processo Civil) e art 
536, da obrigação de não fazer, no sentido de que se abstenha de fabricar, comercializar, distribuir, 
manter em estoque, expor à venda e/ou divulgar, a qualquer título, produtos contrafeitos que 
ostentem reprodução indevida, imitação ou façam referência aos produtos e às marcas 
nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais de propriedade das autoras. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 13 de maio de 2022 

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1003424-50.2019.8.26.0072 O MM. Juiz de Direito 
da 2ª Vara, do Foro de Bebedouro/SP, Dr. Luiz Fernando Silva Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a Josue Simões Neto, RG 32.129.284-4, CPF 253.575.528-94, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 17.681,51, referente as faturas vencidas e não pagas, devidamente 
atualizada e, para que 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 30 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 Bebedouro, aos 25/05/2022  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0017794-92.2018.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ªVC, do Foro Regional V- São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Trazibulo José 
Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Benjamim Rodrigues Caramelo, Brasileiro, 
Casado, RG 2.854.630, CPF 323.532.008-34 que  por este Juízo, tramita de uma ação de Cumpri 
mento de sentença, movida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 40.913,49 (quarenta mil, novecentos e treze reais 
e quarenta e nove centavos), 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 04 de fevereiro de 2022. 

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1034144-19.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de 
Carvalho Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Dominiquea Lira Fagundes, RG 539052073, 
CPF 439.494.668-94, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social 
Camiliana, alegando em síntese ser credora sua credora no no valor de R$ 2.318,54, decorrente do 
inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. 
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 úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada devidamente 
atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da 
causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000285-56.2022.8.26.0405 Edital de Citação – 
Prazo 20 dias. Proc. 1000285-56.2022.8.26.0405. A Drª. Renata Soubhie Nogueira Borio, Juíza de 
Direito da 6ª VC do Foro de Osasco – S/P. Faz Saber a Espólio de Nelson Correa de Mello, 
brasileiro, solteiro, aposentado, RG Nº 26643844 , CPF/MF Nº 282.830.238-53, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 59.390,57, 
referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote ``06´´, da Quadra DQ, do Loteamento 
Sta. Cristina – Gleba III – (atualmente denominado Riviera De Sta. Cristina III. Estando o espólio 
réu em lugar ignorado, foi deferido 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. Osasco, 18 de Maio de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000780-65.2022.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 6ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a) Luiz Raphael Nardy 
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria Ester Munoz Iglesias, CPF 091.292. 
268-05, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 78.015,72, em dezembro/2021, 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. São Paulo 11 de fevereiro de 2022 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000080-65.2020.8.26.0609 O MM. Juiz de Direito 
da 3ªVC, do Foro de Taboão da Serra, Estado de SP, Dr. Nelson Ricardo Casalleiro, na forma da 
Lei, Faz Saber a Guiomar Xavier Macedo, CPF 051.355.458-08, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, visando 
ao recebimento do valor de R$ 2.094,16 (valor de janeiro de 2020), referente às taxas de conserva 
ção e melhoramentos do lote 16 da quadra CV do loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba IV 
(atualmente denominado Riviera de Santa Cristina IV). 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. Dado e 
passado nesta cidade de Taboão da Serra, aos 08 de março de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008464-41.2022.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 6ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a) Luiz Raphael Nardy 
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Barbara Santanna, CPF 026.942.861-51, que 
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por União Social 
Camiliana. 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 dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 14.379,23 (em abril/2022), devi 
damente 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 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. 04/05/2022.  

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 0006474- 80.2020.8.26.0100. A Drª. Daniela Dejuste de 
Paula, Juíza de Direito da 30ªVC do Foro da Capital/SP, faz saber a Pagian Textil Ltda, CNPJ Nº 
21.960.705/0001-20, que Ventuno Produtos Texteis Ltda ajuizou –lhe ação de Incidente de 
Desconsideração de Personalidade Jurídica no valor de R$ 69.231,72. Referente a confissão de 
dívida firmado ao cliente para que a responsabilidade pelo pagamento da dívida decorrente da ação 
de execução nº 1003643-18.2015.8.26.0100 seja estendida a ela. Estando a requerida em lugar 
ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que a requerida deve se manifestar e indique as 
provas cabíveis no prazo de 15 dias. Veja: Cite-se-a por mandado, para manifestação e 
requerimento das provas cabíveis, no prazo de 15 dias (CPC, art. 135) ou 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, 07 de Março de 2022. 

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
C.N.P.J.  Nº 61.602.199/0001-12

RELATÓRIO DA DIRETORIA - Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras 
dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020. Permanecemos à 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.

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

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

BALANçOS PATRIMONIAIS em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAçõES DAS MUTAçõES DO PATRIMôNIO LíqUIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 
(Em milhares de Reais, exceto o valor dos dividendos por ação)

DEMONSTRAçõES DE RESULTADOS  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 

(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por lote de mil ações)

DEMONSTRAçõES DOS fLUxOS DE CAIxA - MéTODO INDIRETO - Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Em milhares de Reais)

NOTAS ExPLICATIvAS àS DEMONSTRAçõES fINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)
 1. CONTExTO OPERACIONAL - A Companhia Ultragaz S.A. (“Sociedade”) está do-
miciliada no Brasil com sede na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1.343 em São Paulo 
- SP e tem por atividade principal a distribuição de gás liquefeito de petróleo - GLP a 
consumidores residenciais, comerciais e industriais no território nacional nas Regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste. a. Esclarecimentos sobre os impactos da COVID-19 
- A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia do coronavírus (CO-
VID-19) em 11 de março de 2020. Para conter a disseminação do vírus no Brasil, o 
Ministério da Saúde (MS) e os governos estaduais anunciaram diversas medidas para 
reduzir a aglomeração e movimentação de pessoas, incluindo o fechamento de esta-
belecimentos comerciais, parques e áreas comuns. 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. Desde o início da pandemia do coronavírus, a Socie-
dade atua em inúmeras frentes para garantir a saúde e segurança de seus colabora-
dores e parceiros, a estabilidade e a continuidade de suas operações e a solidez fi-
nanceira. Todas as atividades das empresas controladas pela Sociedade são 
classificadas como essenciais no contexto das medidas adotadas para o enfrenta-
mento da pandemia. A Sociedade adotou com agilidade o regime de home office para 
o público administrativo, com todo o suporte necessário para a continuidade operacio-
nal. Além das preocupações básicas de segurança com os colaboradores, as empre-
sas praticaram diversas iniciativas voltadas ao bem-estar, como lives direcionadas, 
apoio psicológico e preocupação com a ergonomia, seguindo o princípio de valoriza-
ção das pessoas. As medidas emergenciais e rapidez na resposta aos primeiros efei-
tos da crise, bem como as iniciativas de apoio à cadeia de suprimentos, foram efetivas 
para manterem as atividades das controladas em operação, garantindo a entrega dos 
serviços essenciais para a população e preservando a saúde e segurança dos cola-
boradores e parceiros. Permanece incerto até que ponto as informações financeiras, 
após 31 de dezembro de 2021, ainda possam ser afetadas pelos impactos comerciais, 
operacionais e financeiros da pandemia, pois dependerá de sua duração e dos impac-
tos nas atividades econômicas, bem como das ações governamentais, empresariais e 
individuais em resposta à crise. Nesse contexto, algumas avaliações de riscos finan-
ceiros, projeções e testes de redução ao valor recuperável, em conexão com a prepa-
ração dessas demonstrações financeiras, podem ser impactadas pela pandemia e 
podem afetar adversamente a posição financeira da Sociedade. Impactos operacio-
nais - O volume de vendas da Sociedade apresentou ligeira retração em comparação 
ao ano anterior, reflexo da queda de vendas no segmento envasado, que teve seu 
consumo alavancado em 2020 em decorrência das medidas de isolamento social do 
COVID-19. No segmento do granel, o volume cresceu, devido maiores vendas para a 
indústria e retomada do segmento de comércio e serviços, setor afetado em 2020 
devido às restrições causadas pela pandemia. Em 2021 a receita líquida da Socieda-
de e os custos dos produtos vendidos cresceram, principalmente em função dos su-
cessivos reajustes nos preços do GLP pela Petrobrás. As despesas gerais, adminis-
trativas e de vendas apresentaram aumento em decorrência de pressões inflacionárias 
principalmente nas linhas de pessoal, fretes e materiais. 
2. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRáTICAS CONTáBEIS - As demonstrações finan-
ceiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e nos 
Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidos pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade. As 
demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (“R$”), que é a moeda funcio-
nal da Sociedade. As principais práticas contábeis adotadas na preparação das de-
monstrações financeiras estão detalhadas a seguir, e foram aplicadas de maneira 
consistente a todos os exercícios apresentados: a) O resultado é apurado pelo princí-
pio da competência de exercícios. b) Os estoques são demonstrados pelo valor de 
custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. c) Os ativos de contratos referem-
se aos desembolsos de direitos de exclusividade com clientes registrados no momen-
to de sua ocorrência e reconhecidos como redutor da receita de vendas no resultado 
conforme as condições estabelecidas no contrato (prazo médio ponderado de amorti-
zação de cinco anos) e são revistos à medida que ocorrem mudanças nos termos dos 
contratos. d) Os investimentos em controladas, empreendimentos controlados em 
conjunto e coligadas estão demonstrados pelo método de equivalência patrimonial e 
os demais ao custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas. e) O ativo de di-
reito de uso e o respectivo arrendamento a pagar, calculado pelo valor presente das 
parcelas futuras, acrescidos dos custos diretos associados ao contrato de arrenda-

mento. 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 paga-
mentos. Os juros são reconhecidos no resultado pelo método da taxa efetiva. A remen-
suração do ativo e do passivo com base no índice de reajuste contratual 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. f) O imobilizado 
é registrado ao custo de aquisição ou construção, incluindo encargos financeiros in-
corridos sobre imobilizações em andamento, deduzido da depreciação acumulada e, 
quando aplicável, da provisão para perda por redução ao valor recuperável. As depre-
ciações são calculadas pelo método linear, levando em consideração a vida útil dos 
bens e são revisados anualmente. g) O intangível compreende os ativos adquiridos de 
terceiros, e quando aplicável são amortizados conforme as condições estabelecidas 
nos contratos ou pelo método linear, levando em consideração sua vida útil e são re-
visados anualmente. h) Os demais ativos e passivos são demonstrados pelos valores 
realizáveis e exigíveis, acrescido, quando aplicável, dos rendimentos ou encargos e 
variações monetárias e cambiais incorridos. A autorização para a emissão destas 
demonstrações financeiras foi dada pela Reunião de Diretoria da Sociedade em 08 de 
junho de 2021.
3. PATRIMôNIO LíqUIDO - a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o 
capital social, subscrito e integralizado, está representado por 3.233.178.232 ações 
com valor nominal de R$ 0,3204 cada uma (R$ 0,3202 em 31 de dezembro de 2020), 
sendo 3.185.622.551 ações ordinárias e 47.555.681 ações preferenciais. b. Instru-
mento patrimonial outorgado - A Sociedade possui plano de incentivo baseado em 
ações, que estabelece os termos e condições gerais para a concessão de ações ordi-
nárias de emissão da controladora Ultrapar. c. Reserva de reavaliação - A reserva de 
reavaliação, constituída anteriormente à adoção das normas internacionais de conta-
bilidade (CPC) instituídas pela Lei 11.638/07, é realizada com base nas depreciações, 
baixas ou alienações dos respectivos bens reavaliados e é transferida para lucros 
acumulados com os encargos tributários correspondentes. 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 orçamen-
to 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 reser-
va de reavaliação. e. Ajustes de avaliação patrimonial - Os ganhos e perdas atua-
riais 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 patrimônio líquido não serão 
reclassificados subsequentemente para o resultado. A composição e movimentação 
dos ajustes de avaliação patrimonial da Sociedade é demonstrada conforme a seguir:

Ganhos/  
(perdas)  

atuariais de  
benefícios  

pós emprego

valor  
justo de  

aplicações  
financeiras Total

Saldo em 31 de dezembro de 2019 (1.409) (39) (1.448)
Variação de valor justo dos instrumentos 
  financeiros - 39 39
Ganhos atuariais em benefício pós-emprego 911 - 911
IRPJ e CSLL sobre ganhos atuariais (740) - (740)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 (1.238) - (1.238)
Variação de valor justo dos instrumentos 
  financeiros - (55) (55)
Ganhos atuariais em benefício pós-emprego 811 - 811
IRPJ e CSLL sobre ganhos atuariais (276) - (276)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 (703) (55) (758)
f. Dividendos e destinação do resultado do exercício - Aos acionistas é assegura-
do, estatutariamente, um dividendo mínimo anual de 25% do lucro líquido ajustado. As 
ações preferenciais têm prioridade na distribuição de um dividendo fixo de 8% ao ano 
sobre o seu valor nominal, que poderá ser acrescido de até 4% nas mesmas bases, 
caso o resultado o comporte, bem como no reembolso do capital, em caso de liquida-

Passivo 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Financiamentos e instrumentos derivativos de proteção  -  130 
Fornecedores  120.601  75.480 
Salários e encargos sociais  69.698  64.719 
Obrigações tributárias  13.603  20.889 
Dividendos a pagar  20.758  4.519 
Imposto de renda e contribuição social a pagar  29.633  18.276 
Benefícios pós-emprego  -  640 
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas  2.428  16.637 
Seguros a pagar  -  10.281 
Arrendamento a pagar  27.418  30.593 
Demais contas a pagar 31.131  23.707 
Total do passivo circulante 315.270  265.871 

Não circulante
Sociedades relacionadas  42  138 
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas  361.689  340.619 
Benefícios pós-emprego  2.409  5.313 
Arrendamento a pagar  78.672  96.053 
Demais contas a pagar  7.501  6.743 
Total do passivo não circulante  450.313  448.866 

Patrimônio líquido
Capital social 1.035.385  1.035.385 
Instrumento patrimonial outorgado  8.629  7.132 
Reserva de reavaliação  6.330  6.392 
Reservas de lucros  597.525  470.217 
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos 
  obrigatórios  65.172  - 
Ajustes de avaliação patrimonial  (758)  (1.238)
Total do patrimônio líquido 1.712.283  1.517.888 
Total do passivo e do patrimônio líquido  2.477.866  2.232.625 

Ativo 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  125.206  48.657 
Aplicações financeiras  143.565  114.160 
Contas a receber de clientes  405.495  301.723 
Estoques  146.731  114.871 
Tributos a recuperar  22.324  26.503 
Imposto de renda e contribuição social a recuperar  13.105  20.914 
Demais contas a receber  20.231  21.190 
Despesas antecipadas  21.987  22.228 
Dividendos a receber  635  1.112 
Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade  1.322  1.422 
Total do ativo circulante  900.601  672.780 

Não circulante
Contas a receber de clientes  19.737  19.925 
Sociedades relacionadas  490  490 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  111.464  106.474 
Tributos a recuperar  39.014  25.783 
Imposto de renda e contribuição social a recuperar  2.688  - 
Depósitos judiciais  451.298  441.504 
Demais contas a receber  2.984  3.312 
Despesas antecipadas  12.923  18.474 
Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade  2.498  3.797 
Total do ativo realizável a longo prazo  643.096  619.759 

Investimentos  39.187  40.222 
Ativos de direito de uso  69.783  87.983 
Imobilizado  724.879  714.718 
Intangível  100.320  97.163 
Total do ativo não circulante  1.577.265  1.559.845 
Total do ativo  2.477.866  2.232.625 

31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida de vendas e serviços  7.178.207  5.485.305 
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados  (6.272.581)  (4.601.427)

Lucro bruto  905.626  883.878 
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais  (359.682)  (340.133)
Perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa  (17.273)  (15.299)
Gerais e administrativas  (198.409)  (196.977)
Resultado na venda de bens  2.862  7.512 
Outros resultados operacionais, líquidos  5.870  4.120 

Lucro operacional  338.994  343.101 
Equivalência patrimonial  2.437  1.014 

Lucro antes do resultado financeiro, do imposto de  341.431  344.115 
renda e da contribuição social
Receitas financeiras  21.186  17.988 
Despesas financeiras  (16.565)  (22.060)
Resultado financeiro líquido  4.621  (4.072)

Lucro antes da contribuição social e do imposto de renda  346.052  340.043 
Imposto de renda e contribuição social
Corrente  (86.337)  (121.527)
Diferido  5.265  4.024 

 (81.072)  (117.503)
Lucro líquido do exercício  264.980  222.540 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Patrimônio  
líquido  

total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.010.920 8.170 6.454 38.059 312.494 (1.448) - 1.792 1.376.441
Lucro líquido do exercício - - - - - - 222.540 - 222.540
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de 
  imposto de renda e contribuição social - - - - -  39 - - 39
Ganhos atuariais de benefícios pós-emprego, líquidos de 
  imposto de renda e contribuição social - - - - - 171 - - 171

Resultado abrangente do exercício - - - - - 210 222.540 - 222.750
Instrumento patrimonial outorgado - (1.038) - - - - - - (1.038)
Aumento de capital em ações 24.465 - - - - - - - 24.465
Realização da reserva de reavaliação - - (62) - - - 62 - -
Dividendos adicionais aprovados em Assembleia Geral 
  Ordinária - - - - - - - (1.792) (1.792)
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal - - - 11.127 - - (11.127) - -
Reserva de retenção de lucros - - - - 108.537 - (108.537) - -
Dividendo intermediários (R$ 0,03189 por ação ordinária) - - - - - - (100.000) - (100.000)
Dividendos propostos a pagar (R$ 0,00034 por ação ordinária) - - - - - - (1.111) - (1.111)
Dividendos propostos a pagar (R$ 0,38428 por ação 
  preferencial) - - - - - - (1.827) - (1.827)

Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.035.385 7.132 6.392 49.186 421.031 (1.238) - - 1.517.888
Lucro líquido do exercício - - - - - - 264.980 - 264.980
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de 
  imposto de renda e contribuição social - - - - - (55) - - (55)
Ganhos atuariais de benefícios pós-emprego, líquidos de 
  imposto de renda e contribuição social - - - - - 535 - - 535

Resultado abrangente do exercício - - - - - 480 264.980 - 265.460
Instrumento patrimonial outorgado - 1.497 - - - - - - 1.497
Realização da reserva de reavaliação - - (62) - - - 62 - -
Ajuste de avaliação patrimonial - - - - - - 4 - 4
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal - - - 13.249 - - (13.249) - -
Dividendos propostos a pagar - - - - - - (67.000) 65.172 (1.828)
Juros sobre o capital próprio - - - - - - (71.993) - (71.993)
Dividendos prescritos - - - - - - 1.255 - 1.255
Transferência para retenção de lucros - - - - 114.059 - (114.059) - -

Saldos em 31 de dezembro de 2021 1.035.385 8.629 6.330 62.435 535.090 (758) - 65.172 1.712.283

31/12/2021 31/12/2020
fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício  264.980  222.540 
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado 
  pelas atividades operacionais
Equivalência patrimonial  (2.437)  (1.014)
Depreciações e amortizações  164.764  155.002 
Amortização de ativos de direito de uso  38.437  34.174 
Juros, variações monetárias e cambiais  3.437  18.454 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  (5.265)  (4.024)
Imposto de renda e contribuição social corrente  86.337  121.527 
Resultado na venda de bens  (2.862)  (7.512)
Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa  17.273  15.299 
Provisão para perda em estoques  176  98 
Provisão para benefício pós-emprego (742)  (244)
Amortização de ativos de contratos com clientes - direitos 
  de exclusividade  1.399  1.484 
Instrumento patrimonial outorgado  1.497  (1.038)
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas  8.650  9.685 
Outros  367  505 

 576.011  564.936 
(Aumento) diminuição no ativo circulante

Contas a receber de clientes  (121.045)  (6.683)
Estoques  (32.037)  2.613 
Tributos a recuperar  (15.740)  (48.253)
Dividendos recebidos de controladas  4.448  - 
Demais contas a receber  959  6.185 
Despesas antecipadas  241  (3.173)

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores  45.121  13.280 
Salários e encargos sociais  4.979  (15.843)
Obrigações tributárias  (7.286)  12.018 
Demais contas a pagar  (3.358)  12.345 
Benefícios pós-emprego  (2.215)  (45)

(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Contas a receber de clientes  188  (15.205)
Depósitos judiciais  (9.794)  (109)
Tributos a recuperar  (13.231)  9.349 
Demais contas a receber  328  436 
Despesas antecipadas  5.551  (13.304)

Aumento (diminuição) no passivo não circulante
Demais contas a pagar  758  (2.368)
Benefícios pós-emprego  224  (4.671)

Pagamentos de ativos de contratos com clientes - direitos de 
  exclusividade  -  (4.525)
Imposto de renda e contribuição social pagos  (49.939)  (83.068)
Pagamentos de contingências  (1.789)  (5.819)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  382.374  418.096 
fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates  (25.686)  155.083 
Aquisição de imobilizado  (177.563)  (192.619)
Aquisição de intangível  (30.022)  (32.613)
Receita com a venda de bens  30.797  31.006 

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos  (202.474)  (39.143)
fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Financiamentos
Amortização  -  (334.704)
Juros pagos  -  (14.876)

Arrendamentos mercantil
Pagamento  (42.839) (40.994)
Juros pagos  (4.089) (2.649)

Dividendos pagos  (56.327)  (101.314)
Sociedades relacionadas  (96)  (96)

Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos  (103.351)  (494.633)
Aumento (diminuição) em caixa e equivalentes de caixa  76.549  (115.680)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  48.657  164.337 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  125.206  48.657 
Transações sem efeito caixa:
Adições e remunerações em ativos de direito de uso e 
  arrendamentos a pagar 21.823  44.462 
Fundo de reversão - previdência privada 874  16.998 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício  264.980  222.540 
Itens que serão reclassificados subsequentemente para o 
  resultado:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de 
  imposto de renda e contribuição social  (55)  39 
Itens que não serão reclassificados subsequentemente para 
  o resultado:
Ganhos atuariais de benefício pós-emprego, líquido de 
  imposto de renda e contribuição social  535  171 
Resultado abrangente do exercício  265.460  222.750 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAçõES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

(Em milhares de Reais)

ção da Sociedade. As ações ordinárias fazem jus a um dividendo de 12% sobre seu 
valor nominal ou, se os resultados forem insuficientes para tal pagamento, ao maior 
dividendo que o lucro remanescente do exercício comportar. 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 di-
videndos e destinação do resultado do exercício reconhecida nas demonstrações fi-
nanceiras da Sociedade, sujeita à aprovação dos acionistas na Assembleia Geral, é 
assim demonstrada:

31/12/2021
Destinação do lucro líquido
Lucro líquido do exercício 264.980
Reserva legal (5% do lucro líquido) 13.249
Lucro líquido ajustado 251.731
Destinação do lucro líquido
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício 1.828
Dividendos adicionais ao mínimo obrigatório 65.172
Juros sobre capital próprio 71.993
Dividendos prescritos (1.255)
Reserva de retenção de lucros 114.059
Outras reservas (66)
Total da destinação do lucro líquido 251.731
A movimentação dos dividendos a pagar está demonstrada abaixo:
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.103
Provisões 104.730
Pagamentos (101.314)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 4.519
Provisões 72.566
Pagamentos (56.327)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 20.758

Desafios para 
as empresas 

com a chegada 
do 5G 

 
Jonathan Rodbourne (*)

A quinta geração de in-
ternet prevê feitos bastan-
te significativos e se trata 
de um importante marco 
na nossa realidade para um 
futuro em que tudo estará 
conectado. No entanto, 
ainda há pela frente muitos 
desafios para que o Brasil 
possa, finalmente, usufruir 
dessa tecnologia.

O processo de infraes-
trutura  esbarra em uma 
série de burocracias, isso 
porque muitas cidades 
possuem legislação espe-
cífica para a instalação das 
torres ERBs (Estações de 
Rádio Base), que transmi-
tem o sinal da operadora 
para os celulares. Além 
disso, é previsto que para 
funcionar em suas diferen-
tes faixas de frequência o 
5G precise de até cinco 
vezes mais antenas do que 
as utilizadas para o 4G. 
Ou seja: maior custo de 
infraestrutura.

Para as empresas, alguns 
dos desafios estão relaciona-
dos à segurança de dados, 
pois como haverá muitos 
dados em circulação, serão 
necessários procedimentos 
ainda mais confiáveis. Há 
ainda a necessidade de mão 
de obra qualificada para 
implantar e manter a nova 
tecnologia. Em relação às 
mudanças, o 5G vai propor-
cionar novas possibilidades 
em função da sua capaci-
dade de transferência de 
dados, dispositivos conec-
tados de forma simultânea 
e menor latência. Diversos 
segmentos poderão ser 
beneficiados com a nova 
tecnologia. 

Em uma indústria, por 
exemplo, a conexão 5G 
permitirá uma super au-
tomação de toda a rede de 
produção, com sistemas 
de monitoramento muito 
mais sofisticados e sen-
sores instalados nesses 
equipamentos, medindo 
o tempo de vida, o des-
gaste, a necessidade de 
manutenção etc. A nova 
tecnologia também fortale-
cerá a prática do trabalho 
remoto. Os softwares de 
gerenciamento de time 
e de chamadas de vídeo, 
bastante utilizados hoje em 
dia, ganharão ainda mais 
capacidade. 

As previsões apontam, 
por exemplo, a criação 
de escritórios virtuais, 
onde os membros de uma 
equipe poderão colaborar 
uns com os outros natural-
mente, ainda que estejam 
separados por uma longa 
distância.

(*) - É CEO da VC-X Solutions 
(https://vcx.solutions/).

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, ou ligue para

netjen@netjen.com.br Tel: 3106-4171 Es
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