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REGIÃO METROPOLITANA

TRANSPORTE PÚBLICO Cerca de 18 milhões pagavam a tarifa inteira e não chegaram a 8 mi em março

Estudo revela redução média de
41% no número de passageiros

A7

PANDEMIA

Sindimed
denuncia
pejotização
no estado

Raphaël Müller / Ag. A TARDE

LUANA LISBOA*

Sem aumento no preço da
passagem de ônibus há um
ano e com redução média de
41% no número de passageiros ao longo da pandemia, o
transporte público coletivo
da capital baiana vive sob
ameaça de colapso. Os atrasos salariais e a redução de
20% na oferta não foram suficientes para diminuir os
prejuízos das empresas do
consórcio Integra Salvador.
A situação acompanha o panorama nacional, de acordo
com estudo da Associação
Nacional de Transportes Urbanos (NTU).
“A pandemia foi catastrófica para o sistema de transporte público. No início, nós
chegamos a uma redução de
até 60% dos passageiros.
Agora, estamos transportando de 35% a 40% do fluxo
comum de pessoas. Se as coisas permanecerem assim, o
sistema está, sim, ameaçado”, afirmou o secretário
municipal de Mobilidade
Urbana, Fabrizzio Müller.

Demanda

Para se ter ideia, em um mês,
as concessionárias contabilizavam cerca de 18 milhões
pagando a passagem inteira.
No mês de março, esses passageiros não chegaram a oito milhões, segundo o assessor de relações no trabalho da Integra, Jorge Castro.
“Houve uma redução de pagantes fortíssima e é por isso
que reduzimos as frotas em
20%”, explicou.
Apesar do panorama, o diretor da Agência Reguladora
e Fiscalizadora dos Serviços

DA REDAÇÃO

A redução do fluxo de passageiros chegou a 60% e, atualmente, são transportados 35% a 40% do fluxo comum

Públicos de Salvador (Arsal),
Eliezer Freire, afirma que
não há risco de o preço da
passagem aumentar durante a pandemia.
O último aumento aconteceu em março de 2020. “É
uma questão de tempo. Estamos calculando um aumento e, quando passar a
pandemia, a gente vai aplicar”, contou o diretor.
Em janeiro deste ano, a
empresa Falcão Real já teve
seus serviços paralisados
devido ao atraso de salário.
Os funcionários da Concessionária Salvador Norte
(CSN), empresa que vem

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

operando desde junho do
ano passado com intervenção da prefeitura, realizam
manifestações
eventualmente. O motivo, segundo o
presidente do Sindicato dos
Rodoviários, Hélio Ferreira,
é a ameaça de demissão. “Já
aconteceram 1.200 demissões, mas o sindicato converteu isso para que eles pudessem dar férias aos trabalhadores no lugar”.
As reclamações são que os
ônibus têm transportado
pessoas em sua capacidade
máxima, principalmente
em horários de pico, tornando inviável o distanciamen-

to social. “Tive e tenho medo
de pegar coronavírus na
condução. Meu esposo, em
casa, tem diabetes e está praticamente acamado. Eu sou
hipertensa”, contou a empregada doméstica Romilda
Reis, que em suas viagens do
subúrbio para a Pituba, chega a encontrar pessoas sem
máscaras.

Dados nacionais

Em todo o país, o levantamento da NTU ainda aponta
que o transporte público coletivo urbano nacional
amarga prejuízos acumulados de R$ 11,75 bilhões.

O Leiloeiro Oficial ALEXANDRE TRAVASSOS, JUCESP nº 951, autorizado pelo Credor Fiduciário
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, inscrito no CNPJ nº 90.400.888/0001-42, vem por meio desta,
retificar o edital de leilão publicado neste jornal “A Tarde” nos dias 13, 15 e 17 de Março de 2021,
referente as datas de encerramento da 1ª Praça do respectivo leilão, no quanto segue: onde se lê:
1º LEILÃO: 01 de Abril de 2021, às 08h40min leia-se: 1º LEILÃO: 05 de Abril de 2021, às 15h40min.
Motivo da retificação é única e exclusivamente ao atendimento à antecipação dos feriados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBACU
CNPJ N: 13.908.710/0001-66
PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2021
O município de Pindobaçu-Ba realizará dia 09/04/2021 às 08:30 hs: Pregão na forma Eletrônica, objeto:
Fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede
municipal de ensino, no âmbito do município de Pindobaçu – Ba. o edital e anexo, encontram-se disponível no
endereço eletrônico: https://emunicipio.com.br/pindobacu/pregaoeletronico/index.php.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
CNPJ N: 14.147.946/0001-90

O Pregoeiro Municipal torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL N° 016/2021 destinada à AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO,
PARA ATENDER AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE A entrega e
abertura dos envelopes de propostas e documentos será no dia 08 de abril de 2021, às 09:30h, na Secretaria
de Administração Municipal, situada na Trav. Rotary Clube s/n ( Antigo Colegio Luiz Viana Filho) Centro Itajuípe - Bahia. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no setor de Licitações, na sede da PMI
das 8:00 às 13:00h. Demais publicações e informações através do correio eletrônico: licitaitajuipe@hotmail.
com ou pelo tel. (73) 3238-1712. Itajuípe - Bahia, 25/03/2021. CHARLES O. DOS SANTOS - Pregoeiro Decreto 006/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021.SISTEMA REGISTRO DE PREÇO.O Município de Monte
Santo no Estado da Bahia, torna público, para conhecimento dos interessados, a publicação do Edital de Licitação,
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SISETMA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2021, cujo objeto é a aquisição de
forma parcelada de gêneros alimentícios, carnes, frios, verduras, hortaliças e frutas para manutenção das secretarias
municipais, durante o exercício do ano de 2021. A abertura das propostas ocorrerá no dia 08/04/2021, com início
da disputa de lance as 10h:30min do mesmo dia. Os interessados poderão adquirir o Edital, na sede da Prefeitura
Municipal de Monte Santo, na Praça Professor Salgado, nº 200, Bairro Centro, no horário das 08h00min às 12h00min
de segunda-feira a sexta-feira, ou no site www.licitacoes-e.com.br, mais informações pelo telefone (75) 3275-1124
– Monte Santo – Bahia, 23 de março de 2021, Danilo Rabello Costa – Pregoeiro Oficial.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 .O Município de Monte Santo no Estado da Bahia,
torna público, para conhecimento dos interessados, a publicação do Edital de Licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL de nº 010/2021, cujo objeto é o fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo, para atender as
necessidades das secretarias municipais do Município de Monte Santo – Estado da Bahia. A abertura dos envelopes
e da disputa acontecerá no dia 08/04/2021, às 16h00min. Os interessados poderão adquirir o Edital, na sede da
Prefeitura Municipal de Monte Santo, na Praça Professor Salgado, nº 200, Bairro Centro, no horário das 08h00min
às 12h00min de segunda-feira a sexta-feira, mais informações pelo e-mail: copelmontesanto@gmail.com e/ou pelo
telefone (75) 3275-1124 – Monte Santo – Bahia, 24 de março de 2021, Danilo Rabello Costa – Pregoeiro Oficial.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO

O Esporte Clube Olímpia, em conformidade com as leis do país e com o seu Estatuto, pelo presente Edital de
Convocação de Assembleia Geral Ordinária de Eleição, convoca os sócios que tenham adimplido todas as suas
obrigações estatutárias, a fim de participar do processo de eleição dos MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO E DA
DIRETORIA EXECUTIVA, cuja votação ocorrerá no dia 06 de abril de 2021, em primeira convocação às 9h e, em segunda
e última convocação, 30 (trinta) minutos após a primeira, de acordo com os termos a seguir:
1. O processo eleitoral obedecerá ao Estatuto do Esporte Clube Olímpia e as demais orientações serão divulgadas no site
oficial e nas redes sociais do Esporte Clube Olímpia.
2. Esta eleição tem por finalidade eleger membros do Conselho Deliberativo, bem como o Presidente e o Vice-presidente
da Diretoria Executiva do Esporte Clube Olímpia, na forma estabelecida pelos artigos 15 a 23 e 30 a 32 do Estatuto do
Clube, para exercício de mandatos pelo próximo quadriênio.
3. A votação será realizada por meio de sistema eletrônico, pelo modo à distância, em virtude da pandemia do COVID-19
e das medidas restritivas impostas pelas autoridades públicas.
4. Para conduzir o processo eleitoral, nos termos do artigo 22, VI da Lei 9.615/98 do Estatuto do Esporte Clube Olímpia,
foi nomeada Comissão Eleitoral formada pelos seguintes membros: Odilon dos Santos Silva (presidente); Gabriel
Carneiro da Mata (vice-presidente); Taís Soares Marcondes.
Lauro de Freitas/BA, 26 de março de 2021.
Ivone da Silva Souza
Presidente do Esporte Clube Olímpia
Augusto Carlos Pires Conceição
Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Olímpia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
CREDENCIAMENTO Nº 003/2021. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA – BAHIA torna público para
conhecimento dos interessados que estará realizando Credenciamento nº 003/2021 Para Credenciamento de pessoa
física ou jurídica de serviços técnicos e especializados na área de saúde, para atuarem junto às unidades de saúde
do município de Santa Teresinha, em conformidade com os ditames da Constituição Federal, Lei Federal nº 8.666/93
e suas alterações, em especifico no se Artigo 25, “caput”, bem como Lei Federal nº 8080/90, artigos 24 e 25. A
documentação para o Credenciamento deverá ser entregue na Sede da Prefeitura Municipal, setor de licitação situado
na Praça Ápio Medrado, s/n, centro Santa Terezinha – Ba, Data Inicial: 26/03/2021 Data Final: 26/03/2022 Horário: 8:00
às 15:00 Horas Data inicial para homologação: 13/04/2021. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência
(www.santateresinha.ba.gov.br. Informações podem ser obtidas pelo e-mail santateresinhalicita@gmail.com ou pelo
Tel. 075 3639-2132. Santa Teresinha, 25 de março de 2021. João Bastos da Silva Junior - Pregoeiro/Presidente
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021-SRP. O PREGOEIRO/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
TERESINHA realizará licitação em 13/04/2021 às 09h:30min PREGÃO PRESENCIAL nº 007/2021-SRP Objeto:
Seleção de propostas para Registro de Preços para contratação de fornecimento futuro e eventual de materiais de
limpeza destinados a atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Santa Teresinha, conforme
informações constantes deste Edital e seus anexos. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.
santateresinha.ba.gov.br. Informações podem ser obtidas pelo e-mail santateresinhalicita@gmail.com ou pelo Tel. 075
3639-2132. Santa Teresinha-Ba, 25 de março de 2021. João Bastos da Silva Junior - Pregoeiro/Presidente
AVISO DE LICITAÇÃO. O PRESIDENTE/PREGOEIRA DA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
informa que realizará a seguinte licitação: Tomada de Preços nº 002/2021 - OBJETO: Contratação de empresa para
prestação de serviços técnicos profissionais, especializados em assessoria na área de recursos humanos, folha de
pagamento e envio de informações trabalhistas mensais a Receita Federal e demais órgãos pertinentes., conforme
Anexo I do Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93. Data: 13/04/2021 – Horário:
8h30min. Informações podem ser obtidas pelo e-mail santateresinhalicita@gmail.com (www.santateresinha.ba.gov.
br. ou pelo Tel. 075 3639-2132. Santa Teresinha, 25 de março de 2021. João Bastos da Silva Junior - Pregoeiro/
Presidente.

*SOB A SUPERVISÃO
DA EDITORA MEIRE OLIVEIRA

EDITAL DE RETIFICAÇÃO LEILÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 14/21. Processo licitatório 36/21. Menor preço global. Dia
08/04/21 às 10h. Objeto: serviços de recepção e destinação final de resíduos sólidos
orgânicos e domiciliares em aterro sanitário. Edital: www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/
pmteodorosampaio/licitacoes. Teodoro Sampaio/Ba, 23 de março de 2021. Joseval Silva de
A. Azevedo. Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2021

Entre janeiro e dezembro
de 2020, o saldo entre admissões e desligamentos de
funcionários do setor foi negativo. Considerando todos
os postos de trabalho, a desvantagem de empregados
foi -66.057. Foram 43.039 admissões e 109.096 desligamentos, segundo dados do
Painel do Emprego da Confederação Nacional do
Transporte (CNT). Também
foram registradas reduções
das jornadas/salários ou
suspensões dos contratos.

RÁDIO SOCIEDADE DA BAHIA S/A
CNPJ/MF nº 15.122.468/0001-26

AVISO AOS ACIONISTAS

Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, em nossa sede social sito Rua Jardim
Federação nº 81, Federação – Salvador/Ba, os documentos a que se refere o artigo 133 da
lei nº 6.404/76, referente ao exercício encerrado em 31/12/2020. Salvador, 25 de Março de
2021. A DIRETORIA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CNPJ N: 16.418.766/0001-20

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Caraíbas no exercício das atribuições que lhe confere
a portaria nº 04 de 15/01/2021, torna público que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO Forma de Condução: ELETRÔNICO Nº 006/2021, Forma de Julgamento Menor Preço por Lote, que
tem por objeto: Aquisição de concreto betuminoso usinado a quente para atender as necessidades do
departamento de obras e infraestrutura, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital. Data
e hora da disputa: às 09h30min (Horário de Brasília) do dia 06/04/2021, no site: www.licitacoes-e.com.
br. Informações e edital através dos e-mails: licitacaraibas17@gmail.com ou impresso junto a Divisão
de Licitação e Contratos na sede desta Prefeitura de segunda a sexta das 8:30 às 12:00 hs, mediante
pagamento de taxa através de DAM no valor de R$ 30,00 (Trinta Reais). Outros atos referentes a este
processo e edital serão publicados no Diário Oficial do Município: https://www.caraibas.ba.gov.br/Site/
DiarioOficial. Zildi Santos da Silva, Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO O Prefeito, no uso de suas atribuições, homologa o resultado do julgamento da
Licitação: Modalidade: Pregão Eletrônico nº 007/2021. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento
de materiais de laboratório, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Macajuba.
Após a análise documental e o julgamento das propostas, declara vencedora do certame a empresa:
IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI; CNPJ: 36.685.847/0001-02, como vencedora do
Lote 01, com a proposta para o lote 01 no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais); empresa:
MMH MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR LTDA, como vencedora do lote 02, com a proposta para o lote
02 no valor de R$ 33.133,00 (Trinta e Três mil cento e trinta e três reais); PE 007/2021 Macajuba – Bahia,
11 de março de 2021. Luciano Pamponet de Sousa – Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO Pregão Eletrônico nº 007/2021– Contrato nº 149/2021, 150/2021 – Contratante:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA. Contratado: IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
EIRELI; CNPJ: 36.685.847/0001-02, como vencedora do Lote 01, com a proposta para o lote 01 no valor
de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais); empresa: MMH MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR LTDA,
como vencedora do lote 02, com a proposta para o lote 02 no valor de R$ 33.133,00 (Trinta e Três mil
cento e trinta e três reais), com vigência até 31 de dezembro de 2021. Macajuba – Bahia, 11 de março de
2021, Luciano Pamponet de Sousa– Prefeito Municipal

Em meio à pandemia da Covid-19, a Secretaria da Saúde
do Estado da Bahia (Sesab)
vai renovar a contratação de
médicos na modalidade de
pessoa jurídica e por meio
das organizações sociais que
administram as unidades
de saúde. Na semana passada, o Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindimed) ingressou com uma
notícia de fato no Ministério
Público do Trabalho (MPT)
contra a medida.
“O que está ocorrendo é
um grande escândalo e absurdo. Em plena pandemia,
a Sesab está forçando os médicos a saírem de seus vínculos de CLT, com seus direitos trabalhistas assegurados, para um contrato de
pessoa jurídica por credenciamento direto. Estamos
com um quadro de mais ou
menos 800 médicos que
perderão também receita e
direitos trabalhistas”, afirmou a presidente do Sindimed, a médica cirurgiã plástica Ana Rita de Luna, em
entrevista no Isso é Bahia, na
rádio A TARDE FM.
Em resposta, a Sesab informou que “a modalidade
de contratação via credenciamento, que é feita desde
2010, terá mais uma renovação. Desta forma, os profissionais poderão optar por
esta forma de prestação de
serviço não havendo imposição da Sesab”, diz a nota.

O SINDNUT BAHIA- Sindicato dos Nutricionistas no Estado da Bahia, CNPJ 10.861.192/0001-84, com
âmbito de Representação no Estado da Bahia, com sede e foro em Salvador, situado na rua Artur de Azevedo
Machado, nº 1564, sala 107, Stiep Center, Costa Azul, CEP. 41760.000, convoca todos os NUTRICIONISTAS
do Estado da Bahia para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA no dia 30/03/2021, às 19h00 em primeira
convocação com quórum qualificado, e às 20h00min em segunda convocação com quórum simples dos
presentes, conforme art. 16 do Estatuto do Sindicato dos Nutricionistas no Estado da Bahia, na forma virtual,
para discutir e aprovar a seguinte ordem do dia: I. Deliberar e aprovar a pauta da Convenção Coletiva de
Trabalho do SINDHOSBA 2021 -2022. II. Instaurar dissidio coletivo da categoria contra o Sindhosba.
Salvador, BA, 26 de março de 2021.

Celenilda Maria Aciole Gonçalves Souza
Presidente do SINDNUT BAHIA
CRN-5 0697

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Oficial Titular do Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos, faz saber aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que foi apresentada para registro e posterior notificação ao interessado da carta a seguir transcrita, o
qual por não haver sido encontrado, fica por este edital Notificado de todo o teor da carta que lhe foi endereçada, tudo conforme
noArt. 160 da Lei 6.015/73.Ml GomesAdvogadosAssociados; Notificação Extrajudicial, Brasilia, 25 De Março 2021.São Paulo,
23 De Novembro De 2020. Ilmo(A) Sr(A): Ivanilson Alves Da Silva Av Pricinpal, 101- Agrovila 2-Loja 01 Farmacia Alves –
Ivanilson Serra Do Ramalho - BA CEP: 47.630-000 Na qualidade de procuradores da (o) Bradesco Administradora de
Consórcios Ltda, inscrito no CNPJ/MF sob n° 52.568.821/0001-22, com sede no núcleo administrativo denominado Cidade de
Deus, localizado na Vila Yara, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, CEP; 06029-900, servimos da presente para
notifica-lo, nos termos do parágrafo 2° do artigo 2º do Decreto-lei 911/69, com a atual redação dada pelo artigo 101° da lei
13.043 de 13/11/2014, quanto ao não pagamento do débito do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária,
firmado face a contemplação da cota por v. Sas. Aderida Grupo / Cota 9313/216, referente as prestações vencidas de 10/07/19
a 13/10/20. Tratando-se de dívida contraída pelo sistema consorcial, está sujeito a alteração, caso haja variação no preço do
bem básico do plano até a realização da assembleia respectiva a data de efetivo pagamento. Assim, solicitamos que o
pagamento do débito, ora apontado seja efetuado dentro do prazo improrrogável de 03 (três) dias corridos a contar do
recebimento desta, sob pena de ser constituído em mora, ensejando o vencimento antecipado de toda a dívida vincenda
conforme contrato firmado por V. as., e tomada das medidas judiciais cabíveis, nos termos do artigo 3/ do Decreto-lei 911/69,
com a atual redação dada pelo artigo 101° da Lei 13.043/14. O pagamento deverá ser efetuado junto ao escritório dos patronos
do credor, na M.L. Gomes Advogados associados, na rua XV de Novembro, 228,9°andar, Centro, São Paulo – SP. Para
orientação sobre formas de pagamento à distância, colocamos, desde já, a sua disposição o fone: 08008810202. Na hipótese
de V. Sas., haver efetuado o pagamento da mencionada dívida antes do recebimento desta notificação, fineza desconsiderála. Prevalecendo, todavia, nossa solicitação no sentido de entrar em contato conosco, pelo fone acima, para que possamos
estar sendo efetuando o acerto de controles, pelo que antecipadamente agradecemos. Sem mais, atenciosamente M.L.
Gomes Advogados Associados Maria Lucilia Gomes OAB/SP 84.206 M.L.Gomes Advogados Associados CNPJ:
02.906.123/0001-11 ALAMEDA ASIA, 42, Térreo, Polo Empresarial Tamboré, Santana De Parnaíba – SP, CEP: 06543-312.
Ouvidoria Bradesco – Fone: 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados
Foi apresentada para registro em 04/12/2020, Selo Digital: TJDFT20200220097753UVQB e microfilmada sob o nº
K-26/03
0004507068 respectivamente. Eu, Jessé PereiraAlves, o fiz digitar. 46 L.A.

VERACEL CELULOSE S.A.
CNPJ nº 40.551.996/0001-48

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referente aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019. As Demonstrações Financeiras
completas e examinadas por auditores independentes encontram-se a disposição dos acionistas na sede da Sociedade. Eunápolis (BA), 26 de Março de 2021.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Demonstração do resultado
Demonstração dos fluxos de caixa
Ativo
2020
2019 Passivo e Patrimônio Líquido
2020
2019 Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Circulante
Circulante
Fluxos
de caixa de atividades
Operações continuadas
2020
2019
Caixa e equivalentes de caixa
11.696
6.981 Fornecedores
93.065 109.894 Receita líquida de vendas
2020
2019
1.492.113 1.447.681 operacionais
Contas a receber
297.232 255.667 Empréstimos e financiamentos
10.923 265.844 Custo produtos vendidos
Lucro
líquido
do exercício
16.579
28.037
(1.192.358) (1.126.227)
Estoques
241.092 300.576 Salários e encargos sociais
Ajustes de receitas e despesas
27.010
25.771
Lucro bruto
299.755
321.454
Impostos a recuperar
26.527
71.675 Outros passivos
não envolvendo caixa
33.290
61.332
Despesas com vendas
(128.443) (134.880) Depreciação e Amortização
18.848
24.928
Outros ativos
139.211 173.305
164.288 462.841
Despesas gerais e administrativas
(56.785)
(45.694) Colheita (Exaustão) de ativo biológico
595.396 659.827
166.884 158.639
Ativos não correntes mantidos
Var. do valor justo do ativo biológico
5.876
16.062 Colheita (Exaustão) ativo biológico
Não circulante
10.060
10.060 Empréstimos e financiamentos
para venda
(61.232)
(87.418) proveniente de produtor florestal
74.475
84.392
377.727 128.987 Outras receitas (desp.) operacionais
605.456 669.887 Provisões para contingências
(5.876) (16.062)
59.171
69.524 Ajuste a valor justo do ativo biológico
68.479
50.495 Lucro operacional
Não circulante
Reversão
de
provisão
para
impairment
4.034
3.718
Outros passivos
133.357
72.074 Receitas financeiras
Adiantamento a fornecedores
636
(92)
579.563 251.556 Despesas financeiras
(41.684)
(29.065) em estoques
- produtor florestal
180.536 151.657
Provisão (reversão) para impairment
743.850 714.397 Receita (Desp.) com variação cambial (10.498)
(10.000)
Contas a receber
20.073
16.347
em tributos a recuperar
(11.411)
69.519
Receitas (desp.) financ., líquidas
(48.147)
(35.347) Provisão para contingências
Impostos a recuperar
47.373
45.093
18.525
25.218
Lucro antes do IR e da CS
11.024
34.177 IR e contribuição social diferidos
Depósitos judiciais
48.928
46.298 Patrimônio líquido
(28.080) (38.290)
2.634.950 2.634.950 IR e contribuição social - correntes
Impostos diferidos
168.800 140.720 Capital social
(24.184)
(44.430) Despesas financeiras e variações
18.893
18.893
Outros ativos
5.650
2.830 Reserva de capital
IR e contribuição social - diferidos
29.739
38.290 monetárias e cambiais
107.999
31.710
(7.358) (10.809)
471.359 402.945 Ajuste de avaliação patrimonial
2.007 (6.149)
Lucro líquido do exercício
16.579
28.037 Outras provisões
62.078
45.499
Ativo biológico
841.591 775.778 Reservas de lucros
Perda do ativo imob. e intangível baixado 52.145
11.268
Ações do capital social no final
2.708.563
2.688.533
Imobilizado
1.523.602 1.544.499
533.093 521.495
1.966.381 1.966.381
do exercício (em milhares)
10.406
9.821
Ativos intangíveis
Variações no capital circulante
Lucro líquido básico e diluído
2.846.958 2.733.044
Contas a receber
(44.361) (52.114)
Total do ativo
3.452.414 3.402.931 Total do passivo e patrimônio líquido 3.452.414 3.402.931 por ação do capital social no fim
Estoques
58.849 (42.711)
do exercício - R$
0,00843
0,01426 Impostos a recuperar
54.279 (3.353)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em milhares de reais
Outros ativos
628
19.708
Demonstração do resultado abrangente
Ajuste de
(16.832)
5.031
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais Fornecedores
Reserva Avaliação
Salários e encargos sociais
1.239
2.557
2020
2019 Pagamento de contingências
(541) (2.508)
de capital Patrimonial
Reservas de lucros
Lucro líquido do exercício
16.579
28.037 Outros passivos
83.091
94.275
Lucros
Caixa gerado nas operações
669.444 542.380
Outros componentes do resultado
(Prejuíz.)
Reserva de
Ganhos
Res. de
Juros Pagos
(23.512) (24.699)
abrangente
acumue perdas Reserva incentivos Retenção
Capital Incentivos
IR e contribuição social pagos
(49.850) (44.430)
lados
Fiscais
atuarias
fiscais de lucros
social
legal
Total Itens que não serão reclassificados
Caixa líquido gerado pelas atividades
2.634.950
18.893
(5.307)
6.016
14.672
–
– 2.669.224 para o resultado
Saldos em 31/12/2018
operacionais
596.082 473.251
Ganho (Perdas) atuariais do plano
Destinação do resultado
Fluxos de caixa das atividades de investimento
3.451
(5.502)
Reserva de Result. Abrangentes
–
–
(5.502)
–
–
–
–
(5.502) de benefício pós emprego
Aquisição de imobilizado e intangível
(171.044) (162.737)
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
–
28.037
28.037 Total resultado abrangente do
Gastos com formação do ativo biológico (227.285) (251.943)
20.030
22.535 Gastos com formação do ativo biológico
Incentivos fiscais SUDENE
–
–
–
1.402
13.731
9.678 (24.811)
– exercício
Dividendos mínimos obrigatórios
–
–
–
–
–
–
(3.226)
(3.226) Notas explicativas às demonstrações financeiras
Produtor Florestal
(103.354) (86.543)
2.634.950
18.893
(10.809)
7.418
28.403
9.678
– 2.688.533
Saldos em 31/12/2019
As Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2020 Valor recebido com venda de ativo
Destinação do resultado
1.909
221
e as respectivas demonstrações de resultados, resultados imobilizado e biológico
Reserva de Result. Abrangentes
–
–
3.451
–
–
–
–
3.451 abrangentes, mutações do patrimônio liquido e fluxos de caixa, Caixa líquido aplicado nas atividades
(499.773) (501.002)
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
–
16.579
16.579 foram elaboradas em conformidade com a legislação societária de investimento
Incentivos fiscais SUDENE
–
–
–
829
15.750
– (16.579)
– examinadas por auditores independentes, PricewaterhouseCo- Fluxos de caixa das atividades de
financiamento
Transferências (Reconstituição
opers, que emitiram parecer sem ressalvas em 25 de Março de
4.191
97.753
reserva Sudene)
–
–
–
–
9.678
(9.678)
–
– 2021. As demonstrações Financeiras completas encontram-se Captações de novos financiamentos
Pagamentos de principal
(95.784) (67.253)
2.634.950
18.893
(7.358)
8.247
53.831
–
– 2.708.563 à disposição dos acionistas na sede da companhia.
Saldos em 31/12/2020
Caixa líquido (aplicado nas) gerados
pelas atividades de financiamento
(91.593)
30.500
Diretores
Aumento de caixa e equival. de caixa
4.715
2.749
Caio Eduardo Zanardo - Diretor Presidente
Caixa e equivalentes de caixa no início
Márcio Luiz Veiga - Diretor
Ari da Silva Medeiros - Diretor
Moacyr Fantini Júnior - Diretor
Renato Gomes Carneiro Filho - Diretor
do exercício
6.981
4.232
Contador
Caixa e equivalentes de caixa no final
do exercício
11.696
6.981
Antonio Luiz Fragoso Costa - CRC-BA -030101/O-2

