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BC enquadra
fintechs
aos bancos
tradicionais

País continua pelo 2º ano
com inflação de 2 dígitos

72% acham
que inflação vai
aumentar nos
próximos meses

O Banco Central (BC) anunciou nesta sexta-feira que as fintechs (startups do setor financeiro) de maior porte obedecerão a
exigências dos bancos tradicionais
para prevenir riscos para o funcionamento do sistema financeiro.
De acordo com o BC, as normas
entrarão em vigor em janeiro de
2023 e serão implementadas gradualmente até janeiro de 2025.
Com as novas regras, a qualidade do capital mínimo para entrar
em funcionamento das instituições de pagamento, que oferecem
serviços como carteira digital, foi
aumentada. Os requerimentos de
capital são necessários para garantir a segurança financeira da
instituição em situação de estresse
no mercado, quando o volume de
saques aumenta.
O aperto nas obrigações será ampliado proporcionalmente
ao tamanho e à complexidade
das instituições. O BC também
aumentou os requerimentos de
capital para absorção de perdas
em situações de estresse financeiro, adequando as exigências
conforme os riscos de cada tipo
de atividade --de pagamento ou
financeira.
As novas normas atingemstartups de pagamento com forte
crescimento nos últimos anos,
como Nubank, PagSeguro, PicPay e Stone. Segundo o BC, a
oferta de novos serviços financeiros por essas fintechs tornou
necessário o aprimoramento das
regras. Isso porque as instituições de pagamento, aos poucos,
passaram a criar subsidiárias que
exercem atividades semelhantes
às dos bancos. Página 6

IPCA acumulado chega a 10,54%

Nova pesquisa Ipespe, divulgada nesta sexta-feira revela que
72% da população acreditam que
os preços dos produtos e serviços
vão continuar subindo nos próximos meses. Há um mês, eram
63% dos brasileiros. Do total de
entrevistados que acreditam na alta dos preços, 27% apostam que
vai aumentar muito e 45% que vai
aumentar.
Essa pesquisa foi realizada antes
de a Petrobras anunciar um dos
maiores reajustes da história nos
preços dos combustíveis e antes do
IBGE anunciar, nesta sexta-feira,
que o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), que
mede a inflação oficial, registrou
alta de preços de 1,01% em fevereiro deste ano. Com o resultado,
o IPCA acumula taxa de inflação
de 1,56% nos dois primeiros meses do ano. Em 12 meses, o IPCA
acumulado chega a 10,54%.
Também o IBGE divulgou
nesta sexta-feira que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC), que mede a variação da
cesta de compras de famílias com
renda de até cinco salários mínimos, registrou inflação de 1%
em fevereiro deste ano. A taxa é
superior à observada em janeiro
(0,67%) e a maior para um mês de
fevereiro desde 2015 (1,16%).
Importante frisar ainda que o
Índice de Preços dos Supermercados (IPS), calculado pela Associação Paulista dos Supermercados
(Apas)/Fipe, registrou 1,75% de
inflação em fevereiro, acumulando alta de 12,57% nos últimos 12
meses. O índice mensal revela que
o mês de fevereiro foi o último do
ano sem os impactos da guerra na
Ucrânia na economia. O efeito será conhecido a partir de março.

PANDEMIA E
INCERTEZAS
ECONÔMICAS
Não existe uma
fórmula matemática
e muito menos
mágica.
Por Marco
Santos,
página 2

O

Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial, registrou alta
de preços de 1,01% em fevereiro
deste ano. A taxa é superior às
observadas em janeiro deste ano
(0,54%) e em fevereiro do ano
passado (0,86%). Essa é a maior
taxa para um mês de fevereiro
desde 2015 (1,25%). Com o resultado, o IPCA acumula taxa de inflação de 1,56% nos dois primeiros meses do ano. Em 12 meses, o
Os dados foram divulgados nesta
sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em fevereiro, os principais responsáveis pela alta de preços foram educação (5,61%) e alimentação e bebidas (1,28%). No caso da
educação, o que pesou foi o fato
que os reajustes praticados no início do ano letivo, nos cursos regulares, são incorporados ao IPCA
em fevereiro.
“Foi observada uma alta de
6,67% nos cursos regulares, que
incluem os cursos de ensino infantil, médio e superior, por exemplo”, explicou o coordenador da
pesquisa, Pedro Kislanov.
Para os economistas do Banco
Orignal, Marco A. Caruso, Lisan-

dra Barbero e Eduardo Vilarim,
em mais um mês de surpresas
inflacionárias altistas, o resultado, ficou acima tanto das “nossas
expectativas (0,92% m/m) quanto
da mediana do mercado (0,95%
m/m), ressalta a piora do balanço de riscos de curto prazo e traz
um novo viés altista para as nossas projeções. Em razão dos riscos geopolíticos entre Rússia e
Ucrânia, que devem afetar, principalmente, o preço das commodities energéticas e agrícolas, já
havíamos revisado nossas estimavas para 6,2%; com o reajuste
dos combustíveis nessa quinta-feira, nossos números para o
ano já atingem 6,5%. Olhando
para 2023, consideramos um
IPCA que caminha para 4,2%,
absorvendo parte da inércia inflacionária do ano anterior, mas
ainda dentro dos limites da meta
de 3,5% (1.5 p.p para cima e para baixo)”, explicam.
De acordo com os economistas, habitação foi a abertura que
mais se descolou das projeções,
influenciados por altas em encargos e manutenção e artigos de
limpeza.
“Destacamos que os combustíveis domésticos, como gás de cozinha (-0,27%), ajudaram a conter

o avanço do segmento, embora
o reajuste de 16% anunciado pela Petrobras deva pesar negativamente (estimamos um impacto
de 0,1 p.p.) no IPCA de março.
Não deixamos de mencionar o
efeito de alimentos e educação,
embora seus impactos já fossem
esperados diante do IPCA-15 e da
sazonalidade anual dos reajustes
letivos, respectivamente. Apesar
de ter um peso menor, os artigos
de residência também foram, mais
uma vez, uma surpresa (1,76%)
influenciados por altas de mobiliário, roupas de cama e eletrodomésticos”, afirmam.
Para o estrategista-chefe do
Banco Digital Modalmais, Felipe
Sichel, mais uma vez, “enxergamos o IPCA com composição
desfavorável, com fortes pressões
advindas dos bens industriais. Como agravante, as incertezas observadas no mercado externo devem
trazer pressão adicional para o índice via repasse das commodities,
a exemplo do reajuste realizado
pela Petrobras nesta quinta-feira.
A manutenção deste cenário desafiador reforça nossa perspectiva
de elevação de 100bps da Selic na
próxima semana. Nossa projeção
preliminar para o IPCA de março
é de 1,10%”, finalizou.

Combustível caro vai
impactar transporte coletivo

O

reajuste de 24,9% do
óleo diesel nas distribuidoras, anunciado nesta
quinta-feira pela Petrobras, terá
impacto médio de 7,5% no custo
das empresas operadoras de transporte coletivo. Os reajustes acumulados do diesel já aumentaram os
custos do transporte público por
ônibus em 10,6% só este ano. Segundo a Associação Nacional das
Empresas de Transportes Públicos
(NTU), esses aumentos terão que
ser repassados às tarifas caso não
sejam compensados pelo poder
público, porque muitas empresas
de ônibus urbano de todo o país
ficarão impossibilitadas de continuar suas operações, o que afetará
diretamente a vida de 43 milhões
de passageiros que dependem desse serviço todos os dias.
O novo reajuste aumentou a participação do diesel no custo geral
das operadoras do transporte público, de 26,6% para 30,2%; o diesel é o segundo item de custo que

mais pesa no valor da tarifa, depois
da mão de obra. A NTU propõe a
adoção de duas medidas para resolver o problema: em primeiro lugar,
a desoneração de todos os tributos
que incidem sobre o diesel e demais
insumos utilizados pelo transporte
público, que representam, somados,
uma carga tributária de 35,6%, extremamente elevada por incidir sobre um serviço essencial utilizado
principalmente pela população de
menor renda. Em segundo, o uso
da parte que cabe ao Governo Federal, dos resultados gerados pela
Petrobras, para compensar o impacto da alta dos combustíveis para
os consumidores, em especial das
empresas que prestam os serviços
de transporte público.
Nesta sexta-feira, caminhoneiros bloquearam um trecho da BR116 Norte em Feira de Santana,
município a 100 quilômetros de
Salvador (BA). Somente veículos
pequenos, ambulâncias e carros
transportando produtos perecíveis

passavam pelo trecho bloqueado.
O desespero também chegou a
população em geral. Moradores de
Foz do Iguaçu, no Paraná, foram
nesta sexta-feira abastecer seus carros na Argentina e no Paraguai. E
um abaixo-assinado pedindo o fim
do reajuste de preços dos combustíveis e a redução dos valores atuais
foi aberto por um usuário da plataforma Change.org nesta quinta-feira e já tem (até esta sexta-feira)
cerca de 25 mil assinaturas. “É
inadmissível mais um aumento!”,
diz o texto da petição. “E o salário
do trabalhador continua a mesma
coisa! Queremos o fim do reajuste de preços dos combustíveis e a
redução dos valores atuais para a
metade do preço. Exigimos a intervenção na Petrobras já!”, pede.
Nesta sexta-feira, a Justiça Federal no Distrito Federal deu um
prazo de 72 horas para que a Advocacia Geral da União (AGU) e
a Petrobras expliquem o aumento
no valor dos combustíveis.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,0255
R$ 5,2300
R$ 5,5391
R$ 0,8005
R$ 317,00

ÍNDICES
IGP-M

1,83% (fevereiro)
1,82% (janeiro)

IPCA-E
RJ (jun.)
SP (jun.)
Selic
Hot Money

0,69%
0,81%
10,75%
0,63% a.m.
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Ensinamentos da guerra
Por André
Ceciliano

N

o início da pandemia de Covid-19, o mundo
se viu refém da China e da
Índia, maiores produtores
de insumos, medicamentos
e equipamentos médicos do
planeta. Mas o Brasil teve
pelo menos a sorte de contar com os centenários Instituto Butantan e Fiocruz,
que garantiram o envase e
a produção das vacinas no
auge da crise.
Agora, com a guerra na
Ucrânia, vemos o mesmo
acontecer no Brasil em
relação aos fertilizantes,
especialmente os nitrogenados, que têm o gás natural como matéria prima.
Um problema que ameaça
nossa segurança alimentar
e economia. Entretanto, di-

ferentemente do que ocorreu na pandemia, desta vez
não temos a quem recorrer internamente a curto
prazo, já que a Petrobras,
que historicamente vinha
investindo forte no setor,
se retirou em definitivo da
área de fertilizantes, em
2020.
Quarto maior produtor
de grãos do mundo, sendo
o segundo maior exportador, nosso país importa 80% dos fertilizantes
usados na lavoura, sendo
a Rússia o principal fornecedor, respondendo por
cerca de 25% do total. Ou
seja, somos um grande exportador de grãos, mas dependemos completamente
do exterior para plantar.
Poderia ser diferente.
A partir de 2017, seguindo a lógica de “desinvestimento” para reduzir

dívidas e gerar lucro rápido aos acionistas, a Petrobras se desfez de toda
a sua planta industrial de
fertilizantes – em Camaçari (BA), Laranjeira (SE)
e Três Lagoas (MS) – sendo que a última foi repassada em 2020 ao grupo
Acron, de origem… russa. O argumento para se
desfazer desses ativos?
Eles davam prejuízo. Mas
por que então a Rússia se
interessou em comprar?
Obviamente, por uma razão estratégica.
Se a lógica do lucro a
qualquer custo, priorizando apenas o retorno de
curto prazo ao acionista,
em vez dos interesses do
país, existisse em 2006,
quando foi descoberto o
pré-sal, jamais teríamos
feito os investimentos tecnológicos que hoje permi-

tem que o Brasil extraia
óleo de qualidade a um
custo muito baixo no pré-sal da Bacia de Santos
(cerca de U$ 3,5 contra U$
8 do pós-sal).

Reverter a
estratégia de
inserção
passiva na
economia
internacional
Se o Brasil e a Petrobras,
desde os anos 1950, não
tivessem pensado a longo prazo, criado o Centro
de Pesquisas da Petrobras
(Cenpes) e apoiado pesquisas na área de engenharia
e petróleo em instituições
universitárias como a Coppe, não teria obtido a posição de liderança internacional que possui hoje.

Em 2006, não foram
poucos os críticos do investimento da Petrobras no
pré-sal. Felizmente, acabaram não sendo ouvidos, e
graças a isso conseguimos
chegar à autossuficiência
em produção de petróleo.
E só não nos tornamos
também autônomos no refino porque a política de
“desinvestimento” levou a
Petrobras a vender a preço
de banana refinarias próprias.
Hoje, o Brasil exporta
óleo cru e importa derivados a preços proibitivos,
cujo resultado o povo sente na inflação da bomba de
gasolina, do diesel, no preço do gás e nas gôndolas
dos supermercados. Agora,
com a guerra no Leste Europeu e o barril passando
da casa dos US$ 120 (custava US$ 63 em março de

2021), a situação só tende
a piorar.
Que essa experiência,
assim como foi a da pandemia, nos faça reverter a
estratégia de inserção passiva na economia internacional, construindo, com
base nas potencialidades
existentes no país, sistemas
produtivos que nos levem a
uma maior geração de emprego e renda, autonomia
tecnológica e maior segurança alimentar e sanitária.
Isso permitirá que não falte
nem vacina, nem comida,
nem energia e tampouco
os meios necessários para
nos defender das ameaças
e instabilidades externas.
Disso depende nossa soberania e futuro como nação.

rial. A B3 (Bolsa de Valores
de São Paulo), por exemplo, divulga anualmente o
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), que
avalia a sustentabilidade
econômica, ambiental, justiça social e governança
corporativa.
Da mesma forma, os
colaboradores
também
podem contribuir com a
inovação, não só nos locais de trabalho, mas para
sua carreira. Trabalhadores
acostumados a fazer mais
do mesmo e que se apegam
ao sucesso do passado, estão seriamente ameaçados.
Lógico que não existe uma
fórmula mágica. O que se
pode fazer é minimizar os
riscos: fazer uma autoavaliação, entender os feedbacks recebidos e analisar o
que pode ser potencializado e o que pode ser mitigado. Isso traz insumos para
começar a transformação.
Mas, sem consistência, não
há resultado, e é preciso ter
calma e resiliência para al-

cançar os objetivos. Nada
acontece de uma hora para
a outra. O importante é ser
1% melhor a cada dia.
Uma alternativa que as
instituições têm para motivar colaboradores é incentivá-los para que façam
cursos de aperfeiçoamento.
De forma transparente e
com critérios bem definidos, justos e que ofereçam
condições iguais para todos, isso é uma forma de
ajudar os trabalhadores,
que em contrapartida, devolvem tarefas de maior
qualidade. Mas, caso a
organização não ofereça
essa possibilidade, ressalto que a responsabilidade
pela carreira é do próprio
empregado. Não se deve
terceirizar essa responsabilidade. O funcionário é
quem deve perseguir seus
objetivos. Você é a sua empresa. Cuide bem dela.

André Ceciliano é presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (Alerj).

Desafios para inovar no 3º ano de
pandemia e incertezas econômicas
Por Marco Santos

O

setor produtivo
do Brasil começou mais um
ano com incertezas e, ao
mesmo tempo, expectativas de mudanças. Se por
um lado 2022 se iniciou
com a explosão de casos
de Covid-19, ao mesmo
tempo o índice de vacinação contra a doença tem
mostrado eficácia no combate a casos mais graves.
Ainda assim, o histórico
dos quase dois anos de
pandemia gera cautela na
hora de investir e inovar.
Dois estudos de 2021
apontaram para esse cenário ao mesmo tempo incerto, mas com expectativa
de fazer a roda girar. Em
novembro do ano passado, o Índice de Confiança
Empresarial (ICE), medido pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV), apresentou
recuo de 3,3 pontos e ficou em 97 pontos, numa
escala de 0 a 200. Em um

recorte industrial, uma
pesquisa feita pelo Instituto FSB com 500 empresas
de pequeno porte, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI) e também divulgada
em novembro, revelou que
82% inovaram ao menos
uma vez nos últimos três
anos.
Como especialista em
inovação, criatividade e
excelência
operacional,
acredito que precisamos
reconhecer que o momento é complicado, mas que
há alternativas de mudanças nos processos internos
para que as organizações
possam se tornar mais
competitivas. Isso traz a
necessidade de alterações
no mercado de atuação,
no modelo de negócios, ou
mesmo na tecnologia e nos
canais com os quais empresas se comunicam com
seus clientes. A análise sobre as ações a serem tomadas precisa ser cuidadosa e
constante.
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Tanto as empresas quanto os próprios colaboradores podem agir nesse
processo. Por parte dos
gestores, é importante perceber se há um reconhecimento interno sobre a
necessidade da mudança.
Em muitos casos, isso pode acontecer, mas, quando tentam implementar
soluções, isso ocorre sem
método. Falta alinhamento entre objetivos claros,
comunicação eficiente e
execução precisa voltada
para o cliente. Em outras
palavras, as empresas não
são ágeis o suficiente para
mobilizar suas equipes e a
tecnologia necessária para
realizar as transformações.
Não existe uma fórmula
matemática e muito menos
mágica para a inovação.
Porém, existem diversos
métodos para isso, desde
o Kaizen, para revisão de
processos existente, por
exemplo, até um design
thinking, que apoia a elaboração de novos produtos

e serviços.
Além desses métodos,
utilizados por organizações

Não existe
uma fórmula
matemática
e muito
menos
mágica
como Motorola e Google,
é importante que a gestão
empresarial analise aspectos culturais e de sustentabilidade. No primeiro
caso, porque a mudança de
mentalidade é talvez um
dos aspectos mais críticos
a serem alterados. As pessoas podem até falar que
abraçam mudanças, mas é
comum ver poucas instituições com essas atitudes em
suas rotinas e em todos os
processos internos.
Quando me refiro à
sustentabilidade, não falo
apenas do meio ambiente,
mas de forma mais ampla
e completa, como a sustentabilidade social e empresa-
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Na busca por emprego somente 30%
questionam se trabalho é remoto ou não
FATOS &
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Marcos de Oliveira
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O ‘almoço grátis’ do PPI

U

ma das frases prediletas dos neoliberais é que “não
se faz omelete sem quebrar os ovos”. Vamos nos
inspirar nela para dizer: não dá para tratar de preços de
combustíveis sem enterrar o PPI. Enquanto a discussão
ficar em cima da falácia de que os valores devem ser atrelados aos movimentos especulativos nas Bolsas de Londres e Nova York e que o livre mercado cuidará do resto,
o que se fará é ficar enxugando gelo, como ocorre com o
projeto aprovado quinta-feira no Senado, boas intenções
à parte.
A defesa do PPI se disfarça em 2 premissas falsas: a
primeira, de que a Petrobras quebrou quando manteve
preços nacionais no início da década de 2010 – o que muitos, entre eles esta coluna, já demonstraram ser fake news;
a segunda, que a livre concorrência nos levaria ao paraíso.
Difícil é explicar por que os preços sobem para que haja
livre mercado...
A política atual beneficia multinacionais que exportam
– especialmente dos EUA – e empresas importadoras
de controladores pouco conhecidos em troca de apoio
político – e, possivelmente, outras “cositas más” – que
ganham mercado em cima da Petrobras, enquanto os
preços só sobem.
Defender subsídios – como fez o último representante
de Chicago, ministro Paulo Guedes, algo que faria corar
um liberal raiz (que não estivesse em campanha eleitoral)
– pode ser traduzido como transferir dinheiro de todos os
contribuintes para benefícios de uns poucos empresários.
Um absurdo, para não dizer escândalo.
Beneficiados, também, os poucos milhares de acionistas
da Petrobras, a quem foram canalizados ano passado 100
bilhões de reais em dividendos.
Para quem diz que reduzir os preços tendo como base
os custos internos de produção é populismo, fica o dever
de explicar por que defende o elitismo. Pegando emprestada outra máxima dos liberais, “não existe almoço
grátis” – especialmente quando o menu inclui lagosta,
caviar e champanhe.

Pode
Antes que digam que o preço dos combustíveis deve
seguir as cotações das bolsas internacionais, senão a Petrobras quebraria, vale lembrar que na Arábia Saudita, maior
exportador e 2º maior produtor de petróleo do mundo,
o preço da gasolina está na faixa de US$ 0,62, cerca de
R$ 3,20. Ou menos da metade do valor no Brasil que, em
2020, era o 9º maior produtor.

Sueca e privada
A gigante sueca das telecomunicações Ericsson está enfrentando uma ação coletiva e tendo seu contrato governamental de US$ 2,6 bilhões com a Malásia questionado.
Não basta ser escandinava ou empresa privada para atingir
o paraíso.

Rápidas
Instituto Di Blasi, Parente e Escola de Negócios da
Fundação Dom Cabral promovem o webinário “A gestão
da pandemia sob a ótica científica e cultural nas diversas jurisdições”, nesta terça (15), às 10h. Entre os participantes, estão Margareth Dalcolmo, (Fiocruz), Paulo
Almeida (FDC) e Raquel Araujo (Di Blasi). Inscrições: bit.
ly/3ITN09o *** Neste sábado, tem Feira de Adoção de
Cães e Gatos no West Shopping, em parceria com a Associação Casa Diolanda *** A empresa britânica de consultoria, contabilidade e auditoria Russell Bedford Brasil
lança o Instituto de Educação – IERBB.

L

evantamento da Luandre, consultoria
de RH do país, realizado com trabalhadores
em busca de recolocação
apontou que para apenas
30% dos entrevistados, saber se a vaga é presencial,
remota ou híbrida é um
fator decisivo para aceitála. A pesquisa realizada em
fevereiro de 2022, com profissionais desempregados
há, pelo menos, seis meses,
demonstra que a maioria
não vê o formato de trabalho como um fator preponderante para a decisão pela
vaga.
Além disso, mais de 90%
dos entrevistados afirmaram que o fato da vaga ser
presencial, não os faria desistir da oportunidade. A
pesquisa também aponta
que 50,8% dos candidatos
da geração Millenial (um recorte de 31 e 35 anos), com
ensino superior completo,
tem preferência pelo trabalho híbrido.
“Mesmo que haja ainda
uma preferência pelo modelo hibrido de trabalho,

principalmente entre os trabalhadores que já estão empregados e com ensino superior, a necessidade latente
de recolocação faz com que
a modalidade de trabalho
não seja tão relevante na decisão dos candidatos, sendo
a retomada por uma condição de vida melhor a grande
prioridade”, afirma Gabriela Mative, diretora de RH da
Luandre.
Já de acordo com um levantamento realizado em
fevereiro deste ano pelo
IWG exclusivamente com
500 mulheres, mais da metade (56%) delas afirmaram
que a adoção do trabalho
híbrido beneficiou diretamente seu crescimento na
carreira. Cerca de 75% das
participantes da pesquisa
acrescentaram ainda que esse formato possibilitou um
aumento de sua produtividade.
Os benefícios do trabalho flexível também impactaram a vida pessoal de cada uma. Das respondentes,
76% notaram um equilíbrio
entre vida profissional e

pessoal. Uma melhora da
saúde mental foi notada
por 38% das participantes e
56% registraram que houve
uma maior distribuição de
tarefas domésticas e de cuidado com os filhos.
Houve também uma
ênfase no viés financeiro,
trazido pela adoção do trabalho híbrido. Dois terços
das entrevistadas observaram que foram capazes de
economizar tempo (68%) e
dinheiro (66%) ao evitar os
deslocamentos diários para
o escritório. Segundo elas,
esses foram os principais
benefícios desse formato.
Além disso, 17% dessas trabalhadoras afirmaram que
conseguiram poupar mais
dinheiro para ajudar com
gastos domésticos.
Ao avaliarem os pontos positivos trazidos pelo
modelo flexível, 49% das
entrevistadas disseram que
considerariam deixar o emprego se tivessem que voltar a trabalhar no escritório
cinco dias por semana, demonstrando assim o papel
essencial que o trabalho

híbrido está desempenhando na vida cotidiana das
pessoas. Segundo a pesquisa, 75% das colaboradoras
gostariam de ter um escritório a menos de 15 minutos
de suas casas.
A crescente popularidade do modelo hub-andspoke, em que há uma sede central da companhia
e escritórios de suporte
menores, é um fator-chave
para isso. Para as empresas, esse formato facilita
a distribuição da força de
trabalho, reduz as despesas imobiliárias fixas ao
mesmo tempo em que
permite que os funcionários trabalhem em um ambiente moderno, profissional e bem equipado.
Como um reflexo dessa
tendência, a demanda por
locais fora dos grandes
centros comerciais continua a acelerar à medida
que mais pessoas deixam
de se deslocar por grandes
distâncias. A busca por
escritórios nessas regiões
apresentou um crescimento de 29% em 2021.

Lei pede cautela a empregador para convocar grávidas

S

ancionada pelo presidente Jair Bolsonaro
no apagar das luzes da
pandemia, a Lei 14.311/22
altera a Lei 14.151/21 que
tratava do afastamento das
empregadas gestantes – inclusive a doméstica – do
trabalho presencial durante
a emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.
Karolen Gualda Beber,
advogada especialista na
área do direito do trabalho,
diz que, “com a nova lei,
fica autorizado, desde já, o
retorno ao trabalho presencial da empregada gestante
vacinada ou que assuma a
responsabilidade pela não
vacinação”.
A advogada explica em
quais situações a gestante
deverá retornar ao trabalho,
se assim optar o empregador. “Quando for determinado, pela União, o fim
do estado de emergência,
a partir do dia em que o
Ministério da Saúde (MS)
considerar completa a imunização, e, caso se recuse
a receber a vacina, com a
assinatura de um termo de

responsabilidade. O presidente vetou o trecho que
garantia para a gestante que
ainda não completou o esquema vacinal ter sua gravidez enquadrada como de
risco e receber o pagamento do benefício do INSS. Já
a questão da gestante com
comorbidade não foi regulamentada e nem sequer
estava na versão final do
Projeto de Lei 2.058/21”,
detalha a especialista.
A especialista lembra que
as grávidas, mesmo que
vacinadas, fazem parte do
grupo de risco e indica cautela para a sua convocação
ao trabalho presencial.
A nova lei estabelece as
seguintes hipóteses de retorno ao regime presencial para
mulheres grávidas: encerramento do estado de emergência na saúde pública decorrente da pandemia, após a
vacinação (a partir do dia em
que o Ministério da Saúde
considerar completa a imunização), ou se ela se recusar a
se vacinar contra o novo coronavírus, mediante assinatura de termo de responsabilidade, nos termos da lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
Aviso de Leilão. Torna público leilão presencial e online 003/2022 a ser
realizado em 05/04/2022, às 10:00h. Local: Rua João Vayda, nº 137, CEP
27353-440 - Colônia - Barra Mansa - RJ (Fazenda Santo Antônio). Devido a
Pandemia de Covid-19, o leilão poderá acontecer somente na forma on-line.
Leiloeira Pública Oficial: Sandra Sevidanes, matriculada na JUCERJA sob
o nº 165. Objeto: Veículos conservados e sucatas inservíveis. Descrição
detalhada e termo de condições do leilão em www.brbid.com.

AA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 42.461.863/0001-06 - NIRE 33.3.0003106-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da A.A. Participações S.A. convocados
a se reunirem na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser
realizada no dia 31 de março de 2022, às 10:00 horas, na sede social da
Companhia, situada na Av. Brigadeiro Lima e Silva, nº 1.204, sala 605,
parte, 25 de Agosto, Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, para
deliberar sobre (i) a alteração do endereço da sede da Companhia; e (ii) o
aumento do capital social em R$ 265.148,00 (duzentos e sessenta e cinco
mil e cento e quarenta e oito reais), com a consequente reforma do Artigo
5º do Estatuto Social. Duque de Caxias, 09 de março de 2022. Salvador
Liporace - Diretor Administrativo e Financeiro. Márcio Alexandre Salvador
da Silva - Diretor Superintendente.

De acordo com João Aéssio Nogueira, sócio fundador do escritório Nogueira
e Tognin e especialista em
direito empresarial, “as alterações da Lei 14.151/2021
estavam sendo ansiosamente
aguardadas pelos dois lados:
empresários estavam com
dificuldade em cumprir o
afastamento das gestantes
na forma determinada pela
lei, enquanto muitas trabalhadoras queriam retornar
ao trabalho presencial e não
podiam, devido ao impedimento imposto pela mesma
lei. Agora, se tornou possível
atender as necessidades da
empresa e da gestante, mas
para isso é essencial que os
gestores estejam capacitados
para dialogar com suas funcionárias e escolher a melhor
alternativa, já que a lei dá
autonomia para a empresa
manter a gestante em home
office ou solicitar seu retorno
ao trabalho presencial.”
Para as situações em que
a função da gestante for incompatível com o trabalho
remoto, ao empregador é
facultado o direito de alterar
temporariamente a função

da empregada sem prejuízo
de sua remuneração, desde
que respeitadas as competências para o desempenho
do trabalho e as condições
pessoais da gestante para o
seu exercício, a fim de que
as novas atividades sejam
exercidas em seu domicílio,
ficando assegurada a retomada da função anteriormente exercida quando a
gestante retornar ao trabalho presencial.
De acordo com Mariza
Machado, consultora trabalhista da smart tech IOB,
entretanto, apesar da lei estar em vigor, ainda há dúvida sobre o que é considerado vacinação completa.
O “Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19
esclarece que o esquema
vacinal primário se completa com a segunda dose.
Porém, uma Nota Técnica
do Ministério da Saúde diz
que é considerado completo o esquema de vacinação
quando a pessoa receber a
dose de reforço. Assim, cabe ao Ministério da Saúde
esclarecer a controvérsia”.

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias
O MM. Juiz de Direito, Dr. (a) do Cartório da 2ª Vara Cível da
Regional da Barra da Tijuca, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a
Av. Luís Carlos Prestes, s/nº 2º andar – CEP – 22.775-055 –
Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ Tel: 3385-8700 – e-mail:
btj02vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica – Compra
e Venda, de nº 0001112-22.2021.8.19-0209, movida por AMANDA DE AZEVEDO SOARES CARENO; LEANDRO BARBUIO
CARENO em face de BRUNA SOARES DE MOURA VIEIRA,
PAULO GASPAR MARQUES, objetivando. Assim, pelo presente edital CITA o réu BRUNA SOARES DE MOURA VIEIRA –
CPF nº 107.101.397-13; PAULO GASPAR MARQUES – CPF
nº 095.224.357-16, que se encontram em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecem contestação
ao pedido inicial, querendo, ficando cientes de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados (Art. 344,
CPC), caso não ofereçam contestação e de que permanecendo revéis, será nomeado curador especial (Art. 257, IV CPC).
Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2022. Eu ___ Silvana Vasconcellos – Analista Judiciário
– Matr. 01/18829, digitei. E eu, ___ Luciane Saintive Barbosa
– Responsável pelo Expediente – Matr. 17434, o subscrevo.
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VINHO ETC.
Míriam Aguiar
Professora e somelier
miriam.aguiar@gmail.com

Mulheres do vinho, sim!

N

a semana do dia 8 de março, não posso me furtar a
falar sobre as mulheres. Atualmente, quase tudo tem
um dia, e isso tem relação mais com a criação de motes
promocionais do que com a importância das coisas em si,
mas, neste caso, há sim uma justificativa sociopolítica fundamental. A relevância do papel da mulher numa sociedade
ainda muito machista deve ser exaltada, e seu direito a um
tratamento equânime ao dos homens deve sim ser reivindicado. E não é raro haver certa surpresa defensiva por parte
de homens e mulheres quando isso é posto, uma vez que a
sociedade se acostumou com a naturalizada misoginia nos
mais variados campos. No Brasil então, preconceito é sempre disfarçado de “brincadeirinha”.
Dito isso, vamos focar aqui no universo do vinho e falar
um pouco do lugar da mulher dentro dele. Já em contato
com este setor desde fins dos anos 1990, pude notar desde
cedo quão masculino era em seus mais diversos segmentos:
produção, comércio, consumo – um verdadeiro Clube do
Bolinha!!! Não que as mulheres não estivessem presentes.
Eu mesma comecei trabalhando numa importadora com
certo protagonismo feminino, com duas profissionais de
grande competência e experiência: Ana de Andrade e Dulce Ribeiro, hoje empresárias do vinho.
Assim como elas, o mercado de vinhos e outros mercados sempre contaram com um grande empenho de muitas
mulheres para tocar os negócios, mas, estatisticamente, esse
número sempre foi inferior ao dos homens, especialmente
no que diz respeito aos grandes cargos, à notoriedade e
reconhecimento dessas profissionais em termos de status
e de retorno financeiro. Creio que a mudança se acelera no
século 21, à medida que esse discurso contra o preconceito
ganha mais eco na sociedade e se concretiza em ações e
conquistas políticas.
Na França, onde o vinho é um item central da economia
e da cultura, uma pesquisa em 2020 mostrou que as mulheres enólogas representavam cerca de 1 para cada 4 homens.
Será que o trabalho no vinhedo e na cantina seria muito extenuante para os delicados braços femininos? Talvez, para
os de algumas mulheres. Mas eu posso te dizer que na roça
em que meu pai foi criado e havia um alambique, as mulheres trabalhavam plantando, colhendo, lavando, cozinhando
– tanto quanto os homens que eram, sim, os encarregados
do alambique e que ganhavam algum dinheiro com isso.
É bom lembrar que nem sempre quem “pega pesado”
(homens e mulheres) são os que ganham, mas quem tem
postos elevados na administração empresarial. E se às vezes a desculpa é a “delicadeza” (fragilidade) da mulher, por
que será que grandes chefs são mais homens, justo no lugar
onde impera o feminino tradicionalmente e que requer alta
sensibilidade?
Outro espaço em que agora começamos a enxergar mais
mulheres é na profissão de sommelier/sommelière. Era
raro anteriormente ser atendido por sommelières, mas à
medida que avançam, as mulheres se destacam pelo seu talento na análise sensorial. Faltava talvez mais acesso a este
lugar. Não que a sociedade impedisse a sua formação, mas
o preconceito se materializa em estigmas que constrangem
a atuação do sujeito. Na França, raramente “o” Melhor
Sommelier eleito é mulher, mas isso vem mudando lá e em
outros países. Em 2018, Pascaline Lepeltier fez uma prova
impecável e venceu com louvor! Pudera, a mulher é muito
fera!!!
No campo dos críticos especialistas, já temos alguns destaques, como a inglesa Jancis Robinson. No Brasil, a jornalista brasileira Susana Barelli é cada vez mais respeitada,
assim como algumas sommelières e, mais recentemente,
enólogas. Não podemos esquecer que a Regina Vanderlinde foi a última presidente da prestigiada Organização Internacional da Uva e do Vinho. Isso só para ilustrar. Normalmente, a vida exige tanto das mulheres até chegarem lá que
é uma entrada sem volta!
Cursos de Vinhos com Míriam Aguiar: saiba mais pelo Instagram @miriamaguiar.vinhos ou blog miriamaguiar.com.br/blog
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Preços nos supermercados
subiram 1,75% em fevereiro

O

Índice de Preços dos Supermercados (IPS),
calculado pela Associação
Paulista dos Supermercados (Apas)/Fipe, registrou
1,75% de inflação em fevereiro, acumulando alta de
12,57% nos últimos 12 meses. O índice mensal revela
que o mês de fevereiro foi
o último do ano sem os impactos da guerra na Ucrânia
na economia.
O efeito será conhecido a
partir de março. Os preços
em fevereiro são resultados
de pressões especulativas
sobre commodities, estoques, entre outras variáveis,
que vinham ocorrendo desde o começo do ano. ,É o
caso do trigo, cuja cotação
já apresentava volatilidade
desde janeiro. Os preços
internacionais do grão e a
depreciação cambial do real
respondem pela inflação de
2,3% na cesta de produtos
panificados de fevereiro. O
acumulado nos últimos 12
meses chegou a 12,5%
O Brasil consome aproximadamente 12,5 milhões
de toneladas anuais do grão.
Como Rússia e Ucrânia re-

presentam 30% de todo o
trigo negociado no mundo,
a oferta do produto sofrerá um choque por causa da
guerra, mesmo com as estimativas de que a produção
local será 23% maior em relação à safra passada.
Segundo o estudo, “na
melhor das hipóteses, o
Brasil seguirá importando
cerca de metade do que
consome, porque a ausência do produto no resto do
mundo pode levar o produtor nacional a exportar
a commodity que deveria
abastecer o mercado interno.”
“Mesmo com o Governo
Federal reincorporando a
concessão de zerar a alíquota do Imposto de Importação (II) do trigo, o preço
do produto continuará subindo ao longo do mês de
março e pelos próximos
meses, num movimento similar ao que ocorreu com o
arroz em 2020. Isso porque
a desvalorização do real torna atrativo o trigo brasileiro
para o mercado global, assim como o trigo argentino,
estoque que historicamente
abastece o Brasil. O movi-

mento que deveria ter sido
feito, antes mesmo de zerar
a taxa de importação, era o
de buscar um mecanismo
que fizesse o trigo brasileiro
ficar em território nacional
para atender a oferta”, diz
Rodrigo Marinheiro, executivo de Relações Institucionais da Apas.
O preço internacional
dos fertilizantes, que já vinha em alta antes do conflito, tem impactado todo
o custo de produção da cadeia agrícola. Essa pressão
cresce exponencialmente
com a guerra. Do total de
fertilizantes importados pelo Brasil, 23% vem da Rússia. As sanções internacionais contra o governo Putin
devem dificultar o trânsito
de produtos russos pelo
mundo e provocar uma alta
geral nos preços.
Os
hortifrutigranjeiros apresentaram inflação
de 9,07% em fevereiro e
17,97% no acumulado dos
últimos 12 meses. A alta
também é reflexo do elevado custo que já existia nos
fertilizantes somado às alterações climáticas no Brasil, com diferentes regiões

produtoras sofrendo pelo
excesso ou falta de chuva,
comprometendo lavouras e
safras.
Na contramão das demais proteínas animais, a
suína apresentou deflação
de 7,21% nos últimos 12
meses. A redução nos preços é resultado do aumento
de produção de 2021, que
cresceu 4,86% em relação
ao mesmo período do ano
anterior.
Os preços das bebidas alcoólicas registraram
em fevereiro inflação de
1,54%, e 4,78% nos últimos 12 meses. O destaque
é a cerveja, que apresenta
o maior peso entre os outros produtos do grupo e
inflacionou 1,65% no mês.
As bebidas não alcoólicas apresentaram inflação
de 0,84% em fevereiro e
8,28% nos últimos 12 meses. A cesta de produtos
de limpeza subiu 1,47%
em fevereiro e acumulou
14,82% nos últimos 12
meses. E os artigos de higiene e beleza apontaram
inflação de 0,24% em fevereiro e 11,37% nos últimos 12 meses.

Importação de máquinas industriais cresceu 24%

U

m dos setores que
mais movimenta o
Brasil no comércio exterior, a importação
de máquinas industriais
teve um ano positivo em
2021. Segundo dados levantados pela Logcomex, startup que oferece Big Data e
automação para o comércio
exterior, foram importados
US$ 1.691.213.852,47 entre
janeiro e novembro de 2021.
Em comparativo com 2020
(US$ 1.343.627.540,75) esse
número foi 24% maior.
“A importação de máquinas e equipamentos industriais é muito importante
para o Brasil”, explica Hel-

muth Hofstatter, CEO da
Logcomex. “Assim, conseguimos trazer tecnologias
que alimentam nossa cadeia
produtiva e não temos produção local. Isso ajuda a
alavancar a indústria nacional”, completa.
O principal mês de importação do setor foi em
novembro, com
com
$174.293.883,47,
seguido por setembro, com
$174.072.660,99.
“Esse
crescimento foi muito afetado pela escassez de produtos, o que deixou tudo
mais caro”, explica Helmuth. Além disso, o principal
fornecedor do produto foi

a China, com mais de US$
635 milhões. Na sequência, vem Estados Unidos,
Alemanha, Reino Unido e
Itália.
Outro aspecto importante destacado pelo executivo
é a importação de máquinas usadas, que é possível,
mas é uma exceção. Todo
processo de importação de
máquinas precisa da aprovação da Subsecretaria de
Operações de Comércio
Exterior (SUEXT). Para
o equipamento poder ser
importado, é necessário
que não haja nenhum outro similar sendo produzido pela indústria nacional.

O órgão abre consulta e,
durante trinta dias, poderá
haver manifestação de alguma empresa em fornecer
o produto nacional.
Caso não ocorra, a Licença de Importação é
aprovada e o embarque
autorizado. Chegando ao
Brasil, o produto entra em
canal vermelho e é verificada a idoneidade do material.
Para facilitar o processo de
importação pelas indústrias,
a Logcomex criou um guia
prático de como importar
máquinas industriais, trazendo dicas e estatísticas,
que está disponível gratuitamente.

Para caminhoneiros PL dos combustíveis é paliativo

O

s caminhoneiros
estão em desespero com o novo
aumento dos preços dos
combustíveis. Eles discordam do ministro da Economia, Paulo Guedes, quando
afirmou nesta quinta-feira
(11) que a aprovação pelo
Senado Federal do projeto
de lei que corta temporariamente tributos sobre os
combustíveis tem impacto
para reduzir em até dois terços o reajuste do diesel nas
bombas.
De acordo com Guedes,
a redução do Programa de
Integração Social (PIS) e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) reduzirá o preço
do litro do diesel em R$ 0,33.
A redução do Imposto sobre
a Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS) significará
corte de R$ 0,27 no preço final, num total de R$ 0,60 de

economia. Como a Petrobras
anunciou na quinta-feira reajuste de R$ 0,90 no diesel,
as medidas reduzem em dois
terços o impacto do reajuste
nas bombas.
Entretanto, segundo o
presidente da Associação
Brasileira dos Condutores
de Veículos Automotores
(Abrava), Wallace Landim,
o “Chorão”, os projetos de
lei que buscam minimizar
a alta de preços dos combustíveis: o PLP 11/2020,
que estabelece alíquota única e com valor fixo para a
cobrança de ICMS sobre
combustíveis e permite a
inclusão de mais 5 milhões
de famílias no auxílio gás, e
o PL 1.472/2021, que cria
uma conta para financiar a
estabilização de preços dos
combustíveis, aprovados
nesta quinta-feira são paliativos e não resolvem a difícil situação em que se en-

contram os caminhoneiros.
Segundo Landim, a promessa é de que as medidas
em discussão gerassem uma
redução de 30% no preço
dos combustíveis, mas esse
percentual já estaria praticamente superado pela alta de
25%.
A Petrobras adotou o
chamado preço de paridade de importação (PPI) em
2016, durante o governo
Michel Temer. O modelo foi estabelecido após a
empresa passar anos praticando preços controlados,
sobretudo no governo de
Dilma Rousseff (PT). O
controle de preços era uma
forma de o governo mitigar
a inflação.
Depois do novo aumento da Petrobras, Landim
afirma que muitos caminhoneiros devem parar de
rodar. “A paralisação vai ser
automática, a categoria vai

parar porque não tem mais
condições de rodar”.
O economista Marcio
Pochmann, em seu perfil no Twitter, criticou na
quinta-feira o reajuste dos
combustíveis. De acordo
com Pochmann, os efeitos
negativos do golpe contra
Dilma Rousseff e da antiga Operação Lava Jato,
foram dois fatores que resultaram no desmonte da
Petrobras e no consequente aumento dos preços dos
combustíveis anunciado
pela Petrobras.
“Gasolina muito mais cara no Brasil decorre da privatização da Petrobras e de
sua distribuidora de combustíveis que permite que
400 empresas importem
dos EUA, pagando em dólar, quando o Brasil é autossuficiente. Esse é o preço
do golpe de 2016 e do trabalho da lava jato”, frisou.

Financeiro 5

Monitor Mercantil l Sábado, domingo e segunda-feira, 12, 13 e 14 de março de 2022

Mais de 70% das PMEs acham difícil encontrar profissionais

A

segunda edição da
pesquisa “O impacto da pandemia
de coronavírus nos pequenos negócios”, realizada
ainda em 2020 pelo Sebrae
com a Fundação Getúlio
Vargas, apontou que cerca
de 59% das pequenas empresas no Brasil precisaram
interromper as atividades
temporariamente, enquanto 31% mudou a forma de
funcionamento.
Levantamento do site
de empregos Indeed com
quase 800 tomadores de
decisão de pequenos e médios negócios no Brasil descobriu que quase metade
(48%) precisou demitir empregados nos últimos dois
anos e 38% não contratou
nenhum novo empregado
no último ano.
A queda do faturamento é um impacto óbvio
nas contratações. A pesquisa mostrou que 43%
dos entrevistados afirmam
não ter o orçamento necessário para fazer as contratações que precisam e
metade concorda que está
mais difícil contratar agora do que antes da pande-

mia justamente por conta
de cortes no orçamento.
A pesquisa também mostrou que para 72% é difícil
encontrar pessoas com as
habilidades necessárias e
58% acham difícil encontrar pessoas que se encaixem na cultura da empresa.
Para 49% dos entrevistados a falta de profissionais
de RH e recrutamento na
empresa torna o processo
de contratação mais difícil,
e 39% afirma que não têm
as ferramentas certas para
recrutar novos candidatos.
Ainda segundo o estudo,
61% dos entrevistados afirmou ter contratado algum
empregado no último ano,
seja para atender novas demandas ou substituir empregados que mudaram de
posição na empresa ou foram demitidos.
Quando perguntados
sobre planos de contratação para este ano, 46%
dos entrevistados afirmou
que pretende contratar
mais empregados, enquanto 15% afirmou que ainda
estão, e devem continuar,
em um congelamento de

contratações. Apenas 2%
dos entrevistados disse
que provavelmente terá
que demitir empregados
este ano.
A pesquisa foi conduzida pelo Indeed com 798
profissionais brasileiros
que são tomadores de decisão em pequenas e médias empresas para investigar como as PMEs foram
impactadas pela pandemia
principalmente no que se
refere ao processo de contratação e busca por novos
talentos. A pesquisa foi
realizada por meio de um
painel online em fevereiro
de 2022.
Mesmo com o crescimento vertiginoso do segmento
de startups, profissionais
brasileiros reforçam a busca
por vagas que tragam segurança: sonham em trabalhar
numa grande empresa, de
forma remota e com acesso
a plano de saúde.
É o que revela uma pesquisa sobre o emprego dos
sonhos realizada na América Latina pela Page Outsourcing. A pesquisa, realizada de 20 de dezembro
a 21 de fevereiro, contou

Preços nos supermercados
subiram 1,75% em fevereiro

O

Índice de Preços dos Supermercados (IPS),
calculado pela Associação
Paulista dos Supermercados (Apas)/Fipe, registrou
1,75% de inflação em fevereiro, acumulando alta de
12,57% nos últimos 12 meses. O índice mensal revela
que o mês de fevereiro foi
o último do ano sem os impactos da guerra na Ucrânia
na economia.
O efeito será conhecido a partir de março. Os
preços em fevereiro são
resultados de pressões
especulativas sobre commodities, estoques, entre
outras variáveis, que vinham ocorrendo desde o
começo do ano. ,É o caso
do trigo, cuja cotação já
apresentava volatilidade
desde janeiro. Os preços
internacionais do grão e a
depreciação cambial do real respondem pela inflação
de 2,3% na cesta de produtos panificados de fevereiro. O acumulado nos
últimos 12 meses chegou a
12,5%
O Brasil consome aproximadamente 12,5 milhões
de toneladas anuais do grão.
Como Rússia e Ucrânia representam 30% de todo o
trigo negociado no mundo,
a oferta do produto sofrerá um choque por causa da
guerra, mesmo com as estimativas de que a produção
local será 23% maior em relação à safra passada.
Segundo o estudo, “na
melhor das hipóteses, o

Brasil seguirá importando
cerca de metade do que
consome, porque a ausência do produto no resto do
mundo pode levar o produtor nacional a exportar
a commodity que deveria
abastecer o mercado interno.”
“Mesmo com o Governo
Federal reincorporando a
concessão de zerar a alíquota do Imposto de Importação (II) do trigo, o preço
do produto continuará subindo ao longo do mês de
março e pelos próximos
meses, num movimento similar ao que ocorreu com o
arroz em 2020. Isso porque
a desvalorização do real torna atrativo o trigo brasileiro
para o mercado global, assim como o trigo argentino,
estoque que historicamente
abastece o Brasil. O movimento que deveria ter sido
feito, antes mesmo de zerar
a taxa de importação, era o
de buscar um mecanismo
que fizesse o trigo brasileiro
ficar em território nacional
para atender a oferta”, diz
Rodrigo Marinheiro, executivo de Relações Institucionais da Apas.
O preço internacional
dos fertilizantes, que já vinha em alta antes do conflito, tem impactado todo
o custo de produção da cadeia agrícola. Essa pressão
cresce exponencialmente
com a guerra. Do total de
fertilizantes importados pelo Brasil, 23% vem da Rússia. As sanções internacionais contra o governo Putin

devem dificultar o trânsito
de produtos russos pelo
mundo e provocar uma alta
geral nos preços.
Os
hortifrutigranjeiros apresentaram inflação
de 9,07% em fevereiro e
17,97% no acumulado dos
últimos 12 meses. A alta
também é reflexo do elevado custo que já existia nos
fertilizantes somado às alterações climáticas no Brasil, com diferentes regiões
produtoras sofrendo pelo
excesso ou falta de chuva,
comprometendo lavouras e
safras.
Na contramão das demais proteínas animais, a
suína apresentou deflação
de 7,21% nos últimos 12
meses. A redução nos preços é resultado do aumento
de produção de 2021, que
cresceu 4,86% em relação
ao mesmo período do ano
anterior.
Os preços das bebidas alcoólicas registraram em fevereiro inflação de 1,54%, e
4,78% nos últimos 12 meses.
O destaque é a cerveja, que
apresenta o maior peso entre
os outros produtos do grupo e inflacionou 1,65% no
mês. As bebidas não alcoólicas apresentaram inflação de
0,84% em fevereiro e 8,28%
nos últimos 12 meses. A cesta de produtos de limpeza
subiu 1,47% em fevereiro e
acumulou 14,82% nos últimos 12 meses. E os artigos
de higiene e beleza apontaram inflação de 0,24% em fevereiro e 11,37% nos últimos
12 meses.

com as respostas de 6,3 mil
profissionais de seis países
– Argentina, Brasil, Chile,
Colômbia, México e Peru -. que se candidataram
a uma vaga de emprego
pelo site da companhia. A
enquete abordou cinco temas relacionados a carreira,
mercado de trabalho, novas
oportunidades de emprego,
remuneração e benefícios,
entre outros.
Quase metade dos brasileiros entrevistados (48,9%)
querem trabalhar em uma
grande empresa. Médias e
pequenas somam outros
45,5% e as startups, embora protagonizem um grande
crescimento nos mercados nacional e internacional, são objetivo de apenas
5,5% dos profissionais. A
situação é semelhante nos
outros países, cujos candidatos procuram mais pelas
grandes empresas e não
passam dos 7,3% na preferência por startups.
O Brasil lidera a busca
por vagas fixas de trabalho,
com 89,6% dos candidatos,
seguido por Chile e México.
Os brasileiros também buscam contratos temporários

(41,3%) e oportunidades
freelance (21,1%).
De forma geral, 66,3%
estão procurando por um
trabalho que permita trabalhar remotamente, de forma
parcial ou integral. O ideal
para 33,3% dos candidatos
seria uma semana com dois
dias de trabalho remoto e
19,8% optam pelo teletrabalho permanente.
No entanto, a convivência
no escritório ainda possui fatores importantes, segundo
os entrevistados: facilitar a
troca de informações com os
colegas (63,4%), participar de
reuniões presenciais (54,4%)
e manter os laços e momentos de convivência com os
colegas (52,4%) – a conversa
na hora do café, tendências
repetidas entre os candidatos
de outros países.
Treinamento e desenvolvimento de carreira
(79,6%) e plano de saúde são os dois benefícios
mais cobiçados pelos candidatos (77%), seguidos
por programas de poupança e participação em ações
(56,4%),
vale-refeição,
vale-transporte,
cartões
de presente e desconto

(49,5%) e seguro de vida
(30,3%). Essa ordem de
prioridade também se verifica entre os candidatos
de outros países na pesquisa.
Profissionais do Brasil
que preferem pequenas empresas elencam como vantagens a facilidade e a agilidade na tomada de decisões
(40,3%), a autonomia para
realizar as tarefas (35,6%)
e uma visão mais clara das
estratégias e dos resultados
(35,6%). Por sua vez, as
médias atraem os candidatos por melhores chances
de promoção e desenvolvimento da carreira (37,1%)
e repetem os fatores de autonomia (34,2%) e visão da
estratégia (31,7%).
Para a busca de trabalho, os candidatos no Brasil
utilizam sites de recrutamento (26,1%), networking
(24,3%) e anúncios em
redes sociais (21,7%). As
cinco carreiras com mais
candidatos na pesquisa são
engenharia (15,3%), gerente geral (13,1%), recursos
humanos (9,7%), finanças/
contabilidade (8,2%) e cadeia de suprimentos (6,4%).

Fusões e aquisições cresceram 26%

N

o primeiro bimestre de 2022, as
empresas brasileiras escolheram os Estados
Unidos como seu principal
destino de investimento,
com seis transações e um
total de R$ 238,12 milhões,
seguido pela Colômbia e
Argentina, com duas operações cada. E os Estados
Unidos e o Reino Unido,
com 44 e oito transações,
respectivamente, são os
países que mais investiram
no Brasil. Os dados, divulgados nesta sexta-feira, estão no relatório mensal do
Transactional Track Record
em colaboração com o Intralinks.
O mercado transacional
brasileiro registrou um total de 354 transações e movimentou R$ 52,5 bilhões
no primeiro bimestre. Os
números significam um aumento de 26% no número
de transações em relação ao
mesmo período de 2021.
Do total das transações,
46% possuem os valores
revelados e 73% das operações já estão concluídas.
Em fevereiro, 152 fusões e
aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de
R$ 29,3bilhões.
Segundo o relatório, o setor de Internet, Software &
IT Services foi o mais ativo
no período, com um total de
72 transações, representando
uma diminuição de 19% em
relação ao mesmo período de
2021. Em segundo lugar está
o setor de Business & Professional Support Services,
com 61 transações.

As empresas norteamericanas que adquirem
empresas brasileiras registraram um aumento de
18% em comparação com
o mesmo período do ano
passado. Já as aquisições
estrangeiras nos setores de
Tecnologia e Internet aumentaram em 65%. Em
relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e
Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma diminuição
de 33% até fevereiro.
Em Private Equity, foram contabilizadas 16 transações e um total de R$ 3,0
bilhões no período, registrando uma queda de 38%
no número de operações,
em comparação com o
mesmo período de 2021.
No âmbito do Venture
Capital, foram realizadas
105 rodadas de investimento, movimentando um
capital de R$ 5,8bilhões, o
que resulta um aumento de
17% no número de transações. No segmento de
Asset Acquisitions, foram
registradas 27 transações e
um total de R$ 11,9 bilhões
até fevereiro, representando
um crescimento de 42% no
número de operações, em
relação ao mesmo período
do ano passado.
Transação do mês
A transação destacada
pelo TTR em fevereiro de
2022, foi a conclusão da fusão entre o Grupo Hapvida
e a Notre Dame Intermédica. A operação, de valor
aproximadode R$ 50,5bi-

lhões. contou com a assessoria jurídica dos escritórios
Pinheiro Neto Advogados;
Madrona Advogados; Souza, Mello e Torres; Lefosse
Advogados; e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr.
e Quiroga Advogados. Do
lado financeiro, a transação
foi assessorada pelo Banco
BTG Pactual; Banco Itaú
BBA; Banco J.P. Morgan
Brasil; Citi Brasil; KPMG
Brasil, a qual realizou uma
auditoria; Apsis Consultoria
e Avaliações, realizou um
relatório de avaliação; e a
XP Investimentos, responsável pelo fairness opinion.
O relatório publica os
rankings de assessoria financeira e jurídica dos dois
primeiros meses de 2022
em M&A, Private Equity,
Venture Capital e Mercados
de Capitais, onde a atividade
dos assessores é reportada
pelo número de transações
e pelo valor total. Quanto
ao ranking de assessores financeiros, por número de
transações, lidera o Banco
Itaú BBA, com sete operações. Em valor, lidera o
Olimpia Partners e Vinci
Partners,
contabilizando
um total de R$ 15,5bilhões,
cada.
No que se refere ao
ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2022 lidera o escritório Bronstein Zilberberg
Chueiri & Potenza Advogados, com 27 operações. Em
valor, lidera o Mattos Filho,
Vvieira Filho, Marrey Jr. e
Quiroga Advogados vcontabilizando um total de R$
9,9 bilhões.

6 Financeiro

Sábado, domingo e segunda-feira, 12, 13 e 14 de março de 2022 l Monitor Mercantil

BC eleva exigência para
fintechs de maior porte
Regras foram igualadas às dos grandes bancos

A

s fintechs (startups do
setor financeiro) de
maior porte obedecerão a exigências dos bancos
tradicionais para prevenir riscos para o funcionamento do
sistema financeiro, anunciou
nesta sexta-feira, em Brasília, o Banco Central (BC). As
normas entrarão em vigor
em janeiro de 2023 e serão
implementadas gradualmente até janeiro de 2025. Startup
é uma empresa inovadora.
Com as novas regras, a
qualidade do capital mínimo para entrar em funcionamento das instituições de
pagamento, que oferecem
serviços como carteira digital, foi aumentada. Os requerimentos de capital são
necessários para garantir a
segurança financeira da instituição em situação de estresse no mercado, quando o
volume de saques aumenta.
A nova regulamentação atinge principalmente instituições de pagamento com forte crescimento nos últimos
anos, como Nubank, PagSeguro, PicPay e Stone. Os efei-

tos da nova orientação do BC
foram detectados nos papéis
de fintechs, como no caso do
Nubank, cujas ações fecharam na Bolsa de Nova York
(Nyse) com queda de 7,23%,
aos US$ 6,54, menor patamar
atingido desde a abertura de
capital, realizada há três meses. No Brasil a queda ficou
em 5,72%, no fechamento da
B3.
De acordo com o BC, a
oferta de novos serviços
financeiros por essas fintechs (empresas de inovação
tecnológica no setor financeiro) tornou necessário o
aprimoramento das regras.
Isso porque as instituições
de pagamento, aos poucos,
passaram a criar subsidiárias que exercem atividades
semelhantes às dos bancos.
O aperto nas obrigações
será proporcional ao tamanho da instituição de pagamento. Empresas de maior
porte terão de cumprir
mais exigências. As instituições menos complexas terão regras mais simples.
Em relação ao capital mí-

nimo, a exigência da qualidade foi ampliada. Ativos
que pouco contribuem para a segurança financeira
da instituição em situações
de estresse, como créditos
tributários (impostos a receber) ou bens intangíveis
(que não podem ser vendidos no mercado), não
poderão mais entrar no
cálculo do capital mínimo.
Para facilitar a entrada de
novas fintechs no mercado,
o BC ressaltou que as empresas que atuam no ramo
de pagamentos e não são
vinculadas a instituições financeiras terão regras simplificadas. Segundo o órgão,
isso preservará o ingresso
de concorrentes que tragam
serviços e produtos inovadores ao mercado financeiro.
As instituições de pagamento que entrarem no
mercado poderão registrar
os ativos intangíveis no capital regulamentar nos 12
primeiros meses de funcionamento, logo após receberem autorização do BC.
Nos 12 meses seguintes, só

metade desses ativos poderá ser registrada nos requerimentos de capital mínimo.
Avaliação de riscos
No caso de grupos que
operem instituições financeiras e de pagamentos, a
avaliação de riscos e a exigência de capital passará a
considerar todo o conglomerado. Nos próximos meses, o Conselho Monetário
Nacional (CMN) aprovará
resoluções para implementar
as novas regras. Instituições
financeiras com atividades
de pagamento, como carteiras digitais, também terão
as exigências aumentadas.
O BC também anunciou que
pretende apertar as normas
para o funcionamento dos
cartões de crédito. Até agora, esse segmento é tratado
como meio de pagamento.
Nos próximos anos, as normas serão ajustadas para dar
tratamento híbrido de meio
de pagamento e de concessão de crédito às empresas de
cartão.

Financiamento de veículos tem queda de 11%

A

s vendas financiadas de veículos em
fevereiro de 2022
somaram 407 mil unidades,
entre novos e usados, de
acordo com dados da B3. O
número, que inclui autos leves, motos e pesados em todo o País, representa queda
de 11% se comparado a fevereiro de 2021, quando os
financiamentos de veículos
somaram 458 mil unidades,
e aumento de 2% em com-

paração a janeiro de 2022.
A B3 opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG),
a maior base privada do País, que reúne o cadastro das
restrições financeiras de veículos dados como garantia
em operações de crédito em
todo o Brasil. Para visualizar a apresentação com os
dados completos sobre financiamentos de veículos
em fevereiro de 2022.
Segundo o relatório, di-

AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 14.105.758/0001-07 / NIRE 33.3.0029883-5
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 28/03/2022. Ficam os senhores acionistas da AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na
Av. Bartolomeu Mitre, nº 336, sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 14.105.758/0001-07, com seus atos constitutivos
devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob o NIRE 33.3.0029883-5 (“Companhia”),convocados
para reunirem-se em assembleia geral extraordinária (“Assembleia Geral”),
a ser realizada, em 1ª convocação, no dia 28/03/2022, às 09:00 horas, de
forma digital, por meio do link do aplicativo de video conferência Microsoft
Teams, a ser disponibilizado pela Companhia, conforme autorizado pela Lei
nº 14.030 de 28/07/2020 e regulamentado pela Instrução Normativa nº 81
do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, datada
de 10/06/2020 (“IN DREI nº81/2020”), para deliberar a respeito da seguinte
ordem do dia: (i) o exame, a discussão e a aprovação do 3º (terceiro) Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, que conferirá direitos
de aquisição ou integralização sobre ações ordinárias e/ou preferenciais
(caso existam no momento da entrega de cada ação), todas nominativas
e sem valor nominal de emissão da Companhia equivalentes a 7% (sete
por cento) do total do capital social da Companhia em bases totalmente
diluídas, no contexto de oportunos aumentos autorizados no capital social
da Companhia ou transferência de ações mantidas em tesouraria, e de seus
respectivos anexos; e (ii) a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações
tomadas na Assembleia Geral. Nos termos do art. 126 da Lei das S.A., para
participar da Assembleia Geral, os acionistas ou seus representantes deverão apresentar à Companhia, aos cuidados da Sra. Daniella Matos (Jurídico) – dmatos@australholding.com previamente à data de realização da
Assembleia Geral: (a) documento de identidade; (b) atos societários que
comprovem a representação legal; e (c) instrumento de outorga de poderes
de representação, conforme aplicável. O representante do acionista pessoa
jurídica deverá apresentar cópia simples dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente: (a) contrato ou estatuto social;
e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à Assembleia Geral como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente acionista pessoa jurídica. No tocante
aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia
Geral caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto
no regulamento do fundo. Nesse caso, o representante da administradora
ou gestora do fundo, além dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia
simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente. Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes
de representação deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos
termos do art. 126, § 1º da Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no art.
654, § 1º da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), a procuração deverá conter
indicação do lugar onde foi passada, qualificação completa do outorgante e
do outorgado, data e objetivo da outorga com a designação e extensão dos
poderes conferidos. Conforme estabelecido na IN DREI nº 81/2020, os documentos mencionados acima deverão ser apresentados pelos acionistas à
Companhia até, no máximo, 30 (trinta) minutos antes do horário da abertura dos trabalhos. As pessoas naturais e jurídicas acionistas da Companhia
somente poderão ser representadas na Assembleia Geral por procurador
que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado, consoante
previsto no art. 126, § 1º da Lei das S.A. Nos termos da legislação aplicável,
os documentos e informações relativos às matérias a seremdeliberadas na
Assembleia Geral encontram-se à disposição dos acionistas na sede social
da Companhia. Rio de Janeiro,11/03/2022.
Bruno Augusto Sacchi Zaremba
Presidente do Conselho de Administração

vulgado nesta sexta-feira, o
segmento de motos se destacou mais uma vez e registrou 53,6% de aumento perante o ano anterior. Foram
financiadas 72 mil unidades
ao longo do mês, sendo que
as motos usadas tiveram aumento de 17,6%, e os financiamentos de motos novas
cresceram 80%.
“Nos últimos meses, tivemos altas consecutivas
nos números de financia-

mentos de motos. Já as
vendas a crédito de autos
leves seguem em declínio,
principalmente, devido ao
impacto causado pela queda na produção, que ainda
afeta a disponibilidade de
veículos novos para venda,
mas também pelo aumento do preço dos veículos
usados”, comenta Tatiana
Masumoto Costa, superintendente de Planejamento
da B3.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS,
INFORMAÇÕES, PESQUISAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, na forma do artigo 17
do seu Estatuto Social, convoca as empresas associadas a se reunirem
em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 25 de março 2022
ás 16:00 horas em primeira convocação ou às 17:00 horas em segunda
convocação, na sede do Sindicato na Rua Senador Dantas, 71 – Sala 804
– Centro – RJ, nesta Cidade, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia: 1- Apreciação e aprovação das contas da Diretoria do ano de 2021; 2Apreciação e aprovação do orçamento para o ano de 2022; 3- Assuntos
gerais. As empresas serão representadas pelo seu sócio, gerente e/ou
diretor devidamente credenciado na sede do Sindicato na Rua Senador
Dantas, 71 – Sala 804 – Centro – RJ, onde será realizada a Assembléia.
Wilvandir Cunha Galvão de Lima
- Presidente -

ÁGUAS DA CONDESSA S.A.
CNPJ nº 37.353.051/0001-07 - NIRE 33.300.334.483
Ata de Assembleia Geral Extraordinária. 1. Hora, Data e Local: Às 8h
do dia 27/10/2021, na sede social da Cia., na Praça Garcia nº 20, Centro,
Paraíba do Sul, RJ. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada
nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, em face da presença da
totalidade dos acionistas. 3. Mesa: Presidente: Marcio Salles Gomes; Secretário: João Luiz de Siqueira Queiroz. 4. Ordem do Dia e Deliberações:
Observados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações pela acionista presente representando a totalidade do capital social
votante: 4.1. Aceitar a renúncia do Sr. João Luiz de Siqueira Queiroz ao
cargo de Diretor da Cia., conforme Termo de Renúncia que fica arquivado na
sede da Cia., agradecendo-lhe pelos serviços prestados no exercício de suas
funções. 4.2. Eleger o Sr. Bernardo Póvoa Martins, brasileiro, casado, administrador, portador da CI nº 11.423.778-7, DIC/RJ e CPF nº 117.033.917-48,
com endereço comercial na Rua Marques do Paraná nº 110, parte, Centro,
Niterói, RJ, para completar o mandato em curso e declara que está apto a
exercer a administração da Sociedade, não estando impedido em virtude
de lei, ou de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, mediante a
assinatura do Termo de Posse lavrado em livro próprio. 4.3. Tendo em vista
a eleição acima, a Diretoria da Cia., com mandato até 22/05/2022, passa
a ser composta pelos Srs. Marcio Salles Gomes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da CI nº 09422791-5, IFP/RJ e CPF nº 023.948.017-19,
com endereço comercial na Praça Garcia nº 20, Centro, Paraíba do Sul,
RJ e Bernardo Póvoa Martins, brasileiro, casado, administrador, portador da CI nº 11.423.778-7, DIC/RJ e CPF nº 117.033.917-48, com endereço
comercial na Rua Marques do Paraná nº 110, parte, Centro, Niterói, RJ.
4.4. Fixar a remuneração anual global dos Diretores em até R$ 30.000,00.
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, sob a forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º da
Lei das S.A., a qual foi lida, aprovada e assinada. 6. Assinaturas: Marcio
Salles Gomes, Presidente. João Luiz de Siqueira Queiroz, Secretário. Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. (por Cláudio Bechara Abduche
e Marcelo Augusto Raposo da Mota), Acionista presente. Confere com o
original lavrado em livro próprio. Paraíba do Sul, 27/10/2021. Marcio Salles
Gomes - Presidente; João Luiz de Siqueira Queiroz - Secretário. Jucerja
nº 4652817 em 23/11/2021. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Alta dos juros pressionou
as ações das techs

O

Ibovespa até iniciou o dia em
alta nesta sextafeira (114.627,23 pontos),
com maior otimismo no
exterior motivado pela fala
de Vladmir Putin sobre desdobramentos positivos nas
negociações com a Ucrânia. “O movimento inicial,
porém, já foi limitado pelas
preocupações e reflexos da
divulgação do IPCA (Índice de preço ao consumidor
amplo, medido pelo IBGE)
de fevereiro, que mostrou
aceleração dos preços e
provocou alta na curva de
juros”, explicou o economista Alexsandro Nishimura, head de conteúdo e sócio da BRA.
Segundo ele, no início da
tarde o índice passou a cair,
acompanhando a reversão
de tendência externa, onde
os rendimentos dos Treasuries voltaram a subir, principalmente na ponta curta.
Às 17h o índice marcava
112.149,97 pontos.
Sobre o IPCA de fevereiro, o economista disse que
a alta de 1,01% veio acima
das expectativas (0,95%),
com surpresas em cuidados pessoais e alimentos
in natura. Em 12 meses, há
alta acumulada de 10,54%.
“Esta aceleração pode ter
reflexo na decisão do Comitê de Política Econômica
do Banco Central (Copom),
que se reunirá na próxima
semana, com maior probabilidade de aumento de 1

ponto percentual na Selic,
mas a curva de DI sofreu
maior pressão na trajetória
dos juros ao longo deste e
do próximo ano”, explica
Nishimura.
“O IPCA veio pior que
o esperado. O índice de
Difusão do IPCA subiu de
73,2% para 74,8%, ou seja,
muito ruim. Mostra maior
inflação ao longo dos núcleos. Com esses dados, a
expectativa de aumento de
juros pelo Copom agora é
maior”, avaliou Jansen Costa, sócio-fundador da Fatorial Investimentos. Segundo Nishimura, o aumento
da gasolina só faz impacto
no próximo mês. O maior
destaque ficou no grupo de
educação, influenciado pelo
inínio de ano das famílias.
Techs
A alta dos juros pressionou
as ações das techs, com exceção da Totvs, assim como das
varejistas. O setor imobiliário
também sofreu com o aumento da curva de juros, mas
teve seu desempenho acentuado pelo tombo dos papéis
da Tenda, que refletiram os
resultados do quarto trimestre do ano passado, considerados fracos pelo mercado. O
destaque positivo ficou por
conta das ações da Telefônica e da TIM, com direcionamento dos investidores para
opções mais conservadoras e
resilientes em um momento
de incertezas.

PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
AVISO AOS ACIONISTAS
A Produtores Energéticos de Manso S/A - PROMAN comunica que estão
a disposição dos senhores acionistas os documentos discriminados no
Art. 133, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, referente ao encerramento do
exercício de 2021, podendo os mesmos ser obtidos na Rua Jardim Botânico, nº 674, sala 316, Jardim Botânico, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.461000, bem como, encontram-se disponibilizados nos portais da Comissão
de Valores Mobiliários – CVM e desta Companhia (www.promanmt.com.
br). Rio de Janeiro, 14 de março de 2022. Nanci Turibio Guimarães - Diretora Financeira e de Relações com Investidores.

JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
COMPANHIA ABERTA CNPJ N° 33.035.536/0001-00
FATO RELEVANTE
Convocação da Assembleia Geral de Credores
João Fortes Engenharia S.A. - Em Recuperação Judicial (“Companhia”), nos
termos do artigo 157, §4° da Lei n° 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e da Resolução
CVM n.° 44, de 23 de agosto de 2021, em referência ao processo de recuperação judicial da Companhia e suas controladas (“Recuperação Judicial” e “Grupo
João Fortes”, respectivamente), informa aos seus acionistas e ao mercado em
geral que foi publicado em 04/03/2022 o Edital de Convocação das Assembleias
Gerais de Credores (“AGCs”) da Recuperação Judicial do Grupo João Fortes.
Estão convocados todos os interessados e credores para as AGCs que terão por
objeto a deliberação sobre os Planos de Recuperação Judicial - PRJ do Grupo
João Fortes, e que realizar-se-ão na modalidade exclusivamente virtual, através do sistema on line de tele transmissão, em primeira convocação, no
dia 21/03/2022, com credenciamento para acesso remoto a partir das 8h (oito
horas) e instalação individualizada, a partir das 10h (dez horas) do mesmo dia,
observando-se a ordem de sociedade/grupo pré-definida no Edital de Convocação. Caso não haja a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, de alguma das sociedades, a AGC
da respectiva sociedade/grupo será instalada, em segunda convocação, com
qualquer número, no dia 04/04/2022, no mesmo ambiente VIRTUAL e horário
(de realização e de credenciamento), observada a mesma a ordem pré-definida
no Edital de Convocação. O Edital de Convocação na íntegra encontra-se à disposição no site da Companhia (www.joaofortes.com.br/ri) e no site da Comissão
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). A Companhia manterá seus acionistas
e o mercado informados, na forma da legislação e regulamentação vigentes, sobre outras informações relevantes relativas à Recuperação Judicial.
Rio de Janeiro, 11 de março de 2022
JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa
Diretor de Relações com Investidores
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PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN
CNPJ/MF nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
Companhia de Capital Aberto
Registro CVM nº 01923-2

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, O Aproveitamento Múltiplo de Manso – APM Manso está Contrato de Concessão ANEEL n° 10/2000. A condição de venda da totalidade
localizado no Rio Manso, situado a cerca de 100 Km da cidade de Cuiabá-MT, e da energia garantida a PROMAN foi definida pelo contrato de compra e venda
tem uma potência instalada de 210 MW, com quatro unidades geradoras de 52,5 de energia elétrica (CCVE), celebrado entre PROMAN (vendedora) e FURNAS
MW, tendo uma energia assegurada de 92,0 MW. O seu reservatório atinge áreas (compradora). O volume e condições da venda estão descritas a seguir:
nos municípios de Chapada dos Guimarães e Nova Brasilândia. Idealizado com o ENERGIA FIRME
objetivo de, num único empreendimento, buscar soluções para geração de energia ANO
QUANTIDADE MWh ANO
TARIFA R$/MWh
elétrica e para a função social de combate às cheias do Rio Cuiabá, que traziam pe- 2002
544.276,74
56,77
sados ônus às comunidades ribeirinhas, o projeto se mostrou eficaz no seu primeiro 2003
544.276,74
73,16
ano de operação através da contenção dos reflexos provocados pelos altos índices 2004
525.186,95
79,57
pluviométricos verificados na região. Agrega, também, funções relevantes de cará- 2005
434.510,44
89,23
ter comunitário, tais como diluição de efluentes, navegação, irrigação, piscicultura e 2006
392.745,44
90,32
melhorias das condições socioeconômicas da região. Contrato de Concessão: O 2007
30.469,75
93,75
contrato de concessão na forma compartilhada para geração de energia (“Contrato 2008
30.469,75
101,15
de Concessão ANEEL nº 10/2000”), firmado entre a União por intermédio da Agên- 2009
30.469,75
110,35
cia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e as empresas integrantes do Consórcio 2010
30.469,75
108,77
APM Manso, PROMAN e FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS, foi assinado em 10 de 2011
30.469,75
121,06
fevereiro de 2000 e vigorará pelo prazo de 35 anos contados a partir daquela data, 2012
30.469,75
127,11
podendo ser prorrogado pelo mesmo período desde que os concessionários assim 2013
30.469,75
137,40
o requeiram, pelo menos 36 meses antes do final desse prazo. Importante ressaltar 2014
30.469,75
144,98
que, nos termos da Lei nº 14.052, de 8 de setembro de 2020, as integrantes do 2015
30.469,75
150,47
Consórcio Manso (FURNAS e PROMAN) firmaram com o Poder Concedente, por 2016
30.469,75
166,57
intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), em 01 de novembro 2017
30.469,75
178,53
de 2021, TERMO DE ACEITAÇÃO DE PRAZO DE EXTENSÃO DE OUTORGA E 2018
30.469,75
177,78
DE DESISTÊNCIA E RENÚNCIA AO DIREITO DE DISCUTIR A ISENÇÃO OU A 2019
30.469,75
190,40
MITIGAÇÃO DE RISCOS HIDROLÓGICOS RELACIONADOS AO MECANISMO 2020
30.469,75
205,05
DE REALOCAÇÃO DE ENERGIA – MRE. Esse termo estende o término do prazo 2021
30.469,75
252,38
de Concessão até 10 de setembro de 2037, com energia garantido às integrantes 2022
30.469,75
297,15
do Consórcio sob as mesmas condições do Contrato original, ou seja, 92 MW/ano. 2023
30.469,75
A distribuição do quantum de energia garantida entre as consorciadas encontra-se 2024
30.469,75
em processo de negociação e posterior aditamento ao Contrato de Constituição de 2025
30.469,75
Consórcio. Licenciamento Ambiental: Encontra-se plenamente em vigor, tendo 2026
30.469,75
a ELETRONORTE, à época responsável pelo assunto, preparado e apresentado 2027
30.469,75
o EIA/RIMA exigido pela legislação ambiental e a licença de instalação renovada 2028
30.469,75
desde 01/10/98.
2029
30.469,75
Contexto Econômico-Financeiro: Principais itens financeiros:
2030
30.469,75
Demonstrações Individuais
2031
30.469,75
31/12/2021
31/12/2020 ATÉ 11/2032
22.313,63
ITEM
Ativo Circulante
1.313
3.084 dez/32
8.156,12
Ativo Não Circulante
15.417
13.855 2033
28.308,59
Ativo Total
16.730
16.939 2034
28.308,59
Passivo Circulante
1.092
1.170 fev/35
3.289,46
Passivo Não Circulante
16.018
16.456 Como podemos verificar, para o período de 2022 até 2031, o volume de energia
Patrimônio Líquido
(380)
(687) assegurada a PROMAN será equivalente a 30.469,75 MWh/ano. A tarifa praticada
Passivo Total
16.730
16.939 para venda da energia à FURNAS equivaleu, em 2021, a R$252,38/MWh. Conforme
Receita Operacional Líquida
7.242
5.890 estabelecido no contrato de compra e venda, essa tarifa é atualizada, anualmente,
Resultado Financeiro Líquido
(3.714)
(2.438) pela variação acumulada do IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Para
Lucro do Período
307
214 o exercício de 2022, a tarifa a ser praticada corresponde a R$297,15/MWh, pois a
Lucro (Prejuízo) Acumulado Período
(1.480)
(1.787) variação anual do IGP-DI, utilizada como base de cálculo para a definição do preço
Demonstração Consolidada
da tarifa a ser praticada durante o exercício de 2022, foi equivalente a 23,08%. Resul31/12/2021
31/12/2020 tado / Passivo Circulante e Não Circulante: A PROMAN apresenta, basicamente,
ITEM
Ativo Circulante
3.622
3.084 dois passivos onerosos. O primeiro refere-se à obrigação de devolução, pela PROAtivo Não Circulante
13.113
13.855 MAN, à FURNAS, do volume de energia elétrica disponibilizado no canteiro de obras
Ativo Total
16.735
16.939 à época da construção da Usina, que deverá ser deduzido da energia assegurada
Passivo Circulante
1.097
1.170 à PROMAN, pelo Contrato de Concessão ANEEL nº 10/2000. Conforme disposto
Passivo Não Circulante
16.018
16.456 nos itens direitos e obrigações dos Parceiros integrantes do Consórcio APM-Manso,
Patrimônio Líquido
(380)
(687) FURNAS, na qualidade de Parceiro Público, tinha a obrigação de disponibilizar ao
Passivo Total
16.735
16.939 Parceiro Privado, ou seja, a PROMAN, energia elétrica no Canteiro de Obras. Por
Receita Operacional Líquida
7.242
5.890 sua vez, a PROMAN, na qualidade de Parceiro Privado, tem a obrigação de devolver,
Resultado Financeiro l Líquido
(3.706)
(2.438) a partir do 7º ano de operação da Usina, o volume de energia disponibilizado, em
Lucro do Período
307
214 parcelas mensais, iguais e consecutivas, durante 311 meses. As condições do modo
Lucro (Prejuízo) Acumulado Período
(1.480)
(1.787) de devolução estabelecidas no Contrato de Constituição do Consórcio e no CCVE
Receita Operacional: A Receita Operacional da PROMAN é originada, exclusiva- deverão ser ratificadas em Termo Aditivo ao CCVE que, até o momento, não foi
mente, pela comercialização do montante de energia elétrica garantida à Companhia. celebrado. É importante ressaltar que FURNAS contesta o volume de energia a ser
O montante de energia pertencente à PROMAN foi garantido através do devolvida pela PROMAN, por discordar da forma de apuração do mesmo, conforme
BALANÇO PATRIMONIAL ( Em milhares de reais )
Controladora
Controladora
ATIVO
Nota 31/12/2021 31/12/2020 P A S S I V O
Nota 31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTE
1.313
3.084 CIRCULANTE
1.092
1.170
Caixa e equivalentes de caixa
3 21
4
1.905 Fornecedores
21
238
206
Contas a receber de clientes
4 21
629
511 Imposto e contribuições a recolher
50
40
Impostos a recuperar
5
680
668 Debêntures
8 21
380
570
NÃO CIRCULANTE
15.417
13.855 Provisão para contingências
17
424
354
Intercompany
2.192
- NÃO CIRCULANTE
16.018
16.456
Imobilizado
7
13.113
13.855 Fornecedores
21
1.637
1.530
Investimento
112
- Debêntures
8 21
11.210
12.210
Total do Ativo
16.730
16.939 Provisão para contingências
17
3.171
2.716
Consolidado
PASSIVO A DESCOBERTO
10
(380)
(687)
ATIVO
Nota 31/12/2021 31/12/2020 Capital social
1.100
1.100
CIRCULANTE
3.622
3.084 Prejuízo acumulados
(1.480)
(1.787)
Caixa e equivalentes de caixa
3 21
2.309
1.905 Total do Passivo
(16.730)
(16.939)
Contas a receber de clientes
4 21
633
511
Consolidado
Impostos a recuperar
5
680
668 P A S S I V O
Nota 31/12/2021 31/12/2020
NÃO CIRCULANTE
13.113
13.855 CIRCULANTE
1.097
1.170
Imobilizado
7
13.113
13.855 Fornecedores
21
243
206
Total do Ativo
16.735
16.939 Imposto e contribuições a recolher
51
40
Debêntures
8 21
380
570
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ( Em milhares de reais )
Provisão para contingências
17
423
354
Controladora
NÃO CIRCULANTE
16.018
16.456
Nota 31/12/2021 31/12/2020 Fornecedores
21
1.637
1.530
RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E
Debêntures
8 21
11.210
12.210
SERVIÇOS
11
7.242
5.890 Provisão para contingências
17
3.171
2.716
CUSTOS DE SERVIÇOS
12
(1.728)
(1.844) PASSIVO A DESCOBERTO
10
(380)
(687)
LUCRO BRUTO
5.514
4.046 Capital social
1.100
1.100
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
(2.156)
(2.163) Prejuízo acumulados
(1.480)
(1.787)
. Gerais e administrativas
13 18
(1.545)
(1.441) Total do Passivo
(16.735)
(16.939)
. Resultado de Equivalencia Patrimonial
2
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
. Outras Receitas Operacionais
140
114
( PASSIVO A DESCOBERTO ) ( Em milhares de reais )
. Receita Financeira
14
114
37
Controladora
. Despesa Financeira
14
(867)
(873)
Lucro ou Prejuízo
Patrimônio
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO
Capital Social
Acumulados
Liquido
IR E CS
3.358
1.883
1.100
(2.001)
(901)
. Contribuição social
(28)
(23) Saldo em 31.12.2019
214
214
. Provisão para o Imposto de renda
(62)
(43) Resultado do exercício
1.100
(1.787)
(687)
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
(2.961)
(1.603) Saldo em 31.12.2020
307
307
. Debêntures
14
(2.961)
(1.603) Resultado do exercício
1.100
(1.480)
(380)
RESULTADO DO EXERCÍCIO
307
214 Saldo em 31.12.2021
Consolidado
Consolidado
Lucro ou Prejuízo
Patrimônio
Nota 31/12/2021 31/12/2020
Capital Social
Acumulados
Liquido
RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E
1.100
(2.001)
(901)
SERVIÇOS
11
7.242
5.890 Saldo em 31.12.2019
Resultado do exercício
214
214
CUSTOS DE SERVIÇOS
12
(1.728)
(1.844) Saldo em 31.12.2020
1.100
(1.787)
(687)
LUCRO BRUTO
5.514
4.046 Resultado do exercício
307
307
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
(2.154)
(2.163) Saldo em 31.12.2021
1.100
(1.480)
(380)
. Gerais e administrativas
13 18
(1.549)
(1.441)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE ( Em milhares de reais )
. Outras Receitas Operacionais
140
114
Controladora
. Receita Financeira
14
124
37
31/12/2021
31/12/2020
. Despesa Financeira
14
(869)
(873)
RESULTADO DO EXERCÍCIO
307
214
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO
IR E CS
3.360
1.873 Outros resultados abrangentes
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL
307
214
. Contribuição social
(29)
(23)
Consolidado
. Provisão para o Imposto de renda
(63)
(43)
31/12/2021
31/12/2020
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
(2.961)
(1.603) RESULTADO DO EXERCÍCIO
307
214
. Debêntures
14
(2.961)
(1.603) Outros resultados abrangentes
RESULTADO DO EXERCÍCIO
307
214 RESULTADO ABRANGENTE TOTAL
307
214
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (Em milhares de reais)
Controladora
31/12/2021 31/12/2020
RECEITAS
7.690
6.248
De Fornecimento de Energia Elétrica
7.550
6.134
Outras Receitas
140
114
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
(1.680)
(1.540)
Materiais, Energia, Serv. Terceiros, Outros
(1.680)
(1.540)
VALOR ADICIONADO BRUTO
6.010
4.708
RETENÇÕES
(742)
(742)
Depreciação, Amortização e Exaustão
(742)
(742)
VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO
5.268
3.966
VALOR ADICIONADO REC EM TRANSFERÊNCIA
116
37
Receitas Financeiras
114
37
Resultado de Equivalencia
2
0
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR
5.384
4.003
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
5.384
4.003
PESSOAL:
62
70
Remuneração Direta
57
65
F.G.T.S.
5
5
Outros
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
409
334
Federais
409
325
Estaduais
8
Municipais
1
REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS
4.606
3.385
Juros
862
869
Remuneração Debenturistas
2.961
1.603
Compensação Financ pela utilização de recursos
777
909
Outros
6
4
REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS PROPRIOS
307
214
Lucros Retidos / Prejuizo do Exercício
307
214

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020
7.690
6.248
7.550
6.134
140
114
(1.669)
(1.540)
(1.669)
(1.540)
6.021
4.708
(742)
(742)
(742)
(742)
5.279
3.966
124
37
124
37
5.403
4.003
5.403
4.003
71
70
66
65
5
5

RECEITAS
De Fornecimento de Energia Elétrica
Outras Receitas
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Materiais, Energia, Serv. Terceiros, Outros
VALOR ADICIONADO BRUTO
RETENÇÕES
Depreciação, Amortização e Exaustão
VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO
VALOR ADICIONADO REC EM TRANSFERÊNCIA
Receitas Financeiras
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
PESSOAL:
Remuneração Direta
F.G.T.S.
Outros
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
417
334
Federais
414
325
Estaduais
8
Municipais
3
1
REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS
4.608
3.385
Juros
862
869
Remuneração Debenturistas
2.961
1.603
Compensação Financ pela utilização de recursos
777
909
Outros
8
4
REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS PROPRIOS
307
214
Lucros Retidos / Prejuizo do Exercício
307
214
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis anuais Em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional: Produtores Energéticos de Manso S.A. – PROMAN Companhia no montante dos investimentos para a conclusão do Empreendimento
(“Companhia”), com sede na Cidade do Rio de Janeiro, e situado no Estado do Rio realizado pelo Consórcio foi de 33,33%, sendo que, a partir de 14 de novembro de
de Janeiro, foi constituída em 10 de dezembro de 1997, tendo como objeto a ex- 2000, mediante Terceiro Termo Aditivo ao contrato de constituição do Consórcio,
ploração, em consórcio firmado com as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. a Companhia passou a arcar, na proporção de 30%, com os custos referentes às
- ELETRONORTE, posteriormente transferido para FURNAS Centrais Elétricas S.A. melhorias, à reposição de sobressalentes e à parcela contratada com terceiros dos
(“FURNAS”), sob regime de concessão do Aproveitamento Múltiplo de Manso - APM serviços especiais e dos serviços de reparos nas estruturas civis. A participação da
Manso (o “Empreendimento”), constituído basicamente pela Usina Hidroelétrica de Companhia na energia assegurada a ser gerada pelo Empreendimento está estaManso e suas quatro unidades geradoras. O referido consórcio foi firmado em 18 de belecida no Contrato de Concessão ANEEL nº 10/2000, abaixo detalhado. Impordezembro de 1997, com a denominação de Consórcio APM Manso (o “Consórcio”), tante ressaltar que, nos termos da Lei nº 14.052, de 8 de setembro de 2020,
tendo como empresa líder FURNAS, com o objetivo de concluir e manter a operação as intergrantes do Consórcio Manso (FURNAS e PROMAN) firmaram com o
do Empreendimento e seu Sistema de Transmissão Associado. A participação da Poder Concedente, por intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica

detalhado na Nota Explicativa nº 9. A matéria vem sendo objeto de disputa judicial,
já tendo havido decisão favorável à PROMAN em primeira instância. A sentença
de primeira instância foi, posteriormente, cassada, por questões processuais a serem corrigidas, e não pelo mérito, posto que durante o prazo concedido à FURNAS
para que se manifestasse sobre os documentos juntados pela PROMAN, os autos
permaneceram indisponíveis, impossibilitando que a Autora exercesse o direito ao
contraditório. Em um 2º momento, ocorreu julgamento em primeira instância e o juízo
deu ganho de causa parcial a FURNAS, sentença essa, confirmada, durante o mês
de outubro de 2019 pela 2ª Turma Cível do Distrito Federal e Territórios. A PROMAN
ingressou com Embargo de Declaração e, está recorrendo ao STJ na tentativa de
reverter a sentença. Contudo, os consultores jurídicos desta companhia continuam
classificando a perda do pagamento em pecúnia dessa causa como REMOTA. E
reclassificaram como PROVÁVEL o aumento do volume de energia a ser devolvida
a FURNAS. Os detalhes dessa questão estão relatados na Nota Explicativa nº 9
- Energia de Canteiro, inclusive, a administração realizou, no mês de outubro de
2019, o reconhecimento de provisão para perdas no montante de 11.747,57 MWh,
correspondente a R$2.334 mil, diferença apurada entre o passivo já reconhecido e
a sentença promulgada no julgamento em 2ª instância. O outro passivo oneroso da
empresa corresponde a 10.000 debêntures que estão, atualmente, em circulação.
Essas debêntures são remuneradas através de participação no resultado operacional
da Companhia. Até setembro de 2013 esses ativos eram remunerados a razão de
75%, a partir de outubro de 2013, por deliberação em assembleia de debenturistas,
a remuneração desses ativos passou a ser equivalente a 100% do resultado operacional disponível apurado pela Cia. Em junho de 2021, foi aprovada em assembleia
de debenturistas, que a remuneração das debêntures passará a ser equivalente a
90% do resultado operacional disponível apurado pela Cia. Em 2021, a empresa
apresentou um resultado operacional acumulado positivo, equivalente a R$ 3.358
mil, e distribuiu aos debenturistas, a título de remuneração das debêntures em circulação, o equivalente a R$ 2.961 mil. Em relação ao item “debêntures”, classificado
no Passivo circulante e no Não Circulante, esclarecemos que: De acordo com a
escritura das debêntures, toda a disponibilidade de caixa deve ser distribuída aos debenturistas, a título de remuneração e/ou amortização da conta passiva “debêntures”.
Durante o exercício de 2021 a disponibilidade de caixa foi equivalente a R$ 4.151.
Após o pagamento da remuneração, o saldo remanescente dessa disponibilidade
de caixa foi distribuído aos debenturistas a título amortização extraordinária da conta
passiva “debêntures”, classificada no Passivo circulante. Para o exercício de 2022,
estimamos que ocorram reduções no passivo circulante, pois estamos projetando
que a disponibilidade de caixa deverá ficar acima da distribuição de remuneração aos
debenturistas e, por força de escritura, o saldo remanescente será utilizado no pagamento do Passivo circulante conta “debêntures”. Atendimento aos dispositivos
da Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003: A Companhia comunica que
a empresa de Auditoria Independente UHY BENDORAYTES E CIA AUDITORES
INDEPENDENTES, CNPJ sob o nº 42.170.852/0001-77, CÓDIGO CVM n° 315-8,
não presta serviços adicionais à PROMAN. Os serviços ora contratados com a citada
auditoria são os, comumente, estabelecidos em contratos padrão de prestação de
serviços de auditoria externa, celebrados entre a entidade auditada e a empresa
de auditoria independente. Compromisso da Administração: O atual Conselho
de Administração e a Diretoria Executiva têm seus mandatos válidos até abril de
2023, tanto o Conselho de Administração, como a Diretoria Executiva, continuarão
a envidar seus esforços, no sentido de cumprir, e fazer cumprir, todos os compromissos pactuados pela Companhia, no que se refere a sua responsabilidade como
consorciada, perante a União, por intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica
– ANEEL, FURNAS Centrais Elétricas S/A, como parceira e cliente, e, principalmente,
perante a sociedade.
Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2022.
PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO SA - PROMAN
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Cesar Avidos Juruena Pereira – Presidente do Conselho – Juleika Cristina
Ferreira de Carvalho – Conselheira – Marcia de Luca Micheli – Conselheira
Geraldo Henrique de Castro – Conselheiro
DIRETORIA
Fabio Pereira Maia - Diretor Presidente.
Nanci Turibio Guimarães –
Diretora Financeira e de Relações com Investidores
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em milhares de reais)
Controladora
31/12/2021 31/12/2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS
Resultado do exercício
307
214
Ajustes por:
Deprecição
742
742
Provisão para remuneração de debêntures
2.961
1.603
Resultado de Equivalencia Patrimonial
(2)
Variações nos Ativos e Passivos
(1.646)
718
(Aumento) Redução em Contas a Receber
(118)
(36)
Aumento (Redução) em Imp. A Recuperar
(12)
(9)
Aumento (Redução) em Provisão para contingências
528
557
Aumento (Redução) Fornecedores
138
196
(Aumento) Redução em Obrigações Fiscais
10
10
Aumento (Redução) em Intercompany
(2.192)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
2.363
3.277
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTO
(Aumento) Redução Investimento
(112)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(112)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTO
Pagamento de remuneração das debentures
(4.151)
(2.831)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento
(4.151)
(2.831)
AUMENTO DO SALDO DE DISPONIBILIDADES
(1.901)
446
Caixa e equivalente de caixa no início do período
1.905
1.458
Caixa e equivalente de caixa no fim do período
4
1.904
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS
Resultado do exercício
307
214
Ajustes por:
Deprecição
742
742
Provisão para remuneração de debêntures
2.961
1.603
Variações nos Ativos e Passivos
545
718
(Aumento) Redução em Contas a Receber
(122)
(36)
Aumento (Redução) em Imp. A Recuperar
(12)
(9)
Aumento (Redução) em Provisão para contingências
525
557
Aumento (Redução) Fornecedores
143
196
(Aumento) Redução em Obrigações Fiscais
11
10
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
4.555
3.277
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTO
Pagamento de remuneração das debentures
(4.151)
(2.831)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento
(4.151)
(2.831)
AUMENTO DO SALDO DE DISPONIBILIDADES
404
446
Caixa e equivalente de caixa no início do período
1.905
1.458
Caixa e equivalente de caixa no fim do período
2.309
1.904
(“ANEEL”), em 01 de novembro de 2021, TERMO DE ACEITAÇÃO DE PRAZO
DE EXTENSÃO DE OUTORGA E DE DESISTÊNCIA E RENÚNCIA AO DIREITO
DE DISCUTIR A ISENÇÃO OU A MITIGAÇÃO DE RISCOS HIDROLÓGICOS RELACIONADOS AO MECANISMO DE REALOCAÇÃO DE ENERGIA – MRE. Esse
termo estende o término do prazo de Concessão até 10 de setembro de 2037,
com energia garantido às integrantes do Consórcio sob as mesmas condições
do Contrato original, ou seja, 92 MW/ano. A distribuição do quantum de energia
garantida entre as consorciadas encontra-se em processo de negociação e
posterior aditamento ao Contrato de Constituição de Consórcio. A concessão
para exploração do Empreendimento pelo Consórcio é regulada pelo Contrato de
Concessão n° 010/2000, firmado com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em 10 de fevereiro de 2000, sendo o prazo de vigência da referida concessão
de 35 anos, contados a partir dessa data. O referido prazo poderá ser prorrogado, a
critério da ANEEL, na forma da legislação em vigor, quando do término do Contrato
de Concessão, mediante requerimento do Consórcio, desde que a exploração do
Empreendimento esteja ocorrendo nas condições estabelecidas no referido Contrato
de Concessão, na legislação do setor de energia elétrica e que atenda aos interesses dos consumidores. O Empreendimento é operado e mantido por FURNAS, e
suas quatro unidades geradoras iniciaram suas operações durante os exercícios de
2000 e 2001. Em 9 de junho de 2000, a Companhia firmou com FURNAS, tendo
como interveniente-garantidora a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS,
Contrato de Compra e Venda de Energia (“Contrato”) que regula todos os direitos e
obrigações na venda à FURNAS da cota-parte da energia assegurada à Companhia
no Empreendimento, correspondente aos seguintes montantes:
Energia assegurada em MWh/ano
2000
37.796,23
2001
695.267,38
2002 e 2003
544.276,74
2004
525.186,95
2005
434.510,44
2006
392.745,44
2007 à 2031
30.469,75
Até 11/2032
22.313,63
dez/32
8.156,12
2033 e 2034
28.308,59
2035
3.289,46
Desta forma, mediante o Contrato, a Companhia estará vendendo à FURNAS,
tendo essa se obrigado a comprar, no período de concessão, a totalidade da
energia a que tem direito a Companhia, conforme mencionado anteriormente,
ao preço unitário de R$ 36,98/MWh, base abril de 1997, corrigido pela variação
do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna – IGP-DI (“IGP-DI”). O preço
unitário da energia faturada para o exercício de 2022, devidamente atualizado,
será equivalente a R$ 297,15/MWh (tarifa de 2021: R$ 252,38/MWh). O estoque
de MWh garantido a PROMAN (Contrato de Concessão) e comprometido
à venda para FURNAS, durante o período compreendido entre 2022 a 2035,
corresponde a 395.073,89 MWh equivalente a R$117.396 ao preço que será
faturada, do exercício de 2022 até o término da Concessão setembro de 2037).
É importante ressaltar que, desde o início da operação do APM-Manso, o
empreendimento nunca paralisou suas atividades, gerando volumes de energia,
apurados em MWh, conforme demonstrado a seguir:
MWh
Ano
MWh
Ano
2001
250.034,52
2012
629.793,00
2002
863.018,00
2013
647.255,00
2003
832.519,66
2014
758.943,61
2004
732.808,00
2015
683.264,72
2005
615.793,00
2016
624.564,63
2006
847.429,00
2017
655.734,07
Continua
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PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN
CNPJ/MF nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
Companhia de Capital Aberto
Registro CVM nº 01923-2

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis anuais Em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares Reais, exceto quando indicado de outra forma)
risco remoto de perda. Durante o mês de junho de 2021, as aplicações em CDB, que (*) Itens 4.5 e 4.7 da Escritura de Emissão. Destaca-se que a remuneração das derepresentavam, aproximadamente, 86,5% dos recursos investidos, foram resgatadas bêntures é distribuída com base no resultado operacional disponível anual (RODI),
e, em julho de 2021, foram aplicadas pela PRMN11 no Banco Itaú, preservando tais nos termos estabelecidos na Escritura de Debêntures. Todavia, a escritura prevê
recursos em ativos de alta liquidez e perfil de investimento conservador (fundos de que o RODI será calculado mensalmente e, se o resultado apurado no mês for posiInvestimentos). Esses recursos são tratados como um FUNDO DE RESERVA para tivo, esse resultado será distribuído aos debenturistas, a título de remuneração dos
suportar eventual pagamento do passivo, já contabilizado na provisão para perdas, referidos ativos, até o dia 20 do mês subsequente. Do mesmo modo, caso o RODI
em caso de insucesso do recurso direcionado pela Companhia ao STJ, em relação apurado seja negativo, constata-se (i) que a Companhia apurou prejuízo no período; ou (ii) que o somatório das remunerações distribuídas nos meses anteriores (do
ao processo em desfavor da PROMAN detalhado na Nota nº 09.
4. Contas a receber: Corresponde aos valores a receber de FURNAS relativamente mesmo exercício) foi superior ao RODI apurado no mês corrente. No último caso,
à energia assegurada do mês de dezembro de 2021, prevista no contrato menciona- classifica-se a remuneração paga que sobejou do RODI, em conta ativa classificada
do na Nota Explicativa nº 1, no montante de R$ 629 (R$ 511 em 2020), a ser recebi- como “antecipação de pagamento de RODI”. No encerramento do exercício de 2021,
do em janeiro de 2022. O valor a receber de FURNAS referente ao mês de dezem- não foram verificados os eventos explicitados acima. Outro aspecto a ser destacado,
bro de 2021 é o resultado da venda da energia garantida, em montante equivalente é que de acordo com escritura das debêntures, as sobras de caixa devem ser utilizaa 2.539,1458 MWh deduzida da devolução da energia de canteiro, equivalente a das para amortizar, parcialmente o valor devido dos referidos ativos. Como podemos
verificar, durante o exercício de 2021, foram feitas amortizações parciais do passivo
46,2821 MWh, conforme descrito na nota explicativa nº 9.
circulante em montante equivalente a R$ 1.388, pois a disponibilidade da caixa distri5. Impostos a recuperar
buída aos debenturistas sobejou o valor da remuneração paga, as debêntures, nesse
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 período. Em setembro de 2005, 3 (três) anos após a aquisição das debêntures meIRPJ a Compensar
72
189
72
189 diante a oferta pública, debenturistas, representado 71,5% das debêntures em circuCSLL a Compensar
65
163
65
163 lação, tornaram-se acionistas da Companhia mediante operação de compra e venda
Saldo negativo IRPJ
284
141
284
141 de ações ordinárias, respeitando os termos e normativos vigentes à época referente a
Saldo negativo CSLL
259
175
259
175 aquisição de ações e adesão ao Bloco de Controle para Entidades Fechadas de Pre680
668
680
668 vidência Complementar (“EFPCs”). Os investidores adquiriram o equivalente a 71,5%
No 3º trimestre de 2017, a PROMAN deu início aos ingressos de pedido, junto a das ações representativas do capital social da Companhia. Debenturistas titulares de
Receita Federal, de restituição referente aos saldos negativos de IRPJ e CSLL, pas- 28,50% das debêntures em circulação, não adquiriram ações, mantendo-se, tão sosíveis de restituição. A conta Impostos a recuperar, cujos tributos são passíveis de mente, como credores da Companhia. As condições de pagamento de remuneração
restituição foram transferidos para as contas patrimoniais ativas “saldo negativo” e e/ou amortização extraordinária das debêntures são, idênticas para todos os titulares
estão sendo utilizadas, por compensação protocolada na Receita Federal, no paga- do valor mobiliário, sejam esses investidores, acionistas ou não, demonstrando, que
apesar de 71,50% dos titulares das debêntures terem se tornado acionistas, os mesmento de impostos decorrentes da rotina administrativa da Companhia.
6. Participação Societária: A companhia é possuidora de 110.000 (cento e dez mil) mos não são beneficiados com distribuição de resultados diferenciadas dos demais
quotas, correspondentes a 100% do capital social da empresa PRMN11 Gestão investidores sem vínculo com a Companhia.
9. Energia do Canteiro de Construção do APM Manso – Disponibilização e
empresarial EIRELI.
PRMN11
2021 Devolução: De acordo com a cláusula 7ª, §2º item “S” e cláusula 8ª, §2º item “S”
do Contrato SUP 1.1.7.4.0212.0 (Contrato de Constituição do Consórcio firmado
Informações Relevantes em 31 de dezembro de 2021
entre FURNAS, na qualidade de sucessora da ELETRONORTE, e PROMAN), bem
Participação no Capital Votante
100%
como a cláusula 3.10 do Contrato de Compra e Venda de Energia (“CCVE”) celebraQuantidade de Ações ou Cotas Possuídas
110.000
do, também, entre FURNAS (Compradora) e PROMAN (Vendedora) da totalidade
Capital Social - R$
110.000
de energia elétrica assegurada a PROMAN, o parceiro público (ELETRONORTE
Patrimônio Líquido - R$
112.073
que, posteriormente foi substituída por FURNAS) teve, como obrigação contratual, a
Resultado do Exercício - R$
2.073
disponibilização, ao parceiro privado (PROMAN) da energia no Canteiro de Obras,
Evolução dos Investimentos
No Início do Exercício
- energia essa que deve ser devolvida pelo parceiro privado ao parceiro público em
Aquisição do Investimento
110.000 110.000 parcelas mensais, iguais e consecutivas, mediante dedução, em volume de energia,
Resultado de Equivalência Patrimonial
2.073
2.073 sobre a energia garantida pelo Contrato de Concessão, por 311 meses, contados a
partir de janeiro de 2007, devendo ser estabelecido mediante celebração de Termo
Participação
positiva
no
Patrimônio Líquido no Fim do Exercício
112.073 112.073 Aditivo ao CCVE no término da Construção do Empreendimento. Essas condições
Em 10 de junho de 2021, foi constituída a empresa individual de responsabilidade são replicadas em diversos documentos que compõem o processo de concessão,
limitada denominada PRMN11 Gestão empresarial EIRELI, (“PRMN11”) cujo único desde sua origem, através do Edital de Licitação, bem como a proposta de parceria
sócio é a PROMAN. A controlada tem capital social de R$ 110,00 mil e objeto social que fundamenta o arcabouço de obrigações e direitos do parceiro privado. Até a precorrespondente a prestação de serviços de gestão e administração empresarial. Essa sente data, não foi celebrado, entre FURNAS e PROMAN o Termo Aditivo ao CCVE
prestação de serviços começou a ser executada, em julho de 2021, exclusivamente para disciplinar essa questão. A Companhia, por entender que estava inadimplente
para a PROMAN. Os recursos mantidos no Fundo de Reserva (Aplicação em CDB- a uma obrigação constante dos contratos que disciplinam tanto a Concessão da
-DI), além do saldo remanescente de recursos para pagamento de despesas corren- Usina, quanto as obrigações e direitos do Consórcio responsável pela exploração do
tes foram transferidos para essa nova empresa que ficará responsável pela aplicação APM-Manso, contratou Parecer Jurídico para orientação do modo de devolução da
dos recursos do Fundo de Reserva e pelo gerenciamento das rotinas de pagamentos energia, além de Parecer de Auditor independente para quantificar o volume total da
das despesas correntes de sua controladora. Fundamental esclarecer que a rotina energia a ser devolvida e o montante mensal a ser deduzido da energia assegurada.
de aprovação e movimentação de recursos além das obrigações da diretoria, são, Assim, constatou-se que o volume total de energia elétrica, disponibilizada
por FURNAS, no canteiro de obras, equivale a 14.393,7513 MWh e o volume
conforme Contrato Social registrado na Junta Comercial, idênticas a da PROMAN.
mensal a ser deduzido da energia assegurada é de 46,2821 Mwh. Desse modo,
7. Imobilizado
a Companhia, na fatura de novembro/2014, deduziu um montante de energia
Depreciação
Controladora e Consolidado Custo acumulada 31/12/2021 31/12/2020 equivalente a 49 parcelas (Janeiro/2007 a Dezembro/2010 e Novembro/2014)
Terrenos
3.488
3.488
3.488 e, em Dezembro de 2014, deduziu o equivalente a 47 parcelas (Janeiro/2011
Reservatórios e barragens
5.518
(4.952)
566
610 a Outubro/2014 e Dezembro de 2014). A partir de janeiro de 2015, foram
Edificações
11.435
(9.906)
1.529
1.612 deduzidos, do montante mensal de energia assegurada, volume equivalente
a 46,2821 MWh. No final do exercício de 2021 restam 6.062.9733 Mwh que
Sistemas de processamento
e dados
4
(4)
- serão deduzidas da energia assegurada em 131 parcelas mensais, iguais e
Máquinas e equipamentos
63.301
(57.165)
6.136
6.644 consecutivas, até o mês de novembro de 2032. A seguir, a movimentação da
Energia de Canteiro até 31 de dezembro de 2021:
Efeitos financeiros e energia
Em reais
consumida (a)
13.518
(12.125)
1.394
1.501
- R$ (mil)
MWh
97.264
(84.150)
13.113
13.855
14.393,75
(a) Refere-se a energia consumida na construção do empreendimento. Movimenta- Total de energia fornecida – MWh
Prazo para devolução
311 meses
ção do ativo imobilizado no encerramento do exercício de 2021.
Total mensal de energia a ser devolvida – MWh
46,2821
Adi- Bai- DepreControladora e Consolidado
31/12/2020 ções xas ciação 31/12/2021 Saldo inicial
14.393,7513
Terrenos
3.488
3.488
MWh
Reservatórios e barragens
610
(44)
566 Pagamento de parcelas em atraso – 01/2007 a 12/2007
(555,3852)
Edificações
1.612
(82)
1.529 Pagamento de parcelas em atraso – 01/2008 a 12/2008
(555,3852)
Máquinas e equipamentos
6.644
(508)
6.136 Pagamento de parcelas em atraso – 01/2009 a 12/2009
(555,3852)
Efeitos financeiros e energia conPagamento de parcelas em atraso – 01/2010 a 12/2010
(555,3852)
sumida
1.501
(107)
1.394 Pagamento de parcelas em atraso – 01/2011 a 12/2011
(555,3852)
13.855
(742)
13.113
(555,3852)
As taxas de depreciação adotadas para a totalidade dos bens do ativo imobilizado Pagamento de parcelas em atraso – 01/2012 a 12/2012
(555,3852)
tomam como premissa única e exclusiva, a proporcionalidade da energia assegurada Pagamento de parcelas em atraso – 01/2013 a 12/2013
(555,3852)
em cada exercício em relação ao total de energia assegurada, conforme mencionado Pagamento referente 2014
(555,3852)
na nota explicativa nº 1, que ocorrerá durante o período original de concessão de 35 Pagamento referente 2015
(555,3852)
anos. O início da depreciação dos bens do ativo imobilizado ocorreu em quatro mo- Pagamento referente 2016
(555,3852)
mentos distintos (novembro de 2000 e fevereiro, março e maio de 2001), demarcados Pagamento referente 2017
(555,3852)
pela entrada em operação das quatro unidades geradoras. Estão relacionadas a Pagamento referente a 2018
seguir as taxas de depreciação adotadas para cada exercício social.
Pagamento referente a 2019
(555,3852)
Taxas de depreciação anuais
Pagamento referente a 2020
(555,3852)
Anual (%) Pagamento referente a 2021
(555,3852)
2000 (*)
0,94 Saldo Total a Compensar
1.796 6062,9733
2001
17,27 Circulante
165
555,3852
2002 e 2003
13,52 Não Circulante
1.636 5.507,5881
2004
13,03 FURNAS entrou com ação de cobrança em desfavor de PROMAN, onde reclama
2005
10,78 que essa última deixou de cumprir com obrigação contratual, constante do con2006
9,74 trato SUP 1.7.4.0212, celebrado em dezembro de 1997 entre a ELETRONORTE,
2007 à 2032
0,76 sucedida por FURNAS, e a PROMAN, com previsão de formação de consórcio,
2033 e 2034
0,68 para o aproveitamento hidroelétrico de um trecho do Rio Manso em Mato Grosso.
2035
0,08 O descumprimento seria referente a não devolução de energia elétrica empres(*) corresponde apenas ao mês de dezembro. Ao término do período de concessão, tada por FURNAS à época da construção do empreendimento, no canteiro de
ou do prazo de prorrogação que possa vir a ser concedido, conforme mencionado obras do Aproveitamento Múltiplo de Manso e, portanto, requereu o pagamento
na nota explicativa nº1, a Companhia reverterá para a União Federal os bens corres- de R$ 4.500.441,71 (quatro milhões, quinhentos mil, quatrocentos e quarenta
pondentes ao Empreendimento, se houver exigência desta, sendo indenizada em e um reais e setenta e um centavos), ou seja, solicitou que seja determinada a
conformidade com as determinações contidas na legislação vigente, observando-se devolução de energia em montante equivalente aos valores pagos pela autora à
os valores e datas da incorporação desses bens à União Federal. O imobilizado está CEMAT e não ao volume de energia que, de fato, foi disponibilizada no canteiro
registrado por valores não superiores ao seu respectivo valor de recuperação. Este úl- de obras, nos termos regidos nos contratos que montam o arcabouço de docutimo valor foi determinado com base no Laudo de Mensuração de Valor Recuperável mentos que ampara a constituição do Consórcio APM-Manso e a exploração, em
de ativo, emitido em dezembro de 2021, pela Plantax Consultoria Contábil e Tributária consórcio, do APM-Manso. Inicialmente, em sentença promulgada na primeira
LTDA. O referido Laudo sinaliza que o Valor Recuperável de ativo imobilizado da quinzena de outubro de 2015 (1ª instância), o juízo deu ganho de causa a PROPROMAN representa, em dezembro de 2021, o equivalente a R$ 36.506, ou seja, MAN. Por meio de sua apelação, FURNAS pugnou pela nulidade de sentença
superior ao valor registrado nos Livros Contábeis da PROMAN.
diante de dois argumentos, o primeiro de que não teria sido concedida vista aos
8. Debêntures: Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária dos Acionistas, documentos apresentados pela PROMAN na fase de produção de provas docurealizada em 19 de outubro de 2001, retificada nos termos da Assembleia Geral Ex- mentais; e o segundo de que não houve a análise do pedido de prova pericial
traordinária realizada em 20 de dezembro de 2001, foi aprovada a primeira emissão que possibilitaria o cálculo da energia a ser devolvida. Assim, em setembro de
pública, com data-base de 19 de outubro de 2001, de debêntures nominativas em 2016, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por meio da 2ª Turma Cível, deu
série única, conversíveis em ações preferenciais, pela Companhia, com interveni- provimento à apelação de FURNAS para cassar a sentença, considerando que
ência de seus acionistas. Essa emissão, cuja distribuição foi encerrada em 1º de (i) durante o prazo concedido à FURNAS para que se manifestasse sobre os
novembro de 2002 foi composta por 10.000 debêntures, com preço unitário, na data documentos juntados pela PROMAN, os autos permaneceram indisponíveis,
de emissão, de R$3.700,00. O montante da emissão correspondeu a R$37.000 e impossibilitando que a Autora exercesse o direito ao contraditório; e (ii) que o
foi subdividido em: (i) valor nominal total de R$19.600 e; (ii) prêmio de emissão total Juiz deveria ter proferido decisão indeferindo o pedido de produção de prova
com valor de R$17.400. Conforme escritura de emissão, o valor de emissão das pericial no momento oportuno (antes, portanto, da sentença), de modo a posdebêntures foi atualizado, pro-rata-die, até a data da efetiva subscrição pela variação sibilitar que FURNAS manejasse recurso próprio. Em razão da determinação
do IGPM, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. O prêmio de emissão foi conta- de baixa do processo, o juízo autorizou a realização da perícia para verificabilizado em conta de reserva de capital, nos termos do artigo 182 da Lei nº 6.404/76. ção do quanto de energia deveria ser devolvido e a forma de devolução desta
A reserva constituída com o referido prêmio foi integralmente utilizada para o resgate energia. O Laudo Pericial apontou que a obrigação de devolução de energia
e posterior cancelamento de 1.000.000 de ações ordinárias, sem redução do capital deveria dar-se exclusivamente sob a forma de energia, jamais em pecúnia,
social da Companhia, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária rea- contudo, apontou que o volume de energia a ser devolvida seria de 26.141,32
lizada no dia 20 de novembro de 2002. Em relação à remuneração das debêntures, Mwh (considerando em seu laudo conversões de valores de tarifas, premissa
essa é calculada e paga mensalmente. A apuração e o pagamento de remuneração essa que não encontra amparo legal, nem nos normativos da ANEEL, nem nas
aos debenturistas têm como base de cálculo um percentual de participação nos re- cláusulas contratuais que sustentam a relação de parceria comercial entre as
sultados auferidos pela Companhia. O pagamento de remuneração iniciou a partir consorciadas do Consórcio APM-Manso). As partes foram intimadas a apresentar
do encerramento do período de distribuição das debêntures ao mercado investidor, impugnações especificas ao Laudo Pericial. Após impugnações especificas de
evento esse ocorrido em 1º de novembro de 2002, conforme já detalhado acima. A ambas as partes, o perito manteve o Laudo Pericial, posteriormente homologado
base de cálculo da remuneração aos investidores foi alterada diversas vezes, atra- pelo juízo. Foram então intimadas as partes a apresentar alegações finais, tendo
vés de aditamentos à Escritura de Emissão, deliberados em assembleias gerais de a Ré, PROMAN, apresentado suas alegações e a Autora, FURNAS, deixado
debenturistas, conforme se segue:
de se manifestar. Foi então prolatada em 1º de abril de 2019 sentença julgando
Cláusula
Período de Pagamento
%
procedente em parte o pedido única e exclusivamente para determinar a devoData da
Aditada e/ou
participação lução em energia no montante de 26.141,32 Mwh, deixando de acolher os
AGDeb
Inserida
Inicial
Final
do RODI (*)
demais pedidos da Autora, especialmente o pagamento em pecúnia e não
19/10/2001
4.5.1
Nov/2002
Mai/2006
100% em energia, tendo inclusive deixado de condenar a PROMAN no pagamento
13/06/2006
4.5.1.1
Jun/2006
Mar/2008
10% das custas e sucumbência. Contra esta decisão foram opostos Embargos
29/04/2008
4.5.1.2
Abr/2008
Mar/2012
50% Declaratórios com efeitos infringentes julgados improcedentes. No mês de
26/04/2012
4.5.1.3
Abr/2012
Set/2013
75% outubro de 2019, a 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
28/10/2013
4.5.1.4
Out/2013
Set/2019
100% e Territórios confirmou, parcialmente, a sentença da 1ª instância quanto ao
25/11/2019
4.5.1.5
Out/2019
Jul/2021
85% processo movido por FURNAS, em desfavor da PROMAN. Assim, foi manti18/06/2021
4.5.1.6
Jul/2021
Até a presente data
90% da a sentença quanto ao volume de energia apurado em Laudo Pericial
(*)RODI: Resultado Operacional Disponível. O prazo de vencimento das debêntures desprovendo a Apelação da PROMAN e condenando da Companhia
ocorrerá quando da dissolução ou liquidação da Companhia, exceto quando da ocor- a restituir, à FURNAS, 26.141,32 MWh relativa a energia consumida
rência de eventos que ensejem o seu vencimento antecipado, conforme previsto no no Canteiro de Obras. Em relação aos honorários advocatícios, a 2ª
Instrumento Particular de Escritura da referida emissão. Até o 3º trimestre de 2019, a turma definiu o valor do proveito econômico em R$ 1.568. e sentenciou
escrituração mercantil da PROMAN, quanto ao Passivo financeiro “debêntures”, era ambas as partes (FURNAS e PROMAN) ao pagamento de 10% a título
classificado da seguinte forma: a integralidade do saldo do valor nominal das debên- de verba honorária, sendo distribuído à razão de 2/3 para a FURNAS e
tures era classificado no passivo não circulante, e, no passivo circulante, encontrava- de 1/3 para a PROMAN, tendo em vista a sucumbência recíproca não
-se classificado o somatório das diferenças mensais apuradas entre as remunerações proporcional. A PROMAN ingressou com Embargo de Declaração e, em
devidas aos debenturistas, calculadas mediante as condições estabelecidas no item sequência, recorreu ao STJ na tentativa de reverter a sentença. Con4.5 da escritura de primeira emissão de debêntures e a disponibilidade de caixa da tudo, de modo prudente, os consultores jurídicos entendem se PROCompanhia. Durante o 4º trimestre de 2019, o saldo classificado no passivo circu- VÁVEL A PERDA DESSA CAUSA EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO
lante foi inteiramente utilizado para pagamento das amortizações extraordinárias do AO AUMENTO DA QUANTIDADE DE ENERGIA a ser devolvida para
valor nominal do ativo mobiliário. Como as contrapartidas contábeis para os eventos 26.141,32 Mwh, mantendo-se REMOTA qualquer obrigação de pagade amortização extraordinária ocorrem no passivo circulante, a administração da mento em PECÚNIA. Por conta desse cenário, a administração realizou,
Companhia passou a promover a reclassificação parcial do valor nominal das de- em outubro de 2019, o reconhecimento de provisão para perdas no
bêntures para o passivo circulante, de modo a permitir a continuidade das amortiza- montante de 11.747,57 MWh, correspondente a R$2.334, diferença apuções extraordinárias. Assim, os valores do passivo “debêntures” classificados, tanto rada entre o passivo já reconhecido e a sentença promulgada no julgamento
no circulante como no não circulante correspondem ao saldo do valor nominal dos em 2ª instância. Os critérios utilizados para atualização monetária da provisão
ativos mobiliários em referência. A seguir, a movimentação das debêntures de 31 de para perdas são idênticos aos estabelecidos para classificação do passivo dedezembro de 2020 até 31 de dezembro de 2021:
volução da Energia de Canteiro, quais sejam: (a) Entende-se que a diferença
de energia a ser devolvida será calculada em parcelas mensais, iguais e
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 consecutivas, da data do trânsito em Julgado até novembro de 2032 (já que
Saldo inicial
12.780
14.007
12.780
14.007 foi impugnado o pedido, por FURNAS, de devolução da energia em pecúnia
Participação nos lucros
2.961
1.603
2.961
1.603 para pagamento em parcela única), (b) o montante de energia que sobejou o
Distrinuição aos debenturistas(*)
(4.151)
(2.830)
(4.151)
(2.830) volume já reconhecido é atualizado, mensalmente, pela variação do IGP-di,
Saldo Final
11.590
12.780
11.590
12.780 divulgada pela Fundação Getúlio Vargas. A provisão da verba honorária não
Circulante
380
570
380
570 está sendo atualizada já que em sentença, a 2ª Turma Cível não determinou
Continua
Não circulante
11.210
12.210
11.210
12.210 a atualização desse proveito econômico (base para cálculo).

2007
698.706,99
2018
694.797,72
2008
859.446,00
2019
545.733,33
2009
768.547,00
2020
536.290,14
2010
679.918,00
2021
451.625,30
2011
695.477,00
Independente do Volume de energia gerado pelo empreendimento, a PROMAN, têm
garantido, através do Contrato de Concessão ANEEL nº 10/2000, o recebimento de
um volume de energia, que, conforme contrato de Compra e Venda de energia já
detalhado nesse Contexto Operacional, está comprometido para venda a FURNAS
em condições pré-estabelecidas, que serão mantidas até o término do contrato, ou
seja, setembro de 2037. No encerramento do exercício de 2021, o patrimônio líquido,
o capital circulante líquido e o resultado do exercício eram R$ (380), R$ 2.413 e R$
307, respectivamente. A Companhia apresentou, nesse período, disponibilidade de
caixa superior ao RODI apurado até o término do exercício de 2021 em montante
equivalente R$ 1.388. Esses recursos foram utilizados nas amortizações extraordinárias de passivo “Debêntures” realizadas ao longo do ano de 2021, conforme
preconiza o item 4.7 da Escritura de Emissão.
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis anuais:
2.1. Declaração de Conformidade: As demonstrações financeiras contábeis foram
elaboradas e preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade (International Financial
Reporting Standards – IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board
– IASB, aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
As demonstrações contábeis anuais aqui apresentadas foram elaboradas seguindo
princípios, práticas contábeis e critérios consistentes com base nas últimas demonstrações contábeis anuais em 31 de dezembro de 2020 publicadas em 03 de março
de 2021. A autorização para conclusão da preparação destas Demonstrações contábeis anuais ocorreu em 28/01/2022. 2.2. Principais práticas contábeis adotadas
na elaboração das demonstrações contábeis anuais: a. Apuração do Resultado: As receitas de vendas são apresentadas pelo valor bruto, ou seja, inclui os impostos incidentes sobre às mesmas, os quais estão apresentados como contas redutoras das receitas. O resultado das operações é apurado em conformidade com o
regime contábil de competência de exercício. As receitas são reconhecidas no resultado quando seu valor pode ser mensurado de forma confiável, todos os riscos e
benefícios inerentes ao produto e/ou serviços são transferidos ao comprador. b. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações contábeis anuais
estão apresentadas em milhares de Reais (R$) mil. O real é a moeda funcional e a
principal moeda do ambiente econômico em que a Companhia opera. c. Caixa e
equivalentes de caixa: Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis; equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo,
alta liquidez e são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa,
essa definição também é utilizada na Demonstração do Fluxo de Caixa. d. Ativos
financeiros: Os ativos financeiros da Companhia foram classificados, dentre as novas categorias trazidas pelo novo pronunciamento técnico IFRS 9/CPC 48, como
mensurados ao custo amortizado e ao valor justo por meio de resultado. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.
e. Impairment de ativos financeiros: O CPC 48/IFRS 9 substitui o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38/IAS 39 por um modelo prospectivo de “perdas de crédito
esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros
mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo apurado por meio de outros resultados abrangentes, a Companhia não possui ativos financeiros classificados nesta
última categoria, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais. As provisões para perdas esperadas serão mensuradas, quando
houver, com base nas perdas de crédito esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo
da vida esperada de um instrumento financeiro. f. Contas a receber - clientes: Os
recebíveis são decorrentes da venda de energia elétrica assegurada para FURNAS,
conforme estabelecido em contrato e termos aditivos. g. Outros ativos e passivos:
Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação
legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um
recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo
como base as melhores estimativas do risco envolvido. Um ativo é reconhecido no
balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados
em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou
liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são
demonstrados como não circulantes. h. Imobilizado: Representado por ativos geradores de energia, provenientes dos investimentos iniciais da APM Manso, registrados
ao valor de custos, acrescidos dos juros incorridos e demais encargos financeiros
relacionados aos recursos obtidos de terceiros para a construção do Empreendimento, que foram ativados até as datas de início das operações de cada uma das quatro
unidades geradoras do Empreendimento. As taxas anuais de depreciação do ativo
imobilizado são aquelas indicadas na nota explicativa nº 7, e vêm sendo quantificadas
proporcionalmente em relação à demanda assegurada de energia no decorrer de
cada exercício, conforme mencionado na nota explicativa nº 1, considerando o período de concessão e de início de operação de cada unidade geradora. i. Obrigações
tributárias: Referem-se aos impostos e contribuições pertinentes aos preceitos legais, e relacionados às atividades operacionais; além disso, da obrigatoriedade da
taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica – TFSEE/ANEEL, os valores
estão registrados a valor presente. j. Resultado por Ação: Calculado com base na
quantidade de ações, excluídas aquelas mantidas em tesouraria, na data do encerramento dos balanços. k. Informação por segmento: Um segmento operacional é
um componente da Companhia que desenvolve atividades de negócio das quais
pode obter receitas e incorrer em despesas, incluindo receitas e despesas relacionadas com transações com outros componentes da Companhia. A Companhia possui
um único segmento de negócio. l. Uso das estimativas: Na elaboração das demonstrações contábeis anuais é necessário utilizar estimativas para certos ativos,
passivos e outras transações. As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. m. Imposto de Renda e Contribuição Social: Os impostos sobre a renda são
reconhecidos na demonstração do resultado. Os encargos de imposto de renda e
contribuição social corrente são calculados com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. A Administração avalia,
periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas declarações de renda
com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a
interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores
estimados de pagamento às autoridades fiscais. O imposto de renda e a contribuição
social do exercício corrente são calculados com base no lucro real nas alíquotas de
15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240
para Imposto de Renda e 9% sobre o lucro tributável para Contribuição Social Sobre
o Lucro Líquido. n. Demonstrações financeiras consolidadas: As demonstrações
financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as
práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contabeis – CPCs o. Demonstrações financeiras
individuais: As demonstrações financeiras individuais da controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contabeis – CPCs e são divulgadas
em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas. Nas demonstrações
financeiras individuais, as controladas são contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações financeiras
individuais, quanto nas demonstrações financeiras consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora. 2.3 Consolidação: 2.3.1 Demonstrações Financeiras Consolidadas: As demonstrações
financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da controladora
PRODUTORES ENERGÉTICOS MANSO S.A. - PROMAN e de sua controlada direta. a. Processo de consolidação: O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corresponde à soma horizontal dos saldos das contas do ativo, do passivo, das receitas e despesas, segundo a sua natureza, complementada
com as seguintes eliminações: • das participações no capital, reservas e resultados
acumulados, cabendo ressaltar que não existem participações recíprocas; • dos saldos de contas correntes e outras contas integrantes do ativo e/ou passivo, mantidas
entre as empresas cujos balanços patrimoniais foram consolidados; e • dos efeitos
decorrentes das transações significativas realizadas entre essas empresas.
b. Empresas controladas
Participação no Capital Total
-%
2021
Incluída na consolidação
Controladas diretas:
PRMN11 GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI
100
c. Demonstrações financeiras consolidadas: As seguintes políticas contábeis
são aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas. a) Controladas: Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades de propósito
específico) nas quais a Companhia tem o poder de determinar as políticas financeiras
e operacionais, geralmente acompanhada de uma participação de mais do que metade dos direitos a voto (capital votante). A existência e o efeito de possíveis direitos
a voto atualmente exercíveis ou conversíveis são considerados quando se avalia se
a Companhia controla outra entidade. As controladas são totalmente consolidadas
a partir da data em que o controle é transferido para a Companhia. A consolidação
é interrompida a partir da data em que o controle termina. Transações entre companhias, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas do grupo
são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos que
a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As
políticas contábeis das controladas são alteradas quando necessário para assegurar
a consistência com as políticas adotadas pela Companhia. b) Transações e participações não controladoras: A Companhia trata as transações com participações
não controladoras como transações com proprietários de ativos do Grupo. Para as
compras de participações não controladoras, a diferença entre qualquer contraprestação paga e a parcela adquirida do valor contábil dos ativos líquidos da controlada
é registrada no patrimônio líquido. Os ganhos ou perdas sobre alienações para participações não controladoras também são registrados diretamente no patrimônio
líquido, na conta ajustes de avaliação patrimonial. Quando a Companhia deixa de
ter controle, qualquer participação retida é novamente mensurada ao seu valor justo, sendo a mudança no valor contábil reconhecida no resultado. O valor justo é o
valor contábil inicial para subsequente contabilização da participação retida em uma
coligada, uma joint venture ou ativo financeiro. Além disso, quaisquer valores previamente reconhecidos em outros resultados abrangentes relativos àquela entidade
são contabilizados como se a Companhia tivesse alienado diretamente os ativos ou
passivos relacionados. Isso significa que os valores reconhecidos previamente em
outros resultados abrangentes são reclassificados no resultado. c) Demonstrações
financeiras individuais: Nas demonstrações financeiras individuais as controladas
são contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são
feitos tanto nas demonstrações financeiras individuais quanto nas demonstrações
financeiras consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora.
3. Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
Consolidado
31/12/2021
31/12/2020 31/12/2021
31/12/2020
Conta corrente
Aplicações financeiras
4
1.905
2.309
1.905
4
1.905
2.309
1.905
As aplicações financeiras referem-se a recursos aplicados em fundos de investimentos renda fixos junto ao Banco do Brasil S.A., que apresentam liquidez imediata e
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10. Patrimônio líquido: a) Capital social subscrito e integralizado
Quantidade de Ações
Controladora
31/12/2021
31/12/2020
Bull Finance
28.500
28.500
Fapes
20.000
20.000
Fundação Real Grandeza
20.000
20.000
Aceprev
15.000
15.000
Geiprev
12.400
12.400
KOVR (*)
4.100
4.100
100.000
100.000
(*) Mudança de razão social do investidor Investprev para Kovr Seguradora.
O capital social de R$ 1.100 (hum milhão e cem mil) está representado por
100.000 (cem mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
b) Prejuízo Acumulado/ Patrimônio Líquido Negativo
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Capital Social
1.100
1.100
1.100
1.100
Prejuízo Acumulado
(1.480)
(1.787)
(1.480)
(1.787)
Patrimônio Líquido Negativo
(380)
(687)
(380)
(687)
Resultado Acumulado no Período
307
214
307
214
c) Apropriação do lucro: De acordo com o estatuto social, os lucros líquidos auferidos em cada exercício, que a partir de 2002, passam a contemplar o reconhecimento
da participação devida aos debenturistas, conforme mencionado na Nota 8, serão
destinados, em ordem de preferência, a (i) dedução do prejuízo acumulado e a
provisão para o imposto de renda; e (ii) o saldo remanescente destinar-se-á: (ii.a)
5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, até que a mesma atinja 20%
(vinte por cento) do capital social ou o limite previsto no §1º do artigo 193 da Lei nº
6.404/76; (ii.b) pagamento de dividendos obrigatórios de, no mínimo, de 25% (vinte e
cinco por cento) a todos os seus acionistas; e (ii.c) o saldo que houver, destinar-se-á
a retenção de lucros na forma do artigo 196 da Lei nº 6.404/76.
11. Receita operacional líquida: Receita de Operação com Energia
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
FURNAS Centrais Elétricas
7.550
6.134
7.550
6.134
PIS
(76)
(56)
(77)
(56)
COFINS
(231)
(188)
(232)
(188)
7.242
5.890
7.241
5.890
12. Custo dos bens dos serviços prestados:
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Taxa Fiscalização
(208)
(193)
(208)
(193)
Depreciação
(742)
(742)
(742)
(742)
Comp Financ utilização
recursos (a)
(777)
(909)
(777)
(909)
(1.728)
(1.844)
(1.728)
(1.844)
(a) Refere-se a taxa de compensação financeira pela utilização de recursos
hídricos conforme Lei nº 9.427/1996.
13. Despesas gerais e administrativas
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Serviços de terceiros (a)
(1.418)
(1.298)
(1.408)
(1.298)
Honorarios da diretoria
(57)
(65)
(66)
(65)
Encargos com pessoal chave
(16)
(20)
(19)
(20)
Outras despesas
(53)
(58)
(56)
(58)
(1.545)
(1.441)
(1.549)
(1.441)
(a) Os serviços de terceiros referem-se a despesas com consultoria e assessoria
de gestão, serviços prestados por advogados, anúncios e publicidades entre outros
serviços, excluído os gastos com remuneração e encargos com Pessoal Chave (Diretoria Executiva- nota 18).
14. Resultado financeiro
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Rendimento de aplicação financeira
19
32
29
32
Variação Monetária ativa
95
5
95
5
114
37
124
37
Despesas financeiras
Remuneração e Debêntures
(2.961)
(1.603)
(2.961)
(1.603)
Outras despesas financeiras
(868)
(873)
(869)
(873)
(3.829)
(2.476)
(3.830)
(2.476)
Resultado financeiro líquido
(3.715)
(2.438)
(3.706)
(2.438)
15. Outras despesas operacionais: Não houve registro de outras despesas operacionais até 31 de dezembro de 2021 e/ou 31 de dezembro de 2020.

16. Transação com partes relacionadas: A Companhia não possui transações com
partes relacionadas, exceto o disposto nos itens 8 e 18 dessas Notas explicativas.
17. Provisão para contingências: A Companhia não tem conhecimento de ser parte
(passiva) em ações judiciais, tributárias, trabalhistas e outros processos administrativos classificados como de perda provável ou possível por seus assessores jurídicos
externos, a exceção do processo movido por FURNAS, em desfavor da PROMAN,
quanto a devolução da energia de canteiro, detalhadamente descrito na Nota 9, supra. Contudo, os recursos aplicados em fundo de investimento descrita na Nota 3,
constituem provisão de recursos suficientes para suportar o risco de aumento de
passivo por conta da possibilidade de perda classificada como PROVÁVEL, pelos
assessores jurídicos da Companhia.
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Provisão para Contigências
(3.595)
(3.069)
(3.595)
(3.069)
Circulante
(424)
(353)
(424)
(353)
Não circulantes
(3.171)
(2.716)
(3.171)
(2.716)
18. Remuneração do pessoal-chave da Administração: Em atendimento ao CPC
05 - Divulgação Sobre Partes Relacionadas, informamos que em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 03 de maio de 2021, os conselheiros aprovaram o
pagamento de remuneração individual aos administradores (Conselho de Administração e Diretoria Estatutária). Todos os conselheiros e, também, a Diretora Financeira e
de Relações com Investidores renunciaram à percepção de remuneração aprovada
nessa reunião. O Diretor Presidente da Companhia perceberá, mensalmente, remuneração, a título de Pró Labore. As despesas com pagamento de pessoal-chave
foram registradas nas contas da empresa conforme se segue:
Controladora

Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Honorários da diretoria
Encargos sociais - FGTS

(57)

(65)

(66)

(65)

(5)

(5)

(5)

(5)

(62)
(70)
(72)
(70)
19. Seguros: Os seguros de risco de engenharia e performance dos equipamentos,
em vigor durante o período de construção, montagem e comissionamento, estavam
vinculados aos contratos de construção e fornecimento, e, portanto, foram contratados pelas Companhias encarregadas das obras civis e pela Companhia fornecedora de equipamentos. Conforme o terceiro termo aditivo ao contrato firmado com
FURNAS, durante o período de operação do Empreendimento, o seguro geral ficou
a cargo e foi efetuado por FURNAS. As premissas de riscos adotadas, dada a sua
natureza não foram examinadas pelos auditores independentes.
20. Compromissos futuros: O contrato de concessão ANEEL nº 10/2000, para
exploração do APM-Manso (geração e transmissão de energia elétrica), firmado entre a União, por intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e as
Companhias integrantes do Consórcio APM Manso (PROMAN e FURNAS Centrais
Elétricas) foi assinado em 10 de fevereiro de 2000 e vigorará pelo prazo de 35 anos,
prorrogado por mais 31 meses.
21. Instrumentos financeiros: Em atendimento a Deliberação CVM nº 604, de 19
de novembro de 2009, que aprovou os Pronunciamentos Técnicos CPC nºs 38, 39
e 40, e a Instrução CVM nº 475, de 17 de dezembro de 2008, a Companhia revisou
os principais instrumentos financeiros ativos e passivos em 31 de dezembro de 2021
bem como os critérios para a sua valorização, avaliação, classificação e os riscos
a eles relacionados. Os instrumentos financeiros referem-se a disponibilidades em
caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, fornecedores e debêntures e estão
assim demonstrados:
Controladora
Ativos:
Custo amortizado
31/12/2021
Aplicações financeiras
4
4
Contas a receber de
clientes
629
629
Passivos financeiros mensurados
pelo valor justo por
Passivos
meio de resultado Custo amortizado
31/12/2021
Fornecedores
1.879
1.879
Debêntures
11.590
11.590
Ativos:
Consolidado
Custo amortizado
31/12/2021
Aplicações financeiras
2.309
2.309
Contas a receber de
clientes
633
633

Passivos financeiros mensurados
pelo valor justo por
Passivos
meio de resultado Custo amortizado
31/12/2021
Fornecedores
1.879
1.879
Debêntures
11.590
11.590
22. Derivativos: Não é prática da Companhia, operar com os derivativos financeiros
para evitar exposições de risco, pois conforme definido na escritura de emissão das
debêntures em circulação, a disponibilidade de caixa é distribuída aos titulares das
debêntures, ademais, a Companhia não contraiu outros financiamentos que possam,
eventualmente, proporcionar esse tipo de exposição para a Companhia.
23. Análise de sensibilidade: Em virtude das informações detalhadas nos itens destas
Notas explicativas, a Companhia entende que não possui, e, por conseguinte, não administra quaisquer exposições a riscos financeiros, referentes a eventuais descolamentos entre índices pós-fixados que afetam tanto a receita financeira quanto a despesa
financeira. A PROMAN revisou os principais instrumentos financeiros ativos e passivos
em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, bem como os critérios para a
sua valorização, avaliação, classificação e os riscos a eles relacionados. Os instrumentos financeiros referem-se a disponibilidades em caixa e equivalentes de caixa, contas
a receber, fornecedores, debêntures e devolução da energia de canteiro. Como detalhado nas Notas explicativas nº 8 e 9, os passivos onerosos relevantes contraídos pela
Companhia referem-se as debêntures da 1ª emissão (Nota explicativa nº8) e devolução
de energia de canteiro (nota explicativa nº9). O volume de recursos representado pelas
debêntures não é atualizado por quaisquer índices econômicos e sua remuneração é
calculada e devida, tão somente, quando (1) a Companhia for geradora de resultado
operacional positivo e (2) apresentar suficiência de caixa para pagamento da remuneração. A devolução da energia de canteiro (nota explicativa nº9) corresponde a um
volume pré-definido de energia a ser descontada, mensalmente, da energia assegurada
a PROMAN, nos termos do Contrato de Concessão ANEEL nº 10/2000. Por sua vez, a
Companhia não faz, por força de suas obrigações contratuais estabelecidas na Escritura de 1ª Emissão das debêntures em circulação, gestão de caixa. Tão logo os recursos
originados da venda da energia elétrica ficam disponíveis no caixa da Companhia, esses recursos são direcionados aos debenturistas para pagamento de remuneração e/
ou amortização extraordinária dos referidos ativos. Desse modo, a empresa faz gestão
de recursos residuais, suficientes para os pagamentos das despesas correntes dos
meses em curso. Os recursos alocados em Fundos de Investimentos de Curto Prazo
com Resgate Automático, no montante de R$ 2.305 em 31 de dezenbro de 2021 na
PRMN11, correspondem a (1) Constituição de um Fundo de Reserva para suportar
eventual pagamento do passivo, já contabilizado na provisão para perdas, em caso de
insucesso do recurso direcionado pela Companhia ao STJ, em relação ao processo em
desfavor da PROMAN detalhado na Nota nº 09 e (2) necessidade de recursos para o
pagamento das despesas correntes cujos vencimentos estão programados até 15 de
janeiro de 2022, data esperada para o recebimento dos recursos oriundo da venda de
energia elétrica à FURNAS, nos termos do CCVE, já detalhado nas notas expli cativas.
24. Informação por segmento: A Companhia tem como único segmento de negócio a geração de energia elétrica, por meio do consórcio firmado com as Centrais
Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE, posteriormente transferido para
FURNAS Centrais Elétricas S.A. (“FURNAS”), sob regime de concessão do Aproveitamento Múltiplo de Manso - APM Manso (o “Empreendimento”), constituído basicamente pela Usina Hidroelétrica de Manso e suas quatro unidades geradoras. Sendo
assim, a Administração da Companhia, responsável por revisar, regularmente, as
informações financeiras, de forma a alocar os recursos e analisar o desempenho da
Companhia, não se utiliza de informação por segmento para suas análises.
25. Outras Informações: A condição de venda da totalidade da energia garantida a
PROMAN foi definida pelo contrato de compra e venda de energia elétrica – CCVE
celebrado com FURNAS – compradora. A Companhia tem projetado um faturamento médio anual no valor presente de R$ 9.954, suficientes para o cumprimento de
suas obrigações, em especial, o pagamento de remuneração e resgate total das
debêntures em circulação. Os investimentos na sua unidade geradora de negócios
se encontram 89,73% depreciados.
26. Eventos subsequentes: Não há eventos subsequentes a serem relatados.
Conselho de Administração
Cesar Avidos Juruena Pereira – Presidente do Conselho
Juleika Cristina Ferreira de Carvalho – Conselheira
Marcia de Luca Micheli – Conselheira
Geraldo Henrique de Castro - Conselheiro
Diretoria
Fabio Pereira Maia - Diretor Presidente.
Nanci Turíbio Guimarães – Diretora Financeira e de Relações com Investidores
Contador responsável
Michele Luciana de Macedo
CRC/RJ –093365/O.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Ao Conselho de Administração e aos Acionistas da PRODUTORES ENERGÉ- auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras vante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
TICOS DE MANSO S.A. - PROMAN: Opinião: Examinamos as demonstrações fi- individuais e consolidadas da Companhia e sua controlada. Para a formação de divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir monanceiras individuais e consolidadas da PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MAN- nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as de- dificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas concluSO S.A. - PROMAN (Companhia) e sua controlada, identificadas como controladora monstrações financeiras individuais e consolidadas e registros contábeis, conforme sões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e sua
dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abran- Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa controlada a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apregente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elabora- sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resu- das, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronun- e consolidadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras repremo das principais políticas contábeis. Opinião sobre as demonstrações financei- ciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras indi- sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
ras individuais: Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima viduais e consolidadas tomadas em conjunto. Outras informações que objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
patrimonial e financeira da PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. - relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais eficiênPROMAN em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os informações que compreende o Relatório da Administração, obtido antes da data cias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas deste relatório. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e con- Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumpricontábeis adotadas no Brasil. Opinião sobre as demonstrações financeiras con- solidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos ou expres- mos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de indesolidadas: Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas acima saremos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esses relatórios. Em cone- pendência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição xão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicápatrimonial e financeira consolidada da PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MAN- responsabilidade é a de ler as outras informações identificadas acima e, ao fazê-lo, vel, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação
SO S.A. - PROMAN em 31 de dezembro de 2021, o desempenho consolidado de considerar se essas outras informações estão, de forma relevante, inconsistentes com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerasuas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou com nosso conhe- dos como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras individuais
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas inter- cimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentam estar distorcidas de forma e consolidadas do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais
nacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Stan- relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevan- assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria,
dards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo te nas outras informações obtidas antes da data deste relatório, somos requeridos a a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidade quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada da administração e da governança pelas demonstrações financeiras indivi- deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos duais e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e adequa- comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevan- da apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 04 de março de 2022.
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacioUHY BENDORAYTES & CIA.
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais res- nais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards
Auditores Independentes - CRC 2RJ 0081/O-8
ponsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários
GEYSA BENDORAYTES E SILVA - Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sobre as para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção reledemonstrações financeiras individuais e consolidadas. Principais assuntos de au- vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das deDeclaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
ditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento pro- monstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável D E C L A R A Ç Ã O: Pelo presente instrumento, o Diretor-Presidente e a Diretora
fissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses pela avaliação da capacidade de a Companhia e sua controlada continuar operan- Financeira e de Relações com Investidores da Produtores Energéticos de Manso
assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financei- do, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuida- S.A.- PROMAN (“PROMAN”), sociedade por ações de capital aberto, com sede
ras individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre de operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações fi- na Rua Jardim Botânico, nº 674, sala 316, Jardim Botânico , Rio de Janeiro, RJ,
essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expres- nanceiras individuais e consolidadas, a não ser que a administração pretenda inscrita no CNPJ sob nº02.291.077/0001-93, para fins do disposto no inciso VI do §
samos uma opinião separada sobre esses assuntos. Determinamos que os assuntos liquidar a Companhia e sua controlada ou cessar suas operações, ou não tenha 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, cujo inciso
descritos abaixo são os principais assuntos de auditoria a serem comunicados em nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os res- referenciado teve sua redação alterada pela Instrução CVM nº 586, de 08 de junho
nosso relatório. Indicação de desvalorização dos ativos não financeiros da Com- ponsáveis pela governança da Companhia e sua controlada são aqueles com res- de 2017, (“INSTRUÇÕES”), declaram que reviram, discutiram e concordam com
panhia: A fim de atender o item 12 (d) do NBC TG 01 (R3) – REDUÇÃO AO VALOR ponsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações fi- as Demonstrações Contábeis Anuais da PROMAN relativas ao exercício findo em
RECUPERÁVEL DE ATIVOS, executamos procedimentos de auditoria para asse- nanceiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 31 de dezembro de 2021. Rio de Janeiro, 07 de março de 2022. Declaração assigurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não exceda financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança nada pelo Diretor Presidente, Sr Fabio Pereira Maia e pela Diretora Financeira e de
seus valores de recuperação. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas Relações com os Investidores, Sra Nanci Turibio Guimarães.
outros: • análise da qualidade do ativo da Companhia e de recuperabilidade por tipo em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos
de ativo: • revisão das premissas utilizadas na análise de impairment do ativo imobi- por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. SeguranAuditores emitido pelos Auditores Independentes
lizado; • avaliação da continuidade da Companhia e eventual desvalorização de seus ça razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a audito- D E C L A R A Ç Ã O: Pelo presente instrumento, o Diretor-Presidente e a Direativos através da análise de outros indicadores da Companhia, tais como análise de ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria tora Financeira e de Relações com Investidores da Produtores Energéticos de
estrutura de capital, indicadores de liquidez e de rentabilidade. Provisões para con- sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções po- Manso S.A.- PROMAN (“PROMAN”), sociedade por ações de capital aberto,
tingências: Nota explicativa no 9 – Energia do Canteiro de Construção do APM dem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, in- com sede na Rua Jardim Botânico nº 674, sala 316, Jardim Botânico, Rio de
Manso – Disponibilização e Devolução - Provisões e passivos contingentes possuem dividualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva ra- Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ sob nº02.291.077/0001-93, para fins do disposto
incerteza inerente em relação ao seu prazo e valor de liquidação. Também, o reco- zoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas no inciso V do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de
nhecimento e a mensuração das provisões e passivos contingentes requerem que a demonstrações financeiras individuais e consolidadas.Como parte da auditoria re- 2009, cujo inciso referenciado teve sua redação alterada pela Instrução CVM nº
Companhia exerça julgamentos relevantes para estimar os valores das obrigações e alizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerce- 586, de 08 de junho de 2017, (“INSTRUÇÕES”), declaram que reviram, discutia probabilidade de saída de recursos dos processos judiciais e administrativos dos mos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audito- ram e concordam com as opiniões expressas no Parecer dos Auditores Indepenquais a Companhia é parte envolvida. Essa avaliação é baseada em posições de ria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas dentes emitido pelos Auditores UHY BENDORAYTES E CIA AUDITORES INassessores jurídicos internos e externos e em julgamentos da própria administração. demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se cau- DEPENDENTES, relativamente às Demonstrações Contábeis Completas Anuais
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: • confirmação, por escrito, sada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em da PROMAN referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Rio de
dos consultores jurídicos externos da Companhia sobre: (i) o estágio processual das resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi- Janeiro, 07 de março de 2022. Declaração assinada pelo Diretor Presidente, Sr
ações judiciais ativas e passivas; e (ii) estimativa confiável da potencial perda e da ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção rele- Fabio Pereira Maia e pela Diretora Financeira e de Relações com os Investidores,
classificação de probabilidade de perda entre provável, possível e remota; • avaliação vante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode Sra Nanci Turibio Guimarães
da competência técnica dos consultores jurídicos internos e externos utilizados pela envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou reprePARECER DO COMITÊ DE AUDITORIA OU ÓRGÃO EQUIVALENTE.
Companhia; • avaliação da política contábil adotada para provisionamento das ações sentações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos rele- Até a presente data, não foi instalado o Comitê de Auditoria na Companhia. Não
judiciais e discussão das premissas em que se pautam as estimativas dos valores vantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às existe, também, a formação de órgãos e/ou Comitês com atribuições equivalentes.
provisionados; • testes de recálculo do valor de exposição dos processos judiciais e circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia Rio de Janeiro, 07 de março de 2022. Declaração assinada pelo Diretor Presidente,
administrativos, teste de atualização financeira conforme legislação aplicável; • testes dos controles internos da Companhia e sua controlada. • Avaliamos a adequação das Sr Fábio Pereira Maia e pela Diretora Financeira e de Relações com os Investidode passivos contingentes não registrados, com base em pesquisas nos websites dos políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti- res, Sra Nanci Turibio Guimarães.
tribunais de justiça relevantes. Outros Assuntos: Demonstrações do valor adicio- vas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso,
PARECER DO CONSELHO FISCAL OU ÓRGÃO EQUIVALENTE.
nado: As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referen- pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas Até a presente data, não foi instalado o Conselho Fiscal na Companhia. Rio de
tes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas sob a responsabilida- evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos Janeiro, 07 de março de 2022. Declaração assinada pelo Diretor Presidente, Sr
de da administração da Companhia e sua controlada, e apresentadas como ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de Fabio Pereira Maia e pela Diretora Financeira e de Relações com os Investidores,
informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza rele- Sra Nanci Turibio Guimarães
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Três perguntas: a inflação de fevereiro – quadro atual e perspectivas
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Por Jorge Priori
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CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571
CONVOCAÇÃO
– alta nos preços dos fer- ineficiências temporárias às
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de forma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Pautilizantes,
que também im- cadeias logísticas, bem como
lo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exermaior
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sobre a destinação dos resultados;
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Como você avalia a inflação de fevereiro divul-

apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro
documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente.

a empresa expandiu seus
negócios. Além de contatar potenciais parceiros, o
aplicativo também possui
um espaço para encontrar
novos amigos, e outro para
gerar contatos profissionais.
Como parte da expansão dos negócios, Wolfe
ganhou destaque na mídia
com um discurso feminista e um perfil de defensora
dos direitos humanos. “Estou mais dedicada do que
nunca a ajudar a promover
a igualdade de gênero e aca-

INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de
forma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São
Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
relativas ao exercício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos
diretores perante a SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 8º
do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação até a
realização da citada Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não
desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela participar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através
do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQyZTkyMzktMmFkZS00YTE5LWE2N2ItODQ1ZjU0NGM1OGYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a
%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua
admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março
de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.
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PAES BUSCA
INFLUENCERS PARA PSD
Prefeito quer formar base sólida em
gues
Brasília e na Alerj. Por Sidnei Domin
e Sérgio Braga, página 4
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Kiev está cercada, e Rússia
sabe os custos da guerra.
Por Edoardo Pacelli, página 2

bar com a misoginia que
ainda assola a sociedade”,
escreveu ela em uma carta
postada no site de sua empresa, expressando também
seu apoio ao movimento
Black Lives Matter.
Mesmo com pandemia
de Covid-19, o Bumble registrou receita de US$ 417
milhões nos primeiros nove
meses de 2020, um aumento significativo em comparação aos US$ 363 milhões
obtidos no mesmo período
do ano anterior.

O CAOS DA LIBERAÇÃO
DAS MÁSCARAS
Decisão pode inviabilizar desfiles
das escolas de samba em abril.
Por Bayard Boiteux, página 3
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