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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)
Balanços patrimoniais (Em MR$)

ATIVO 2021 2020
Circulante - Total 1.041.036 1.057.104
Caixa e equivalentes de caixa 15.067 12.145
Aplicações  nanceiras vinculadas  68.748 31.159
Contas a receber  78.496 113.415
Estoques e compromissos de operações a termo  730.250 816.845
Impostos a recuperar 87.961 43.650
Instrumentos  nanceiros derivativos 33.854 4.228
Outras contas a receber  2.395 1.887
Outros ativos  24.265 33.775
Não Circulante - Total 206.698 224.936
Impostos a recuperar  38.776 43.635
Impostos diferidos  35.283 46.742
Depósitos judiciais  490 501
Outros ativos  33.297 36.507
Imobilizado  90.586 89.162
Intangível  8.266 8.389
Total do ativo 1.247.734 1.282.040
PASSIVO 2021 2020
Circulante - Total 884.178 1.034.176
Empréstimos e  nanciamentos 353.791 284.215
Contas a pagar a fornecedores 459.172 498.415
Receita diferida 1.014 453
Partes relacionadas - Contratos de Pré-pagamento - 73.643
Partes relacionadas –  Outras contas a pagar 36.519 -   
Obrigações trabalhistas 3.892 4.465
Instrumentos  nanceiros derivativos 8.636 159.303
Impostos a recolher 13.735 6.756
Outras contas a pagar 7.419 6.926
Não circulante - Total 138.416 47.774
Impostos a recolher 38.869 42.830
Empréstimos e  nanciamentos 95.535 1.641
Provisões para demandas judiciais 4.012 3.303
Patrimônio Líquido - Total 225.140 200.090 
Capital social 377.365 377.365
Prejuízos acumulados (152.225) (177.275)
Total do passivo e do patrimônio líquido 1.247.734 1.282.040

Demonstração dos  uxos de caixa (Em milhares de reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais: 2021 2020
Resultado do exercício 25.050 15.661
Ajustes para: Depreciação e amortização 7.454 6.497
Ganho (perda) na alienação de bens ativo imo-
 bilizado, intangível e ativos mantidos p/venda (12) (511)
Ganhos (perdas) não realizados c/derivativos (180.293) 167.920
Valorização estoques de grãos a mercado/Hedge 50.155 (208.582)
Provisão para demanda judicial 709 1.889
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (15) -
Provisão com quebra de estoques (1.822) 10.245
Juros sobre empréstimos e  nanciamentos 16.750 17.870
Receita sobre aplicações  nanceiras (1.348) (1.509)
Receita de Certi  cado do Tesouro Nacional
 (CTN) e ajuste valor presente (1.264) (2.025)
Imposto de renda/contribuição social diferidos 11.459 5.119
Variação cambial, líquida (76.157) 95.384
Redução ao valor recuperável do ICMS (191) (408)
  (149.525) 107.550
Variações nos ativos operacionais - Total 25.139 (286.757)
(Aumento) redução de contas a receber 13.900 80.835
(Aumento) redução de impostos a recuperar (39.261) 23.228
(Aumento) redução de estoques 38.277 (332.390)
(Aumento) redução de outras contas a receber (508) (425)
(Aumento) redução de outros ativos 12.731 (58.005)
Variações nos passivos operacionais
Aumento (red.) de contas a pagar fornecedores (31.671) 245.693
Aumento (redução) de receita diferida 561 (10.099)
Aumento (redução) obrigações trabalhistas (573) 1.463
Aumento (redução) de Tributos a recolher 3.018 49.280
Aumento (redução) de Adianta-
 mento de partes relacionadas (61.160) (42.883)
Aumento (redução) de outras contas a pagar 37.012 (4.651)
  (52.813) 238.803
Impostos pagos sobre o lucro - (2.685)
Fluxo de caixa líq. aplicado-ativ. operacion. (177.199) 56.911
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível (8.755) (12.034)
Venda de imobilizado e intangível 12 -
Aplicações  nanceiras vinculadas (49.101) (7.729)
Fluxo de caixa líq. aplicado - ativ. investim. (57.844) (19.763)
Fluxo de caixa das atividades de  nanciamento
Pagamento de empréstimos (1.420.950) (1.127.436)
Juros pagos sobre empréstimos (16.769) (18.813)
Novas captações de empréstimos 1.675.684 1.116.686
Fluxo de caixa líq. aplicado-ativ.  nanciam. 237.965 (29.563)
Aumento (red.) no caixa/equivalentes caixa 2.922 7.585 
Caixa/equivalentes de caixa início do exercício 12.145 4.561
Caixa/equivalentes de caixa  m do exercício 15.067 12.145

Demonstração do resultado (Em MR$) 2021 2020
Receita líquida de vendas e serviços 3.558.601 2.733.140
Custos dos produtos vendidos
 e dos serviços prestados (3.137.915) (2.355.555)
Lucro bruto 420.686 377.585
Despesas com vendas e distribuição (252.356) (287.519)
Despesas gerais e administrativas (58.590) (57.502)
Outras (despesas) receitas operacionais (22.322) 4.385
Resultado antes do resultado  nanceiro 87.418 36.949
Receitas  nanceiras 5.991 87.914
Despesas  nanceiras (133.057) (30.145)
Variação Cambial 76.157 (72.480)
  (50.909) (14.711)
Resultado antes dos impostos 36.509 22.238
Imposto de renda e contribuição social (11.459) (6.577)
Resultado do exercício 25.050 15.661

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Em MR$)
 Capital social Prejuízos acumulados Total
Saldo em 30/6/2019 377.365 (192.936) 184.429
Resultado do exercício - 15.661 15.661
Saldo em 30/6/2020 377.365 (177.275) 200.090
Resultado do exercício - 25.050 25.050
Saldo em 30/6/2021 377.365 (152.225) 225.140Demonstração do resultado abrangente (MR$) 2021 2020

Resultado do exercício - Outros result. abrangentes 25.050 15.661
Total de resultados abrangentes do exercício 25.050 15.661

As Demonstrações Financeiras com as Notas Explicativas na íntegra e o Relatório dos Auditores Independentes da 
KPMG Auditores Independentes encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da empresa.

Danilo Dália Jorge - Diretor Geral
José Fernando da Silva - Contador - CRC/SP 151.233/O-1

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE UBERLÂNDIA
O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Uberlândia, com Base Territorial em Uberlândia, Abadia dos Dourados, 
Araguari, Araporá, Cascalho Rico, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Indianópolis, Iraí de Minas, Monte Alegre de Minas, Monte 
Carmelo, Nova Ponte, Pedrinópolis, Romaria, Santa Juliana e Tupaciguara convoca todos os associados quites e no gozo de seus direitos 
sindicais para Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 28 (vinte e oito) de setembro de 2021, terça-feira, às 08h00min (oito 
horas), em primeira convocação, na Avenida Fernando Vilela n° 1.449, Bairro Martins, Uberlândia/MG., de conformidade com o Artigo 
18, letra “e” do Estatuto em vigor da Entidade, para tratar da seguinte ordem do dia: a) - Leitura do Edital de Convocação; b) – Examinar, 
discutir e deliberar sobre a Prestação de Contas da Diretoria relativa ao exercício financeiro de sua gestão, referente ao período de 
28/09/2016 a 27/09/2021; c) Leitura, apuração e votação do Relatório, Contas e Balanço do período de 28/09/2016 a 27/09/2021, e 
o respectivo parecer do Conselho Fiscal; d) - Encerramento. Não havendo na hora acima indicada número legal para a instalação da 
Assembléia em primeira convocação, os trabalhos serão iniciados uma hora após, às 09h00min (nove horas), em segunda convocação, 
com qualquer número de associados presentes. Uberlândia, 17 de setembro de 2021. Célio Moreira da Silva, presidente.
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para mais de 800 pessoas, o que 
ainda não está liberado. De acor-
do com o diretor de um desses 
salões, que preferiu não se iden-
tificar, apesar da desistência de 
alguns formandos, nenhuma festa 
chegou a ser cancelada. Todos 
os eventos foram reagendados 
conforme previsto no contrato. 

 � CASAMENTOS

O diretor da casa de festa 
explicou ainda que, dentro do 
permitido, os organizadores estão 
retomando gradativamente os 
planejamentos de casamentos. 
Mesmo com a alteração do de-
creto que libera os eventos para 
este ano, muitos noivos decidiram 
não antecipar as celebrações que 
foram adiadas para 2022. No 
entanto, novos contratos já estão 
sendo fechados.

A mudança no decreto tam-
bém beneficiou outros setores. 
Jenyffer Rodrigues é proprietária 
de um buffet e explicou que, en-
quanto as formaturas não acon-
tecem, o aumento de pessoas 
permitidas em eventos levou a 
uma maior procura por festas de 
casamentos . Os noivos estão 
começando a se sentir seguros 
para fechar novos contratos.

Jenyffer explicou que, desde 
de maio quando foram liberados 
eventos para 50 pessoas, ela vem 
preparando os colaboradores 
para uma retomada segura ao 
trabalho. Foi feito um treinamento 
com todos. Luva e máscara são 
indispensáveis para a equipe. 
Ela também segue as medidas 
de biossegurança como distan-
ciamento e uso de álcool em gel.

Para voltar a fazer eventos de 
casamentos, a empresa implan-
tou um sistema de mapeamento 
de todos os convidados, para que 
consiga fazer um monitoramento 
pós-festa da contaminação de 
Covid-19. Rodrigues acredita 
que, desde que todo mundo tome 
as medidas sanitárias, é seguro 
voltar com as festas.

“Dentro de 15 ou  20 dias a 
gente entra em contato com os 
noivos para saber se não houve 
nenhuma contaminação. E até 
hoje, graças a Deus, nenhum 
dos eventos que a gente fez teve 
gente contaminada”, finalizou a 
empresária.

 � EVENTOS PAGOS

Produtores de eventos pagos 

também estão no escuro. É o 
caso de Lucas Cordeiro que tinha 
três grandes eventos planejados 
antes da pandemia, um deles com 
público de até 3 mil pessoas. Os 
três eventos foram cancelados, 
sendo que um deles já estava com 
ingressos vendidos e foi preciso 
fazer o reembolso para o público. 

O produtor de eventos explicou 
que os empresários do setor estão 
sem perspectiva, mesmo após a 
autorização de eventos sociais 
e corporativos com até 400 pes-
soas. Um dos questionamentos 
é que não foi liberado nenhum 
planejamento para os eventos 
com venda de ingresso, mesmo 
com um público mais reduzido e 
com restrições.

Cordeiro questionou ainda a 
diferença entre um casamento 
para 400 pessoas e um evento 
legalizado com a venda de ingres-
sos para 400 pessoas. Ele cita 
também a falta de planejamento 
para a retomada dos eventos, 
como existem em outras cidades 
do país, como em São Paulo, por 
exemplo.

“A minha crítica maior é que o 
produtor de eventos está comple-
tamente às escuras. Ele não tem 
um plano de retomada. A gente 
não sabe qual é o cenário ideal 
para a retomada de eventos. É 
quando todo mundo fica vacina-
do?A gente precisava saber isso 
para a gente ter um norte para 
trabalhar”, explicou o produtor.

Apesar da insegurança para 
2021, Cordeiro organiza o Fes-
tival Timbre para setembro de 
2022 e destaca que o ano está 
sendo mais de planejamento e 
fortalecimento de relações. “Eu 
tenho pensado em como seria 
um cenário de retomada, como 
fechar uma conta para eventos 
com menos pessoas. Tenho 
conversado muito com artistas a 
respeito de datas. É um trabalho 
mais de relacionamento”, finalizou 
o produtor de eventos.

O Diário de Uberlândia pro-
curou o Município e solicitou um 
posicionamento sobre os ques-
tionamentos do produtor Lucas 
Cordeiro, mas até o fechamento 
desta edição não houve resposta.
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