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Novas concessões federais
vão isentarmoto de pagar
pedágio, afirmaBolsonaro
-Ricardo Della Coletta
e JulioWiziack

brasília O presidente Jair
Bolsonaro(sempartido)dis-
senesta terça-feira (25) que
motocicletasestarãoisentas
do pagamento de pedágio
nosnovoscontratosdecon-
cessãoderodoviasfederais.
“[Oministro da Infraes-

trutura] Tarcísio [de Frei-
tas] decidiu que não vai
termais, nos futuros con-
tratos, pedágios paramo-
tociclistas”, declarou Bol-
sonaro, em conversa com
apoiadores em frente ao
Palácio da Alvorada.
“Neste ano tem contra-

to novo com a [Nova]Du-
tra, então não vai ter mais,
e tem contrato novo tam-
bém [em] quase todo o Pa-
raná. Vai ser o primeiro es-
tado totalmente sem pedá-
gio [paramoto]. Agora tem
rodovias estaduais [em]
que os governadores vão
continuarcobrando,tá,pes-
soal?Não cobremdemim.”
Amedida émais umace-

no dopresidente, que vem
baixadobenefíciospara se-
toresqueoapoiam,miran-
do sua reeleição. Bolsona-
ro já agradou a militares,
policiais e caminhoneiros,
que, recentemente, ganha-
ramumpacotedebenesses.
Estudos preliminares do

MinistériodaInfraestrutura
indicam que a perda de re-
ceitageradacomoafagoda-
dopelopresidenteaosmo-
tociclistasserá inferiora 1%
aoano,valorquedeveráser
repassado paramotoristas
de carros e caminhões.

Alémdomais, a pasta te-
mequeobenefício leve ou-
tras categorias a recorrer
à Justiça para conseguir o
mesmo tratamento.
A área técnica do minis-

tério comandado por Tar-
císio se posicionou contra,
mesmo com o baixo im-
pacto financeiro previsto.
ANovaDutra ligaSãoPau-

lo ao Rio de Janeiro. A isen-
çãoparamotociclistastam-
bémdeveentrarnaconces-
sãodaBR-381/262,entreMi-
nas Gerais e Espírito Santo.
Oseditaisforamenviadosao
TCU(TribunaldeContasda
União)eexigirãomudanças.
As concessões da BR-

116/493, que liga Rio a Mi-
nas,eopacotederodoviasdo
Paraná tambémserão obri-
gadas a incluir a isenção no
modelo de cálculo da recei-
taasergeradacompedágio.
NocasodaDutra,agratui-

dadeaosmotociclistas leva-
ráaumaumentode0,5%nas
tarifasdosdemaisusuários.
Nas vias do Paraná, o pedá-
gio ficará até 0,6%mais ca-
roparacarrosecaminhões.

“
Agora tem rodovias
estaduais [em] que
os governadores
vão continuar
cobrando [pedágio],
tá, pessoal? Não
cobrem demim
Jair Bolsonaro

-Washington Luiz

brasília O presidente do Se-
nado,RodrigoPacheco(DEM-
MG), disse nesta terça-feira
(25) que oCongressopoderá
editarumamedidaparapror-
rogar o auxílio emergencial
“por umoudoismeses”.
Duranteparticipaçãona22ª

edição da CEO Conference
Brasil,doBTGPactual,elede-
fendeuessapossibilidadeen-
quantonãohouver a criação
de umnovoprograma social
quesubstituaoBolsaFamília.
“[O auxílio emergencial]

podeeventualmente ser ree-
ditadomais ummêsoudois
meses, enquantonãohá im-
plantação de um programa
perenedeassistência social.
É issoqueoCongressoNaci-
onal fará, ou comoprotago-
nista ou comocoadjuvante,
não importa. O importante
é que ao final possa ser im-
plantado no Brasil um pro-
gramasocial consistente,ba-
lizado, justo, com aferição
a respeito das pessoas real-
mentemerecedoras”, disse.
O ministro Paulo Guedes

(Economia), que também
participoudoevento, conce-
deu rápida entrevista após a
apresentação.Quandolhefoi
perguntado sobre eventual

renovação do auxílio emer-
gencial, respondeuqueade-
cisãodogovernodependerá
domovimentodapandemia.
“Se a pandemia continu-

ar conosco, temos que ir re-
novandoas camadasdepro-
teção. Se a pandemia recua,
nóspodemos já passar para
o Bolsa Família.”
Apesardapressãoque tem

sofridodeparlamentares, a
equipe econômicadogover-
notentaafastarosmovimen-
tos pela prorrogação do au-
xílio em 2021. A ideia é apre-
sentarumamedidaprovisó-
riaqueeleveovalordoBolsa
Família, amplie o público e
crie um bônus para desem-
penho escolar e esportivo.
Depoisdaaprovação, ogo-

verno apresentaria uma al-
teração estrutural ampla,
comfusãodeprogramas so-
ciais existentes hoje e dire-
cionamento de recursos de
empresas estatais para fi-
nanciar açõesnaárea social.
A intenção é enviar a pro-

posta do novo programa,
que poderá mudar de no-
me, aoCongresso, na segun-
da semana de junho.
Por ora, a ideia é ampliar o

orçamentoda iniciativa, per-
mitindoque,emmédia,obe-
nefíciosubadeR$190pormês

paraR$250equeacobertura
fique próxima de 17milhões
ou 18 milhões de famílias.
Atualmente, 14,6milhões de
famíliasrecebematransferên-
cia de renda—umrecorde.
Cerca de 1,5milhão estão

na fila de espera para en-
trarnoprogramaapósofim
doauxílio—caso contrário,
ficarão sem assistência so-
cial apesar de se enquadra-
remnoperfil de faixadepo-
breza ou extrema pobreza.
Neste ano, o Bolsa Família

teve um alívio orçamentário
deaproximadamenteR$8bi-
lhões por causa da nova ro-
dadadoauxílioemergencial.
Assim como outros depu-

tados e senadores, Pacheco
argumentou que o processo
de criação de um novo pro-
gramaprecisa ser acelerado.
“Precisaremosestabelecer

a discussão e a implantação
efetivadeumprogramasoci-
al que incrementeousubsti-
tua, comosequeira, oBolsa
Família, atingindo ummai-
or número de pessoas real-
mente necessitadas”, disse.
O pagamento do auxílio

em 2021 começouemabril e
acaba em julho.Obenefício
varia de acordo com a com-
posição da família. As par-
celas vão deR$ 150 aR$ 375.

Congressopode
prorrogar auxílio por
2meses, dizPacheco
Extensão valeria até criação de novo programa social que
substitua o Bolsa Família, afirma presidente do Senado

$
Governo prepara
reformulação
do Bolsa Família

PRIMEIRA ETAPA
• Mudança nessa fase
seria mais sutil. Governo
pretende ampliar o público
atendido, o valor do
benefício e deve criar um
bônus por desempenho
escolar e esportivo

•Benefíciomédio deve
passar de R$ 190 por mês
para R$ 250 (Congresso
pressiona por R$ 300)

• Cobertura pode ir para até
18milhões de famílias,
ante as atuais 14,6 milhões

• Para asmudanças em
estudo, orçamento
programa precisaria subir
de R$ 34,8 bilhões paramais
deR$45bilhõespor ano

SEGUNDA ETAPA
• Reformulaçãomais
profunda é formulada
pelos Ministérios da
Economia e da Cidadania

• Bolsa Família seria
ampliado por meio da
fusão de programas
sociais existentes hoje

• Para viabilizar um
programamais robusto,
Guedes quer usar recursos
da venda de estatais
e de dividendos das
empresas públicas para
alimentar as ações sociais

SITUAÇÃOATUAL
• Nova rodada do
auxílio começou em
abril e vai até julho

• Valor-base é de R$ 250/mês

BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Ativo 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 51.240 14.754
Contas a receber de clientes, líquidas 258.626 230.872
Contas a receber FIDC – 1.484
Estoques 67.630 70.030
Imposto de renda e contribuição social 68 –

Impostos e contribuições 55.644 112.440
Despesas antecipadas 9.781 9.624
Outros ativos 7.993 8.584
Ativos não circulantes mantidos para distribuição aos sócios 43.119 –

494.101 447.788

Não circulante
Realizável a longo prazo

Contas a receber de clientes, líquidas 42.116 41.430
Cauções e depósitos judiciais 64.702 71.199
Imposto de renda e contribuição social diferidos 7.387 8.765
Impostos e contribuições 71.744 1.448
Despesas antecipadas 3.164 6.429
Outros ativos 2.593 2.852

Total do realizável a longo prazo 191.706 132.123

Investimentos 15.218 16.482
Imobilizado 971.234 961.232
Intangível 77.977 85.550

1.256.135 1.195.387
Total do ativo 1.750.236 1.643.175

Passivo 2020 2019
Circulante
Fornecedores e contas a pagar 191.491 129.869
Salários, férias e encargos 64.103 62.325
Empréstimos e financiamentos FIDC – 58.000
Arrendamentos 38.340 43.383
Imposto de renda e contribuição social – 11.138
Impostos e contribuições 12.389 10.483
Dividendos a pagar 33.228 24.721
Adiantamentos de clientes 14.217 11.454
Provisão para plano de assistência médica 10.342 8.705
Outras contas e despesas a pagar 16.222 14.280

380.332 374.358
Não circulante
Fornecedores e contas a pagar – 18.222
Salários, férias e encargos 1.741 605
Arrendamentos 106.511 105.014
Mútuos a pagar para partes relacionadas 755 932
Provisão para plano de assistência médica 95.122 114.604
Provisão para processos judiciais 53.399 59.779
Outras contas e despesas a pagar 23.600 3.216
Total não circulante 281.128 302.372
Total do passivo 661.460 676.730
Patrimônio líquido
Capital social 644.093 644.093
Reserva de capital 165.080 165.080
Reservas de lucros 278.529 171.821
Reservas de reavaliação 45 52
Outros resultados abrangentes 1.029 (14.601)

1.088.776 966.445
Total do passivo e patrimônio líquido 1.750.236 1.643.175

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

2020 2019
Receita líquida das vendas 5.190.075 4.837.207
Custo das mercadorias e derivados de petróleo (3.864.963) (3.598.516)
Lucro bruto 1.325.112 1.238.691
Receitas (despesas) operacionais
Vendas (849.022) (823.541)
Gerais e administrativas (215.598) (215.436)
Tributárias (1.103) (10.380)
Perdas de crédito esperadas - PCE, líquidas (3.549) (9.538)
Outras receitas operacionais 26.345 39.418
Outras despesas operacionais (85.080) (100.523)

(1.128.007) (1.120.000)
Lucro antes do resultado financeiro, participações e impostos 197.105 118.691
Receitas financeiras 9.867 13.418
Despesas financeiras (16.362) (10.599)
Variações monetárias, líquidas 3.812 32.113
Resultado financeiro líquido (2.683) 34.932

2020 2019
Resultado de equivalência patrimonial 2.435 2.167
Lucro antes dos impostos 196.857 155.790
Imposto de renda e contribuição social (56.950) (47.558)
Lucro líquido do exercício 139.907 108.232
Resultado básico por ação - R$ 17,18 13,29

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de reais)

2020 2019
Lucro líquido do exercício 139.907 108.232

Outros resultados abrangentes:

Ganhos/(Perdas) atuariais líquidas - Plano de assistência médica 23.682 (21.106)

Imposto de renda e contribuição social diferidos (8.052) 7.176

Resultado abrangente total 155.537 94.302

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de reais)

Capital
social

Reserva de
capital Reservas de lucros

Outros
resultados

abrangentes
Capital

subscrito e
integralizado

Reserva
especial de

ágio Legal
Estatutária

P & D
Incentivos

fiscais
Retenção
de lucros

Dividendo
adicional
proposto

Lucros
acumulados

Reserva de
reavaliação

Ajuste de
avaliação

patrimonial

Total do
patrimônio

líquido
Em 1° de janeiro de 2019 644.093 165.080 71.641 2.139 14.522 – 100.610 – 60 (671) 997.474
Distribuição de dividendos conforme AGO

de 24/04/2019 – – – – – – (100.610) – – – (100.610)
Realização da reserva de reavaliação em coligadas – – – – – – – 8 (8) – –
Lucro líquido do exercício – – – – – – – 108.232 – – 108.232
Ajuste avaliação patrimonial - ganhos/(perdas) atuariais – – – – – – – – – (13.930) (13.930)
Destinações:
Apropriações em reservas – – 5.412 – 3.937 74.170 – (83.519) – – –
Dividendos obrigatório – – – – – – – (24.721) – – (24.721)
Em 31 de dezembro de 2019 644.093 165.080 77.053 2.139 18.459 74.170 – – 52 (14.601) 966.445
Realização da reserva de reavaliação em coligadas – – – – – – – 7 (7) – –
Lucro líquido do exercício – – – – – – – 139.907 – – 139.907
Apropriação de reserva para incentivos fiscais

de exercícios anteriores – – – – 22 – – – – – 22
Ajuste avaliação patrimonial - ganhos/(perdas) atuariais – – – – – – – – – 15.630 15.630
Destinações:
Apropriações em reservas – – 6.995 – 8.839 90.852 – (106.686) – – –
Dividendos obrigatório – – – – – – – (33.228) – – (33.228)
Em 31 de dezembro de 2020 644.093 165.080 84.048 2.139 27.320 165.022 – – 45 1.029 1.088.776

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Lucro líquido do exercício 139.907 108.232
Ajustes para:
Resultado de equivalência patrimonial (2.435) (2.167)
Depreciação e amortização 111.408 94.531
Resultado com alienações e baixas de ativos 6.501 4.026
Baixa de arrendamento, líquida (126) (35)
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos (6.674) 11.542
Encargos financeiros sobre arrendamentos e outros 13.732 8.478
Rendimento sobre aplicação no fundo de direitos creditórios (496) (2.276)
Provisão de plano de assistência médica (benefício definido) 10.298 3.571
Provisão para perda de ICMS a recuperar e a repassar 6.633 5.057
Perdas de crédito esperadas - PCE, líquidas 3.549 9.538
Provisão (reversão) para perdas em ativo imobilizado 1.287 4.557
Provisão para processos judiciais 14.749 35.717
Provisão para ajuste do valor realizável de recipientes transportáveis 6.824 13.555
Provisão para perda em outros ativos – 133
Provisão para indenizações (pensionamentos) 8.684 –
Provisão de custo remediação de passivo ambiental 14.000 –
Atualização monetária de depósitos judiciais (3.387) (3.995)
Aumento (redução) de ativos
Contas a receber (34.437) (377)
Estoques (4.424) (26.033)
Depósitos judiciais 1.225 (448)
Impostos a recuperar (17.005) 31.364
Outros ativos 5.296 (6.163)
Aumento (redução) de passivos
Fornecedores e contas a pagar 42.142 (31.127)
Imposto de renda e contribuição social pagos (74.762) (35.027)
Impostos, taxas e contribuições 65.530 36.485
Plano de assistência médica (benefício definido) (4.461) (3.992)
Pagamentos de contingências (12.470) (9.620)
Outros passivos 5.319 1.519
Recursos líquidos provenientes da atividade operacional 296.407 247.045
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível (136.243) (183.016)
Incentivo fiscal recebido/(depositado) 739 (1.337)
Investimentos no fundo de direitos creditórios - FIDC 1.980 36.542
Venda de imobilizado 3.906 8.113
Dividendos recebidos 2.362 1.634
Recursos líquidos na atividade de investimento (127.256) (138.064)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação FIDC 72.000 58.000
Amortização do principal e juros - FIDC (*) (130.919) (400)
Pagamento do principal e juros - Arrendamentos (48.848) (30.182)
Amortização do mútuo com partes relacionadas (177) (214)
Dividendos pagos aos acionistas (24.721) (134.144)
Recursos líquidos na atividade de financiamento (132.665) (106.940)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa no exercício 36.486 2.041
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 14.754 12.713
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 51.240 14.754

36.486 2.041
(*) Os juros pagos no exercício estão sendo apresentados em atividade de financiamento em conjunto
com o valor principal de empréstimos pagos.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Transações de investimentos e financiamentos que não envolvem caixa 2020 2019
Direito de uso (arrendamentos) 29.101 140.451
Aquisição de imobilizado e intangível - não pago 14.116 12.858
Venda de imobilizado - não recebido – 2.613
Utilização de depósitos judiciais para pagamento de contingência 8.659 17.563
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