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Em retorno ao 
Brasil, Exxon 
acumula 
decepções

Reportagem da Reuters mostra 
que a petrolífera norte-americana 
Exxon Mobil não tem obtido êxi-
to na exploração de petróleo no 
Brasil. Após o quinto ano de re-
torno ao País, não houve qualquer 
grande descoberta.

“A Exxon perfurou no ano 
passado dois poços exploratórios 
em uma área localizada a quase 
200km da costa sudeste do país, 
reconheceu a empresa. Mas os 
poços nesses blocos –apelidados 
de Opal e Titã– não mostraram 
potencial suficiente para justificar 
a instalação de uma plataforma, 
segundo duas pessoas familiariza-
das com os resultados”, afirma a 
reportagem da agência de notícias.

Em outra frente de atuação, 
no bloco de Uirapuru, onde tem 
parcela minoritária da operação 
– a operadora majoritária é a Pe-
trobras – as descobertas não jus-
tificavam novos investimentos, 
conforme informado em 2020 
à Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP).

Segundo a reportagem, apesar 
de a Exxon ter gasto US$ 4 bilhões 
com parceiros em direitos de per-
furação nos últimos cinco anos, o 
resultado tem sido decepcionante. 
No seu retorno, a Exxon passou 
de um pequeno ator no merca-
do de petróleo brasileiro para um 
dos principais, ao participar de 28 
blocos de arrendamento offshore 
– 17 como operadora principal – 
abrangendo 2,5 milhões de acres. 
Isso perde apenas para o territó-
rio offshore controlado pela Pe-
trobras.

Com liquidação de 50%,
TCU segue venda da Eletrobras
Para ministro, governo quer vender pela metade do valor

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) formou 
maioria para aprovar 

a primeira etapa da capitalização 
da Eletrobras nos moldes deseja-
dos pelo governo. Seis ministros 
acompanharam o voto do relator 
do processo, Aroldo Cedraz.

O único ministro da Corte a 
votar contra a venda da estatal 
foi Vital do Rêgo. Ele apresentou 
um relatório sobre a Eletrobras 
em que mostra que o patrimônio, 
avaliado em R$ 67 bilhões, vale, 
na verdade, pelo menos R$ 130,4 
bilhões, ou seja, quase o dobro. O 
ministro criticou a possibilidade 
de privatização, algo que, afirmou, 
“nenhum país” com produção 
elétrica proveniente de energia 
hidráulica fez até hoje. “Estados 
Unidos, China, Canadá, Suécia, 

Noruega, Índia, Rússia... nenhum 
deles”, disse.

Matéria do Monitor Mercantil 
mostra que o valor da Eletrobras 
pode ser ainda maior e chegar a 
R$ 230 bilhões.

No relatório, o ministro afir-
mou que as 22 hidrelétricas da 
Eletrobras, que detêm 50% dos 
reservatórios do Brasil, já estão 
“completamente amortizadas e 
depreciadas”. “Em tese, a partir 
de então, toda a população passa-
ria a usufruir de todo esse investi-
mento já feito e liquidado”, o que 
poderia significar contas de ener-
gia mais baratas para o consumi-
dor. “Contudo, com a desestatiza-
ção em curso, o aproveitamento 
desses investimentos já amorti-
zados será transferido à iniciativa 
privada, sem qualquer garantia de 

modicidade tarifária”.
“Em outras palavras, a socieda-

de arcou com os custos de cons-
trução e instalação dessas UHEs, 
mas, depois de prontas e pagas, 
não poderá delas usufruir de for-
ma direta. Além disso, poderá ter 
uma conta para pagar de R$ 100 
bilhões nos próximos 30 anos”, 
destacou Vital do Rêgo em seu 
relatório.

Com a decisão, o Governo 
Bolsonaro pode dar continui-
dade às etapas da privatização. 
Na segunda etapa, prevista pa-
ra março, o TCU vai analisar o 
modelo de venda proposto. A 
ideia é que a União deixe de ter 
cerca de 70% do capital votante 
e passe a ter em torno de 45%. 
Nenhum acionista poderá votar 
com mais de 10% do capital.

Cinco anos de neoliberalismo 
empobreceram classe média

Em 2012, a classe média 
era composta por 104 mi-
lhões de pessoas, o que 

correspondia a 48,7% do total 
da população. Em 2021, após 
dois governos neoliberais (Te-
mer e Bolsonaro), milhões de 
brasileiros despencaram da clas-
se C para a D (renda de até R$ 
2,8 mil) ou para a miséria. Pela 
primeira vez na década a classe 
média forma menos da meta-
de da população brasileira. São 
100,1 milhões de brasileiros, que 
representam hoje 47% do país, 

segundo pesquisa do Instituto 
Locomotiva.

A classe D/E subiu de 48,7%, em 
2012, para 51,6% dos brasileiros, em 
2021, totalizando 37,7 milhões de 
domicílios. A classe C (renda de até 
R$ 6,8 mil) se manteve no mesmo 
patamar entre 32,6% e 32,8%. Já a 
classe B (renda de até R$ 21,3 mil) 
caiu de 15% para 13,3% de 2012 
para este ano, de acordo com levan-
tamento da consultoria Tendências. 
O fato de a classe C ter mantido 
sua média pode ser motivada pela 
queda da classe B, segundo estudo 

publicado pela Central Única dos 
Trabalhadores (CUT).

“Independentemente da pan-
demia, o que vem causando o 
empobrecimento das famílias são 
as escolhas dos dois últimos go-
vernos, que optaram pelo fim de 
políticas públicas que protegiam 
as classes menos favorecidas e 
os trabalhadores de baixa renda”, 
afirma Francisco Menezes, que 
presidiu o Conselho Estadual de 
Segurança Alimentar e Nutricio-
nal Sustentável (Consea) durante 
o Governo Lula.

Nova York 
demite 1,4 mil 
por não
tomar vacina

Mais de 1.400 funcionários 
municipais foram demitidos na 
cidade de Nova York até a sexta-
-feira passada por não terem sido 
vacinados, de acordo com relató-
rios citando fontes do governo. 
Estão incluídos 914 professores 
e outros funcionários do depar-
tamento de educação, 25 bombei-
ros, 36 policiais, 101 funcionários 
da autoridade habitacional local e 
40 funcionários do departamento 
de saneamento.

A maioria dos trabalhadores 
municipais que recebem avisos de 
rescisão foi colocada em licença 
não remunerada por alguns me-
ses. Anteriormente, foi relatado 
que cerca de 3 mil funcionários da 
cidade poderiam perder seus em-
pregos após o prazo de 11 de fe-
vereiro, o que significa que muitos 
desses servidores apresentaram 
comprovante de vacinação.

Na sexta-feira passada, a Su-
prema Corte dos EUA rejeitou 
um recurso de um grupo de pro-
fessores da cidade de Nova York 
que buscava bloquear o mandato 
da vacina. Além disso, o destino 
de cerca de 10 mil funcionários 
da cidade está pendente, pois 
seus pedidos de isenção por mo-
tivos médicos e religiosos estão 
em processamento. Nova York 
tem cerca de 370 mil funcioná-
rios municipais.

STF forma maioria 
para limitar multa 
sobre tributos

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) formou maioria para reco-
nhecer a repercussão geral no RE 
1335293 (Tema 119), que discute 
a possibilidade de fixação de mul-
ta tributária punitiva, não qualifi-
cada, no valor superior a 100% do 
tributo devido. O julgamento vai 
até 17 de fevereiro, mas o placar 
está em sete a zero.

Luís Wulff, da SW advogados, 
explica que este é um tema que 
envolve o limite de cobrança de 
multa pelo fisco. “O ponto prin-
cipal é que o próprio Supremo 
reconhece a repercussão geral, 
ou seja, ele define para todos os 
contribuintes que tiverem proces-
sos similares a esse, que nenhuma 
multa tributária pode ser superior 
ao valor do tributo”. 

Segundo o advogado, esse jul-
gado é muito importante porque 
há multas que podem chegar ate 
225% do valor do tributo.

Arquivo/ABr



Monitor
Mercantil

Empresa jornalística fundada em 1912
monitormercantil.com.br

twitter.com/sigaomonitor
redacao@monitormercantil.com.br

publicidade@monitor.inf.br
monitor.interpress@hipernetelecom.com.br

Diretor Responsável
Marcos Costa de Oliveira

Conselho Editorial
Adhemar Mineiro
José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro

Monitor Mercantil S/A
Rua Marcílio Dias, 26 - Centro - CEP 20221-280
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +55 21 3849-6444

Monitor Editora e Gráfica Ltda.
Av. São Gabriel, 149/902 - Itaim - CEP 01435-001
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: + 55 11 3165-6192

As matérias assinadas são de responsabilidade 
dos autores e não refletem necessariamente a 

opinião deste jornal.

Assinatura
Mensal: R$ 180,00

Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%

Serviços noticiosos:
Agência Brasil, Agência Xinhua

Filiado à

Opinião2  l Monitor MercantilQuarta-feira, 16 de fevereiro de 2022

Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

O Brasil, ligado a 
parte significativa 
da África negra 

por características histó-
ricas, etnodemográficas e 
linguísticas comuns, e cujas 
empresas e agências pos-
suem trajetória de parceria 
extremamente valorizada 
pelos africanos, poderia 
exercer salutar e mutuamen-
te benéfica liderança com 
esse continente, contribuin-
do para o engrandecimento 
comum do Hemisfério Sul.

Esta abertura diplomá-
tica para África e para o 
Oriente Médio recomeçou 
no governo do presiden-
te Ernesto Geisel, sendo 
chanceler o embaixador 
Antonio Francisco Azeredo 
da Silveira, de 15 de março 
de 1974 a 15 de março de 
1979.

Danilo Sorato Oliveira 
Moreira, doutorando na 
Universidade Federal Flu-
minense, em 2021, publicou 
na revista Mosaico (volume 
13, nº 20) o artigo “Relei-
tura da Política Externa do 
governo Geisel: o antico-
munismo como variável em 
1974” de onde extraímos e 
comentamos as passagens 
adiante transcritas.

As independências de 
países da África, da Ásia, 
das Américas e do Pacífico 
dos impérios europeus ain-
da não se completou nesta 
segunda década do século 
21. A relação dos paraísos 
fiscais é uma demonstração 
desta assertiva. No entanto, 
a partir das independências 
do Marrocos e da Tuní-
sia, da França, e do Sudão, 
do Reino Unido, em 1956, 
desencadearam processos 
e lutas pela independência 
política pelo mundo, em-
bora em vários países per-
sistissem as colonizações 
econômica e cultural.

O Brasil, país quase ex-
clusivamente mestiço, com 
grande contingente de afro-
descendentes, só olhou para 
as independências africanas 
nos governos de Jânio Qua-
dros e João Goulart e depois 
com Emílio Médici, Ernes-
to Geisel e João Figueiredo, 
inicialmente denominada 
“Política Externa Indepen-
dente”, com Afonso Arinos 
de Melo Franco e Francisco 
Clementino de San Tiago 
Dantas, que nestes gover-
nos militares deu-se ênfase 
ao “Pragmatismo”.

É interessante observar 
que tanto antes de Jânio 
Quadros quanto de Médici, 
a política externa brasileira 
seguia a linha preconizada 
pelos EUA. Com Juscelino, 
lançou-se a Operação Pan-
-americana, de onde surgi-
ram o Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento 
(BID) e a Associação Lati-
no Americana de Livre Co-
mércio (Alalc), em 1960. Os 
chanceleres do início dos 
governos militares, a partir 
de 17 de janeiro de 1966, 
Juracy Magalhães e José de 
Magalhães Pinto nem eram 
diplomatas de carreira.

Esta política, que em 
determinado momento foi 
cognominada “africana”, 
sumiu das chancelarias a 
partir da Nova República, 
apesar de ter sido mantida 
na prática, pelo menos antes 
do Governo Jair Bolsonaro, 
cuja orientação exclusiva-
mente “primeiromundista” 
no contexto internacional, 
de ostensivo avanço chinês 
no Hemisfério Sul, solapou, 
pelo menos até o presente 
momento, as chances de o 
Brasil continuar exercendo 
alguma liderança no seu 
próprio entorno estratégi-
co.

O “Engajamento equivo-
cado”, em Danilo Moreira 
acima mencionado, “prati-
cado por Geisel e Silveira, 
não aceitava automatica-
mente as políticas america-

nas contra o comunismo, 
principalmente nos con-
tinentes que queriam am-
pliar a presença brasileira 
como Ásia e África. Ainda 
assim, na América do Sul, 
a política anticomunista na 
agenda externa foi elemen-
to constante, sobretudo no 
suporte logístico junto aos 
países vizinhos em ações 
anticomunistas de espiona-
gem e de contrainformação 
ou mesmo em golpes de 
estado. Portanto, a linha tê-
nue que demarcou os EUA 
em relação ao anticomunis-
mo era o campo no qual o 
Brasil poderia aproveitar as 
‘brechas’ do sistema inter-
nacional para ampliar seu 
pragmatismo e seu ecume-
nismo no mundo”. 

Para ampliar a análise do 
tema é importante exempli-
ficar a discussão com o fato 
político e histórico no ano 
de 1974, o restabelecimen-
to de relações diplomáticas 
entre Brasil e China. A po-
lítica que Oliveira Moreira 
sintetiza por “Ecumênica e 
Pragmática” teve na China 
a opção do chanceler Aze-
redo da Silveira, “como ele 
próprio afirma, escolha que 
não foi feita sem pressão, 
pois os grupos políticos na-
cionais pressionaram para 
que a política próxima de 
Taiwan continuasse sendo a 
diretriz nacional”.

O mundo de hoje não 
tem, salvo para governos ca-
rismáticos, slogans ideoló-
gicos. A frieza das ações de 
“mercado” se espelha nos 
subornos, nas corrupções e, 
com a crescente participa-
ção dos capitais marginais, 
nos crimes contra pessoa e 
movimentos “coloridos”. 
Nas condições contempo-
râneas, mais do que nunca, 
a base para a sobrevivência 
das nações está no fortale-
cimento do Estado, não o 
Estado-Leviatã, arbitrário 
e atomizante, concebido 
por Thomas Hobbes, au-
tointitulado “filho do me-

do”, mas o Estado-Nação, 
a sociedade organizada na 
forma de poder, a institu-
cionalização política da so-
ciedade para que ela alcance 
seus objetivos.

Para que o Brasil se posi-
cione de modo a aproveitar 
este imenso potencial, que 
a nova configuração de-
mográfica trará ainda neste 
século, é preciso redefinir 
seus próprios instrumentos 
organizacionais, principal-
mente no âmbito do Esta-
do, a chave para a soberania 
nacional.

Um primeiro passo para 
isso seria o reordenamento 
do empoderamento judici-
ário, que é mais facilmente 
manipulável pelo “merca-
do”, pelo poder subterrâ-
neo, obrigando sua sujeição. 
O Judiciário não poderá 
mais prevalecer sobre o 
Executivo e o Legislativo, 
os poderes efetivamente 
democráticos.

Para tal, além da reforma 
constitucional, recomenda-
mos o plebiscito que coor-
dene sob a direção executi-
va a “defesa dos direitos”. 
Assim, tanto os órgãos 
investigativos, quanto os 
repressivos, quanto os de 
procuradoria e defensoria e 
os de julgamento e adminis-
tração penitenciária consti-
tuirão parte do Executivo, 
cujos dirigentes deverão ser 
referendados em votação 
popular, dando caráter mais 
democrático, embora suas 
candidaturas tenham como 
precondição a formação e o 
exercício da função pública 
por concurso. Terá também 
boa acolhida popular a ra-
pidez de julgamento que se 
pode obter com duas únicas 
instâncias julgadoras. Assim 
os ministros do Judiciário 
deixarão de existir, fican-
do apenas juízes de 1º e 2º 
grau.

Esta mudança será difícil, 
embora fundamental para a 
constituição do novo Brasil. 
E, como continuidade, es-

tabelecer instituições públi-
cas, privadas e mistas para 
planejar e organizar a pro-
dução e a comercialização 
de produtos brasileiros, es-
pecialmente os destinados 
às regiões de maior cresci-
mento econômico: África, 
Ásia e o Pacífico.

Em O Estado de S. Pau-
lo (6/1/2022) à página B6 
de Economia & Negócios, 
Everardo Maciel, que foi 
secretário da Receita Fede-
ral durante os governos de 
Fernando Henrique Cardo-
so (1995–2002), escreve ar-
tigo com título “A decadên-
cia do Estado brasileiro”, 
acertou no título, errou na 
análise.

Inicia afirmando que 
“nunca tivemos Estado 
modelar”. Em diversos ar-
tigos que já escrevemos 
para o Monitor Mercan-
til, demonstramos que des-
de o Regimento Régio de 
17/12/1548, trazido por 
Tomé de Sousa como go-
vernador-geral do Brasil, ti-
vemos por quase 500 anos a 
mesma estrutura de Estado. 
Porém a deficiência não de-
corre do “corporativismo e 
arbítrio”, ou “decisões mo-
nocráticas” e, menos ainda 
da “ineficiência na gestão 
governamental”. Parece que 
Maciel, seguindo uma tradi-
ção familiar de proprietá-
rios de terra e de engenhos, 
atribui o baixo rendimento 
da produção açucareira à 
falta de empenho dos escra-
vos (sic).

Nossa organização, ex-
ceto com a reforma de 
Getúlio Vargas, pouco se 
interessou pelo desenvolvi-
mento político, cultural, so-
cial e econômico do Brasil. 
Buscou manter privilégios 
e afastar o povo do poder. 
É hora de mudarmos esta 
estrutura e aproveitar mais 
uma conjuntura favorável, 
já tendo perdido outras an-
tes.

No artigo “Bases para 
um projeto nacional”, o te-

nente-brigadeiro-do-ar Sér-
gio Ferolla, então coman-
dante da Escola Superior de 
Guerra, rememora palestra 
do embaixador do Brasil em 
Washington, Araújo Castro, 
que “alertava para uma cla-
ra intenção de cerceamen-
to ao desenvolvimento das 
nações e afirmava que em 
várias oportunidades, no 
cenário das Nações Unidas, 
perante a Assembleia Geral 
e perante o Conselho Eco-
nômico e Social, o Brasil 
tem procurado caracteri-
zar o que agora se delineia, 
claramente, como firme e 
indisfarçável tendência no 
sentido do congelamento 
do poder mundial”. Ho-
je não mais em mãos de 
países, mas nas mãos dos 
capitais apátridas. Se há bi-
polaridade, ela confronta 
“mercado” e “nações”.

Nesse sentido, discutir 
“imperialismo ianque” X 
“imperialismo chinês” é 
bobagem. O Brasil precisa 
ter seu projeto nacional e 
colocá-lo em prática, inde-
pendentemente de quem 
seja ou venha a ser o centro 
mundial. Com o tamanho 
que temos, seremos pro-
tagonistas geopolíticos em 
quaisquer condições, se as-
sim desejarmos. Já estamos 
perdendo tempo, pois não 
há cenário internacional 
mais propício para o Brasil; 
afirmar seu projeto nacio-
nal diferente do atual, onde 
a ascensão chinesa/eura-
siática esvazia o Atlântico 
Norte sem ainda se tornar 
uma força centrípeta, o que 
favorece substancialmente 
potências médias/emergen-
tes como o Brasil.  

É mais do que necessária 
esta definição da mudança.

Felipe Maruf  Quintas é doutorando 
em ciência política.

Pedro Augusto Pinho é administrador 
aposentado.

Os autores agradecem os comentários 
do doutor em economia Gustavo 

Galvão à versão inicial do artigo.

Sócio afastado regularmente não responde por dívida tributária

Novas realidades geopolíticas e as mudanças essenciais

Por Hélio Mauro Di 
Ferreira Andrade

Sabe-se que um dos 
grandes problemas 
dos empresários são 

os débitos fiscais de empre-
sas que já deixaram de ope-
rar. Pelos mais variados mo-
tivos, a dissolução de uma 
empresa pode gerar uma 
série de problemas. Um dos 
mais recorrentes é o passi-

vo fiscal deixado para trás. 
Por vezes a pessoa jurídica é 
dissolvida de forma irregu-
lar, e os débitos fiscais eram 
direcionados aos sócios ou 
pessoas que exerciam o car-
go de gerência.

Os ministros do STJ deci-
diram nos REsp 1377019/
SP e 1787156/RS, elenca-
dos no Tema 962, da sis-
temática de recursos repe-
titivos daquela Corte, que 
o sócio que gerenciava a 

empresa à época do fato ge-
rador do tributo não pago, 
desde que tenha se afastado 
regularmente das funções 
de gerência da empresa, an-
tes da sua dissolução irre-
gular, não responderá pelos 
eventuais débitos tributá-
rios da empresa.

Firmou-se a tese segundo 
a qual, se o sócio não deu 
casa a dissolução irregular 
e se retirou regularmente 
da sociedade, não é possí-

vel o redirecionamento da 
execução fiscal decorrente 
da dissolução irregular (ou 
na presunção de dissolução 
irregular) da pessoa jurídica 
para o sócio ou terceiro não 
sócio, sem que se prove a 
prática de atos com excesso 
de poderes ou de infração 
à lei, ao contrato social, es-
tatutos. Ou seja, há que se 
provar a ocorrência de um 
ato ilícito, entendimento es-
te que já vinha consolidado 

na jurisprudência da Corte 
desde a edição da Súmula 
430.

Assim, a Fazenda Fede-
ral deverá provar os atos 
acima, para que peça judi-
cialmente o redireciona-
mento da execução fiscal 
ao sócio ou terceiro. Aliada 
a isso, ainda deverá provar 
que houve a dissolução ir-
regular da empresa, que se 
caracteriza quando a pessoa 
jurídica deixa de funcionar 

no seu domicílio fiscal, sem 
comunicação aos órgãos 
competentes, ou quando a 
sua localização não corres-
ponder ao endereço forne-
cido como domicílio fiscal.

Essa decisão, conforme a 
sistemática dos julgamentos 
repetitivos, deverá ser repli-
cada pelos demais Tribunais 
em casos semelhantes.

Hélio Mauro Di Ferreira Andrade é 
advogado.
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Eleições de cartas marcadas

Alguns forças políticas insistem em defender o voto 
distrital. Cabe olhar o que ocorre nos Estados Uni-

dos para entender o quão danosa é a proposta. Nos EUA, 
existem 435 distritos legislativos; cada 1 elege 1 represent-
ante na Câmara (equivalente a nosso deputado).

Levantamento feito pelo The New York Times mostra 
que menos de 40 assentos são considerados competitivos; 
os demais já têm vencedores certos – ou republicano, ou 
democrata, salvo 1 ou outro independente. E os 40 “com-
petitivos” serão vencidos ou pelo Republicano ou pelo 
Democrata – partidos cuja diferença é invisível a olho nu.

Não satisfeitos, deputados estaduais – tanto democra-
tas, quanto republicanos, embora mais forte entre estes 
– remodelam os distritos de forma a garantir a vitória de 
seus indicados.

O resultado é a democracia liberal em baixa nos EUA. 
Não à toa, Trump foi eleito e bem mais da metade de seus 
eleitores acreditam que ele perdeu a reeleição em 2020 
porque foi roubado. Não só nos EUA: no mundo, au-
menta o número de eleitores que votam “contra tudo isso 
que está aí”, com vantagem para a direita e suas soluções 
simples – porém erradas – para problemas complexos.

O voto distrital apenas reforça esse descrédito. E o 
problema não é apenas o sistema, mas quem desenha os 
distritos…

A conta

No Brasil, critica-se o financiamento público de cam-
panhas. No Reino Unido, a articulista do jornal The 
Guardian Polly Toynbee vai pelo caminho oposto: “Sem 
financiamento estatal, a política da Grã-Bretanha sempre 
federá.” Toynbee explica: “Uma quantidade colossal de 
poder é exercida por perigosamente poucos doadores, 
com apenas 10 pessoas doando 25% dos fundos do Tory 
[Partido Conservador]”.

Não existe almoço grátis, bradava o guru neoliberal 
Milton Friedman. “Aqui está a mais recente sujeira: os 
conservadores orientam seus maiores doadores a se can-
didatarem a cargos públicos controlados por uma unidade 
de Downing Street escondida do escrutínio público”, 
expõe a Polly.

Felizes para sempre

Segundo estatísticas dos EUA, o custo médio de uma 
festa de casamento naquele país é de US$ 30 mil. Em uma 
festa desse tipo, vários problemas podem ocorrer, daí o 
surgimento de um seguro para proporcionar uma cobertura. 
Os principais sinistros são: serviços mal prestados (29%); 
responsabilidade civil (20%); e doença ou acidente pessoal 
(17%). Presentes danificados são apenas 2% dos problemas.

Regras

Paris instalou seu primeiro radar de ruído para multar 
veículos barulhentos. Em São Paulo, motociclistas que 
façam muito barulho são ameaçados pelo PCC, em faixas 
espalhadas por 14 cidades, de “tomar um cacete”.

Rápidas

A deputada estadual Janaína Paschoal (PSL-SP) vai 
abordar a exigência do passaporte sanitário durante o 
encontro Conexão Conservadora 2ª Edição, neste sábado, 
em São José dos Campos: aquietrabalho.com/conexao 
*** A feira colombiana IFLS + EICI, que aconteceu em 
Bogotá entre 8 a 11 de fevereiro, gerou mais de US$ 1,5 
milhão para fabricantes brasileiros de componentes para 
calçados. A participação de 10 empresas verde-amarelas 
teve o apoio do By Brasil Components, Machinery and 
Chemicals, programa de apoio às exportações do setor 
realizado pela Assintecal.

FATOS &
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Casa própria é o sonho  
de 87% dos brasileiros
Preferência supera religião, filhos e casamento 

No Brasil, ter a ca-
sa própria é um 
sonho para 87% 

da população. A afirmação 
faz parte dos resultados 
do Censo QuintoAndar de 
Moradia, que ouviu mais de 
3 mil brasileiros de todas as 
regiões do país. O estudo, 
a maior pesquisa sobre o 
morar no país, foi realizado 
em parceria com o Instituto 
Datafolha e revela a impor-
tância para o brasileiro de 
ter uma casa quitada em seu 
nome. 

Em uma escala de 0 a 10, 
a nota média dada para a 
importância da casa própria 
ficou em 9.7 - a mesma da 
profissão. A estabilidade fi-
nanceira teve uma nota mé-
dia de 9.6. Depois aparecem 
família (9.4), plano de saúde 
(9.2), religião (9), negócio 
próprio (8.8), carro (8.5), 
filhos (7.9) e casar (6.9). E 
para 95% das pessoas, a ca-
sa é o seu local favorito e é 
onde 76% passam a maior 
parte do tempo.  

A pesquisa também mos-
tra que 62% dos imóveis no 
Brasil estão quitados e 8%, 
financiados, com 27% das 
pessoas morando de alu-

guel. Ou seja, 7 em cada 10 
brasileiros moram em imó-
veis próprios.

Segundo o Censo, 85% 
dos entrevistados dizem 
morar com alguém, sendo 
que 37% vivem com os fi-
lhos, 23% com o cônjuge 
e 10% com pai e mãe. Os 
animais também são uma 
companhia para 61% das 
pessoas, sendo que 47% 
possuem cachorros, 22%, 
gatos, 5%, pássaros e 6%, 
outros pets.  Já dentre as 
pessoas que moram sozi-
nhas, 37% têm mais de 60 
anos, 27% são aposentadas 
e 16% possuem algum tipo 
de deficiência.

A maior parcela da popu-
lação com imóveis quitados 
do Brasil está localizada na 
região Norte (76%), se-
guida de Nordeste (73%), 
Sul (72%), Sudeste (67%) 
e Centro-oeste (65%), sen-
do que quase a metade de-
les tem mais de 20 anos de 
construção (45%) e outros 
23% até 10 anos. Além dis-
so, 88% das pessoas moram 
em casas - 75% em ruas 
abertas e 12% em vilas ou 
condomínios. Dentre as 
classes econômicas, as casas 

também são predominan-
tes, sendo 81% nas classes 
AB, 87% na C e 94% nas D 
e E.  

“O QuintoAndar é o si-
nônimo de moradia para 
quem procura por um no-
vo lar. E isso nos coloca 
em uma posição única pa-
ra contribuir com todo o 
ecossistema imobiliário e 
cumprir o nosso propósi-
to de abrir portas para que 
mais pessoas possam mo-
rar melhor. Já temos hoje 
uma produção sem igual 
de dados e inteligência de 
mercado. Já divulgamos di-
versos estudos e pesquisas, 
como o índice de variação 
de preço de aluguel e um 
relatório de rentabilidade de 
compra e venda, e para co-
nhecer ainda mais a fundo 
como vivem os brasileiros, 
seus anseios e suas dores 
em relação à casa, criamos 
o Censo QuintoAndar de 
Moradia”, explica o Chief  
Marketing do QuintoAn-
dar, João Chueiri. 

Ao avaliar a configuração 
mais comum dos imóveis, 
o Censo QuintoAndar de 
Moradia identificou que, em 
média, as residências pos-

suem dois quartos (47%) e 
um banheiro (65%). Além 
disso, 56% dispõem de ga-
ragem e 53% de varanda. 
Por outro lado, apenas 4% 
dos entrevistados afirma-
ram ter espaços para home 
office, demanda crescente 
em meio à pandemia, prin-
cipalmente entre as classes 
mais altas.

De acordo com a pes-
quisa, 54% das pessoas já 
fizeram reformas em sua 
residência, sendo 28% por 
motivos estéticos e 12% por 
motivos estruturais. Tam-
bém foi identificado que o 
tamanho da casa não é de 
conhecimento da maioria 
dos brasileiros. Porém, den-
tre os que sabem estimar, a 
maioria afirma que o imóvel 
tem entre 50m² e 100m².  

Em uma escala de 0 a 10, 
os entrevistados no Censo 
QuintoAndar de Moradia 
deram uma nota 8,2 de sa-
tisfação para os lares, sen-
do que a média aumenta 
de acordo com a renda – 8 
foi a nota dada por quem 
ganha até dois salários mí-
nimos mensais e 8,7 por 
aqueles que recebem mais 
de 10 salários.

TSE: Acordo com redes sociais para combater desinformação

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) 
formalizou nesta 

terça-feira a parceria com 
oito redes sociais com o 
objetivo de combater a de-
sinformação sobre o pro-
cesso eleitoral deste ano. A 
iniciativa, que já vinha sen-
do anunciada e ocorreu em 
anos anteriores, foi firmada 
em cerimônia virtual.

Neste ano, a novidade 
foi a inclusão da Kwai, 
plataforma de comparti-
lhamento de vídeos cur-
tos. “Vamos ter um canal 
direto com o TSE para 
(denunciar) conteúdos que 
violem a legislação eleito-
ral e causem risco para a 
integridade das eleições”, 
disse Wanderley Mariz, di-
retor de Relações Gover-
namentais e Políticas Pú-
blicas da rede social.

Foram assinados memo-
randos de entendimento 
que listam ações, medidas 
e projetos a serem desen-
volvidos em conjunto pelo 

TSE e as plataformas, de 
acordo com as especificida-
des da cada uma. Tais ações 
serão colocadas em prática 
mesmo após o período elei-
toral, até 31 de dezembro.

Uma das principais linhas 
de atuação é a remoção de 
conteúdos considerados da-
noso ao processo eleitoral. 
Nessa linha, plataformas 
como TikTok, Facebook e 
Instagram anunciaram que 
seguirão com a exclusão 
de publicações nocivas. O 
Twitter, por sua vez, de-
monstrou postura mais cau-
telosa.

“Não dependemos ape-
nas de decisões binárias de 
remoção e ou exclusão de 
conteúdo, pois sabemos 
que oferecer a pessoas o 
contexto adequado é tam-
bém uma ferramenta eficaz 
e importante para comba-
ter a desinformação”, dis-
se Daniele Kleiner Fontes, 
chefe de Políticas Públicas 
do Twitter.

Já o WhatsApp disse que 

continuará a suspender con-
tas que apresentem “ativi-
dade inautêntica”. Segundo 
o representante da platafor-
ma mensagens instantâneas, 
Dario Durigan, em todo o 
mundo são suspensas mais 
de 8 milhões de contas por 
mês do aplicativo.

“A eleição brasileira é 
a mais importante para o 
WhatsApp no mundo em 
2022”, afirmou o executi-
vo. Sem citar concorren-
tes, Durigan afirmou que 
o aplicativo é “dos únicos 
serviços de mensagens ins-
tantâneas que respeitam a 
lei brasileira”. Desde o iní-
cio do ano, o presidente do 
TSE, Luís Roberto Barroso, 
tem criticado o Telegram, 
um dos principais concor-
rentes do WhatsApp, por 
não possuir representação 
no Brasil nem se submeter 
às leis brasileiras.

O diretor de Relações 
Governamentais do Goo-
gle no Brasil, Marcelo La-
cerda, anunciou ainda que 

a empresa divulgará um re-
latório de transparência de 
anúncios políticos, “que da-
rá visibilidade sobre quem 
contratou esses anúncios, 
quanto pagou, para quem 
esses anúncios foram ser-
vidos e quais os parâmetros 
utilizados para a segmenta-
ção desses anúncios”.

Outras iniciativas das 
plataformas são focadas na 
disseminação de informa-
ções oficiais sobre o pleito, 
que devem receber maior 
destaque das ferramentas, 
por meio de links, stickers, 
avisos e bots do próprio 
TSE.

“Nós conseguimos avan-
çar com ferramentas e ins-
trumentos que ajudam a 
justiça eleitoral e as plata-
formas a servirem da me-
lhor forma ao pais e a de-
mocracia brasileira”, disse 
Barroso no evento desta 
terça. Ele reafirmou que a 
parceria entre o TSE e as 
plataformas não envolve 
nenhuma troca de dinheiro.

IGP-10 tem inflação de 1,98% em fevereiro

O Índice Geral de 
Preços – 10 (IGP-
10), medido pela 

Fundação Getulio Vargas 
(FGV), registrou inflação de 
1,98% em fevereiro. A taxa é 
superior à observada no mês 
anterior (1,79%), mas infe-
rior à apurada em fevereiro 

de 2021 (2,97%).
Com o resultado, o indi-

cador, que é nacional, acu-
mula taxas de 3,80% no ano 
e de 16,69% em 12 meses. 
Em fevereiro de 2021, o 
IGP-10 acumulava taxa de 
28,17% em 12 meses.

A alta da taxa de janeiro 

para fevereiro deste ano foi 
puxada pelos preços no ata-
cado e na construção civil. O 
Índice de Preços ao Produtor 
Amplo (IPA), que mede o 
atacado, subiu de 2,27% em 
janeiro para 2,51% em feve-
reiro.

O Índice Nacional de Cus-

to da Construção (INCC) 
subiu de 0,50% para 0,61% 
no período. Por outro lado, 
o Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC), que mede 
o varejo, teve leve queda na 
taxa de inflação, ao recuar de 
0,40% em janeiro para 0,39% 
em fevereiro.
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Semana de Arte  
Moderna, 100 anos
Educação, Ciência, Tecnologia e 
Inovação desidratadas

Máquinas, instalações e equipamentos que ampliem a 
capacidade instalada de uma instituição, empresarial 

ou não empresarial representam investimentos. No Brasil, 
os recursos destinados aos investimentos em educação, 
ciência, tecnologia e inovação pelo Governo Federal, em 
2020, 2021 e 2022, foram os mais baixos, desde o ano 2000.

O orçamento de investimento proposto para o Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia e Inovação, em 2022 é de cerca 
de 1/5 do que foi empenhado em 2010. Justo neste mo-
mento em que gente grande investe em pesquisa para en-
frentar a pandemia da Covid-19, a crise ambiental ou a crise 
econômica.

‘Abaporu periférico’
São Paulo, o habitat da Semana de Arte Moderna de 

1922, tem boa parte dos seus espaços de exposição e di-
fusão cultural empenhados em mostrar o que foi e o que 
ainda hoje é a Semana de Arte Moderna.

No Museu Catavento (São Paulo/SP) coerente com a al-
ma da Semana de 1922, artistas apresentam novas versões, 
de algumas das mais conhecidas obras da arte modernistas, 
em grafite, um modo popular de expressão artística, até há 
pouco proibida e menosprezada por muitos, na mostra co-
memorativa Abaporu Periférico, com 12 trabalhos revisitados, 
parte do projeto Modernismo Hoje.

O óleo sobre tela, pintado em 1933, Operário, é um deles. 
O sensível reconhecimento das contribuições de diversida-
des na industrialização paulista, irreverente desde as mãos 
de Tarcila do Amaral, através dos 51 rostos retratados, des-
cobertos ou superpostos, recebeu uma releitura muito irre-
verente e oportuna da grafiteira Lais da Lama, que por si 
só, justifica a visita.

Em razão das medidas profiláxicas ante a pandemia, o 
Museu Catavento permaneceu fechado desde março de 
2021, mas reabriu para visitação, com rigorosas restrições 
protocolares (os maiores de 12 anos só com vacina).

A mostra Abaporu Periférico, no Museu Catavento (fa-
bricadecultura.org.br), esteve aberta ao público de 24 de 
novembro de 2021 até o último dia 6 de fevereiro. No en-
tanto, ainda pode ser vista, pois segue para as Fábricas de 
Cultura de Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Par-
que Belém, Cidade Tiradentes e São Bernardo do Campo, 
que integram o projeto Modernismo Hoje, da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa do estado de São Paulo. Operá-
rio, atualmente exposto no Palácio dos Bandeirantes, esteve 
no MoMA até 2021, assim como o Abaporu.

O projeto Modernismo Hoje reúne grafiteiros do en-
torno das Fábricas de Cultura, periferia de São Paulo, re-
criando trabalhos de modernistas, como Tarsila do Amaral, 
Anita Malfatti, Zina Aita, John Graz e Di Cavalcante.

Estrela da Manhã, no Centro 
Cultural Fiesp

A obra de Manuel Bandeira faz parte da mostra Exposi-
ção Era Uma Vez o Moderno

Coleção de Artes Visuais do Instituto 
de Estudos Brasileiros da USP

O capista Tomás Santa Rosa Jr, nas décadas de 1930 e 
1940, revolucionou o livro brasileiro com a introdução de 
uma perspectiva dialógica.

‘Histórias Brasileiras’ no Masp
É plano declarado do Masp abrir a mostra Histórias Bra-

sileiras e abordar ainda o bicentenário da Independência 
do Brasil com exposições de Alfredo Volpi (14 de abril de 
1896, Luca, Itália – 28 de maio de 1988, São Paulo/SP) e 
Abdias do Nascimento (ator, poeta, escritor, dramaturgo, 
artista plástico, professor universitário, político – deputado 
federal pelo PDT e ativista dos direitos civis e humanos, 
com focos nas populações negras brasileiras; 14 de março 
de 1914, Franca, São Paulo – 23 de maio de 2011, Rio de 
Janeiro, RJ). Já a Pinacoteca discute pautas decoloniais.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E INTIMAÇÃO
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA - LEILOEIRO PÚBLICO

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E INTIMAÇÃO – ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, com escritório na Rua da Quitanda, 86 - 2º 
andar – Centro, Rio de Janeiro, RJ – Site: www.alexandroleiloeiro.com.br, Telefone: (21) 3559-2092 – (21) 97500-8904(watsap), E-mail: 
contato@alexandroleiloeiro.com.br, devidamente autorizado pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAGNUS, ora em fase de construção, 
inscrito no CNPJ sob o nº 73.819.112/0001-42, COMUNICA a todos os interessados e em especial aos Adquirente(s)/Devedor(es): MA-
RILANE OLIVEIRA SILVA e RAPHAEL SILVA PEREIRA, adquirente do Direito Aquisitivo da fração do terreno referente a futura unidade 
a ser designada por Apartamento 201 (notificados extrajudicialmente), que, de acordo com o previsto na Lei nº 4.591/64 c/c Lei 4864/65, 
será realizado o público Leilão nas seguintes datas e local: Primeiro Leilão no dia 21/02/2022 às 17:00h, por preço não inferior a soma 
da composição do montante pago pelo Devedor, acrescidos do valor da composição do montante devido (em aberto), acrescidos ainda 
da composição do montante à pagar e demais despesas e correções decorrentes, que hoje perfazem o valor de R$ 956.932,10 (No-
vecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e trinta e dois reais e dez centavos), ou em Segundo Leilão no dia 23/02/2022 às 17:00h, 
por preço não inferior a soma da composição do montante devido (em aberto), acrescidos ainda da composição do montante à pagar e 
demais despesas e correções decorrentes, sendo certo que os valores serão atualizado nas datas dos leilões, nos termos do §2º do art. 
63 da Lei nº 4.591/64 c/c Lei 4864/65, realizando-se na Av. Olegário Maciel, 451 - 201 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22621-200 
e simultaneamente na forma ONLINE/VIRTUAL, no site do Leiloeiro www.alexandroleiloeiro.com.br. DO BEM OBJETO DO LEILÃO: Di-
reito Aquisitivo da futura unidade a ser designada por APARTAMENTO 201 do prédio, em construção, situado na Rua Presidente Nereu 
Ramos, nº 780, na freguesia de Jacarepaguá, com direito a 2 vagas de garagem no subsolo ou pavimento de acesso, e a correspondente 
fração de 95,46/1000 do respectivo terreno designado por lote 6 da quadra 303 do PAL 17906, que mede em sua totalidade 15,00m de 
frente e fundos por 40,00m de ambos os lados, confrontando à direita com o lote 5, à esquerda com o lote 7, e nos fundos com o lote 19 
, todos na mesma quadra e de propriedade da Recreio dos Bandeirantes Imobiliária S/A, ou sucessores pertencentes ao Adquirente(s)/
Devedor(es): MARILANE OLIVEIRA SILVA, brasileira, empresária, solteira, portadora da carteira de identidade nº 12.261.096-7, expe-
dida pelo Detran/RJ em 08/10/2015, inscrita no CPF sob o nº 084.447.547-57 e RAPHAEL SILVA PEREIRA, brasileiro, solteiro, maior, 
empresário, portador da identidade nº 28.258.117-2, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF sob o nº 156526447-96, residentes e 
domiciliados nesta cidade na Rua Degas, nº 400, bloco 4, apto. 1002, Del Castilho, CEP 20771-580 (construído pelo regime de adminis-
tração nos moldes da Lei Federal nº. 4.591, de 16/12/1964 e legislações posteriores pertinentes, bem como nos termos do Instrumento 
Particular de Promessa de Cessão de Direitos Aquisitivos à fração ideal do terreno e de Promessa de Compra e Venda de acessões, 
com cláusula suspensiva e outras avenças), pertencentes ao Adquirente(s)/Devedor(es). DOS DÉBITOS: Cientes os interessados que 
os Adquirente(s)/Devedor(es) estão em débito, que nesta data representa o valor de R$ 149.434,19 (Cento e quarenta e nove mil, 
quatrocentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos), que será devidamente atualizado nas datas dos leilões. DO PAGAMENTO: 
Ciente os interessados das condições do leilão no ato da arrematação, remissão ou adjudicação: Pagamento à vista, acrescido de 5% de 
comissão do Leiloeiro sobre o valor da arrematação/lanço e reembolso das despesas relativas ao Leilão. O Arrematante se sub-rogará 
em todas as cotas vincendas referentes aos custos estimados e ordinários da construção, bem como os valores decorrentes de suas 
atualizações, seja em função das revisões orçamentárias e das variações percentuais positivas do ICC/RJ-FGV, aos rateios dos serviços 
extraordinários e complementares e quaisquer outros relacionados com a construção e não especificados no Contrato de Construção. 
Caso ocorra a quitação do débito por parte dos Devedores, deverão ser reembolsadas todas as despesas relativas ao Leilão, além da 
comissão de 5% sobre o valor do débito e dos honorários advocatícios. Ficam por este edital intimados dos leilões os Adquirentes/Deve-
dores supramencionados e também convocados os condôminos a comparecerem no endereço supracitado, às Assembléias Gerais que 
se instalarão em 1ª convocação em até 24 horas após o 1º Leilão e em 2ª convocação em até 24 horas após o 2º Leilão para, como inte-
grantes do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAGNUS, manifestarem seus votos nas referidas assembleias sobre o exercício do direito de 
preferência garantido pelo §3 do art. 63 da Lei 4.591/64, para as adjudicações da(s) fração(ões) ideal(is) do terreno e benfeitoria. Ficam 
cientes de que a decisão dos condôminos presentes as Assembleias através das suas respectivas Comissões de Representantes, obri-
gará a todos os demais, mesmo os ausentes. Tudo em conformidade com as cláusulas da Escritura Pública de Contrato de Construção 
do referido Condomínio. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O valor mínimo para venda na segunda praça será de R$ 350.000,00 (trezentos 
e cinquenta mil reais), que é superior ao valor da dívida. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações preli-
minares e pormenorizadas sobre os imóveis, sobre as estimativas dos custos com certidões, escrituras e impostos a serem suportados 
exclusivamente pelo Arrematante para a efetiva regularização da titularidade, cabendo, no entanto aos interessados ultimarem todas as 
verificações que de forma preventiva devem nortear a boa aquisição, sob risco de trazerem exclusivamente para si os ônus decorrentes 
pela não adoção destas medidas premonitórias. Informações: (21)3559-2092 /Site: www.alexandroleiloeiro.com.br. Rio, 09/02/2022.

Produção industrial inicia 
2022 em ritmo menor
A produção industrial 

começou o ano de 
2022 em um ritmo 

menor, seguindo a tendên-
cia do segundo semestre 
do ano passado, informou 
nesta terça-feira a Confede-
ração Nacional da Indústria 
(CNI). De acordo com o 
boletim Sondagem Indus-
trial, a produção, o emprego 
e a utilização da capacidade 
instalada recuaram de de-
zembro para janeiro.

Segundo o boletim, o ín-
dice de evolução da produ-
ção ficou em 43,1 pontos, 
ante os 43,3 registrados em 
dezembro, mês marcado pe-
la desaceleração da produ-
ção industrial. Além disso, 
o resultado está abaixo da 
linha divisória de 50 pontos 
entre queda e crescimento 
da produção industrial.

“O índice de janeiro é prati-
camente o mesmo de dezem-

bro de 2021, o que reforça a 
tendência de queda da produ-
ção industrial”, avalia a CNI.

Os números refletem o 
desempenho de pequenas, 
médias e grandes empresas 
que atuam na indústria em 
geral, na indústria extrati-
vista e na de transformação. 
O resultado também mos-
tra que, no mês passado, 
o emprego também ficou 
abaixo da linha divisória em 
janeiro de 2022 em relação 
a dezembro de 2021, quan-
do ficou em 48,6 pontos.

“O índice de evolução 
do número de empregados 
alcançou 48,8 pontos em 
janeiro, o que representa 
queda, uma vez que o índice 
ficou abaixo da linha divisó-
ria de 50 pontos que separa 
queda de alta do emprego”, 
diz o boletim.

Já a utilização da capaci-
dade instalada das indústrias 

caiu um ponto percentual em 
relação ao registrado em de-
zembro, ficando em 67%. É 
o segundo mês consecutivo 
de queda. O resultado é dois 
pontos percentuais menor do 
que o registrado em janeiro de 
2021 (69%) e está igual à mé-
dia do registrado em janeiro 
de anos anteriores (67%).

De acordo com a CNI, 
apesar dos indicadores, as 
expectativas dos empresá-
rios seguem, em fevereiro, 
com a mesma tendência de 
otimismo moderado apon-
tada em janeiro, com ten-
dências distintas em relação 
à expectativa de demanda e 
à expectativa de exportação.

Segundo o boletim, pa-
ra fevereiro, o índice de 
expectativa de demanda 
aumentou 1,3 ponto na 
comparação de janeiro 
com fevereiro, alcançando 
56,7 pontos. Já o índice de 

expectativa de exportação 
registrou 54 pontos, repre-
sentando um recuo de 1,1 
ponto em relação a janeiro.

Outro índice que man-
tém expectativa positiva é o 
número de empregados que 
registrou um aumento de 
0,5 ponto na comparação 
de janeiro com fevereiro, fi-
cando em 52,1 pontos.

O índice de expectativa 
de compras de matérias-
-primas ficou em 54,1 pon-
tos, mesmo valor registrado 
em janeiro. Já a intenção de 
investimento em fevereiro 
de 2022 ficou praticamen-
te inalterada, passando de 
57,9 pontos em janeiro de 
2022 para 58,2 pontos. Já 
o Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (Icei) 
apresentava estabilidade 
da confiança das indústrias 
quando comparado com ja-
neiro de 2022.

Faturamento da indústria 
de alimentos sobe 17% 

A indústria brasilei-
ra de alimentos 
fechou o ano de 

2021 com faturamento de 
R$ 922,6 bilhões, resultado 
16,9% superior ao registra-
do em 2020. O montante 
representa 10,6% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) 
estimado para o ano pas-
sado. Os dados, divulga-
dos nesta terça-feira, são 
da Associação Brasileira 
da Indústria de Alimentos 
(Abia).

De acordo com o levan-
tamento, as vendas do setor 
em 2021 cresceram 3,2% e 
a produção, 1,3%. Consi-
derando apenas as vendas 
para o mercado interno, 
que representam 73,5% do 
faturamento, o aumento foi 
de 1,8%. Já as exportações, 
que representam 26,5% do 
faturamento, aumentaram 

18,6% e atingiram o pata-
mar recorde de US$ 45,2 
bilhões.

“O avanço da vacinação e 
o retorno do setor de servi-
ços contribuíram de forma 
decisiva para a expansão da 
produção, com geração po-
sitiva de emprego e renda 
no setor. A demanda por 
alimentos se manteve cres-
cente no Brasil e no mundo, 
o que fez com que as empre-
sas mantivessem a produção 
a todo vapor, e contratando 
mão de obra”, destacou o 
presidente executivo da Abia, 
João Dornellas.

A indústria alimentícia 
brasileira aumentou tam-
bém o número de trabalha-
dores contratados em 2021, 
1,2% a mais do que em 
2020, totalizando 1,72 mi-
lhão de pessoas, ou 21 mil 
novos postos de trabalho.

Secovi-SP: Balanço do 
mercado imobiliário SP

Em 2021 foram co-
mercializadas 66,1 
mil unidades resi-

denciais novas na cidade 
de São Paulo, 29% acima 
das vendas de 2020 (51,4 
mil unidades, informara Ely 
Wertheim, presidente exe-
cutivo CEO do Secovi-SP, 
e Celso Petrucci, econo-
mista-chefe da entidade, ao 
apresentaram, em entrevista 
coletiva nesta terça-feira, o 
Balanço do Mercado Imo-
biliário de São Paulo em 
2021. Também traçaram 
algumas perspectivas para 
2022,  de acordo com apu-
ração do departamento de 
Economia e Estatística da 
entidade,

Imóveis econômicos, en-
quadrados nos parâmetros do 
Programa Casa Verde e Ama-
relo, responderam por 51% 
das vendas totais na cidade. 

Os destaques foram os imó-
veis de 2 dormitórios, com 
área útil entre 30 m² e 45 m².

Os lançamentos no ano 
passado totalizaram 81,8 
mil unidades na capital pau-
lista, 36% acima dos resul-
tados de 2020 (60,0 mil uni-
dades). Das novas unidades 
de 2021, 44% foram imó-
veis econômicos (35,7 mil), 
enquadrados no programa 
Casa Verde e Amarela. Imó-
veis de médio e alto padrão 
responderam por 34% dos 
lançamentos, com 27,7 mil 
unidades, dos quais 22% de 
1 dormitório.

A Pesquisa do Mercado 
Imobiliário do Secovi-SP 
registrou também o cresci-
mento de unidades lançadas 
sem vaga de garagem. Esse 
tipo de imóvel represen-
tou 63% do total lançado 
(51.466 mil unidades).



5Monitor Mercantil l Quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022 Financeiro

NEW STEEL S.A.
CNPJ/ME nº 09.442.144/0001-72

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Senhores acionistas, A administração da New Steel S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e contratuais vigentes, apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras acompanhadas das respectivas 
Notas Explicativas, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Ao encerrarmos o exercício de 2021, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da controladora Vale S.A. bem como a todos os demais 
colaboradores por sua dedicação e empenho.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2022
Victor Pereira Padula - Diretor Presidente João Sichieri Moura - Diretor Mauro Fumio Yamamoto - Diretor

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Exercícios findos em 31 de dezembro de
Notas 2021 2020

Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas 4(a) (3.728) (19.316)
Resultado de participação em controlada 8 (53.857) (35.357)
Baixa de ativos 9 (3.275) (1.793)
Despesas com estudos e pesquisas 4(b) (16.158) (5.185)
Outras receitas (despesas) operacionais (2.088) 362

Prejuízo operacional (79.106) (61.289)
Resultado financeiro 5
Receitas financeiras 212 871
Despesas financeiras (468) (2.199)

Prejuízo do exercício (79.362) (62.617)
Prejuízo básico e diluído por ação – Em R$ (0,13) (0,16)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
Em milhares de reais

Exercícios findos em 31 de dezembro de
2021 2020

Prejuízo do exercício (79.362) (62.617)
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente (79.362) (62.617)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Em milhares de reais
Exercícios findos em 31 de dezembro de

Notas 2021 2020
Prejuízo do exercício (79.362) (62.617)

Ajustado por:
Depreciação e amortização 9 926 1.155
Resultado de participação em controlada 8 53.857 35.357
Baixa de imobilizado e intangível 9 3.275 1.793
Provisão e atualização monetária de contingência 10 118 -
Baixa de tributos a recuperar 7 2.382 -
Outros 119 (28)

Variações de ativos e passivos:
Adiantamento a terceiros (13) 39
Contas a receber - partes relacionadas - 413
Tributos a recuperar 34 (348)
Fornecedores 1.781 118
Salários e encargos sociais (1.551) 4.781
Outros ativos e passivos, líquidos 6 (96)

Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais (18.428) (19.433)
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Aumento de capital em investida 8 (24.550) (27.000)
Adiantamento para futuro aumento de capital 12 (56.342) -
Adição ao imobilizado e intangível 9 (3.153) (18.042)

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (84.045) (45.042)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Aumento de capital 11 38.366 -
Adiantamento para futuro aumento de capital 12 62.828 59.886

Caixa líquido proveniente das atividades de 
financiamento 101.194 59.886
Redução no caixa e equivalentes de caixa no exercício (1.279) (4.589)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 3.527 8.116

Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício 2.248 3.527
Transações que não envolveram caixa
Aumento de capital mediante a capitalização de 
AFAC 11 32.175 22.720
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL - Em milhares de reais

Ativo
31 de dezembro 

de
31 de dezembro 

de
Ativo circulante Notas 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 6 2.248 3.527
Adiantamentos a terceiros 101 88

2.349 3.615
Ativo não circulante
Adiantamento para futuro 
aumento de capital 12 56.342 -
Tributos a recuperar 7 318 2.732
Outros 37 69

56.697 2.801
Investimentos 8 - 14.715
Intangíveis 9 11.675 11.603
Imobilizado 9 13.776 14.896

82.148 44.015
Total do ativo 84.497 47.630
Passivo
Passivo circulante
Fornecedores 3.458 1.677
Salários e encargos sociais 4.761 6.312
Outros 149 198

8.368 8.187
Passivo não circulante
Provisão para perda em 
investimentos 8 14.592 -
Provisão para contingências 10 262 -
Adiantamento para futuro aumento de 
capital 62.828 32.175

77.682 32.175
Total do passivo 86.050 40.362
Total do patrimônio líquido  
 (passivo a descoberto) 11 (1.553) 7.268
Total do passivo e 
patrimônio líquido (passivo a 
descoberto) 84.497 47.630
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
(PASSIVO A DESCOBERTO) Em milhares de reais

Patrimônio 
líquido

Capital 
social

Prejuízos 
acumulados

(Passivo a 
descoberto)

Saldo em 31 de dezembro de 2019 77.611 (58.157) 19.454
Prejuízo do exercício (62.617) (62.617)
 Transações com acionistas
Aumento de capital 50.431 - 50.431

Saldo em 31 de dezembro de 2020 128.042 (120.774) 7.268
Prejuízo do exercício - (79.362) (79.362)

 Transações com acionistas
Aumento de capital 70.541 - 70.541

Saldo em 31 de dezembro de 2021 198.583 (200.136) (1.553)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1. Contexto operacional: A New Steel S.A. (“Sociedade”) é uma sociedade 
anônima de capital fechado, controlada final pela Vale S.A. (“Vale”), com 
sede no Rio de Janeiro, Brasil. A Sociedade tem como objetivo a instalação 
e funcionamento de plantas industriais de processamento de minérios, bem 
como a prestação de serviços de consultoria para mineração. A Sociedade 
desenvolveu um sistema que não contempla o uso de água no processamento 
e beneficiamento de minério de ferro e seus rejeitos, pois adota uma rota 
de processamento mineral integralmente a seco que, para tanto, exige a 
introdução de uma estação de secagem antes da alimentação das frações 
mais finas no separador magnético. A tecnologia desenvolvida no processo 
está patenteada no Brasil desde abril de 2016 e está reconhecida em mais de 
18 países. A Sociedade apresenta prejuízos acumulados de R$ 200.136 em 
31 de dezembro de 2021 (R$ 120.774 em 2020), bem como capital circulante 
líquido e passivo a descoberto em 2021. A sua controlada final Vale, irá prestar 
o suporte financeiro para Sociedade com o objetivo de manter a capacidade 
operacional pelo menos nos próximos doze meses, de modo a permitir que a 
Sociedade possa cumprir com suas obrigações contratuais a vencer de curto 
prazo, bem como exercer as suas atividades usuais sem qualquer impacto 
significativo nas suas operações. As demonstrações financeiras da Sociedade 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram elaboradas no 
pressuposto de sua continuidade operacional. 
2. Base de preparação das demonstrações financeiras: a) Declaração de 
conformidade: As demonstrações financeiras da Sociedade (“demonstrações 
financeiras”) foram preparadas e estão apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil por meio do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (“CPC”), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(“CFC”). Todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, e apenas essas informações, estão sendo evidenciadas e 
correspondem às utilizadas na gestão da Administração da Sociedade; b) 
Base de apresentação: As demonstrações financeiras foram preparadas com 
base no custo histórico e ajustadas para refletir as perdas pela redução ao 
valor recuperável (“impairment”) de ativos. Os eventos subsequentes foram 
avaliados até 31 de janeiro de 2022, data em que a emissão das demonstrações 
financeiras foi aprovada pela Diretoria. A Sociedade apresentou somente suas 
demonstrações financeiras individuais, uma vez que seus acionistas não 
fizeram nenhuma objeção quanto a não apresentação de suas demonstrações 
financeiras consolidadas, assim como pelo fato da controladora final publicar 
demonstrações financeiras consolidadas do Grupo, conforme previsto no 
Pronunciamento CPC 36 (R2) – Demonstrações Consolidadas; c) Moeda 
funcional: As demonstrações financeiras são mensuradas utilizando o real 
(“R$”), que é a moeda do principal ambiente econômico no qual a Sociedade 
opera (“moeda funcional”). As operações em outras moedas são convertidas 
para a moeda funcional utilizando a taxa de câmbio vigente na data das 
transações. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da conversão 
pela taxa de câmbio do fim do período são reconhecidos no resultado 
como despesa ou receita financeira; d) Principais políticas contábeis: 
As políticas contábeis significativas aplicadas na preparação dessas 
demonstrações financeiras foram incluídas nas respectivas notas explicativas 
e são consistentes com aquelas adotadas e divulgadas nas demonstrações 
financeiras de exercícios anteriores. Algumas normas e interpretações 
contábeis foram emitidas, porém, ainda não estão em vigor para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021. A Sociedade não adotou antecipadamente 
nenhuma destas normas. Adicionalmente, a Sociedade não espera que essas 
normas tenham um impacto material nas demonstrações financeiras em 
períodos subsequentes; e) Estimativas e julgamentos contábeis críticos: 
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de estimativas e o 
exercício de julgamentos por parte da Administração na aplicação das políticas 
contábeis da Sociedade. Essas estimativas são baseadas na experiência e 
conhecimento da Administração, informações disponíveis na data do balanço e 
outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros que se acredita serem 
razoáveis sob circunstâncias normais. Alterações nos fatos e circunstâncias 
podem conduzir a revisão dessas estimativas. Os resultados reais futuros 
poderão divergir dos estimados. As estimativas e julgamentos significativos 
aplicados pela Sociedade na preparação destas demonstrações financeiras 
estão apresentados na nota 10. 
3. Pandemia de coronavírus: A pandemia de COVID-19 se desenvolveu 
rapidamente em 2020, com relatos de várias fatalidades decorrentes da 
COVID-19. A administração da Sociedade segue acompanhando a evolução 
do cenário da pandemia e avaliando os possíveis impactos na Sociedade. No 
exercício de 2021, a Sociedade não sofreu impactos em virtude da COVID-19, 
e não vislumbra, nesse momento, impactos significativos futuros. 

4. Despesas por natureza: 
a) Despesas administrativas: Exercícios findos em 31 de dezembro de

2021 2020
Pessoal (i) (3.602) (11.372)
Serviços de terceiros - (3.424)
Depreciação e amortização - (1.155)
Outras (126) (3.365)
Total (3.728) (19.316)

(i) Redução refere-se basicamente a realocação de funcionários do 
administrativo para os projetos de pesquisa e desenvolvimento. Vale ressaltar 
que, no início de 2021, um dos diretores da Sociedade renunciou ao seu 
mandato, reduzindo os valores da rubrica.
Em 2021 as despesas foram alocadas nos projetos de pesquisa e 
desenvolvimento, havendo uma redução nas despesas de serviço de terceiros, 
depreciação e outras. b) Despesas com estudo e pesquisas: Conforme 
informado na nota 1, a Sociedade tem por objetivo o desenvolvimento de 
plantas industriais de processamento de minérios. As despesas com estudos 
e pesquisas referem-se aos gastos realizados para tais finalidades e para os 
quais não existem evidências de geração de benefícios econômicos para a 
Sociedade. As variações entre os períodos de 2021 e 2020, referem-se, a 
alocação das despesas administrativas para projetos de pesquisa, e, aumento 
no serviço de terceiros com o desenvolvimento de novas tecnologias a serem 
implementadas no processamento a seco de minério de ferro e outros produtos.

Exercícios findos em 31 de dezembro de
2021 2020

Pessoal (7.071) (2.392)
Serviços de terceiros (5.894) (442)
Depreciação e amortização (926) -
Materiais (596) (35)
Outras (1.671) (2.316)
Total (16.158) (5.185)

5. Resultado financeiro:
Exercícios findos em 31 de dezembro de

2021 2020
Despesas financeiras
Variação cambial passiva (6) (3)
Tarifa bancária (4) (6)
Tributos sobre operação de 
câmbio (292) (2.141)
Juros e variação monetária 
sobre contingência (144) -
Outros (22) (49)

(468) (2.199)
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações 
financeiras 181 199
Variação cambial ativa 31 653
Outros - 19

212 871
Resultado financeiro, líquido (256) (1.328)

6. Caixa e equivalentes de caixa:
31 de dezembro de

2021 2020
Caixa e bancos 161 278
Aplicações financeiras 2.086 3.249
Total 2.248 3.527

Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos 
líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em investimento 
com risco insignificante de alteração de valor. Os saldos de aplicações 
financeiras em 31 de dezembro de 2021 referem-se a aplicações de 
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) no montante de R$ 1.387 e 
R$ 699 na modalidade compromissada (R$ 3.249 em 2020), prontamente 
conversíveis em caixa, sendo indexadas à taxa dos certificados de depósito 
interbancário (“taxa DI” ou “CDI”). 
7. Tributos a recuperar:

31 de dezembro de
2021 2020

Contribuições federais brasileiras 294 2.719
Outros 24 13
Total 318 2.732
Não circulante 318 2.732
Total 318 2.732

Os saldos relativos a créditos de contribuições federais brasileiras (PIS e 
COFINS) são derivados da aquisição de bens. Em 2021, a Sociedade baixou 
o montante de R$ 2.382 relativo a PIS e COFINS por entender que não são 
recuperáveis. 

8. Investimentos (Provisão para perda em investimentos): O saldo do investimento está composto conforme descrito abaixo:

% do
Investimentos (Provisão para 

perda em investimento)
Resultado de  

participação societária
Atividade % de capital 31 de dezembro de Exercícios findos em 31 de dezembro de

Localização principal participação votante 2021 2020 2021 2020
Controlada
Centro Tecnológico Soluções Brasil Tecnologia 100,00 100,00 (14.592) 14.715 (53.857) (35.357)
Total (14.592) 14.715 (53.857) (35.357)
O Centro Tecnológico Soluções Sustentáveis S.A. (“CTSS”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede no Rio de Janeiro, e tem como principal 
objetivo a prestação de serviços de beneficiamento de minerais em geral e desenvolvimento de patentes minerárias, siderúrgicas e industriais em geral.
As variações dos investimentos são as seguintes:

2021 2020
Saldo em 1 de janeiro de 14.715 13.319
Resultado de participações societárias no resultado do exercício (53.857) (35.357)
Integralização e aumento de capital e reservas 24.550 36.753
Saldo em 31 de dezembro de (14.592) 14.715
As informações financeiras resumidas da controlada do grupo são as seguintes:

2021 2020
Ativos circulantes 40.457 8.007
Ativos não circulantes 31.900 24.633
Total dos ativos 72.357 32.640
Passivos circulantes 30.607 17.925
Passivos não circulantes 56.342 -
Total dos passivos 86.949 17.925
Patrimônio líquido (passivo a descoberto) (14.592) 14.715
Total do passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto) 72.357 32.640
Prejuízo do exercício (53.857) (35.357)
Política Contábil: Os investimentos em controlada (“investida”) é contabilizado pelo método da equivalência patrimonial. As demonstrações financeiras da 
investida são elaboradas para o mesmo período de divulgação que a Sociedade.
9. Imobilizado e intangíveis:

Imóveis Instalações Equipamentos Outros Imobilizado em curso Intangível Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019 - 13 5.186 477 5.166 563 11.405
Adições (i) - - - - 6.850 11.192 18.042
Baixas (ii) - - - - (1.583) (210) (1.793)
Depreciação e amortização (1) (162) (582) (142) - (268) (1.155)
Transferências 10 2.967 (2.416) 94 (981) 326 -
Total 9 2.818 2.188 429 9.452 11.603 26.499
Custo 41 6.004 4.952 903 9.452 12.748 34.100
Depreciação e amortização acumuladas (32) (3.186) (2.764) (474) - (1.145) (7.601)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 9 2.818 2.188 429 9.452 11.603 26.499
Adições - - - - 2.855 298 3.153
Baixas (ii) - - - - (3.275) - (3.275)
Depreciação e amortização (1) (158) (159) (152) - (456) (926)
Transferências - 107 203 480 (1.020) 230 -
Total 8 2.767 2.232 757 8.012 11.675 25.451
Custo 41 6.199 5.067 1.387 8.012 12.956 33.662
Depreciação e amortização acumuladas (33) (3.432) (2.835) (630) - (1.281) (8.211)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 8 2.767 2.232 757 8.012 11.675 25.451

depreciados durante o período de benefícios desta manutenção até a próxima 
parada. A Sociedade avalia, ao fim de cada período de reporte, se há alguma 
indicação de que os ativos imobilizados possam ter sofrido desvalorização. 
O ativo está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor 
recuperável. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não há indicação de que 
os ativos imobilizados possam ter sofrido desvalorização. Intangível - Os 
intangíveis são reconhecidos pelo custo de aquisição, líquidos da amortização 
acumulada e perdas por redução ao valor recuperável. As vidas úteis 
estimadas são as seguintes:

Vida útil
Software 5 anos
A Sociedade possui pesquisas em andamento e projetos de desenvolvimento 
e patentes. Os ativos intangíveis de pesquisa e desenvolvimento não estão 
sujeitos a amortização até que a fase operacional dos projetos seja concluída. 
10. Processos judiciais: A Sociedade é parte envolvida em ações ambientais na 
esfera administrativa e judicial. As provisões para as perdas decorrentes dessas 
ações são estimadas e atualizadas pela Sociedade, amparada pela opinião 
de consultores legais. Passivos contingentes consistem em causas discutidas 
nas esferas administrativa e judicial, cuja expectativa de perda é classificada 
como possível, as quais o reconhecimento de provisão não é considerado 
necessário pela Sociedade, baseado na opinião dos consultores legais.

Provisão para 
processos judiciais

Passivos 
contingentes

Depósitos  
judiciais

31 de dezembro de 31 de dezembro de 31 de dezembro de
2021 2020 2021 2020 2021 2020

Processos 
trabalhistas 102 - - 393 37 -
Processos 
ambiental 160 - - 50 - -
Total 262 - - 443 37 -
A variação da provisão para processos judiciais e passivos contingentes 
referem-se basicamente à mudança de prognóstico dos processos trabalhistas 
e ambiental da Sociedade. Política contábil: Uma provisão é reconhecida no 
momento em que a obrigação for considerada provável pela diretoria jurídica 
e seus consultores jurídicos que serão necessários recursos para liquidar 
a obrigação e puder ser mensurada com razoável certeza. A contrapartida 
da obrigação é uma despesa do exercício. Essa obrigação é atualizada de 
acordo com a evolução do processo judicial ou encargos financeiros incorridos 
e pode ser revertida caso a estimativa de perda não seja mais considerada 
provável devido a mudanças nas circunstâncias, ou baixada quando a 
obrigação for liquidada. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Por 
sua natureza, os processos judiciais serão resolvidos quando um ou mais 
eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Tipicamente, a ocorrência 
ou não de tais eventos não depende da atuação da Sociedade e incertezas no 
ambiente legal envolve o exercício de estimativas e julgamentos significativos 
da Administração quanto aos potenciais resultados dos eventos futuros.  
11. Patrimônio líquido (Passivo a descoberto): Capital social - Em 31 de 
dezembro de 2021, o capital social é de R$ 198.583 (R$ 128.042 em 2020) 
correspondendo a 605.586.595 ações ordinárias e nominativas (390.466.975 
ações ordinárias e nominativas em 2020), totalmente integralizadas e sem 
valor nominal. A Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de junho 
de 2021 aprovou o aumento de capital de R$ 70.541, com a emissão de 
215.119.620 ações ordinárias, mediante capitalização dos adiantamentos 
para aumento de capital (AFAC) recebidos de sua acionista New Steel Global 
em julho de 2020, janeiro de 2021 e março de 2021. A Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 07 de fevereiro de 2020 aprovou o aumento 
de capital no valor de R$ 22.720, com a emissão de 45.440.000 novas 
ações ordinárias, mediante a capitalização dos adiantamentos para futuro 
aumento de capital (AFAC) recebido da sua acionista New Steel Global em 
setembro de 2019. Adicionalmente, a AGE converteu a totalidade das ações 
preferenciais emitidas pela Sociedade em ações ordinárias. Na AGE realizada 
em 30 de julho de 2020, a Sociedade aprovou o aumento de capital no valor 
de R$ 27.711, com a emissão de 179.101.051 novas ações ordinárias, 
mediante a capitalização do adiantamento para futuro aumento de capital 
– AFAC recebido da sua acionista New Steel Global em março de 2020.  
12. Partes relacionadas: Adiantamento para futuro aumento de capital 
– Em 2021, a Sociedade recebeu de sua controladora New Steel Global 
NV. o montante de R$ 101.194 (R$ 59.886 em 2020) como adiantamento 
para futuro aumento de capital. O montante de R$ 70.541 foi integralizado, 
conforme apresentado na demonstração das mutações do patrimônio líquido 
(passivo a descoberto). Ficando em 31 de dezembro de 2021, um saldo em 
aberto de R$ 62.828 (R$ 32.175 em 2020). Em 2021, a sociedade possuía 
um montante de R$ 56.342, enviado para sua controlada CTSS sob a forma 
de adiantamento para futuro aumento de capital. Em janeiro de 2022 (evento 
subsequente), a Sociedade recebeu o montante de R$ 130.000 a título de 
adiantamento para futuro aumento de capital a ser capitalizado na primeira 
Assembleia Geral Extraordinária do ano de 2022. Transações com partes 
relacionadas - Em julho de 2020, a Sociedade realizou um contrato de 
cessão de marcas e patentes com a sua controladora New Steel Global 
NV pelo valor total de R$ 10.125 (US$ 1.979), reconhecendo um ativo 
intangível desse valor. Remuneração do pessoal-chave da administração 
- A remuneração chave dos administradores da Sociedade foi paga pela sua 
controladora final Vale e pela sua controlada CTSS. Não há remuneração 
baseada em ações da própria Sociedade e incentivos de longo prazo. 
13. Classificação dos instrumentos financeiros: 

Custo amortizado
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020
Caixa e equivalentes de caixa 2.248 3.527
Total dos ativos financeiros 2.248 3.527
Fornecedores 3.458 1.677
Adiantamento para futuro aumento de 
capital 62.828 32.175
Total de passivos financeiros 66.286 33.852

Política contábil: A Sociedade classifica os ativos financeiros com 
base no seu modelo de negócios para o gerenciamento dos ativos e nas 
características dos fluxos de caixa contratuais desses ativos. Os ativos 
financeiros são classificados como subsequentemente mensurados ao valor 
justo por meio do resultado a menos que certas condições sejam atendidas 
que permitam uma mensuração subsequente ao valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes ou pelo custo amortizado. Os passivos 
financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo e classificados como 
subsequentemente mensurados ao custo amortizado e atualizados pelo 
método da taxa de juros efetiva. 
14. Gestão de riscos: a) Gestão de risco de liquidez e capital - A 
Sociedade monitora as previsões de fluxo de caixa para assegurar a liquidez 
de curto prazo e possibilitar maior eficiência da gestão do caixa, em linha 
com o foco estratégico na redução do custo de capital e estabelecer uma 
estrutura de capital que assegure a continuidade dos seus negócios no longo 
prazo. b) Gestão de risco de crédito - A exposição da Sociedade ao risco 
de crédito decorre de recebíveis em transações comerciais e investimentos 
financeiros. O processo de gestão de risco de crédito fornece uma estrutura 
para avaliar e gerir o risco de crédito das contrapartes e para manter o risco da 
Sociedade em um nível aceitável. (i) Gestão de risco de crédito de recebíveis 
- A Sociedade atribui uma classificação de risco de crédito interna para cada 
contraparte utilizando sua própria metodologia quantitativa de análise de 
risco de crédito, baseada em preços de mercado e informações financeiras 
da contraparte, bem como informações qualitativas sobre o histórico de 
relacionamento comercial. (ii) Gestão de risco de crédito de investimentos 
financeiros - Para gerenciar a exposição de crédito originada por aplicações 
financeiras, a Sociedade controla a diversificação de sua carteira e monitora 
diferentes indicadores de solvência e liquidez das diferentes contrapartes 
que foram aprovadas para negociação. c) Gestão de risco de mercado 
- A Sociedade está exposta a diversos fatores de risco de mercado que 
podem impactar seu fluxo de caixa. Considerando a natureza dos negócios e 
operações da Sociedade, os principais fatores de risco de mercado aos quais 
a Sociedade está exposta são: risco da taxa de câmbio, risco da taxa de juros 
e risco de preços de produtos e insumos. A avaliação do potencial impacto, 
oriundo da volatilidade dos fatores de risco e suas correlações, é realizada 
periodicamente para apoiar o processo de tomada de decisão a respeito da 
estratégia de gestão do risco.

MEMBROS DA DIRETORIA E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Diretores

Victor Pereira Padula - Diretor-Presidente
João Sichieri Moura - Diretor

Mauro Fumio Yamamoto - Diretor
Responsáveis Técnicos

Flavio Ferreira - Contador - CRC-RJ 085525/O-0
Cecília Fernandes Albuquerque - Gerente de Controladoria

(i) A adição no intangível refere-se principalmente à aquisição de patentes 
de sua controladora, conforme descrito na nota 12. (ii) As baixas realizadas 
referem-se a projetos que foram avaliados e que não apresentam expectativa 
de benefícios econômicos futuros.
Política contábil: Imobilizado – Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo 
custo de aquisição ou construção, líquido da depreciação acumulada e perdas 
por redução ao valor recuperável. Os ativos imobilizados são depreciados pelo 
método linear, com base na vida útil estimada, a partir da data em que os 
ativos se encontram disponíveis para serem utilizados no uso pretendido. A 
exceção são os terrenos que não são depreciados. 

As vidas úteis estimadas são as seguintes:
Vida útil

Imóveis 25 a 30 anos
Instalações 10 anos
Equipamentos 5 a 10 anos
Outros 3 a 5 anos
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados a cada exercício 
social e ajustados, se necessário. Os gastos relevantes com manutenção 
de áreas industriais e de ativo relevantes, incluindo peças para reposição, 
serviços de montagens, entre outros, são registrados no ativo imobilizado e 
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NEW STEEL S.A.
CNPJ/ME nº 09.442.144/0001-72

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas New Steel S.A.. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da New Steel S.A. 
("Sociedade"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto) e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis 
significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da New Steel S.A. 
em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras". Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da diretoria pelas demonstrações 
financeiras: A diretoria da Sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a diretoria é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que 
a diretoria pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas 

brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • 
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da Sociedade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela diretoria. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela diretoria, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive 
as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
referente às informações financeiras da controlada para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras da 
Sociedade. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria considerando essas investidas e, 
consequentemente, pela opinião de auditoria da Sociedade. Comunicamo-nos com a diretoria a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante 
nossos trabalhos. 

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2022
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Patricio Marques Roche
Contador
CRC 1RJ081115/O-4

AÇOS LAMINADOS DO PARÁ S.A.
(Companhia Fechada) 

CNPJ/MF nº 10.335.963/0001-08 - NIRE nº 33.3.0028795-7
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS,  

CUMULATIVAMENTE, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 21 de dezembro de 2021, às 10:00 horas, foram realizadas as assembleias gerais 
ordinária e extraordinária da Aços Laminados do Pará S.A. (“Companhia” ou “ALPA”) de forma digital, por meio de 
conferência eletrônica, em razão da pandemia de coronavírus, nos termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei nº 
6.404/76. 2. Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do 
parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da única acionista representando a 
totalidade do capital social da Companhia, a Vale S.A. (“Vale”), neste ato representada por sua procuradora, Sra. 
Roberta Gomes de Oliveira, que cumpre orientação de voto proferida pelo Diretor de Controladoria e Contabilidade 
e pelo Diretor de Marketing e Ferrosos, respectivamente, Srs. Murilo Müller e Rogério Nogueira, conforme Decisão 
de Aprovação de Contas (“DAC”) nº 011 de 05/05/2021, bem como pelos Diretores Executivos da Vale, Srs. Luciano 
Siani Pires, Luiz Eduardo Froes do Amaral Osório, Carlos Henrique Senna de Medeiros, Alexandre Gomes Pereira, 
Gustavo Duarte Pimenta e Marcelo Magistrini Spinelli, conforme Decisões de Diretores Executivos em conjunto 
(“DECs”) nºs 071, de 15/04/2019, 368, de 19/12/2019, 001, de 05/01/2021, 276, de 08/12/2021, 281, de 14/12/2021 
e Decisão da Diretoria Executiva (“DDE”) nº 259, de 20/12/2021. Verificado, portanto, quorum suficiente para a 
instalação desta assembleia e para as deliberações constantes da Ordem do Dia. Presente, ainda, o Sr. Dimas 
Bahiense Moreira, Diretor-Presidente da Companhia, nos termos e para os fins do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei 
6.404/76. 3. Mesa: Sr. Dimas Bahiense Moreira - Presidente; Sra. Roberta Gomes de Oliveira - Secretária. 4. Ordem 
do Dia: Exame, discussão e, se for o caso, aprovação: (i) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Do Relatório da 
Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020; (b) da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (c) da reeleição 
dos membros da diretoria da Companhia; (d) da fixação da remuneração global e anual dos administradores para o 
exercício de 2021; (ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Da ratificação dos atos praticados nos exercícios 
de 2018, 2019, 2020 e 2021 pelos membros da Mesa de Operações Financeiras da Vale e pelos membros do 
Departamento Financeiro da Vale, bem como a ratificação da outorga das respectivas procurações para estes 
exercícios; (b) da aprovação dos atos praticados no exercício de 2022 pelos membros da Mesa de Operações 
Financeiras da Vale e pelos membros do Departamento Financeiro da Vale, bem como a aprovação da outorga da 
respectiva procuração para este exercício; (c) da ratificação dos contratos de Adiantamento para Futuro Aumento 
de Capital (“AFACs”) celebrados entre a Vale e a ALPA; e (d) do aumento do capital social da ALPA, com a 
consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 5. Leitura dos documentos: Foi dispensada, 
por unanimidade, a leitura do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020, uma vez que tais documentos foram publicados no Diário Oficial do 
Estado do Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil, edições de 19 de abril de 2021, às páginas, respectivamente, 1 e 
8, sendo, portanto, do conhecimento da única acionista e dos demais presentes. 6. Deliberações: Foram deliberadas 
e aprovadas as seguintes matérias pela única acionista da Companhia: 6.1. A lavratura da presente ata sob a forma 
de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, ficando a Secretária 
autorizada a emitir tantas cópias quantas forem necessárias para cumprir com as disposições legais em vigor.  
6.2. Em Assembleia Geral Ordinária: 6.2.1 O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 6.2.2 a alocação do prejuízo apurado pela 
Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$ 4.604.021,57 (quatro milhões, 
seiscentos e quatro mil, vinte e um reais e cinquenta e sete centavos) na conta de Prejuízos Acumulados, que 
passará deter o saldo de R$ 377.319.731,96 (trezentos e setenta e sete milhões, trezentos e dezenove mil, 
setecentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos); 6.2.3 a reeleição do Sr. Dimas Bahiense Moreira, 
brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, portador da carteira de identidade nº 14.218.019, expedida pela SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 364.163.397-49, para o cargo de Diretor-Presidente, e do Sr. Leonardo Caputo 
de Moura, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 11.116.986-8, expedida 
pelo DETRAN - RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 834.278.051-15, para o cargo de Diretor; ambos com endereço 
comercial na Praia de Botafogo nº 186, sala 70, 7º andar, Botafogo, município do Rio de Janeiro, estado do Rio de 
Janeiro, CEP 22.250-145; 6.2.3.1 os diretores ora reeleitos, que cumprirão prazo de mandato unificado de 03 (três) 
anos, tal seja, de 21/12/2021 até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2024 (“AGO/2024”), tomarão 
posse mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio, momento que declararão estar 
totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 6.2.4 a 
fixação da remuneração global e anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021, no montante 
de R$ 27.500,00 (vinte sete mil e quinhentos reais), a ser distribuído igualmente entre os diretores da ALPA. 6.3. Em 
Assembleia Geral Extraordinária: 6.3.1 A ratificação dos atos praticados nos exercícios sociais de 2018, 2019, 
2020 e 2021 pelos membros da Mesa de Operações da Vale e membros do Departamento Financeiro da Vale, bem 
como a ratificação da outorga de procurações para estes exercícios da seguinte forma: (a) A ratificação dos atos 
praticados nos exercícios sociais de 2018, 2019 e 2020 pelos membros da Mesa de Operações da Vale, na qualidade 
de representantes da Companhia, perante bancos e instituições financeiras em geral, no Brasil e no exterior, na 
contratação, verbal ou eletrônica, de operações da Mesa de Operações da Vale, tais como, mas não limitadas a, 
contratações de câmbio, garantias, operações para hedge, aquisição de valores mobiliários e títulos de dívida 
próprios ou de terceiros e outras operações relacionadas às aplicações financeiras da Companhia, até US$ 
500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares), ou seu equivalente em qualquer outra moeda, por transação, 
podendo, para tanto, definir as condições de tais aplicações, incluindo taxas e volume, enfim, a prática de todos os 
atos necessários ao fiel desempenho do respectivo mandato, sendo-lhes vedado, no entanto o poder para assinar 
quaisquer documentos relacionados à formalização das operações contratadas, incluindo confirmações, extratos de 
posições e contratos, bem como a ratificação de outorga de procurações para esses exercícios, nos termos dos 
poderes aprovados acima; (b) a ratificação dos atos praticados durante os exercícios sociais de 2018, 2019 e 2020 
pelos membros do Departamento Financeiro da Vale, na qualidade de representantes da Companhia no Brasil e no 
exterior, de atos que importem em responsabilidade financeira e bancária para a Companhia, em qualquer dos 
casos, podendo, para tanto: abrir, movimentar e encerrar contas bancárias; assinar contratos de serviços bancários; 
assinar: ordem bancária de pagamentos, notas de débitos e de créditos, faturas comerciais, instrumentos 
relacionados à negociação de débito e de crédito; assinar contratos de câmbio e outros documentos referentes a 
compra e venda de moeda estrangeira; assinar contratos vinculados a carta de crédito em garantia e suas respectivas 
notas promissórias; endossar e aceitar duplicatas; autorizar débitos, transferências e pagamentos por meio de 
cartas ou sistemas de internet banking; solicitar saldos, extratos e requisitar talões de cheques; assinar instrumento 
de convênio, contrato de prestação de serviços bancários; receber e dar quitação a quantias devidas; nomear 
empregados para atuarem como administradores do Internet Banking dos bancos de relacionamento; substabelecer 
poderes de consulta a saldos e extratos; obter informações acobertadas pelo dever de sigilo junto ao Banco Central 
do Brasil; assinar contratos, notificações e termos de anuência para operações de cessão de recebíveis sem direito 
de regresso; representar a Companhia junto à Receita Federal do Brasil, Secretaria de Comércio Exterior do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Banco Central do Brasil, Sistema Financeiro em geral, 
Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Sociedades de Economia Mista e Empresas 
Públicas e Privadas, caucionando, obtendo e prestando garantias, garantindo em Juízo, realizando depósitos na 
esfera administrativa e judicial, prestando garantias para recursos em processos administrativos; assinar contratos 
de operações de mútuo; assinar contratos de prestação de garantia e assinar contratação de cessão de direitos 
creditórios e levantamento de alvarás para o exercício de 2020, bem como a ratificação de outorga de Procuração 
Financeira para esses exercícios, conforme poderes aprovados acima; (c) a ratificação da outorga de procuração 
emitida pela Companhia no exercício de 2021 para os membros da Mesa de Operações Financeiras da Vale para, 
na qualidade de procuradores da ALPA a representarem perante bancos e instituições financeiras em geral, no 
Brasil e no exterior, para a realização de contratação verbal ou eletrônica de operações financeiras, conforme 
procuração firmada em 15/11/2021, bem como a ratificação da prática dos atos realizados ao longo do exercício 
social de 2021 por representantes da Mesa de Operações Financeiras da Vale em consonância com a procuração 
referida, respeitado o limite de até US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares) ou seu equivalente em 
qualquer moeda, por transação, podendo, para tanto, definir as condições de tais operações, incluindo taxas e 
volume, sendo-lhes vedado, no entanto, o poder para assinar quaisquer documentos relacionados à formalização 
das operações contratadas, incluindo confirmações, extratos de posições e contratos; (d) a ratificação da outorga de 
procuração emitida pela Companhia para os membros do Departamento Financeiro da Vale, durante o exercício 
social de 2021, para, na qualidade de representantes da ALPA a representarem, no Brasil e no exterior, em atos que 
importem em responsabilidade financeira e bancária, conforme procuração firmada em 15/11/2021, bem como 
ratificar a prática dos atos realizados ao longo deste exercício, em consonância com a procuração e respeitado os 
limites estabelecidos. 6.3.2 a aprovação da outorga de procuração emitida pela Companhia para os membros da 
Mesa de Operações Financeiras da Vale representarem a ALPA, durante o exercício social de 2022, perante bancos 
e instituições financeiras em geral, no Brasil e no exterior, para a realização de contratação, verbal ou eletrônica, de 
operações financeiras, conforme procuração firmada em 15/11/2022, bem como aprovar a prática dos atos realizados 
pelos membros da Mesa de Operações Financeiras ao longo do exercício social de 2022, em consonância com a 
procuração, respeitado o limite de até US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares) ou seu equivalente em 
qualquer outra moeda, por transação, podendo, para tanto, definir as condições de tais operações, incluindo taxas 
e volume, sendo-lhes vedado, no entanto o poder para assinar quaisquer documentos relacionados à formalização 
das operações contratadas, incluindo confirmações, extratos de posições e contratos; 6.3.3 a aprovação da outorga 
de procuração para os representantes do Departamento Financeiro da Vale para, durante o exercício social de 
2022, representarem a Companhia, no Brasil e no exterior, em atos que importem em responsabilidade financeira e 
bancária, bem como a aprovação da prática dos atos a serem realizados ao longo deste exercício em consonância 
com a procuração referida; 6.3.4 o aumento no capital da ALPA no montante de R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e 
quatrocentos mil reais), passando o referido capital social de R$ 470.383.265,00 (quatrocentos e setenta milhões, 
trezentos e oitenta e três mil e duzentos e sessenta e cinco reais), para R$ 475.783.265,00 (quatrocentos e setenta 
e cinco milhões, setecentos e oitenta e três mil e duzentos e sessenta e cinco reais), mediante a emissão de 524 
(quinhentas e vinte e quatro) novas ações ordinárias, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 
10.305,3435114504 cada, fixado como base no critério do valor do patrimônio líquido em ação, nos termos do artigo 
170, parágrafo 1º, inciso II da Lei 6.404/76, com base no balanço patrimonial da ALPA levantado em 30 de setembro 
de 2021, a ser integralizado pela Vale mediante capitalização das remessas realizadas em 22 de janeiro de 2021 e 
31 de agosto de 2021, conforme AFACs mencionados no item 6.3.1 acima e nos termos do Boletim de Subscrição, 
o qual foi lido nesta Assembleia e passa a integrar a presente ata como seu Anexo I; 6.3.5 Tendo em vista o 
disposto no item 6.3.4 supra, a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa 
a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 475.783.265,00 (quatrocentos 
e setenta e cinco milhões, setecentos e oitenta e três mil e duzentos e sessenta e cinco reais), representado por 
9.174 (nove mil, cento e setenta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. As ações são 
indivisíveis em relação à Companhia, não sendo reconhecido mais de um proprietário para cada ação.”  
7. Encerramento: E nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura 
desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 21 
de dezembro de 2021. Assinaturas: Mesa: Dimas Bahiense Moreira - Presidente, Assinado digitalmente; Roberta 
Gomes de Oliveira - Secretária, Assinado digitalmente. Vale S.A. p.p. Roberta Gomes de Oliveira, Assinado 
digitalmente. JUCERJA em 11/01/2022 sob o nº 4709651. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Três perguntas: o potencial  
de ativos musicais
Por Jorge Priori

Conversamos sobre 
o potencial de ati-
vos musicais com 

João Luccas Caracas e Edú 
Vasconcellos, respectiva-
mente CEO e A&R (Artís-
tico e Repertório) da Adag-
gio, fundo de investimento 
fechado em ativos musicais 
que possui R$ 50 milhões 
sob administração. O fundo 
atua na aquisição de catálo-
gos, maximização de suas re-
ceitas e otimização dos seus 
custos. Segundo João e Edú, 
existe a possibilidade de que 
o fundo, que está fazendo 
diligência em 66 catálogos 
avaliados em R$ 250 milhões, 
seja aberto no futuro.

Como se dá a escolha 
dos ativos que compõem 
o fundo de investimento? 
É possível fazer um tra-
balho de valorização des-
ses ativos?

João – Nosso foco se 
dá nas músicas de sucesso 
comprovado. Podem ser 
clássicos antigos, também 
conhecidos como “hits 
atemporais”, mas também 
temos interesse em suces-
sos recentes. Quanto mais 
histórico tem a música, 
melhor a nossa análise e, 
consequentemente, melhor 
a avaliação para o composi-
tor ou artista. Se o catálogo 
tiver boas oportunidades 
comerciais, conseguimos 
apostar ainda mais.

Edu – Trata-se de um ati-
vo bem sensível, pois incide 
diretamente na confiança 
do autor com a empresa que 
ele está negociando. Esta-
mos lidando com a criação 
de diversos anos e, por vá-
rias vezes, a única fonte de 
renda do autor. Temos que 
ter essa sensibilidade.

João – Com relação ao 
trabalho de valorização, 
existem diversas formas de 
trabalhar uma música ou re-
viver um clássico. Podemos 
inserir as músicas em co-
merciais ou séries, regravar 
ou remixar esses sucessos 
em novas roupagens, traba-
lhar o marketing, otimizar 
a gestão autoral etc. É um 
oceano de possibilidades.

Edu – Com a ressignifi-
cação de músicas mais anti-
gas, fazemos com que esse 
repertório chegue a uma 
geração que às vezes nunca 
as ouviu. Trazer esse ativo 
na voz de um artista que 
fale com as novas gerações 
faz com que essa obra este-
ja em voga novamente.

Por se tratar de um as-
sunto tão específico, co-

mo se dá o acompanha-
mento do desempenho 
do fundo?

João – O fundo está in-
do superbem. Começamos 
as aquisições em abril de 
2021 e em menos de um 
ano temos visto nossos nú-
meros subirem a cada mês. 
No entanto, ainda não con-
seguimos falar sobre a taxa 
de retorno exata, mas nós 
miramos entre 15% e 20% 
de TIR para os investidores.

Edú – Cada direito ad-
quirido vem de fontes di-
ferentes e leva tempos dis-
tintos para serem pagos. 
Por exemplo, a execução 
pública paga mensalmente, 
as editoras pagam de três 
em três meses, e os direitos 
internacionais são pagos de 
seis em seis meses. Até essa 
bola girar 360°, precisamos 
de um tempo para termos 
uma análise, mas por en-
quanto está bem positivo.

Como vocês avaliam o 
impacto da substituição 
das mídias físicas pelo 
streaming no valor dos 
direitos autorais?

João – Os streamings têm 
um papel superimportante 
porque graças a eles pode-
mos ter o detalhamento de 
dados para que possamos 
fazer as avaliações e também 
acompanharmos os rendi-
mentos. Na época dos CDs, 
todos diziam que os artistas 
eram milionários por vendas. 
Isso de fato acontecia, mas 
os royalties que eles ganha-
vam eram muito pequenos, 
e grande parte desse lucro 
ficava para as gravadoras. O 
lado bom dessa inovação é 
que, com a chegada do stre-
aming, agora basta só um 
estalar de dedos e a sua mú-
sica está sendo ouvida em 
dezenas de países. O artista 
acaba ganhando visibilidade 
internacional.

Agora, é preciso falar so-
bre a remuneração injusta 
do streaming, especialmen-
te para o compositor, peça-
-chave da música e quem 
menos recebe. No Spotify, 
por exemplo, esse retorno é 
de apenas 12% para o auto-
ral. Está acontecendo uma 

pressão internacional, espe-
cialmente no Reino Unido, 
para que isso seja equilibra-
do, e o compositor possa 
receber mais, já que hoje em 
dia os maiores lucros são 
destinados às plataformas 
digitais e gravadoras.

Na minha opinião, existe 
um longo caminho para que 
isso fique justo. Assim como 
muitas indústrias, o mundo 
da música precisa atualizar 
suas leis que vieram da épo-
ca dos vinis e CDs. Seria ne-
cessário ‘resetar’ o mercado 
musical para conseguirmos 
enxergar o panorama atual e 
nos adaptarmos ao cenário 
de um mundo totalmente 
moderno.

Edú – Preciso reforçar que 
muitos artistas já se atenta-
ram e foram até as suas gra-
vadoras para renegociar seus 
percentuais artísticos, já que 
muitos ainda recebem um 
percentual que foi negociado 
há 30 anos, quando existiam 
uma série de coisas que não 
existem mais.

João – Outra questão é que 
o play pago por streaming 
do Brasil é um dos menores 
em comparação aos índices 
mundiais por conta da alta 
do dólar e de outras questões 
macroeconômicas. Ele paga 
1/3 do play americano e 1/5 
do dinamarquês. No entanto, 
o Brasil é um dos países que 
mais consomem a sua pró-
pria música. Para constatar, 
basta entrar no Top 50 do 
Brasil no Spotify para ver que 
mais de 90% das músicas são 
de brasileiros. Isso é muito 
bom pois mostra que nós va-
lorizamos a nossa música.

Além disso, nossos plays 
pagam muito pouco para ar-
tistas e compositores porque 
são poucos países no mundo 
que escutam a nossa música. 
Nossas canções são ouvidas, 
normalmente, em países co-
mo Portugal, Espanha, alguns 
países latinos e um pouquinho 
no Japão com a bossa-nova. 
Por outro lado, os artistas 
americanos são ouvidos pelo 
mundo inteiro. A boa notícia 
é que está acontecendo uma 
pressão mundial de grandes 
nomes da música para que is-
so seja ajustado.

João Luccas Caracas e Edú Vasconcellos

Divulgação Adaggio
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CENTRO TECNOLÓGICO SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS S.A.
CNPJ Nº 15.363.867/0001-89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Exercícios findos em  
31 de dezembro de

Notas 2021 2020
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas 4(a) (2.505) (10.991)
Despesas com estudos e pesquisas 4(b) (45.409) (17.326)
Baixa de ativos 9 (2.988) (7.387)
Baixa de Pis/Cofins (2.353) -
Outras receitas (despesas) operacionais (529) 187

Prejuízo operacional (53.784) (35.517)
Resultado financeiro 5
Receitas financeiras 474 218
Despesas financeiras (546) (58)

Prejuízo do exercício (53.856) (35.357)
Prejuízo básico e diluído por ação - Em R$ (0,52) (0,34)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL 
Em milhares de reais

Notas
31 de dezembro de  

2021
31 de dezembro de  

2020
Ativo
Ativo circulante

Caixa e equivalentes de caixa   6 3.369 5.752
Estoques 7 36.610 127
Tributos a recuperar 8 273 842
Adiantamentos a terceiros 205 1.372

40.457 8.093
Ativo não circulante

Tributos a recuperar 8 805 365
Outros - 8

805 373
Imobilizado 9 31.095 23.418

31.900 23.791
Total do ativo 72.357 31.884
Passivo
Passivo circulante

Fornecedores 11.383 6.059
Salários e encargos sociais 2.295 2.690
Adiantamento de clientes 
- Parte Relacionada 11 16.684 7.869
Tributos a recolher 244 551

30.606 17.169
Passivo não circulante

Adiantamento para futuro
 aumento de capital 10 56.342 -

56.342 -
Total do passivo 86.948 17.169
Total do patrimônio líquido
 (passivo a descoberto)           10 (14.591) 14.715
Total do passivo e patrimônio
 líquido (passivo a descoberto) 72.357 31.884
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
Em milhares de reais

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

Notas 2021 2020
Prejuízo do exercício (53.856) (35.357)

Ajustado por:
Depreciação 9 1.493 1.149
Baixa de imobilizado 9 2.988 7.387

Outros (198) (109)
Variações de ativos e passivos:
Adiantamento a terceiros 1.167 (931)
Estoques 7 (36.762) (127)

Tributos a recuperar 129 (266)
Fornecedores 5.801 4.702
Salários e encargos sociais (395) 1.705
Tributos a recolher (307) 427
Adiantamento de clientes - Parte Relacionada 11 8.815 7.869
Outros ativos 8 (130)

Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais       (71.117) (13.681)
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Adições ao imobilizado 9 (12.158) (10.531)

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento  (12.158) (10.531)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Adiantamento para futuro aumento de capital 10 56.342 27.000
Aumento de capital e reservas 10 24.550 -

Caixa líquido proveniente das atividades de
 financiamento 80.892 27.000
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de 
 caixa no exercício (2.383) 2.788
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 5.752 2.964

Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício 3.369 5.752
Transações que não envolveram caixa:
Aumento de capital mediante a capitalização de AFAC                 - 9.753

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Senhores acionistas, a administração do Centro Tecnológico Soluções Sustentáveis S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e contratuais vigentes, apresenta a V.S.as. as Demonstrações 
Financeiras acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Ao encerrarmos o exercício de 2021, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da 
controladora Vale S.A. bem como a todos os demais colaboradores por sua dedicação e empenho. 

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2022 
Victor Pereira Padula - Diretor Presidente João Sichieri Moura - Diretor Mauro Fumio Yamamoto -  Diretor

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1. Contexto operacional: O Centro Tecnológico Soluções Sustentáveis S.A. 
(“Sociedade”) é uma sociedade anônima de capital fechado, subsidiária da 
New Steel. S.A. (“New Steel”), tendo como controladora final a Vale S.A. 
(“Vale”), com sede no Rio de Janeiro, Brasil. A Sociedade tem como principal 
objetivo a prestação de serviços de beneficiamento de minerais em geral e 
desenvolvimento de patentes minerárias, siderúrgicas e industriais em geral. 
A Sociedade finalizou a construção de sua unidade industrial em dezembro de 
2015, iniciando suas operações em 2016 e tendo como foco principal o apoio 
à controladora em suas atividades, não havendo ainda geração de benefícios 
econômicos para a Sociedade. A Sociedade apresenta prejuízos acumulados 
de R$ 93.894 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 40.038 em 2020), bem como 
capital circulante líquido e passivo a descoberto em 2021. A sua controlada 
final Vale, irá prestar o suporte financeiro para Sociedade com o objetivo 
de manter a capacidade operacional pelo menos nos próximos doze meses, 
de modo a permitir que a Sociedade possa cumprir com suas obrigações 
contratuais a vencer de curto prazo, bem como exercer as suas atividades 
usuais sem qualquer impacto significativo nas suas operações. As demons-
trações financeiras da Sociedade para o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021 foram elaboradas no pressuposto de sua continuidade operacional.
2. Base de preparação das demonstrações financeiras: a) Declaração 
de conformidade: As demonstrações financeiras da Sociedade (“demons-
trações financeiras”) foram preparadas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil por meio do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(“CPC”), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas 
as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e apenas 
essas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas 
na gestão da Administração da Sociedade. b) Base de apresentação: As 
demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico 
e ajustadas para refletir as perdas pela redução ao valor recuperável (“im-
pairment”) de ativos. Os eventos subsequentes foram avaliados até 31 de 
janeiro de 2022, data em que a emissão das demonstrações financeiras foi 
aprovada pela Diretoria. c) Moeda funcional: As demonstrações financeiras 
são mensuradas utilizando o real (“R$”), que é a moeda do principal ambiente 
econômico no qual a Sociedade opera (“moeda funcional”). As operações 
em outras moedas são convertidas para a moeda funcional utilizando a taxa 
de câmbio vigente na data das transações. Os ganhos e as perdas cam-
biais resultantes da conversão pela taxa de câmbio do fim do período são 
reconhecidos no resultado como despesa ou receita financeira. d) Principais 
políticas contábeis: As políticas contábeis significativas aplicadas na pre-
paração dessas demonstrações financeiras foram incluídas nas respectivas 
notas explicativas e são consistentes em todos os exercícios apresentados. 
e) Estimativas e julgamentos contábeis críticos: A preparação das de-
monstrações financeiras requer o uso de estimativas e o exercício de julga-
mento por parte da Administração na aplicação das políticas contábeis da 
Sociedade. Essas estimativas são baseadas na experiência e conhecimento 
da Administração, informações disponíveis na data do balanço e outros fa-
tores, incluindo expectativas de eventos futuros que se acredita serem ra-
zoáveis sob circunstâncias normais da Sociedade. Alterações nos fatos e 
circunstâncias podem conduzir a revisão dessas estimativas. Os resultados 
reais futuros poderão divergir dos estimados. Considerando a natureza e a 
complexidade das operações da Sociedade, na opinião da Administração, as 
estimativas contábeis e julgamentos feitos no curso da preparação dessas 
demonstrações financeiras não são subjetivas ou complexas em um grau 
que requeresse sua descrição como crítica.
3. Pandemia de coronavírus: A pandemia de COVID-19 se desenvolveu 
rapidamente em 2020, com relatos de várias fatalidades decorrentes da 
COVID-19. A administração da Sociedade segue acompanhando a evolu-
ção do cenário da pandemia e avaliando os possíveis impactos na Socieda-
de. No exercício de 2021, a Sociedade não sofreu impactos em virtude da  
COVID-19, e não vislumbra, nesse momento, impactos significativos futuros.

4. Despesas por natureza:
a) Despesas administrativas: Exercícios findos em 31 de dezembro de

2021 2020
Pessoal (i) (2.282) (6.683)
Serviços de terceiros (19) (1.176)
Material de consumo - (1.672)
Depreciação e amortização (200) (1.149)
Outras (4) (311)
Total (2.505) (10.991)
(i) Redução refere-se basicamente a mudança de alocação das despesas 
administrativas para alocação nos projetos de pesquisa e desenvolvimento. 
Em 2021, a Sociedade remunera um de seus diretores e, dessa maneira, 
ainda possui despesas administrativas com pessoal. Em 2021 as despesas 
foram alocadas nos projetos de pesquisa e desenvolvimento, com isso, hou-
ve uma redução nas despesas de serviço de terceiros, material de consumo, 
depreciação e outras. b) Despesas com estudos e pesquisas: Conforme 
informado na nota 1, a Sociedade tem por objetivo o desenvolvimento de 
patentes minerárias, siderúrgicas e industriais em geral. As despesas com 
estudos e pesquisas referem-se aos gastos realizados para tais finalidades 
e para os quais não existe evidências de geração de benefícios econômicos 
para a Sociedade. A variação entre os períodos de 2021 e 2020, referem-se, 
a alocação das despesas administrativas para projetos de pesquisa e desen-
volvimento de novos projetos a serem implementadas no processamento a 
seco de minério de ferro e outros produtos.

Exercícios findos em 31 de dezembro de
2021 2020

Pessoal (10.841) (4.703)
Serviços de terceiros (9.724) (1.866)
Material de consumo (20.664) (10.055)
Depreciação e amortização (1.293) -
Viagens (663) (66)
Impostos (444) (5)
Outras (1.780) (631)
Total (45.409) (17.326)
5. Resultado financeiro:

Exercícios findos em 31 de dezembro de
2021 2020

Despesas financeiras
Juros de mora (8) (4)
Tarifa bancária (15) (8)
Variação cambial passiva (469) -
Outros (55) (46)

(546) (58)
Receitas financeiras

Rendimentos de aplicações financeiras               195 64
Variação cambial ativa 279 141
Descontos obtidos - 13

474 218
Resultado financeiro, líquido (73) 160
6. Caixa e equivalentes de caixa:

31 de dezembro de
2021 2020

Caixa e bancos 101 51
Aplicações financeiras 3.268 5.701

Total 3.369 5.752
Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos 
líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em investimen-
to com risco insignificante de alteração de valor. Os saldos de aplicações 
financeiras em 31 de dezembro de 2021 referem-se a aplicações de Certi-
ficados de Depósitos Bancários (CDB) no montante de R$ 3.268 (R$ 5.701 
em 2020), prontamente conversíveis em caixa, sendo indexadas à taxa dos 
certificados de depósito interbancário (“taxa DI” ou “CDI”).
7. Estoques: No ano de 2021 a Sociedade efetuou a compra de diversos 
insumos para construção de separadores magnéticos, são eles: imãs, eixo 
de rolo magnético, coifa, entre outros materiais.

31 de dezembro  
de 2021

31 de dezembro 
de 2020

Estoque de material de consumo (Almoxarifado)     7.739 127
Estoque de matéria-prima 28.116 -
Estoque de material importado 754 -

Total 36.610 127
Política contábil: Os estoques são apresentados pelo menor valor entre 
custo e valor realizável líquido. Os custos de produção são determinados 
pelos custos fixos e variáveis, direta e indiretamente atribuídos à produção, 
mensurados pelo método de custo médio. Estimativa de perdas com esto-
ques obsoletos ou de baixa movimentação é reconhecida.
8. Tributos a recuperar:

31 de dezembro de
2021 2020

PIS e COFINS 867 1.189
ICMS 167 -
Outros 44 18

Total 1.078 1.207
Circulante 273 842
Não circulante 805 365

Total 1.078 1.207
Os saldos relativos a créditos de contribuições federais brasileiras (PIS e 
COFINS) são derivados da aquisição de bens.

Política contábil: Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de 
aquisição ou construção, líquido da depreciação acumulada e perdas por re-
dução do valor recuperável. Os ativos imobilizados são depreciados pelo mé-
todo linear, com base na vida útil estimada, a partir da data em que os ativos 
estão disponíveis para serem utilizados no uso pretendido. A exceção são os 
terrenos que não são depreciados. As vidas úteis estimadas são as seguintes:

Vida útil
Imóveis 15 a 50 anos
Instalações 8 a 50 anos
Equipamentos 3 a 33 anos
Outros 3 a 44 anos
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados a cada exercício 
social e ajustados, se necessário. Os gastos relevantes com manutenção 
de áreas industriais e de ativo relevantes, incluindo peças para reposição, 
serviços de montagens, entre outros, são registrados no ativo imobilizado e 
depreciados durante o período de benefícios desta manutenção até a pró-
xima parada. Para os ativos imobilizados, quando há indicação de redução 
ao valor recuperável, diretamente atribuída a um ativo, é identificado o me-
nor grupo de ativos para os quais existam fluxos de caixa separadamente 
identificável (“unidade geradora de caixa” ou “UGC”) e é realizado o teste de 
impairment para identificar o valor recuperável desses ativos agrupados. Se 
identificada à necessidade de ajuste, o mesmo é apropriado a cada ativo da 
unidade geradora de caixa. O valor recuperável é maior entre o valor em uso 
e o valor justo menos custos para venda.
10. Patrimônio líquido (Passivo a Descoberto): Capital social - Em 31 
de dezembro de 2021 o capital social é de R$ 79.303 (R$ 54.753 em 2020), 
correspondendo a 150.160.627 ações (103.674.826 em 2020), ordinárias e 
nominativas, totalmente integralizadas e sem valor nominal. A New Steel de-
tém 100% do capital social da Sociedade. Em 2021, a Sociedade recebeu de 
sua acionista New Steel, como adiantamento para futuro aumento de capital 
- AFAC, o montante de R$ 80.892, dos quais foram capitalizados R$ 24.550, 
com emissão de 46.485.801 novas ações ordinárias.
11. Partes relacionadas: Adiantamento de clientes - Partes relacionadas 
- A Sociedade celebrou um contrato com a Vale para o fornecimento de blocos 
de separadores magnéticos, peças sobressalentes, bem como a prestação 
de serviços de supervisão de montagem, acompanhamento do comissiona-
mento e da operação assistida, e treinamento para a equipe operacional. Em 
2021 a Sociedade recebeu um adiantamento no valor de R$ 8.815 (R$ 7.869 
em 2020), referente a continuidade da fase 1 do contrato, que engloba o for-
necimento de documentos de engenharia e 14 blocos para a montagem de 
4 separadores por bloco, além da aquisição de insumos para construção dos 
separadores magnéticos. Adiantamento para futuro aumento de capital - 
Em 2021, a Sociedade recebeu de sua controladora New Steel o montante 
de R$ 80.892 (R$ 27.000 em 2020) como adiantamento para futuro aumento 
de capital. O montante de R$ 24.550 foi integralizado, conforme apresentado 
na demonstração das mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto) 
durante o ano, ficando um saldo de R$ 56.342 em aberto em 31 de dezembro 
de 2021. Em janeiro de 2022 (evento subsequente), a Sociedade recebeu o 
montante de R$ 95.000 a título de adiantamento para futuro aumento de capi-
tal a ser capitalizado na primeira Assembleia Geral Extraordinária do ano de 
2022. Remuneração do pessoal-chave da administração - A remuneração 
chave dos administradores da Sociedade foi paga pela sua controladora final 
Vale e pela Sociedade. Não há remuneração baseada em ações da própria 
Sociedade e incentivos de longo prazo.
12. Classificação dos instrumentos financeiros:

Custo amortizado
31 de dezembro de

2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 3.369 5.752

Total dos ativos financeiros 3.369 5.752
Fornecedores 11.383 6.059
Adiantamento para futuro aumento de capital 56.342 -

Total de passivos financeiros 67.725 6.059
Política contábil: A Sociedade classifica os ativos financeiros com base no 
seu modelo de negócios para o gerenciamento dos ativos e nas característi-
cas dos fluxos de caixa contratuais desses ativos. Os ativos financeiros são 
classificados como subsequentemente mensurados ao valor justo por meio do 
resultado a menos que certas condições sejam atendidas que permitam uma 
mensuração subsequente ao valor justo por meio de outros resultados abran-
gentes ou pelo custo amortizado. Os passivos financeiros são reconhecidos 
inicialmente ao valor justo e classificados como subsequentemente mensura-
dos ao custo amortizado e atualizados pelo método da taxa de juros efetivos.
13. Gestão de riscos: a) Gestão de risco de liquidez e capital - A Socie-
dade monitora as previsões de fluxo de caixa para assegurar a liquidez de 
curto prazo e possibilitar maior eficiência da gestão do caixa, em linha com o 
foco estratégico na redução do custo de capital e estabelecer uma estrutura 
de capital que assegure a continuidade dos seus negócios no longo prazo. b) 
Gestão de risco de crédito - A exposição da Sociedade ao risco de crédito 
decorre de recebíveis em transações comerciais e investimentos financeiros. 
O processo de gestão de risco de crédito fornece uma estrutura para avaliar e 
gerir o risco de crédito das contrapartes e para manter o risco da Sociedade em 
um nível aceitável. (i) Gestão de risco de crédito de investimentos financeiros 
- Para gerenciar a exposição de crédito originada por aplicações financeiras, 
a Sociedade controla a diversificação de sua carteira e monitora diferentes in-
dicadores de solvência e liquidez das diferentes contrapartes que foram apro-
vadas para negociação. c) Gestão de risco de mercado - A Sociedade está 
exposta a diversos fatores de risco de mercado que podem impactar seu fluxo 
de caixa. Considerando a natureza dos negócios e operações da Sociedade, 
os principais fatores de risco de mercado aos quais a Sociedade está exposta 
são: risco da taxa de câmbio, risco da taxa de juros e risco de preços de pro-
dutos e insumos. A avaliação do potencial impacto, oriundo da volatilidade dos 
fatores de risco e suas correlações, é realizada periodicamente para apoiar o 
processo de tomada de decisão a respeito da estratégia de gestão do risco.

MEMBROS DA DIRETORIA E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Diretores

Victor Pereira Padula - Diretor Presidente
João Sichieri Moura - Diretor

Mauro Fumio Yamamoto -  Diretor
Responsáveis Técnicos

Flavio Ferreira - Contador - CRC-RJ 085525/O-0
Cecília Fernandes Albuquerque - Gerente de Controladoria

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas
Centro Tecnológico Soluções Sustentáveis S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Centro Tecnológico Soluções Sustentáveis S.A. (“Socie-
dade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto) e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis 
significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Centro Tecnoló-
gico Soluções Sustentáveis S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa-
bilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Responsabilidades da diretoria pelas demonstrações financeiras: A diretoria da Sociedade é responsá-
vel pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações financeiras, a diretoria é responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e 
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a diretoria pretenda liquidar 
a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Se-
gurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 

distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi-
nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Sociedade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razo-
abilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela diretoria. • Concluímos sobre a adequação 
do uso, pela diretoria, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamenta-
das nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estru-
tura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com a diretoria a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos 
de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos 
controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2022
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Patricio Marques Roche
Contador
CRC 1RJ081115/O-4

9. Imobilizado:
Terrenos Imóveis Instalações Equipamentos Outros Imobilizado em curso Total

Saldo em 31 de dezembro de 2019 3.230 4.499 765 4.933 1.393 6.603 21.423
Adições - - - - - 10.531 10.531
Baixas (i) - - (1) (2) (4) (7.380) (7.387)
Depreciação - (168) (71) (694) (216) - (1.149)
Transferências (591) 633 834 1.879 (172) (2.583) -
Total 2.639 4.964 1.527 6.116 1.001 7.171 23.418
Custo 2.639 5.859 2.610 7.932 1.562 7.171 27.773
Depreciação acumulada - (895) (1.083) (1.816) (561) - (4.355)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 2.639 4.964 1.527 6.116 1.001 7.171 23.418
Adições - - - - - 12.158 12.158
Baixas (i) - - - (437) - (2.551) (2.988)
Depreciação - (205) (217) (753) (318) - (1.493)
Transferências 592 (584) 72 5.216 826 (6.122) -
Total 3.231 4.175 1.382 10.142 1.509 10.656 31.095
Custo 3.231 5.276 2.690 12.645 2.393 10.656 36.891
Depreciação acumulada - (1.101) (1.308) (2.503) (884) - (5.796)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 3.231 4.175 1.382 10.142 1.509 10.656 31.095
(i) As baixas realizadas referem-se a projetos que foram avaliados e que não apresentam expectativa de benefícios econômicos futuros.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
Em milhares de reais

Exercícios findos em  
31 de dezembro de

2021 2020
Prejuízo do exercício (53.856) (35.357)

Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente (53.856) (35.357)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
(Passivo a Descoberto) Em milhares de reais

Capital 
social

Prejuízos 
acumulados

Patrimônio 
Líquido 

(Passivo a 
descoberto)

Saldo em 31 de dezembro de 2019 18.000 (4.681) 13.319
Prejuízo do exercício - (35.357) (35.357)
Transações com acionistas 
Aumento de capital 36.753 - 36.753
Saldo em 31 de dezembro de 2020 54.753 (40.038) 14.715
Prejuízo do exercício - (53.856) (53.856)
Transações com acionistas 
Aumento de capital 24.550 - 24.550
Saldo em 31 de dezembro de 2021 79.303 (93.894) (14.591)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
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BC: 11,2 milhões de pessoas e 
empresas têm saldos a resgatar

PEC para reduzir impostos  
não terá impacto nos ratings

A nova Proposta de 
Emenda Constitu-
cional (PEC), que 

permite que os governos 
estaduais e federal reduzam 
os impostos sobre os com-
bustíveis em 2022 e 2023 
sem compensação fiscal de-
ve ter impacto negativo nos 
fluxos de caixa dos emisso-
res brasileiros do setor de 
açúcar e etanol. A observa-
ção está no relatório da Fi-
tch Ratings publicado nesta 
terça-feira. No entanto, não 
é esperado que haja im-
pacto nos ratings, uma vez 
que o setor deve continuar 
beneficiando-se dos espera-
dos altos preços do açúcar e 
do etanol.

Em 3 de fevereiro de 

2022, o deputado federal, 
Christino Áureo, aliado do 
governo federal, apresen-
tou à Câmara dos Deputa-
dos uma PEC, propondo 
aos governos estaduais e 
federal uma flexibilização 
para reduzir e/ou eliminar 
impostos sobre todos os 
combustíveis em 2022 e 
2023, sem qualquer com-
pensação fiscal, seja na for-
ma de redução de despesas 
ou de aumento de outros 
impostos. De acordo com 
a proposta, estão incluídos 
gasolina, diesel e etanol. 
Segundo a Fitch, embora os 
ratings dos emissores brasi-
leiros do setor de açúcar e 
etanol não sejam afetados, 
os cortes de impostos sobre 

os preços da gasolina e do 
etanol seriam negativos pa-
ra seus fluxos de caixa. Os 
impostos federais sobre a 
gasolina são mais altos do 
que os que incidem sobre o 
etanol, e a gasolina comer-
cializada na bomba no Bra-
sil contém 73% de gasolina 
e 27% de etanol anidro. 

“Supondo que os impos-
tos federais sobre a gasolina 
na refinaria e sobre o etanol 
anidro na usina sejam redu-
zidos a zero, a redução dos 
preços da gasolina na bomba 
reduziria o preço líquido de 
impostos do etanol hidrata-
do nas usinas, para manter 
inalterada a paridade de pre-
ços entre ambos na bomba”, 
destaca o relatório.

Inflação foi mais alta para famílias de renda muito baixa

O Instituto de Pes-
quisa Econômica 
Aplicada (Ipea) 

divulgou nesta terça-feira 
dados de janeiro do Indi-
cador Ipea de Inflação por 
Faixa de Renda, que apon-
tam para uma nova desa-
celeração inflacionária para 
todas as faixas de renda. As 
famílias de renda alta regis-
traram a menor taxa de in-
flação no período (0,34%). 
O segmento que apresen-

tou a maior inflação em 
janeiro deste ano foi o das 
famílias com renda muito 
baixa (0,63%).

“Na comparação com 
janeiro do ano passado, 
houve alta da inflação para 
todas as faixas, sendo que 
o impacto foi maior para 
classe de renda mais bai-
xa, cuja inflação em janeiro 
deste ano (0,63%) foi o tri-
plo da apontada em janeiro 
de 2021 (0,21%)”, compa-

rou ainda a pesquisadora 
do Ipea Maria Andreia La-
meiras, autora do indicador 
mensal.

No acumulado em 12 
meses, as famílias de renda 
média baixa tiveram a maior 
alta inflacionária, uma taxa 
de 10,8%, um pouco su-
perior à registrada pela fai-
xa de renda muito baixa 
(10,5%) e acima da faixa de 
renda alta (9,6%).

Em janeiro, na análise 

dos dados desagregados, 
enquanto todos os grupos 
de bens e serviços pressio-
naram a inflação das duas 
classes de renda mais baixas, 
o grupo transporte trouxe 
alívio inflacionário para as 
demais faixas. Apesar do 
grupo alimentos e bebidas 
ser o principal foco da in-
flação para todas as classes, 
o impacto segue mais inten-
so para as famílias da faixa 
muito baixa (com renda do-

miciliar menor que R$ 1,8 
mil).

Mesmo diante das de-
flações da energia (menos 
1,1%), do gás de botijão 
(menos 0,73%) e da gaso-
lina (menos 1,1%), os rea-
justes dos aluguéis (1,5%) 
e das tarifas de ônibus ur-
bano (0,22%), intermunici-
pal (0,56%) e interestadual 
(1,6%) resultaram em im-
pactos inflacionários para 
as famílias de menor renda, 

nos grupos de habitação e 
transporte.

No caso das famílias da 
faixa mais alta (com renda 
domiciliar maior que R$ 
17,76 mil), o aumento dos 
serviços de recreação, co-
mo pacote turístico (2,7%), 
hospedagem (2,0%) e cine-
ma (1,9%) foram os princi-
pais responsáveis pela con-
tribuição positiva exercida 
pelo grupo despesas pesso-
ais, em janeiro deste ano.

O sistema que bus-
ca valores es-
quecidos em ins-

tituições financeiras está 
recebendo milhões de vi-
sitas como já se esperava. 
Segundo o Banco Central, 
cerca de 60 milhões de pes-
soas físicas e empresas já fi-
zeram consultas ao sistema.

Desde a abertura do site, 
na noite de domingo (13), 
até as 12h desta terça-feira 
(15), 59.964.368 consultas 
foram registradas no site. 
Segundo a agência Brasil, 
desse total, 58.806.854 con-
sultas foram feitas por pes-
soas físicas e 1.157.514, por 
pessoas jurídicas. De acor-
do com o BC, 11.223.617 

(18,72%) resultaram em 
saldos a resgatar, dos quais 
11.001.451 se referem a 
pessoas físicas e 222.166 a 
empresas.

A consulta pode ser fei-
ta por qualquer cidadão ou 
empresa em qualquer ho-
rário. No entanto, caso o 
sistema informe recursos a 
receber, os usuários foram 
divididos em três grupos, 
baseados na data de nasci-
mento ou na data de funda-
ção da empresa.

Quem nasceu antes de 
1968 ou abriu a empresa 
antes desse ano poderá co-
nhecer o saldo residual e 
pedir o resgate entre 7 e 11 
de março, no mesmo site. A 

própria página informará o 
horário e a data para pedir o 
saque. Caso o usuário per-
ca o horário, haverá repes-
cagem no sábado seguinte, 
em 12 de março, das 4h às 
24h.

Para pessoas nascidas en-
tre 1968 e 1983, ou empre-
sas fundadas nesse período, 
o prazo será de 14 a 18 de 
março, com repescagem em 
19 de março. Quem nasceu 
a partir de 1984, ou abriu 
empresa nesse ano, tem 
prazo de 21 a 25 de março, 
com repescagem em 26 de 
março. As repescagens tam-
bém ocorrerão aos sábados 
no mesmo horário, das 4h 
às 24h.
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SIGABAM – SINDICATO DOS GARÇONS, BARMEN E
MAITRES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES 
GESTAO 2022/2026

No dia quatorze de fevereiro de dois mil e vinte e dois, (14/02/2022) foram 
realizadas no SIGABAM – SINDICATO DOS GARÇONS, BARMEN E MAI-
TRES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sito à Rua Visconde de Inhaúma, 
134 – sala 930 – centro – Rio de Janeiro/RJ., nos termos do Estatuto Social, e
em conformidade com o Edital de Convocação, publicado no jornal Monitor 
Mercantil, página 5, do dia 08 de janeiro de 2022, Eleições, tendo sido 
eleitos com quórum legal, os seguintes associados para comporem os seus 
órgãos de administração e representação: DIRETORIA EFETIVA: NILMA PA-
TRICIO COSTA - Presidenta, JOSÉ SOARES TEIXEIRA – Vice Presidente, 
RAIMUNDO ANTONIO LIMA - Secretário, ANTONIO FRANCISCO DOS AN-
JOS FILHO - Tesoureiro, ANTONIO ALVES FARIAS – Diretor Jurídico; DIRE-
TORIA SUPLENTE: TADEU DE ARAUJO MORAIS e ANTÔNIO OSVALDO 
FARIAS CARVALHO; CONSELHO FISCAL EFETIVO: JOSÉ HUMBERTO 
ALVES MOREIRA, AMARILDO AMARO DA SILVA e AFONSO SILVA CAR-
VALHO; CONSELHO FISCAL SUPLENTE: WALDIR FERREIRA DA SILVA 
e CARLOS JOSÉ BARROS DE SOUSA; DELEGADOS NO CONSELHO 
DE REPRESENTANTES NA FEDERAÇÃO, EFETIVOS: ANTONIO FRAN-
CISCO DOS ANJOS FILHO e NILMA PATRICIO COSTA; DELEGADO NO 
CONSELHO DE REPRESENTANTES NA FEDERAÇÃO, SUPLENTES: 
JOSÉ SOARES TEIXEIRA e RAIMUNDO ANTONIO LIMA DIRETORES DE 
BASE: ADAUTO ENEAS XIMENES DO PRADO, SUELI SANTOS DE SOU-
ZA, ROSALVO BARBOSA FIGUEIREDO, RENATO CARDOSO DE OLIVEI-
RA, MARIA DAS DORES DE SOUSA VIANA, SHIRLEY OLIVEIRA DA SILVA 
e ODIMAR RIBEIRO SARDINHA. Os trabalhos de efetivação e apuração 
transcorreram em ordem e não foram apresentados qualquer protesto ou re-
curso. Cumpridas assim rodas as formalidades legais, os componentes dos 
aludidos órgãos serão empossados no dia 01 de maio de 2022, com mandato 
vigente até 30 de abril de 2026. Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2022.

Antônio Francisco dos Anjos Filho - presidente

                                                                                                                                              

BALI DO OCIDENTE PRODUÇÕES LTDA 
CNPJ: 05.694.016/0001-65

COMUNICADO
Comunicamos para fins de apresentação e arquivamento na Junta Comer-
cial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA, que no dia primeiro de Fe-
vereiro de dois mil e vinte e dois, a empresa BALI DO OCIDENTE PRO-
DUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.694.016/0001-65, com 
seu Contrato Social registrado na JUCERJA em 12/05/2005 sob o NIRE n. 
33.2.0712799-6, estabelecida nesta Cidade, na Rua Alberto Ribeiro, 29, 
casa 3, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.460-250, seu sócio 
Pedro Bial, representando a totalidade de seu Capital Social, que delibe-
raram sobre a redução de seu Capital Social de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), totalmente integralizado em 
moeda corrente nacional do País, por entenderem ser excessivo para a 
execução de seu objeto social. Rio de Janeiro, 14 de Fevereiro de 2022.

Após disparada do preço do  
petróleo Ibovespa sobe menos
Mas alta dos papéis do BB impulsionam ações do setor

Nesta terça-fei-
ra, o Ibovespa 
mostrou que 

pode andar sem a ajuda das 
commodities, que caíram 
no mercado internacional 
e puxaram Petrobras e Va-
le na bolsa brasileira. Mas 
se o índice resistiu à queda 
das principais blue chips, 
por outro lado o dia nega-
tivo das ações de maior pe-
so fez com que o Ibovespa 
subisse menos que seus pa-
res internacionais, explicou 
o economista Alexsandro 
Nishimura, head de con-
teúdo e sócio da BRA.  O 
Ibovespa fechou marcando 
114.713,57 pontos, após 
abrir a 113.905,44.

Um dia depois de ter ba-
tido quase os US$ 100, o 
preço do petróleo desabou 

“frente ao esfriamento dos 
temores de invasão russa 
no país vizinho, enquanto o 
minério de ferro despencou 
8,9% na bolsa chinesa de 
Qingdao, diante do endure-
cimento de medidas de Pe-
quim sobre especuladores 
do metal”.

O economista destacou 
a alta dos papéis do Banco 
do Brasil nesta terça-feira 
que subiram fortemente e 
impulsionaram as ações do 
setor, após a companhia 
divulgar os números do 
quarto trimestre de 2021, 
apresentando lucro líquido 
ajustado de R$ 5,93 bilhões, 
alta de 60,5% ante o mesmo 
período de 2020.

O BB conseguiu lucro 
recorde ao registrar ganhos 
de R$ 21 bilhões, com alta 

de 51,4% em relação ao ano 
anterior. O resultado do 
ano passado também supe-
ra a marca histórica anterior 
da instituição, de R$ 17,8 
bilhões, registrada em 2019. 
O balanço surpreendeu os 
analistas.

A instituição disse que 
projeta número ainda maior 
em 2022, entre R$ 23 bi-
lhões e R$ 26 bilhões, de 
acordo com estimativas 
divulgadas com seu balan-
ço. Para o crédito, a pre-
visão é de crescimento de 
8% a 12%, menos dos que 
os 17% reportados no ano 
passado. Nos empréstimos 
para pessoa física, a estima-
tiva é de expansão de 10% 
a 14% em 2022, enquanto 
nas empresas o ritmo deve 
ser menor (3% a 7%). No 

segmento do agronegócios, 
o crescimento previsto é de 
10% a 14%. 

O BB projeta despesas 
entre R$ 13 bilhões e R$ 
16 bilhões com provisões 
para devedores duvidosos 
em 2022. As receitas com 
prestação de serviços de-
vem ter expansão de 4% a 
8% em 2022, após soma-
rem R$ 29,3 bilhões no ano 
passado.

Em Nova York a aversão 
ao risco diminuiu e o dólar 
caiu, após relatos de que a 
Rússia estaria retirando par-
te das tropas na fronteira 
com a Ucrânia, deixando de 
lado a inflação ao produtor 
americano, que subiu aci-
ma do esperado (+1% em 
janeiro, ante consenso de 
+0,50%).

Mudar regras para 
conversão de recebíveis 
em títulos mobiliários

O Projeto de Lei 
3753/21 institui o 
marco legal da se-

curitização, prática financei-
ra que permite a conversão 
de créditos em títulos mo-
biliários negociáveis junto a 
investidores – os certifica-
dos de recebíveis. O texto 
em análise na Câmara dos 
Deputados altera a Lei do 
Sistema de Financiamento 
Imobiliário.

“Pretende-se com a pro-
posta a criação de um arca-
bouço legal de uniformização 
das regras sobre a securitiza-
ção e a consolidação da legis-
lação sobre certificados de 
recebíveis”, afirmou o autor, 
deputado Marcos Pereira 
(Republicanos-SP).

Segundo ele, a Lei 
9.514/97, “norma ampla-
mente utilizada e consolida-
da”, será ampliada para con-
templar diversas espécies de 
certificados de recebíveis, 
como os do agronegócio, 
de estatais, financeiros, co-
merciais, educacionais, judi-

ciais e até “verdes”, aqueles 
ligados a iniciativas com im-
pactos ambientais positivos.

A proposta determina ain-
da que caberá à Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) 
definir condições para emis-
são dos certificados de rece-
bíveis, bem como regras para 
registro e funcionamento das 
empresas que atuarão nesse 
mercado.

Para Marcos Pereira, o 
texto, com ajustes na técni-
ca legislativa, parte de uma 
iniciativa original do presi-
dente da Comissão Especial 
de Precatórios do Conselho 
Federal da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB), 
Eduardo de Souza Gouvêa.

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícias, o projeto 
tramita em caráter conclu-
sivo e será analisado pelas 
comissões Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria, 
Comércio e Serviços; de 
Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

Aumenta a venda de veículos 
de nova energia na China

As vendas de veícu-
los de nova energia 
(NEVs) na China au-

mentaram em janeiro, mos-
traram dados da Associação 
Chinesa de Automóveis de 
Passageiros. O mercado ga-
nhou força antes do feriado 
do Ano Novo chinês, Apro-
ximadamente 347 mil NEVs 
foram vendidos na China no 
mês passado, saltando 132% 
em termos anuais, mas com 
uma queda de 27% em rela-
ção ao mês anterior, mostra-
ram os dados.

A produção de NEVs na 
China aumentou 141% ano a 
ano, atingindo 428 mil unida-
des durante o período. Os fa-
bricantes chineses de NEVs 
reportaram números expres-
sivos no atacado em janeiro, 
com 11 reportando cifras aci-

ma de 10 mil unidades.
A montadora chinesa 

BYD relatou uma venda por 
atacado de 93.101 unidades 
no mês passado, seguida por 
59.845 unidades da Tesla 
China, de acordo com os da-
dos da associação.

Em janeiro, as vendas 
de NEVs foram fracas nos 
primeiros 10 dias devido 
às entregas concentra-
das no final de 2021, mas 
mostraram sinais claros de 
recuperação na segunda 
e terceira semanas, infor-
mou a associação.

Já as vendas de carros de 
passageiros caíram na Chi-
na no mês passado ante um 
ano atrás, anunciou a Asso-
ciação Chinesa de Carros de 
Passageiros (CPCA, na sigla 
em inglês). 
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VALE ÓLEO E GÁS S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME nº 04.899.355/0001-15 - NIRE nº 33.3.0029076-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022

1. Data, Hora e Local: No dia 01 de fevereiro de 2022, às 10:00 horas, 
foi realizada a assembleia geral extraordinária da Vale Óleo e Gás S.A. 
(“VOG” ou “Companhia”), de forma exclusivamente digital, por meio de 
conferência eletrônica, nos termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei 
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). 
2. Convocação, Presença e Quórum: Dispensadas as formalidades de 
convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei das Sociedades 
por Ações, tendo em vista a presença da única acionista representando a 
totalidade do capital social da Companhia, qual seja, a Vale S.A., neste ato 
representada por seu procurador, Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, 
que cumpre orientação de voto proferida pelos Diretores Executivos da 
Vale, Sr. Luciano Siani Pires, e Sra. Marina Barrenne de Artagão Quental, 
conforme Decisão de Diretores Executivos em Conjunto (“DEC”) nº 023 
de 01 de fevereiro de 2022. Verificado, portanto, quórum suficiente para 
a instalação desta assembleia geral e para as deliberações das matérias 
constantes da ordem do dia. 3. Mesa: Sr. João Barbosa Campbell Penna 
– Presidente; e Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis – Secretário. 
4. Ordem do Dia: Exame, discussão e, se for o caso, aprovação: (i) da 
eleição de membro da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações: Instalada 
a assembleia na forma digital, por meio de conferência eletrônica, foram 
deliberadas e aprovadas as seguintes matérias, pela única acionista, 
sem qualquer ressalva. 5.1 A lavratura desta ata sob a forma de sumário 
dos fatos ocorridos, como faculta o parágrafo 1º, do artigo 130 da Lei nº 
6.404/76, ficando o secretário encarregado de emitir tantas cópias quantas 
forem necessárias ao fiel cumprimento das disposições legais em vigor; 5.2 
A Assembleia tomou conhecimento da renúncia, ocorrida em 31 de janeiro 
de 2022, do Sr. Fabiano de Carvalho Filho ao cargo de Diretor, a quem 
foram consignados votos de agradecimentos pelos relevantes serviços 
prestados à Companhia; 5.3 A eleição do Sr. Alexandre Elgarten Rocha, 
brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 
9368612, expedida pelo IFP/RJ inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob nº 038.097.297-28, com endereço 
na Avenida Boa Viagem, nº 5366, apartamento 801, município de Recife, 
estado de Pernambuco, CEP 51.030-000, para o cargo de Diretor da 
Companhia em substituição ao Sr. Fabiano de Carvalho Filho que renunciou 
ao referido cargo; 5.4 O Diretor ora eleito, que cumprirá o restante do prazo 
de mandato de seu predecessor, tal seja, até 18 de janeiro de 2025, tomará 
posse mediante assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, cuja 
cópia está disposta nesta ata como Anexo I, ocasião em que declarará que 
cumprem todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei das Sociedades 
por Ações para sua investidura como membros da Diretoria da Companhia. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os 
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma sumária dos 
fatos ocorridos, conforme disposto no artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das 
Sociedades por Ações. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme, 
aprovada e assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 
2022. Assinaturas: Mesa: João Barbosa Campbell Penna - Presidente; 
Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Secretário. Acionista: Vale S.A. 
p.p. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis. JUCERJA em 04/02/2022 sob 
o nº 4756554. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

VALE ÓLEO E GÁS S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME nº 04.899.355/0001-15 - NIRE nº 33.3.0029076-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2022

1. Data, Hora e Local: No dia 19 de janeiro de 2022, às 16:00 horas, foi 
realizada a assembleia geral extraordinária da Vale Óleo e Gás S.A. (“VOG” 
ou “Companhia”), de forma exclusivamente digital, por meio de conferência 
eletrônica, nos termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). 2. Convocação, 
Presença e Quórum: Dispensadas as formalidades de convocação, nos 
termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei das Sociedades por Ações, tendo 
em vista a presença da única acionista representando a totalidade do capital 
social da Companhia, qual seja, a Vale S.A., neste ato representada por seu 
procurador, Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, que cumpre orientação 
de voto proferida pelos Diretores Executivos da Vale, Sr. Luciano Siani Pires, 
e Sra. Marina Barrenne de Artagão Quental, conforme Decisão de Diretores 
Executivos em Conjunto (“DEC”) nº 008 de 14 de janeiro de 2022. Verificado, 
portanto, quórum suficiente para a instalação desta assembleia geral e para 
as deliberações das matérias constantes da ordem do dia. 3. Mesa: Sr. 
João Barbosa Campbell Penna – Presidente; e Sr. Rodrigo Sebollela Duque 
Estrada Regis – Secretário. 4. Ordem do Dia: Exame, discussão e, se for 
o caso, aprovação: (i) da eleição dos membros da Diretoria da Companhia 
com prazo de mandato de 3 anos, contados a partir da data desta 
assembleia. 5. Deliberações: Instalada a assembleia na forma digital, por 
meio de conferência eletrônica, foram deliberadas e aprovadas as seguintes 
matérias, pela única acionista, sem qualquer ressalva. 5.1 A lavratura desta 
ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, como faculta o parágrafo 
1º, do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, ficando o secretário encarregado de 
emitir tantas cópias quantas forem necessárias ao fiel cumprimento das 
disposições legais em vigor; 5.2 a Assembleia tomou conhecimento das 
renúncias ocorridas em 19 de janeiro de 2022 dos Srs. Rodrigo Sebollela 
Duque Estrada Regis e do Sr. João Barbosa Campbell Penna aos cargos 
de, respectivamente, Diretor-Presidente e Diretor, aos quais foram 
consignados votos de agradecimentos pelos relevantes serviços prestados 
à Companhia; 5.3 Eleição do Sr. Michel Gutnik Steinberg, brasileiro, 
divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 10.204.826-1 (SSP/RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 075.623.327-
54, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, na Avenida General San Martin, nº 801, Cobertura, Leblon, 
CEP 22441-015, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, e do 
Sr. Fabiano de Carvalho Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 11.662.350 (SSP/MG) e inscrito no CPF/
ME sob o nº 044.351.486-09, residente e domiciliado na cidade de Nova 
Lima, Estado de Minas Gerais, na Avenida Alpina, nº 439, Vila Alpina, CEP 
34.007-294, para o cargo de Diretor da Companhia, todos com mandato 
unificado de 3 (três) anos contados a partir da data desta assembleia geral. 
5.4 Os Diretores ora eleitos tomam posse de seus cargos mediante a 
assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, cuja 
cópia está disposta nesta ata como Anexo I, ocasião em que declaram que 
cumprem todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei das Sociedades 
por Ações para sua investidura como membros da Diretoria da Companhia. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os 
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma sumária dos 
fatos ocorridos, conforme disposto no artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das 
Sociedades por Ações. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme, 
aprovada e assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 
2022. Assinaturas: Mesa: João Barbosa Campbell Penna - Presidente; 
Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Secretário. Acionista: Vale S.A. 
- p.p. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis. JUCERJA em 26/01/2022 
sob o nº 4740282. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME 12.261.588/0001-16 NIRE 33300294163 Cód. CVM 22160

Edital de 1ª Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados de 
Recebíveis Imobiliários da 13ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Re-
cebíveis Imobiliários da Polo Capital Securitizadora S.A. A Polo Capital Se-
curitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora dos Certificados de 
Recebíveis Imobiliários da 13ª Série de sua 1ª Emissão (“CRI” e “Emissão”, 
respectivamente), com fundamento nos itens 11.1 a 11.4 do Termo de Securi-
tização de Créditos da 13ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis 
Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), convoca os titulares dos 
CRI (“Titulares do CRI”) a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares do 
CRI, a ser realizada em 1ª convocação, no dia 18 de março de 2022, às 10:00, 
de forma exclusivamente presencial, na sede da Emissora, na Avenida Ataulfo 
de Paiva, nº 204, 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, no Município do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar acerca da seguinte Ordem do 
Dia: (i) aprovar o envio pela Emissora de notificação extrajudicial de cobrança 
à KPFR Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A., para que efetue 
o pagamento do saldo devedor em aberto do crédito imobiliário vinculado aos 
CRI; e (ii) aprovar o aporte de recursos ao patrimônio separado vinculado aos 
CRI, pelo Titulares de CRI, proporcionalmente as suas respectivas posições, 
para quitação de despesas com honorários da Pentágono S.A. Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários, referentes ao exercício das suas atribuições 
como agente fiduciário da Emissão, no valor de R$ 96.141,82 (noventa e seis 
mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), e referentes ao 
serviço de custódia da cédula de crédito imobiliário que representa o crédito 
imobiliário vinculado aos CRI, no valor de R$ 28.116,61 (vinte e oito mil, cento 
e dezesseis reais e trinta e sessenta e um centavos); Os Titulares dos CRI 
deverão se apresentar na data, horário e local acima indicados, portando os 
documentos que comprovem sua condição de titular de CRI. Quando pessoas 
físicas, os investidores deverão portar documento de identidade válido com 
foto. Nos casos a seguir descritos, os respectivos documentos deverão ser 
apresentados com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da 
assembleia, ou seja, até às 10:00 do dia 17 de março de 2022: (A) quando se 
tratar de investidor pessoa jurídica: (i) último estatuto ou contrato social consoli-
dado, (ii) documentos societários que comprovem a representação legal do in-
vestidor e (iii) documento de identidade válido com foto do(s) representante(s) 
legal(is); (B) quando se tratar de investidor fundo de investimento: (i) último re-
gulamento consolidado do fundo, (ii) estatuto ou contrato social do seu adminis-
trador ou gestor, conforme o caso, (iii) documentos societários que comprovem 
os poderes de representação em assembleia geral de titulares de certificados 
de recebíveis imobiliários e (iv) documento de identidade válido com foto do(s) 
representante(s) legal(is); e (C) quando se tratar de investidor que se faça re-
presentar por procuração, além dos documentos referidos nos itens anterio-
res, conforme aplicáveis, deverá ser apresentado o instrumento de mandato 
com poderes específicos para representação na assembleia geral objeto desta 
convocação, (i) devidamente assinado, em via física original e com firma reco-
nhecida, na sede da Emissora, cujo endereço foi informado no primeiro pará-
grafo da presente convocação, ou (b) devidamente assinado digitalmente, com 
certificação nos padrões ICP – Brasil. Os documentos acima referidos deverão 
ser enviados para o correio eletrônico ri-securitizadora@polocapital.com, com 
cópia para contencioso@pentagonotrustee.com.br. Para maiores informações, 
poderão ser enviados e-mails para: ri-securitizadora@polocapital.com. Rio de 
Janeiro, 16 de fevereiro de 2022. POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

WESTFAL-LARSEN SHIPPING
DO BRASIL COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA.

CNPJ Nº 30.037.279/0001-49 - NIRE 33.203.261.388
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS

Convidamos os Srs. sócios quotistas para uma reunião a ser realizada no dia 
24 de fevereiro de 2022, na Praça Floriano, nº 55, sala 301, Centro, Rio de 
Janeiro, Capital do Estado do Rio de Janeiro, CEP. 20.031-050, às 9h30m 
em primeira convocação e às 10h00 em segunda e última convocação, para 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Exame e aprovação das 
contas da administração, do balanço patrimonial e do resultado econômico do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021; 2) Ratificação dos atos praticados 
e prorrogação do mandato do Administrador não sócio. Rio de Janeiro, 15 de 
fevereiro de 2022. Nelson Lara dos Reis - Administrador não sócio.

O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, 
PERÍCIAS, INFORMAÇÕES, PESQUISAS E DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 
sediado  na Rua Senador Dantas, 71 – sala 804 - Centro - RJ, 

FAZ SABER, para conhecimento de todos o seguinte: 
ERRATA DA ATA REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL 2022

O Sindicato das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações, 
Pesquisas e de Prestação de Serviços Temporários do Município do 
Rio de Janeiro – SEAPIPEPREST, vem retificar a ATA DE IMPUGNA-
ÇÃO DE CHAPA DO PROCESSO ELEITORAL DE 2022, publicado no 
jornal Monitor Mercantil – no dia 15 de fevereiro de 2022, para dele 
fazer constar a alteraçãoa seguir indicada: Onde se lê na data final: 
&quot;Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2022” leia-se: “Rio de Janei-
ro, 14 de fevereiro de 2022”;. Os demais conteúdos ficam inalterados. 

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2022. 
Wilvandir Cunha Galvão de Lima – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA 
EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DA COOPCOERJ COOPERATIVA DE CON-
SUMO E DO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.

O Presidente da COOPCOERJ COOPERATIVA DE CONSUMO E 
DO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ 
nº 43.487.017/0001-28, Inscrição estadual nº 12.214.820, NIRE nº 
33.4.0005825-9, com sede na Avenida Lúcio Meira nº 330, sala 105, Edi-
fício Comercial Person, Várzea, Teresópolis/RJ, CEP 25953-001, con-
vida a presença de todo o quadro societário composto de (21) vinte e 
um cooperantes para comparecer em sua sede no dia 26/02/2022 com 
primeira chamada as 08:00h, segunda chamada as 09:00h e terceira e 
última chamada as 10:00h para participar da PRIMEIRA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2022, para deliberar e votar seguinte 
pauta: (1) Entrada e/ou saída de associados; (2) Candidatura, eleição 
e posse de cargos vacantes. Teresópolis/RJ, 16 de fevereiro de 2022. 

Rodolfo Brandão Crivella. Diretor Presidente. CPF 952.795.127-53.

Punições envolvendo consignado 
cresceram 137% em 2021

As medidas adminis-
trativas dos bancos 
contra irregulari-

dades na oferta do crédito 
consignado aos consumi-
dores mais do que dobra-
ram no último ano: salta-
ram de 247, em 2020, para 
585, em 2021, um aumento 
de 137% na comparação 
anual. Os dados são resul-
tado da Autorregulação do 
Crédito Consignado, con-
junto de normas fixadas 
pela Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban) e a As-
sociação Brasileira de Ban-
cos (ABBC), que entrou em 
vigor em 2 de janeiro de 
2020.

Igualmente cresceram as 
advertências (de 134, em 
2020, para 245, em 2021) 
e as punições às empresas 
(de 9, em 2020, para 26, em 
2021), que ficaram impedi-
das de atuar em nome dos 
bancos.

Ao longo do ano de 
2021, 245 corresponden-
tes foram advertidos e 26 
foram proibidos perma-
nentemente de oferecer 
crédito consignado em no-
me dos bancos. Só em de-
zembro, 27 novas empre-
sas receberam punições; 
1foi impedida de atuar em 
definitivo. Nos casos em 
que houve reincidência, 
os agentes tiveram suas 
atividades suspensas por 
prazos que variam entre 5 
e 30 dias.

“O rigor com que o se-
tor vem coibindo as ações 
fraudulentas e criminosas 
na oferta e contratação do 
produto demonstra o alto 

grau de firmeza e com-
prometimento dos bancos 
com a transparência e o 
respeito aos direitos dos 
consumidores”, destaca 
Isaac Sidney, presidente da 
Febraban.

“É fundamental que a 
estrita observância à autor-
regulação continue sendo 
perseguida pelos agentes 
do mercado, como forma 
de proteção aos direitos 
dos consumidores. O Con-
signado é uma opção rele-
vante entre as operações de 
crédito e qualquer prática 
irregular a ele relacionada 
deve ser extirpada”, afirma 
Sílvia Scorsato, presidente 
da ABBC.

Desde quando foi esta-
belecida pelos principais 
bancos do país, em janei-
ro de 2020, 832 sanções 
foram aplicadas, 379 cor-
respondentes bancários 
foram advertidos e 179 ti-
veram suas atividades sus-
pensas temporariamente. 
Trinta e cinco correspon-
dentes foram suspensos 
permanentemente e estão 
impedidos de prestar ser-
viços aos bancos.

Falta grave

Pela autorregulação, é 
considerada falta grave 
qualquer forma de capta-
ção ou tratamento inade-
quado ou ilícito dos dados 
pessoais dos consumido-
res sem sua autorização, 
e todos os bancos que 
participam assumem o 
compromisso de adotar as 
melhores práticas relativas 

à proteção e ao tratamen-
to de dados pessoais dos 
clientes.

Os bancos que não en-
cerrarem o relacionamen-
to com os corresponden-
tes suspensos podem ser 
multados pelo Sistema de 
Autorregulação por con-
duta omissiva, cujos va-
lores variam de R$ 45 mil 
até R$ 1 milhão. As multas 
arrecadadas são destinadas 
a projetos de educação fi-
nanceira.

O acompanhamento 
e a aferição das ações ir-
regulares são feitos por 
várias fontes de informa-
ção. Além da quantidade 
de reclamações proceden-
tes registradas nos canais 
internos dos bancos ou 
recebidas pelos Procons, 
pelo Banco Central ou por 
intermédio do Consumi-
dor.gov.br, são avaliadas 
as ações judiciais e os indi-
cadores de uma auditoria 
independente, que leva em 
conta questões de gover-
nança, qualidade do servi-
ço e gestão de dados dos 
clientes.

Participam da Autorre-
gulação 32 instituições fi-
nanceiras que representam 
cerca de 99% do volume 
total da carteira de crédito 
consignado no país.

Outra medida integran-
te do Sistema de Autor-
regulação do Consignado 
é a plataforma Não me 
Pertube, por meio da qual 
os consumidores podem 
proibir que instituições fi-
nanceiras e corresponden-
tes bancários façam con-

tato para oferecer crédito 
consignado.

Entre 2 de janeiro de 
2020 e 2 de fevereiro de 
2022, 2.571.034 solicitações 
de bloqueios de telefone 
para o recebimento de liga-
ções de ofertas indesejadas 
sobre crédito consignado 
foram realizadas. Desse vo-
lume indicado, 2.008.989 
representam solicitações de 
bloqueio feitas pelo consu-
midor para todas as institui-
ções financeiras presentes 
na plataforma.

A maioria dos pedidos de 
bloqueio de telefone partiu 
de consumidores de cidades 
da região Sudeste (53,78%), 
com 1.382.730 queixas. A 
região Sul responde por 
18,04% do total de pedi-
dos (463.922), seguida pelo 
Nordeste (14,25%), com 
366.303 queixas. Centro-
Oeste e Norte respondem 
por 10,59% e 3,34% dos 
pedidos, respectivamente 
(272.231 e 85.848).

O Estado de São Paulo 
lidera os pedidos de blo-
queio no país, com 759.627 
solicitações, seguido por 
Minas Gerais (293.537) e 
Rio de Janeiro (278.811). 
Para fortalecer o “Não me 
Perturbe” e reduzir as re-
clamações de consumido-
res que são importunados 
com ligações indesejadas, 
os bancos se compromete-
ram, a partir de novembro 
de 2021, a rejeitar propostas 
de contratação de consigna-
do encaminhadas por cor-
respondentes em nome de 
consumidores cadastrados 
na plataforma.

Além da Petrobras, 9 
empresas têm contratos 
de venda de gás 

A demanda por gás na-
tural cresceu 6% a 
cada ano nos últimos 

21 anos, com o aumento do 
consumo por parte dos gran-
des clientes, principalmente 
a indústria e as termelétricas. 
Mesmo com o forte cresci-
mento da oferta de produção 
nacional, foi necessário elevar 
as importações para atender 
ao aumento da demanda, in-
formou o gerente executivo 
de Gás e Energia da Petro-
bras, Álvaro Tupiassú, duran-
te apresentação no 2º Brazil 
Gas Summit, que começou 
nesta terça-feira (15) e termi-
na nesta quinta-feira (17). 

“Para atender à alta de-
manda é essencial termos 
fontes flexíveis de suprimen-
to, como importações de 
GNL, importações da Bo-
lívia, na sua parte flexível, e 
fontes de gás não associado”, 
explicou. De acordo com a 
Empresa de Pesquisa Ener-
gética (EPE), a expectativa é 
que o Brasil continue sendo 
um importador estrutural de 
gás no longo prazo. Hoje, já é 
possível observar o aumento 
dos investimentos previstos 
e divulgados por diversos 
agentes para ampliar o su-
primento doméstico com os 
novos terminais de GNL, 
cujas capacidades anunciadas 
somam cerca de 100 milhões 
de m3 por dia de gás adicio-
nal para o mercado brasileiro.

A Petrobras não é a úni-
ca supridora de gás natural 
do país e, com a abertura do 
mercado, a companhia espe-
ra aumento na diversificação 

de fornecedores. Atualmen-
te, nove empresas, além da 
Petrobras possuem contratos 
de venda de gás para distri-
buidoras e consumidores 
livres do país. “A Nova Lei 
do Gás é importante porque 
estimula o mercado aberto e 
competitivo, com novos con-
tratos e novos agentes. A Pe-
trobras segue engajada com 
o estabelecimento de um 
ambiente estruturado e com-
petitivo. A crise internacional 
do gás coloca desafios, mas 
mostra resiliência da abertura 
do mercado”, destacou Alva-
ro, durante a apresentação.

O Brazil Gas Summit é um 
evento que discute o mercado 
de gás natural e energia do pa-
ís. O diretor de Refino e Gás 
Natural da Petrobras, Rodrigo 
Costa, participa do evento nes-
ta quarta-feira (16), às 9 horas. 
Na ocasião, ele abordará os 
destaques do Plano Estratégico 
2022-26 da Petrobras, o Novo 
Mercado de Gás no Brasil e a 
contribuição que a companhia 
tem dado para o desenvolvi-
mento de um mercado cada 
vez mais aberto, competitivo e 
sustentável no país. 

No mesmo dia, às 11h, o 
gerente executivo de Estra-
tégia da companhia, Eduar-
do Bordieri, participará do 
painel sobre oportunidades 
do gás no pré-sal brasileiro. 
Já na quinta-feira (17/2), às 
11h, Viviana Coelho, ge-
rente executiva de Mudança 
Climática da Petrobras, es-
tará presente na sessão que 
discutirá a descarbonização 
no setor de energia no país. 
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