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LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A. - LOGA
CNPJ nº 07.032.886/0001-02
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

seguros aterros sanitários do mundo, alinhado ao compromisso da LOGA com o Meio Ambiente e a Qualidade dos serviços. O Programa Loga 4.0 continua trazendo resultados positivos para
os indicadores de produtividade da Companhia que apresentam consistentes melhorias, em razão dos esforços contínuos em treinamento, produtividade e segurança, além de inovações nos
equipamentos e destacada gestão no controle operacional.
III) Gestão de Pessoas: A LOGA busca continuamente a capacitação de seus colaboradores,
desenvolvendo programas que visam o aprimoramento específico no desempenho das suas atividades. O programa de estágio promove oportunidades para estudantes no nível de graduação
a ingressarem no mercado de trabalho e adquirirem experiência. O Programa de Trainee visa
desenvolver e qualificar jovens para ocupar posições de analistas e desafios propostos pela organização através de projetos específicos. Em 2021 renovamos o programa de participação nos
resultados dos colaboradores. Com a revisão do programa os colaboradores que desempenham
seus papéis de modo diferenciados atingindo metas qualitativas e quantitativas têm seus resultados reconhecidos pela organização, estabelecendo um ciclo de desenvolvimento virtuoso
e positivo de melhoria contínua.
IV) Segurança, e Meio Ambiente: Com base nos preceitos da gestão integrada, a LOGA adota práticas e procedimentos para proporcionar aos seus colaboradores um ambiente seguro e
saudável, investindo em ações e equipamentos que minimizem riscos à segurança e saúde do
trabalho, implementando medidas de proteção em suas atividades e operações no combate ao
COVID19. Comprometida com a preservação do meio ambiente, a LOGA cumpre com rigor a legislação aplicável a sua atividade, atuando com práticas preventivas para mitigar seus aspectos e impactos ambientais.
V) Qualidade, Auditoria Interna e Gestão da Informação: Com a missão de assegurar o
cumprimento do desdobramento das suas políticas, bem como dos objetivos e metas estratégicos, a Loga mantém um Sistema Integrado de Gestão, certificado com base nas normas ISO

Balanço Patrimonial - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
ATIVO
Notas explicativas
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ................................
11
Títulos e valores mobiliários...................................
Contas a receber de clientes ..................................
12
Ativo financeiro de concessão ................................
34
Estoques..................................................................
Impostos a recuperar ..............................................
13
Outras contas a receber..........................................
Adiantamento a fornecedores ................................
Total do ativo circulante ......................................
Não Circulante
Realizável a longo prazo:
Titulos e valores mobiliários ...................................
Contas a receber de clientes ..................................
12
Ativo financeiro de concessão ................................
34
Ativo fiscal diferido .................................................
15
Outras contas a receber..........................................
Depósitos judiciais..................................................
14

2021

2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Notas explicativas
Circulante
Fornecedores...........................................................
18
Empréstimos e financiamentos...............................
20
Passivo de arrendamento .......................................
21
Debêntures..............................................................
19
Salários, benefícios e encargos sociais .................
22
Imposto de renda e contribuição social..................
Impostos, taxas e contribuições .............................
23
Dividendos a pagar .................................................
Adiantamentos de clientes .....................................
Outras contas a pagar.............................................
Total do passivo circulante
Não Circulante
Fornecedores...........................................................
18
Empréstimos e financiamentos...............................
20
Passivo de arrendamento .......................................
21
Provisões ..............................................................
24
Passivo fiscal diferido ........................................
15
Total do passivo não circulante .........................
Patrimônio Líquido ..................................................
26
Capital social ..........................................................
Reservas de lucros ..................................................
Ajuste de avaliação patrimonial .............................
Total do patrimônio líquido .................................
Total do Passivo e Patrimônio Líquido ................

2021

2020

9001 - Sistemas de Gestão da Qualidade e ISO 37001 - Sistemas de Gestão Antissuborno, com
reconhecimento internacional, contemplando os processos de auditorias, gestão de metas, e
planos de ação, os quais contribuem e apoiam a Alta Direção nos processos de Governança
Corporativa.
VI) Responsabilidade Social: Em 2021, a Loga, devido ao período de pandemia perdurado
pelo mundo todo, manteve grande parte das ações de forma on line. A panfletagem nas residências, sem contato com público foi a grande aliada na continuidade das ações. O atendimento personalizado porta a porta foi substituído pela panfletagem com folhetos informativos. Foi
mais um ano de adaptação ao novo normal. Apesar de mais um ano atípico, a empresa atendeu
44.171 mil participantes. A Companhia manteve o Projeto IAJA (Incubadora Ambiental Jovem
& Ação) - realizado em parceria com a Sociedade Benfeitora do Jaguaré, que realizou atividades de forma hibrida, atendendo crianças e jovens online e dando sequências em atividades
presenciais, como manutenção de horta e separação dos resíduos, que impactaram mais de
2000 beneficiados da instituição. Mais uma vez, em 2021, a Loga realizou projetos via Lei de Incentivo à Cultura, sem deixar de honrar com seus compromissos sociais e culturais, que já estão sendo realizados no ano corrente, devido à liberação de muitas atividades pelas autoridades competentes. A peça “Por um Futuro Sustentável”, projeto que leva conscientização para
as crianças do Agrupamento Noroeste da Cidade de São Paulo possui 14 apresentações a serem realizadas em 2022. O grande destaque de 2021, em conscientização, esteve concentrado
na continuidade do Movimento Recicla Sampa, que possui todas as ferramentas on-line e que
possibilita atividades para sensibilizar o público a partir de comunicação integrada e utilizando
personagem de destaque e plataformas digitais. Esse projeto abrangeu um público estimado de
11 milhões de pessoas. Todas essas ações contribuíram para a formação, nessa pandemia, de
forma on-line dos munícipes que aprenderam sobre o manejo responsável dos resíduos, visando uma sociedade mais sustentável e ciente da importância da gestão compartilhada por todos.

A empresa também manteve doações em comunidades que se encontravam em situação de
vulnerabilidade econômica. Foram 2000 cestas entregues a famílias, beneficiando mais de
8000 pessoas, nas subprefeituras da Brasilândia, Lapa, Perus e Vila Maria.
Investimentos: No ano de 2021 foi adquirido 84 veículos. O investimento total nos últimos
dois anos ultrapassa os R$ 65.000.000,00 a fim de garantir a excelência operacional. A LOGA
também investiu cerca de R$ 620.000,00 na compra de contêineres de resíduos de saúde visando atender o considerável aumento da demanda proveniente da Covid-19.
VIII) Compliance: A Loga - Logística Ambiental de São Paulo S.A atua com ética, respeito
ao meio ambiente e à sociedade. Nossas práticas estão alinhadas ao Código de Conduta e
Política Anticorrupção do Programa de Integridade da companhia e isso significa que todos
os públicos com os quais nos relacionamos devem seguir valores éticos e de transparência.
Em 2020 a LOGA associou-se ao Instituto Brasileiro de Autorregulamentação no Setor de Infraestrutura - IBRIC e permanece como signatária do Pacto de Integridade do Setor de Limpeza Urbana, Resíduos e Efluentes, que reforça a atuação no tema a partir de uma visão setorial. As 7ª e 8ª Semanas de Integridade foram realizadas com atividades e treinamentos
voltados para todos os públicos, para disseminação da cultura ética e promoção de bases
sustentáveis nos negócios. Em novembro a Loga passou pela segunda auditoria de manutenção do seu Sistema de Gestão Antissuborno ISO 37001:17, com zero não conformidades.
Agradecimentos: A Administração da Logística Ambiental de São Paulo S.A. - LOGA agradece a seus acionistas, clientes, parceiros comerciais, fornecedores e instituições financeiras
pela confiança depositada. De forma especial expressa seu reconhecimento e agradecimento a seus colaboradores pelo comprometimento e contribuição na busca constante da qualidade de nossos serviços. Todas as conquistas de 2021 só foram possíveis pelo incansável
trabalho dos mais de 2.500 colaboradores da Companhia.
A Administração

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em 31 de
Dezembro de 2021 e 2020 (em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2021
2020
2020
75.258 53.388
528.147 Lucro líquido do exercício.............................................................................
(416.002) Itens que não afetam o caixa:
26.713 20.194
112.145 Depreciação e amortização..........................................................................
Baixa de imobilizado, intangível e arrendamento .......................................
(3)
314
7.190
6.022
(2.799) Encargos financeiros sobre empréstimos, debêntures e arrendamento....
(64)
(427)
(25.148) Reversão para concientização da população ..............................................
6.396
6.396
164 Reversão de ativo financeiro........................................................................
(2)
1
(27.783) Provisão para crédito de liquidação duvidosa.............................................
Baixa efetiva de títulos inadimplentes ........................................................
2
3.063
5.707
84.362 Provisão para contingências ........................................................................
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos....................
37.547 26.784
3.519 Aumento/Redução nos ativos operacionais:
300
(12)
(8)
(7.709) Títulos e valores mobiliários ........................................................................
10.489 10.489
8.231
2
(6.248) (5.358)
(4.190) Contas a receber de clientes .......................................................................
15.462 21.928
47.612 35.960
Partes relacionadas ......................................................................................
284
(256)
7.416
2.169
15.153
5.798
10.525
719
80.172 Impostos a recuperar....................................................................................
1.021
14
10.619 10.147
Estoques........................................................................................................
(2.084)
(561)
15.254 15.321
5.611
(1.463)
(302)
(27.569) Outras contas a receber ...............................................................................
49.642 50.221
87.226 51.907
176
(113)
785 Depósitos judiciais .......................................................................................
Imobilizado ..............................................................
16 103.118 82.278
67
8
53.388 Adiantamento a fornecedores .....................................................................
Direito de uso - Arrendamento ...............................
17
22.912
8.967
44.409 34.257
Ativo financeiro de concessão .....................................................................
70
(2.034)
Intangível ................................................................
1.280
338
57.171 39.255
Aumento/Redução nos passivos operacionais:
127.310 91.583
94
Demonstração do Resultado Abrangente - Exercícios Findos em 31 de
Fornecedores ................................................................................................
4.304
(3.186)
Total do ativo não circulante ..............................
176.952 141.804
101.674 73.512
Dezembro de 2021 e 2020 (em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Partes relacionadas ......................................................................................
5.531
(1.884)
Total do Ativo............................................................
330.548 273.168
330.548 273.168
2021
2020 Salários, benefícios e encargos sociais ......................................................
6.623
2.057
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Lucro líquido do exercício ..........................................................
75.258 53.388 Impostos, taxas e contribuições ..................................................................
(11.125)
1.579
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ganho na remensuração do passivo de benefício definido.......
94
- Pagamento de contingências .......................................................................
(2.634) (2.056)
Total Resultado abrangente da Companhia.........................
75.352 53.388 Outras contas a pagar ..................................................................................
640
(2.788)
Capital social
Reserva de lucros
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Caixa gerado pelas atividades operacionais ....................................
160.754 104.196
Reserva de
Lucros
Ajuste de Patrimônio
Impostos pagos sobre o lucro ......................................................................
(30.738) (31.086)
Subscrito A integralizar
Reserva legal retenção de lucros acumulados avaliação Patrimonial
líquido
Ativos financeiros a VJR
Esses ativos são mensurados subsequenteArrendamento mercantil - juros pagos ........................................................
(2.590)
(901)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 ....................
60.650
(26.393)
2.743
32.715
69.715
mente ao valor justo. O resultado líquido,
Debêntures
juros
pagos
.............................................................................
(478) (1.205)
Lucro líquido do exercício ........................................
53.388
53.388
incluindo juros ou receita de dividendos, é
Empréstimos
e
fi
nanciamentos
juros
pagos
.............................................
(3.640)
(3.911)
Reserva de lucros.....................................................
38.039
(38.039)
reconhecido no resultado.
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais ......................
123.308 67.093
Reserva legal ...........................................................
2.669
(2.669)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Dividendos propostos ..............................................
(36.911)
(12.680)
(49.591)
Ativos financeiros a custo amortizado
Esses ativos são subsequentemente menAquisições
de
imobilizado
...........................................................................
(37.721) (33.632)
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 ....................
60.650
(26.393)
5.412
33.843
73.512
surados ao custo amortizado utilizando o
Adição de intangível.....................................................................................
(295)
Integralização de capital com reservas ...................
10.152
(5.412)
(4.740)
método de juros efetivos. O custo amortizaCaixa líquido aplicado nas atividades de investimento..................
(38.016) (33.632)
Lucro líquido do exercício ........................................
75.258
75.258
do é reduzido por perdas por impairment. A
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Reserva de lucros.....................................................
54.861
(54.861)
receita de juros, ganhos e perdas cambiais
Debêntures - pagamento principal ..............................................................
(12.500) (12.500)
Reserva legal ...........................................................
3.763
(3.763)
e o impairment são reconhecidos no resulArrendamento mercantil - pagamento principal .........................................
(9.689) (3.065)
Dividendos distribuídos ...........................................
(30.556)
(30.556)
tado. Qualquer ganho ou perda no desrecoEmpréstimos e financiamentos - captação .................................................
27.180 35.110
Dividendos propostos ..............................................
(16.634)
(16.634)
nhecimento é reconhecido no resultado.
Empréstimos e financiamentos - pagamento principal...............................
(14.685) (14.042)
Ganho na remensuração
Dividendos pagos .........................................................................................
(48.953) (43.803)
do passivo do benefício definido ...........................
94
94
Instrumentos de dívida a VJORA
Esses ativos são mensurados subsequenteCaixa
líquido
aplicado
nas
atividades
de
fi
nanciamento
...............
(58.647)
(38.300)
Saldos em 31 de Dezembro de 2021 ....................
60.650
(16.241)
3.763
53.408
94
101.674
mente ao valor justo. A receita de juros calAumento/Redução do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa....
26.645
(4.839)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
culada utilizando o método de juros efetiCaixas e equivalentes de caixa no início do exercício ................................
39.414 44.253
vos, ganhos e perdas cambiais e impairNotas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
Caixas
e
equivalentes
de
caixa
no
fi
m
do
exercício....................................
66.059
39.414
ment são reconhecidos no resultado. Outros
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Variação líquida do saldo de caixa e equivalentes de caixa ........
26.645
(4.839)
resultados líquidos são reconhecidos em
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
1. Contexto operacional: A Logística Ambiental de São Paulo S.A - Loga (“Companhia” ou ativos e passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas explicativas: Nota
ORA. No desreconhecimento, o resultado
“Loga”), situada à Avenida Marechal Mario Guedes, 221- Jaguaré - Município de São Paulo - explicativa 15 - Ativo fiscal diferido: reconhecimento de ativos fiscais diferidos: disponibilidacos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desrecoacumulado em ORA é reclassificado para o
SP, é concessionária pública dos serviços divisíveis de limpeza urbana do setor denominado no- de de lucro tributável futuro contra as diferenças temporárias; Nota explicativa 16 - Imobilinhecidos. Passivos financeiros: A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando
resultado.
roeste na cidade de São Paulo, em conformidade com o contrato nº 027/SSO/2004, firmado em zado: teste de redução ao valor recuperável: principais premissas subjacentes dos valores resua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece
Instrumentos patrimoniais a VJORA
Esses ativos são mensurados subsequente6 de outubro de 2004, com duração de 20 anos prorrogáveis por até 20 anos adicionais à crité- cuperáveis, incluindo a recuperabilidade dos custos de desenvolvimento; Nota explicativa 23
um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modimente ao valor justo. Os dividendos são rerio do Poder Concedente, o qual foi iniciado em 13 de outubro de 2004. A Loga é uma socieda- - Reconhecimento e mensuração de provisões para riscos e contingências: principais premissas
ficado são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos
conhecidos como ganho no resultado, a mede anônima de capital fechado, tendo como acionistas a controladora Revita Engenharia S.A.
termos modificados é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de um passivo financeisobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos.
nos
que
o
dividendo
represente
claramente
(“Revita”), detentora de 62,347% das ações, a Latte Participações Ltda., detentora de 34% das
ro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transfeuma recuperação de parte do custo do inações e a Latte Saneamento de Participações S.A., detentora de 3,653% das ações. A contro- 5. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo
ridos que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. v. Comvestimento. Outros resultados líquidos são
ladora final da Revita é a Solví Participações S.A. A Revita é acionista da Companhia desde 03 histórico, com exceção dos instrumentos financeiros não derivativos designados pelo valor juspensação: Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado
to
por
meio
do
resultado,
que
mensurados
pelo
valor
justo.
reconhecidos em ORA e nunca são reclasside novembro de 2021, em decorrência da incorporação da antiga acionista da Companhia, a
no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito
6.
Principais
políticas
contábeis:
A
Companhia
aplicou
as
políticas
contábeis
descritas
fi
cados
para
o
resultado.
Vega Valorização de Resíduos S.A. (“VVR”), que era acionista da Companhia desde 3 de outulegalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base
bro de 2011, quando a sua então controladora, Vega Engenharia Ambiental S.A. realizou uma abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações iv. Desreconhecimento: Ativos financeiros: A Companhia desreconhece um ativo financei- líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. vi. Capital social: Ações
cisão parcial de seu acervo líquido viabilizando a transferência da totalidade do investimento financeiras. Abaixo apresentamos um índice das principais políticas contábeis, cujos de- ro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia ordinárias: Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações são reconhecidos
por ela detido na Loga, bem como de determinados passivos e ativos, para a VVR, Companhia talhes estão disponíveis nas páginas subsequentes: (a) Instrumentos financeiros; (b) Re- transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo como dedução do patrimônio líquido, líquido de quaisquer efeitos tributários. b. Receita de
constituída pelo Grupo Solví com objetivo específico de participar do capital de outras Compa- ceita de contrato com cliente; (c) Receitas financeiras e despesas financeiras; (d) Redução financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titulari- contrato com cliente: A receita é mensurada com base na contraprestação especificada no
nhias. Esta última Incorporação foi previamente anuída e aprovada pela Autoridade Municipal ao valor recuperável dos ativos (impairment); (e) Imobilizado; (f) Contratos de concessão; dade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém contrato com o cliente. A Companhia reconhece a receita quando transfere o controle sobre o
de Limpeza Urbana - AMLURB no âmbito do contrato de concessão nº 027/SSO/04, conforme (g) Provisões; (h) Benefícios a empregados; (i) Imposto de renda e contribuição social; (j) substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não produto ou serviço ao cliente. Abaixo são demonstradas as informações sobre a natureza e a
publicação de 14 de setembro de 2021, no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, PROCESSO Nº Distribuição de dividendos; (k) Arrendamento. a. Instrumentos financeiros: ii. Reco- retém o controle sobre o ativo financeiro. A Companhia realiza transações em que transfere ati- época do cumprimento de obrigações de desempenho em contratos com clientes e as políticas
de reconhecimento de receita relacionadas. Receita de serviços prestados - Resíduos:
8310.2017/0000325-6, por considerar que não houve alteração da cadeia de controle final. O
nhecimento e mensuração inicial: O contas a receber de clientes e os títulos de dívi- vos reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente todos os risGrupo LATTE é acionista da companhia desde 12 de dezembro de 2018 quando se concretizou
da emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos os ou- • Manejo e destinação de resíduos:
a transferência das ações da Estre Ambiental S.A. à Latte Saneamento e Participações S.A.,
bem como, em 18 de janeiro de 2019 houve a alteração da denominação da companhia Estre tros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se
Tipo de receitas
Descrição
Coleta Holding S.A. para Latte Coleta Holding S.A.. Conforme requerido pelo Contrato de Con- tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que
cessão, a alteração foi devidamente autorizada pela Secretaria Municipal de Serviços da Pre- seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significativo)
As receitas com transações, relacionadas à prestação de serviços de limpefeitura Municipal de São Paulo - SP (Poder Concedente). Reequilíbrio quinquenal: A manu- ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item
za pública, são compostas por coleta domiciliar, varrição e outros serviços
tenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão é dever da Administração não mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua
às cidades. Por se tratarem de serviços não divisíveis, ou seja, não são presPública, antes mesmo de ser direito do contratado. Justifica-se, como princípio, pelo fato de re- aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente significativo
tados separadamente para os clientes finais, são considerados como uma
velar-se vantajosa para a Administração Pública, no reconhecimento de que contratos bem de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. iii. Classificação e
única obrigação de desempenho "Limpeza Pública". Conforme previsto nos
equilibrados tendem a atingir melhor a finalidade a que se destinam. Além de favorecer ao prin- mensuração subsequente: Instrumentos Financeiros: No reconhecimento inicial, um
Limpeza Pública
contratos de prestação de serviços a obrigação de desempenho é cumprida
cípio da modicidade tarifária, uma vez que a garantia de equilíbrio propicia tarifas livres de ma- ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo amortizado; ao VJORA - instruao fim de cada mês, quando são compilados os quantitativos dos serviços
jorações por riscos não contingenciados. De acordo com o contrato de concessão, a SP Regula mento de dívida; ao VJORA -instrumento patrimonial; ou ao VJR. Os ativos financeiros não
que foram prestados, resultando na medição dos serviços submetida ao
(Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo)¹ procederá uma revisão
Resíduos - As receitas com transasão reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a Compacliente. As receitas são reconhecidas com base nessas medições, subseordinária das tarifas praticadas e de sua fidelidade à equação econômico-financeira inicial do
ções relacionadas à prestação de serquentemente substituídas pelas correspondentens faturas emitidas.
nhia mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos
contrato a cada 5 (cinco) anos da concessão, durante a qual a concessionária e a SP Regula poviços de limpeza pública, coleta, trataderão evocar todos os eventos que considerar determinantes de recomposição do equilíbrio os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresenReceita
de
prestamento,
gerenciamento
e
destinação
As receitas provenientes da prestaçãodos serviços de coleta a entes públicos
econômico-financeiro do contrato. Em 26 de dezembro de 2012, foi concluído o primeiro reequi- tação posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao
ção de serviços
final de resíduos públicos e privados
são decorrentes de: coletas e transporte de resíduos sólidos domiciliares e
líbrio ordinário quinquenal referente ao período de 2004 a 2009. Entretanto, vale ressaltar que custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensão reconhecidas com base em medesde resíduos de outros serviços à cidades. As receitas provenientes da
o contrato foi apenas parcialmente reequilibrado, pois conforme descrito no próprio Termo de surado ao VJR: • é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter
diações (pesagem, metragem ou duraprestação de serviços de coleta a entes privados são decorrentes de coletas
Coleta Pública e Privada
Compromisso Ambiental (“TCA”) assinado, o Poder Concedente reconheceu alguns eventos ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e • seus termos contratuais
ção) do trabalho executado.
e transporte de resíduos comerciais e industriais. Conforme os contratos de
ocorridos entre os anos de 2010 a 2012 como fatores de desequilíbrio da relação contratual, po- geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de
prestação dos serviços de coleta, a obrigação de desempenho é cumprida e
rém, não aplicou o devido ajuste tarifário. Além disso, ficou pendente de avaliação o item de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado
a referida receita é reconhecida de acordo com as pesagens das quantidades
atualização do fator de redução de custos operacionais, instituído de forma provisória em 2007 ao VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado
de resíduos coletados.
e com impacto em todos os anos da Concessão. Ele foi calculado com base nos custos ocorri- ao VJR: • é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo
dos no 1º ano do contrato, não refletindo, portanto, a realidade dos anos posteriores. Estes pon- recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e
As obrigações de desempenho inerentes aos serviços de tratamento e destitos estão sendo tratados no processo de reequilíbrio ordinário atualmente em andamento, que
nação final de resíduos são cumpridas e as respectivas receitas são reconheTratamento e Destinação final
• seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas
envolve o segundo e terceiro quinquênios, com trabalho de análise pela SP Regula ainda em
cidas ao final de cada mês, de acordo com a pesagem dos resíduos tratados
de resíduos
pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicurso e sem definição de prazo para conclusão. Por fim, no Termo de Compromisso Ambiental
e/ou depositados nos aterros.
cial
de
um
investimento
em
um
instrumento
patrimonial
que
não
seja
mantido
para
negoassinado em 2012, também foi reconhecido que por advir de decisões de competência de diferentes Secretarias Municipais, a dívida da Municipalidade para com a Companhia em ra- ciação, a Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequen- c. Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas financeiras compreendem re- razoável de recuperação. A Companhia não espera nenhuma recuperação significativa do valor
zão de terceirização imprevista de aterro, por ela procedida por conta da ausência da dispo- tes no valor justo do investimento em ORA. Essa escolha é feita investimento por investi- ceitas de juros sobre aplicações financeiras, descontos obtidos e receita de juros sobre ativos baixado. No entanto, os ativos financeiros baixados podem ainda estar sujeitos à execução de
nibilização da área a ser desapropriada pelo Poder Concedente para implantação e operação mento. Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortiza- financeiros. As despesas financeiras compreendem despesas de juros sobre empréstimos e fi- crédito para o cumprimento dos procedimentos da Companhia para a recuperação dos valores
do novo aterro sanitário municipal, deverá ser apurada apartada do documento assinado, por do ou ao VJORA, conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. Isso inclui to- nanciamentos, debêntures e descontos concedidos. A receita de juros e a despesa de juros são devidos. ii) Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos ativos não financeiros da ComComissão instituída pelo Poder Concedente. Neste momento, serão observados: deslizamen- dos os ativos financeiros derivativos. No reconhecimento inicial, a Companhia pode desig- reconhecidas no resultado, por meio do método dos juros efetivos. d. Redução ao valor re- panhia, que não os imposto de renda e contribuição social diferidos ativos, são revistos a cada
to do investimento e operação do novo aterro sanitário, incluindo o deslizamento do investi- nar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda os requisitos para
cuperável dos ativos (impairment): i) Ativos financeiros não-derivativos: Instrumen- data de balanço para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal inmento da estação de tratamento de efluentes do novo aterro sanitário e a terceirização de ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eliminar ou reduzir
tos financeiros e ativos contratuais: A Companhia reconhece provisões para perdas espe- dicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. e. Imobilizado: (i) Reconhecimento
aterro a partir do 7º ano (2011) da Concessão até não mais o final do 11º ano (2015) confor- significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria. A Companhia
radas de crédito sobre: • ativos ﬁnanceiros mensurados ao custo amortizado; • investimentos e mensuração: Os bens do imobilizado são reconhecidos pelo custo histórico de aquisição ou
me consta no TCA 2012, mas em período ainda a ser avaliado pelo Poder Concedente, visto realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é
de dívida mensurados ao VJORA; e • ativos de contrato. A Companhia mensura a provisão para custo de construção, menos a depreciação acumulada e provisão de perda pelo valor recuperáque já está em curso o 18º ano (2021/2022) de contrato e até o momento não houve defini- mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e
perda em um montante igual à perda de crédito esperada para a vida inteira, exceto para os vel (impairment). Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas
ção quanto à disponibilização do terreno para a implantação. É relevante ressaltar que esta
as informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem: itens descritos abaixo, que são mensurados como perda de crédito esperada para 12 meses: • úteis, elas são registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado.
Comissão foi criada em 2014 com prazo para conclusão dos trabalhos em 25 de outubro do
títulos de dívida com baixo risco de crédito na data do balanço; e • outros títulos de dívida e Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resulmesmo ano, não havendo qualquer pronunciamento ou deliberação sobre o tema. O assunto • as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas posaldos bancários para os quais o risco de crédito (ou seja, o risco de inadimplência ao longo da tado. (ii) Custos subsequentes: Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é
está sendo discutido no âmbito do processo de reequilíbrio contratual em curso. Neste con- líticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco
vida esperada do instrumento financeiro) não tenha aumentado significativamente desde o re- provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela
texto, como as obrigações contratuais ainda serão tratadas e redefinidas, não foi efetuada a obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de
conhecimento inicial. As provisões para perdas com contas a receber de clientes e ativos de Companhia. (iii) Depreciação: A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do
neste exercício uma provisão para investimentos futuros. As obrigações relevantes da ope- taxa de juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de
contrato são mensuradas a um valor igual à perda de crédito esperada para a vida inteira do ativo imobilizado, menos seus valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado
ração, em especial o custo com tratamento e destinação de resíduos, possuem prazos de pa- passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por
instrumento. Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativa- na vida útil estimada dos itens, ou de forma sistemática ao longo do contrato de concessão, dos
gamento atrelados aos recebimentos da Prefeitura do Município de São Paulo. A Companhia meio da venda de ativos; • como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Admente desde o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Compa- dois o menor. A depreciação é geralmente reconhecida no resultado. As vidas úteis estimadas
não identificou a necessidade de buscar o reperfilamento de suas dívidas, uma vez que os flu- ministração; • os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo finanestão apresentadas na nota explicativa nº 15. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os
xos de caixa futuro demonstram capacidade de liquidação de suas obrigações. 1.1. Efeitos ceiro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são geren- nhia considera informações razoáveis e passíveis de suporte que são relevantes e disponíveis
valores residuais são revistos a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado. (iv)
do COVID-19: A Companhia atravessou os meses transcorridos desde o início da pandemia ciados; • como os gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas,
Custos de empréstimos: Custos de empréstimos são capitalizados quando são diretamente
do Covid-19 sem alterações relevantes em suas receitas, resultados e geração de caixa o é baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e com base na experiência histórica da Companhia, na avaliação de crédito e considerando inforatribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, ao qual juros e outros
mações
prospectivas
(forward-looking).
A
Companhia
presume
que
o
risco
de
crédito
de
um
atique decorre do caráter de essencialidade de suas atividades, sendo assim, não existem ris- • a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anvo financeiro aumentou significativamente se este estiver com mais de 180 dias de atraso. A encargos são contabilizados como custo do ativo em consonância com o CPC 20 (R1) - Custos
cos substanciais que possam afetar o curso normal de suas operações.
teriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. As transfe- Companhia considera um ativo ﬁnanceiro como inadimplente quando: • é pouco provável que de empréstimos. A Companhia deve cessar a capitalização quando substancialmente todas as
____________________________________________________________________
atividades necessárias ao preparo do ativo estiverem concluídas. f. Contratos de concessão:
1
Conforme a Lei nº 17.433, de 29 de julho de 2020, e o Decreto nº 60.941, de 23 de dezembro rências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualificam para o o devedor pague integralmente suas obrigações de crédito a Companhia, sem recorrer a ações
(i) Caracteristicas do contrato de concessão: Os bens vinculados à concessão serão reverde 2021, Fica extinta a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB, criada pela Lei nº desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o reconhe- como a realização da garantia (se houver alguma); ou • o ativo ﬁnanceiro estiver vencido há
síveis ao poder Concedente no encerramento do contrato de concessão. Quando o Poder Conmais
de
180
dias.
As
perdas
de
crédito
esperadas
para
a
vida
inteira
são
as
perdas
esperadas
cimento
contínuo
dos
ativos
da
Companhia.
Os
ativos
financeiros
mantidos
para
negocia13.478, de 30 de dezembro de 2002, e é criada a Agência Reguladora de Serviços Públicos do
cedente tiver uma obrigação de pagamento para somente parte do investimento, é reconheciMunicípio de São Paulo - SP Regula, ficando atribuída à SP Regula a regulação e a fiscalização ção ou gerenciados com desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao com crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplemento ao longo da vida
dos serviços de limpeza urbana previstos na Lei nº 13.478, de 2002 que sejam passíveis de de- valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos esperada do instrumento financeiro. As perdas de crédito esperadas para 12 meses são perdas do o valor de ativo financeiro pela quantia garantida pelo Concedente e o excesso que não é galegação a particulares por meio de concessão, permissão ou autorização. Ficando ainda deter- de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de juros: Para fins de crédito que resultam de possíveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data rantido pelo Concedente é reconhecido como ativo intangível (“modelo bifurcado”). O valor
minada a sub-rogação da SP Regula na posição contratual ocupada pela AMLURB nos instru- dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro no reconhe- do balanço (ou em um período mais curto, caso a vida esperada do instrumento seja menor do amortizável dos bens vinculados à concessão é apropriado de forma sistemática ao longo do
que 12 meses). O período máximo considerado na estimativa de perda de crédito esperada é o contrato de concessão ou de sua vida útil estimada, dos dois o menor. O enquadramento dos
mentos de delegação de serviços públicos.
cimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro
____________________________________________________________________________________________________________________
período contratual máximo durante o qual a Companhia está exposto ao risco de crédito. Men- bens vinculados a concessão requer inicialmente uma análise das características comuns aos
no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um deter2. Base de preparação: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as minado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por suração das perdas de crédito esperadas: As perdas de crédito esperadas são estimativas contratos de concessão: • contratos de concessão envolvem a prestação de serviços públicos
práticas contábeis adotadas no Brasil. Todas as informações relevantes próprias das Demons- exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. A ponderadas pela probabilidade de perdas de crédito. As perdas de crédito são mensuradas a e a administração de infraestrutura relacionada ao serviço, que é concedida ao concessionário;
valor presente com base em todas as insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre os flu- • a parte que concede o contrato de prestação de serviço (concedente) é um órgão público ou
trações Financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas
Companhia considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de xos de caixa devidos a Companhia de acordo com o contrato e os fluxos de caixa que a Compa- uma entidade pública, ou entidade privada para qual foi delegado o serviço; • o concessionápela Administração na gestão da Companhia. Desta forma, a Administração entende que estas
caixa
contratuais
são
somente
pagamentos
do
principal
e
de
juros.
Isso
inclui
a
avaliação
nhia espera receber). As perdas de crédito esperadas são descontadas pela taxa de juros efe- rio é responsável ao menos por parte da gestão da infraestrutura e serviços relacionados, não
Demonstrações Financeiras apresentam de forma apropriada a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa. A emissão das demonstrações financeiras foi autori- sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o momento ou tiva do ativo financeiro. Ativos financeiros com problemas de recuperação: Em cada data atuando apenas como mero agente em nome do concedente; • o contrato estabelece o preço
o
valor
dos
fluxos
de
caixa
contratuais
de
forma
que
ele
não
atenderia
essa
condição.
Ao
de balanço, a Companhia avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado inicial a ser cobrado pelo concessionário, regulamentando suas revisões durante toda sua vizada pela Diretoria em 13 de junho de 2022.
m
3. Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações financeiras estão fazer essa avaliação, a Companhia considera: • Eventos contingentes que modifiquem o e os títulos de dívida mensurados ao VJORA estão com problemas de recuperação. Um ativo fi- gência; • o concessionário ﬁca obrigado a en
m
m
apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os valores estão apre- valor ou o a época dos fluxos de caixa; • Termos que possam ajustar a taxa contratual, in- nanceiro possui ”problema de recuperação” quando ocorrem um ou mais eventos com impacto
m
m
A
cluindo taxas variáveis; • O pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e • Os termos que prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro. Evidência objetiva de que
sentados em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.
C
m
4. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, ba- ativos ﬁnanceiros tiveram problemas de recuperação inclui os seguintes dados observáveis: • C m
RC
C C
R
•O
m
Administração utilizou estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis seados na performance de um ativo). Ativos financeiros - Avaliação do modelo de Diﬁculdades ﬁnanceiras signiﬁcativas do emissor ou do mutuário; • Quebra de cláusulas conm
m
m
da Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados negócio: O pagamento antecipado é consistente com o critério de pagamentos do princi- tratuais, tais como inadimplência ou atraso de mais de 180 dias; • Reestruturação de um valor
•O
m
reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma pal e juros caso o valor do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pa- devido a Companhia em condições que não seriam aceitas em condições normais; • A probam
contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. a. Julgamentos: gos do principal e de juros sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma bilidade que o devedor entrará em falência ou passará por outro tipo de reorganização financeiO
m
ra; ou • O desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de diﬁculdades ﬁnanceiAs informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm
compensação adicional razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com
• Um
m
ras. Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas no balanço patrimoefeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão inrelação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o valor nomi- nial: A provisão para perdas para ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado é deduC
cluídas na seguinte nota explicativa: Nota explicativa 33 - Ativo financeiro - Gastos elegíveis
nal
do
contrato,
a
permissão
ou
a
exigência
de
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por
um
valor
que
represenN
C
m
m
zida do valor contábil bruto dos ativos. Para títulos de dívida mensurados ao VJORA, a provisão
à capitalização do ativo financeiro relacionado às obrigações de investimentos previstas no
m
m m
• Um
contrato de concessão. Nota explicativa 16 - Imobilizado - estimativa da vida útil dos bens te o valor nominal do contrato mais os juros contratuais (que também pode incluir compen- para perdas é debitada no resultado e reconhecida em ORA. O valor contábil bruto de um ativo
para mensurar a depreciação. b. Incertezas sobre premissas e estimativas: As informa- sação adicional razoável pela rescisão antecipada do contrato) acumulados (mas não pa- financeiro é baixado quando a Companhia não tem expectativa razoável de recuperar o ativo fições sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31 de dezembro de 2021 gos) são tratadas como consistentes com esse critério se o valor justo do pré-pagamento nanceiro em sua totalidade ou em parte. Com relação a clientes, a Companhia faz uma avaliag P o õe Um
ção individual sobre a época e o valor da baixa com base na existência ou não de expectativa
que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de for insignificante no reconhecimento inicial.
66.059 39.414
312
65.383 59.419
5.824
5.824
6.902
4.818
6.021 19.183
2.464
2.008
631
698
153.596 131.364

45.457 43.851
17.459 16.107
9.215
3.837
- 12.526
29.571 23.042
6.446
2.637
9.413 20.538
19.850 21.613
70
70
4.167
3.528
141.648 147.749

Notas Explicativas
2021
Receita Operacional Líquida ......................................
27 579.884
Custo dos serviços prestados .........................................
28 (430.350)
Lucro Bruto ......................................................................
149.534
Receitas e Despesas Operacionais
Despesas comerciais ......................................................
29
(3.546)
Despesas administrativas...............................................
30
(25.245)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas ........
31
(2.783)
Receitas e Despesas Operacionais Líquidas..........
(31.574)
Lucro antes das Receitas
e Despesas Financeiras.............................................
117.960
Receitas e Despesas Financeiras
Receitas financeiras ........................................................
32
2.560
Despesas financeiras ......................................................
32
(7.715)
Resultado Financeiro Líquido .....................................
(5.155)
Lucro antes do Imposto
de Renda e Contribuição Social ..............................
112.805
Imposto de Renda e Contribuição Social
Corrente ...........................................................................
15
(37.184)
Diferido ............................................................................
15
(363)
Lucro Líquido do Exercício..........................................
75.258
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

continua...
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Senhores Acionistas, submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras da
Logística Ambiental de São Paulo S.A. - LOGA referentes a 31 de Dezembro de 2021 e 2020,
Acompanhadas das Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes. As Demonstrações Financeiras em sua íntegra encontram-se à disposição no site da Companhia.
I) A Companhia: O contrato de concessão firmado em 2004 entre a LOGA e a Prefeitura do Município de São Paulo completou seu décimo-sétimo ano de desafios, realizações e inovações. A
concessionária é a responsável pela coleta, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos domiciliares e de serviços de saúde gerados nas regiões Norte e Oeste da cidade, por 20
anos. Atualmente, as regiões Norte e Oeste contam com 4,5 milhões de habitantes, além de
uma população flutuante estimada em mais 2 milhões de pessoas que trabalham, estudam,
passam por atendimento de saúde e fazem negócios nessas regiões.
II) Desempenho Operacional: Neste ano de 2021 a Loga incorporou cerca de 100 novos colaboradores atingindo 2.500 colaboradores e cerca de 300 veículos especializados na coleta de
resíduos porta-a-porta. São 1,6 milhão de domicílios e 21 mil estabelecimentos de saúde coletados dia e noite em 876 bairros e 13 subprefeituras. No segundo ano de pandemia a Loga observou um pequeno decréscimo na coleta de resíduos perfazendo 1,5 milhão de toneladas coletadas. O Ano também foi marcado pela continuidade do Programa Loga 4.0 que tem como objetivo a melhoria dos processos e otimização de custos. Com foco no custo de logística, sobretudo afetados pelo aumento no custo dos combustíveis, obtivemos uma sensífel redução de
mais de 7% no consumo de diesel atingindo 7,6 milhões de litros de combustível, com 13 milhões de quilômetros percorridos. Na Estação de Transbordo Ponte Pequena foram transferidas
1,45 milhões de toneladas de resíduos de caminhões de coleta para veículos com grande capacidade de carga, otimizando o fluxo de resíduos até o aterro sanitário. Foram coletadas e tratadas cerca de 27,5 mil toneladas de Resíduos de Saúde, seguindo os mais rígidos controles e padrões técnicos. A destinação final de 1,5 milhão de tonelada ocorreu em um dos maiores e mais
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