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Questionar a ordem global injusta não
significa voltar 300 anos no tempo.
Por Vladimir Brito, página 2

Putin teria cometido grave erro de
reagrupar seus oponentes, ressuscitando
a Otan. Por Edoardo Pacelli, página 2

Empresas de comunicação distorcem
a realidade e criam mentalidades.
Por Eduardo Marinho, página 2

Ida de Biden
à Europa não
teve o retorno
esperado

Inflação assusta mercado
com maior alta em 7 anos

Pacheco tenta
votar reforma
tributária no
início de abril

Após três reuniões intensas em
dois dias, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não alcançou a unidade pretendida com
os parceiros europeus. Apesar de
um tom unânime contra a Rússia,
preocupações geopolíticas e interesses diferentes estão em jogo,
tornando difícil equilibrar as demandas de várias partes.
A cúpula do Conselho Europeu, na quinta-feira, não conseguiu chegar a um acordo sobre
sanções adicionais contra a Rússia, apesar da presença de Biden
– um reflexo de diferentes posições entre os membros da União
Europeia (UE), à medida que se
tornam cada vez mais cautelosos com as consequências de tais
ações, devido aos desafios que enfrentam.
“A União Europeia até agora
adotou sanções significativas que
estão tendo um impacto maciço na
Rússia e na Bielorrússia, e continua
pronta para fechar brechas e visar
a evasão real e possível, bem como avançar rapidamente com mais
sanções robustas coordenadas”,
disse o bloco em comunicado.
O primeiro-ministro grego,
Kyriakos Mitsotakis, alertou que a
UE também pode sofrer o impacto dessas sanções. “Devemos ter
muito cuidado para garantir que
quaisquer medidas que implementamos não acabem sendo mais
dolorosas para os cidadãos europeus do que para a Rússia”, disse
ele antes da cúpula da UE, relata a
agência de notícias Xinhua.
A posição da Grécia foi ecoada pelo primeiro-ministro belga,
Alexander De Croo, que disse à
imprensa que quaisquer novas
sanções possíveis devem atingir a
Rússia com mais força do que a
UE. “A regra básica é que as sanções devem ter um impacto muito
maior no lado russo do que no lado europeu. Não travamos guerra
contra nós mesmos”, observou
De Croo.
Embora EUA e a UE tenham
anunciado nesta sexta-feira uma
força-tarefa para reduzir a dependência da Europa dos combustíveis fósseis russos, vários países
europeus, incluindo a Alemanha,
continuam relutantes em anunciar
medidas drásticas por medo de
agravar os distúrbios no fornecimento.
As estatísticas mostram que,
atualmente, mais de 40% do
gás natural da UE e 25% do seu
consumo de petróleo vêm da
Rússia.

Todos os grupos pesquisados na prévia do IBGE subiram

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está tentando acordo
para votar a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 110/2019,
referente à reforma tributária, no
esforço concentrado marcado
para o período de 4 a 8 de abril.
Segundo explicou, a discussão e
a deliberação da matéria na Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) e, na sequência, no Plenário
do Senado durante essa semana
serão muito positivas, diante do
comparecimento presencial da
maior parte dos senadores.
“Há essa sugestão ao presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre [DEM-AP], para que
possamos fazer esse debate por
ocasião do esforço concentrado,
com a presença física, que não só
permita a discussão dos senadores
no âmbito da CCJ, mas também
aquilo que é muito próprio do
Parlamento, que é a conversa, as
reuniões preparatórias”, avalia o
senador, que considera a proposta
a principal reforma no âmbito do
Congresso Nacional.
Segundo a Agência Senado, a
PEC 110 propõe a instituição de
um modelo dual do Imposto de
Valor Agregado (IVA). O IVA
Subnacional será composto pelo
Imposto de Bens e Serviços (IBS)
— resultado da fusão do ICMS (imposto estadual) e do ISS (imposto
municipal) — para estados e municípios. Na outra frente, a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS)
unifica tributos federais (IPI, Cofins
e Cofins-Importação, PIS e Cide-Combustíveis) arrecadados pela
União e formará o IVA Federal.

O

Índice Nacional de
Preços ao Consumidor
Amplo 15 (IPCA-15),
a prévia da inflação oficial, ficou
em 0,95% em março, 0,04 ponto
percentual (p.p.) abaixo da taxa de
fevereiro (0,99%). É a maior variação para um mês de março desde
2015 (1,24%). A variação surpreendeu o mercado financeiro. O
Banco Original, por exemplo, esperava 0,88%.
Em 12 meses, o IPCA-15 soma
10,79%, acima dos 10,76% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em março de 2021, a
taxa foi de 0,93%. Os dados foram
divulgados pelo IBGE. Houve alta
em todos os nove grupos de produtos e serviços pesquisados.
O principal destaque foi o grupo de alimentos e bebidas. Saúde e
cuidados pessoais teve o segundo

maior impacto. Na sequência, vieram os Transportes. Juntos, os três
grupos representaram cerca de
75% do impacto total do IPCA-15
de março.
O economista-chefe do Banco
Original, Marco Caruso, explica
que o índice – coleta de preços de
12 de fevereiro a 16 de março –
não refletiu toda a alta dos combustíveis anunciadas pela Petrobras (18,7% na gasolina, 24,9% no
diesel e 16% no gás de cozinha),
preços que passaram a valer a partir do dia 11.
“A média dos núcleos (série que
exclui os itens mais voláteis do cálculo) chegou ao patamar mais alto
desde fevereiro de 2016 ao atingir
8,77%. Olhando à frente, refletindo parte da surpresa de hoje [sexta-feira] e alinhado à expectativa
de alta dos transportes, esperamos

um IPCA de 1,25% em março”,
analisa relatório do Original. “A
perspectiva para o IPCA de 2022
salta de 6,9% para 7%. Para 2023,
esperamos um IPCA de 4%, distanciando-se um pouco mais do
centro da meta (3,25%).”
Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, ressalta que a
queda do dólar, geralmente, é
um sinal de retração de preços
no mercado interno, mas não
deverá dar conta de segurar a inflação este ano. “A recente alta
das commodities deve pressionar o índice acima da meta. Revisamos nossa projeção de inflação de 5,7% para 6,7% em 2022
e de 3,2% para 3,6% em 2023.
Mas acreditamos que o Copom
deve encerrar o ciclo de alta em
12,75% na próxima reunião em
maio”, conclui Vitória.

Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

COTAÇÕES

Preços aumentam 40% e ovos de Páscoa
perdem espaço nos supermercados

O

s ovos de Páscoa estão
até 40% mais caros em
relação a 2021, segundo
pesquisa realizada pela Associação
Paulista de Supermercados (Apas).
De acordo com a entidade, parte
dos supermercados está mudando
a configuração das ofertas para a
data, reservando espaços menores
para as parreiras de ovos de chocolate.
Ganharam mais espaço os pro-

dutos menores, como os ovos de
250 gramas, além de maior disponibilização de chocolates e bombons.
“Em um setor competitivo como o supermercadista, sai na frente aquele que consegue negociar
os melhores preços com os produtores, fornecedores e a indústria
de modo geral. Essa capacidade de
negociar, aliada ao mix de marcas e
produtos disponíveis ao consumidor, reduz o impacto da inflação

no bolso do consumidor”, destacou à Agência Brasil o presidente
da Apas, Ronaldo dos Santos.
Apesar da alta nos preços dos
ovos de Páscoa, a entidade ressalva
que os demais produtos relacionados à data, como bacalhau, chocolate, vinho, massa fresca, pescada
e bombons tendem a apresentar
menor aceleração de preços ou
mesmo, em alguns casos, uma leve
redução.

Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 4,7782
R$ 5,9170
R$ 5,2187
R$ 0,7450
R$ 300,00

ÍNDICES
IGP-M

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

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

0,63%
0,86%
11,75%
0,63% a.m.
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Consequências da guerra na Ucrânia
Por Vladimir Brito

A

gregaria o seguinte ao debate sobre
a guerra na Europa. Existe uma ordem global capitaneada pelos EUA
e organizada em função
do seu projeto de prevalência. De fato, os Estados
Unidos invadiram o Iraque
explicitamente, burlando
suas próprias regras de
governança global, mas
grosso modo objetivam
gerir sua hegemonia com o
emprego de instrumentos
informacionais como meio
prevalente de poder. Ou
seja, patrocinam operações
de informação, guerras híbridas, golpes, assassinatos
e até empregam mercenários contratados, mas evitam o protagonismo direto
de seu Estado.
Construíram uma ordem global sobre a catequese do “livre” comércio,
dos “direitos humanos” e
da “democracia”, então,
embora tenham como aliados contraditórios a sua
narrativa democrática e
liberal, como Arábia Saudita, Egito ou Vietnã, são
obrigados a se autolimitar
no uso da força ou correm
o risco de caírem no descrédito.
É esta estratégia norte-americana de exercício de
sua hegemonia que explica
Cuba ter sido vitimada por

variadas “cover-actions”,
inclusive uma tentativa de
invasão, mas não ter sido
ocupada, ou simplesmente
seguidamente bombardeada até voltar à idade da
pedra. O mesmo vale para
a Venezuela. Aliás, todos
da América Latina conhecem bem esse repertório
informacional dos EUA
na própria pele, mas, de
fato, relativamente poucas ameaças militares diretas ocorreram no continente desde 1945.
A Rússia, por outro lado, como potência desafiante, opera sofisticadamente com o repertório
da Guerra Híbrida, e neste terreno tenta disputar
a narrativa global a partir
de um “conservadorismo”
que restauraria o poder
que os Estados possuíam
do final da Guerra dos
Trinta Anos, com a paz de
Vestfália (1648) e que durou até a Primeira Guerra
Mundial, com a Revolução
Russa (1917).
Neste modelo de organização global, as grandes potências detinham
suas franjas de influência
e colônias e pautavam a
organização global pela
correlação de forças do
momento. As pequenas
nações serviam de buffers
e eram constantemente
esmagadas militarmente,
divididas e ocupadas a ca-

da girar do globo. Que o
digam as nações do centro
e leste europeu, tais como
Polônia ou Ucrânia.
Então, ao assumir a pauta antiglobalista, mais do
que vazão ao seu preconceito, Putin busca o apoio
de movimentos como os
capitaneados por Trump,
Órban ou Bolsonaro, cuja
resposta para a globalização neoliberal norte-americana é recuarmos mais
de 300 anos no tempo e
voltarmos ao passado do
poder explícito dos grandes impérios. Ou seja, a ausência de qualquer projeto
de mundo minimamente
compartilhado.
É dever de todos os
brasileiros questionar de
maneira incessante essa
ordem global injusta, mas
com vistas a refundá-la
sobre um paradigma de
justiça social, direitos individuais, democracia real e
respeito à soberania nacional das grandes e pequenas
nações.
Todavia, a alternativa
russa não envolve sua refundação e sim sua completa substituição por
uma nova paz de Vestfália. Enquanto nós, latino-americanos, observamos
a Rússia como opositora
da atual ordem global, é
quase inevitável a simpatia
de alguns, simplesmente
por confrontarem o gigan-

te norte-americano. Mas o
modelo russo de comportamento com as nações em
seu entorno é a antítese do
que almeja de fato a maior
parte da sociedade brasileira, esquerda ou direita, no
governo ou fora dele.
Claro, existem razões
históricas para o comportamento russo, mas, mesmo levando isso em conta,
os fatos continuarão os
mesmos, e os interesses
nacionais, também. O que
acontece na Ucrânia, e já
aconteceu na Geórgia e na
Chechênia é tão somente o
aperitivo da ordem global
russa.
Em que pesem as grandes e pequenas perversidades presentes no exercício
de hegemonia estadunidense, sua globalização sob
os auspícios de uma estética de liberdade econômica
e democracia tende a ser
um lugar mais favorável
ao desenvolvimento brasileiro do que um mundo de
feudos regionais protagonizando disputas globais, e
podendo até vir a incendiar
o entorno do próprio país
na América do Sul, eventualmente provocando situações que possam transformar o Brasil em um tipo
de potência que nunca se
almejou construir.

do tempo e vejo mudanças sem parar ao longo de
todo o caminho. Ele não
termina, segue a perder de
vista, tudo mudando todo
o tempo.
Vejo as induções, as
mentiras e distorções nos
jornais e informativos da
mídia comercial, ao longo do tempo – elas se
repetem, periodicamente, se adaptando às novas situações, tecnologias
e conhecimentos sobre
a psicologia humana, o
controle mental, a indução e o condicionamento
de massa. A mim não me
levam mais, há tempos.
As provas da grande falcatrua estão na realidade
à minha volta, cobertas
com as mentiras sociais,

planejadas em laboratórios de pensamento e
implantadas pelas comunicações empresariais em
massa.
Aos poucos – e agora
mais que nunca – vão se
revelando os bastidores
da nossa “realidade”. Aos
poucos mais e mais pessoas vão percebendo, ainda
poucas, exceções que se
multiplicam pelas gerações
que vão e que chegam. É
preciso tolerância com os
que se deixam convencer
pelo exército de profissionais da mentira. E, em
alguns casos, é preciso distância também.

Vladimir de Paula Brito é doutor em
Ciência da Informação.

Distorções e induções
Por Eduardo
Marinho

I

mpressionante o poder das empresas de
comunicação em distorcer a realidade e criar
mentalidades, em provocar
e insuflar sentimentos na
direção dos interesses que
controlam essas empresas
e o que é dito, em conduzir
a opinião pública.
Ao longo da minha vida,
vi inúmeras campanhas midiáticas – que juntam jornalismo, entretenimentos,
programas de auditório ou
não, agora com as redes
internéticas – criarem ambientes pra acontecimentos terríveis, estimulando
ódios e conflitos. Com o
tempo, invariavelmente, se

provavam mentiras, farsas,
manipulações, difamações,
injustiças, sempre a favor
dos tais interesses. Passa
o tempo e nova campanha
começa.
Eu já sinto o constrangimento de ver toda
a mídia criando as opiniões que vou ouvir por aí
como se fosse próprias.
Os temperamentos agressivos usam essas mentiras programadas pra criar
conflitos, insultar, provocar e expandir sua destrutividade.
Observo com calma,
não alimento conflito, não
vejo sentido. Só me sinto constrangido diante de
tanta superficialidade, tanta fragilidade diante das
induções. Olho através
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A história
russa se repete…
Por Edoardo Pacelli

O

grande erro estratégico de Putin foi
o de ter errado as
avaliações sobre a real capacidade de reação do seu adversário. Segundo a história,
as guerras começam porque
vários chefes de Estado ou
seus comandantes acreditam
em, pelo menos, três princípios: primeiro, a guerra será comparativamente curta;
segundo, a guerra terminará
com uma vitória para o nosso lado; terceiro, o custo da
guerra, em termos de baixas
militares e civis e perdas econômicas, será comparativamente pequeno em relação
aos ganhos esperados. Além
disso, avaliações certas dos
objetivos e capacidades do
inimigo, quando são feitas,
são, frequentemente, obtusas
e baseadas em informações
desatualizadas ou em interpretações tendenciosas.
Revisitando a história da
Rússia, em 1904, o czar Nicolau II autorizou uma guerra contra o Japão, com a expectativa de que o Japão teria
sido derrotado, rapidamente,
em terra e no mar. A inesperada derrota da Rússia, pelo
Japão, desencadeou revolta em São Petersburgo, em
1905. Embora a revolta tenha
sido reprimida, expôs a fragilidade do regime czarista. Em
1917, em meio às tensões da
Primeira Guerra Mundial,
desmoronou: primeiro, com
a abdicação do czar, em favor
do Governo Kerensky; e, segundo, na revolução bolchevique, de novembro daquele
ano.
Vladimir Putin não é Nicolau II. Até 2022, ele enfatizou
o que os escritores ocidentais
chamaram de “guerra de zona cinzenta” ou “guerra liminar”, na qual o poder militar
é usado para apoiar objetivos
políticos e vice-versa. Seus
principais objetivos eram desestabilizar os ex-estados soviéticos, esculpindo enclaves
de território dominado pelos
russos, como na Geórgia, em
2008, e na Ucrânia, em 2014.
O uso da força da Rússia
era limitado e, embora às vezes estivesse na ofensiva tática, permaneceu defensivo em
seus objetivos estratégicos.
O objetivo era lutar contra
a ocidentalização do antigo

espaço soviético, na Europa,
e contra uma ordem internacional baseada em regras
dominada pelos EUA que, na
opinião de Putin, prejudicava
a Rússia.
Como os dados estabelecidos na premissa não foram
avaliados com precisão, estes,
portanto, podem ser considerados erros de avaliação
de Putin. As expectativas da
Rússia de uma vitória relativamente rápida e barata,
na Ucrânia, foram baseadas
em suas avaliações parciais
das capacidades militares da
Ucrânia e subestimando sua
liderança.
De fato, do ponto de vista da propaganda, Zelensky
conseguiu reunir a resistência
contra os invasores russos e
reverter a situação. Em vez
de fugir em segurança para
outro país, como Putin esperava, Zelenskyy tornou-se um
símbolo de desafio nacional
ao se comunicar com líderes
da Otan e de outros países,
fora da Ucrânia. Enquanto
a Rússia fechou a mídia independente, em um esforço
para controlar sua propaganda, os ucranianos divulgaram
o conflito e obtiveram apoio
internacional.
Um dos problemas que impedem um acordo na Ucrânia
é que tanto a Rússia quanto a
Ucrânia perseguem objetivos
de guerra indivisíveis: a Rússia
busca o extermínio do governo democrático soberano da
Ucrânia, enquanto a Ucrânia
busca continuar sua existência como país. Como esses
dois objetivos maximalistas
são mutuamente exclusivos,
na mente dos líderes de cada
país, será preciso muita luta
para resolver o conflito ou até
mesmo gerar um impasse.
Um fato, porém, está certo. Se não havia nação ucraniana, Putin conseguiu criá-la. E se a Otan estava em
ruínas, Putin a reconstituiu:
deveriam dar-lhe uma medalha de honra.
Com sua decisão de invadir
a Ucrânia, portanto, o líder
do Kremlin teria cometido o
grave erro de reagrupar seus
oponentes, ressuscitando a
Aliança Atlântica e isolando
Moscou, internacionalmente.
Edoardo Pacelli é jornalista, ex-diretor
de pesquisa do CNR (Itália), editor da
revista Italiamiga e vice-presidente do
Ideus.
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A reforma administrativa
e os ministérios paralelos

U

ma das propostas mais danosas da reforma administrativa engendrada pelo Ministério da Economia
era a contratação de funcionários sem concurso. O risco
que os “janeleiros” trariam pode ser observado, ao vivo
e a cores, nos ministérios paralelos que se instalaram na
Saúde e na Educação (por enquanto, outros mais podem
surgir).
Na Saúde, foram atraídos negacionistas e oportunistas, abrindo espaço para políticas prejudiciais ao
combate à pandemia e para um pessoal que operava
no submundo buscando obter vantagens em contratos
superfaturados; alguns foram barrados (muito pela ação
de funcionários concursados), mas ninguém pode ter
certeza de que outros não prosperaram.
Na Educação, a se comprovarem as denúncias – e
há motivos de sobra para se duvidar que serão investigadas a contento – pastores se instalaram no Ministério para recolher dízimo em nome de Bolsonaro.
Mas não são os únicos a integrar o gabinete paralelo:
muitos personagens da banda podre da educação
privada passeiam por Brasília visando vantagens e
ganhos bem mais amplos.
Há muito que se fazer para melhorar a gestão estatal,
a começar por recuperar a função pública de seus servidores, já que muitos colocam à frente interesses corporativos ou pessoais. Mas não é essa reforma administrativa que corrigirá distorções, muito pelo contrário.

Forma torta
Ex-presidente da Faetec e ex-secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, Wagner Victer
classificou como sem cabimento, sem lógica financeira ou pedagógica a proposta de militarizar as escolas
técnicas. “O caminho para criar escolas cívico-militares nunca poderia ser através da Faetec, descaracterizando sua função. Além disso, os custos, inclusive
dos professores da Faetec, são muito mais elevados”,
afirma.
Segundo Victer, a Secretaria tem unidades físicas subutilizadas em alguns municípios que poderiam oferecer
cursos técnicos. “Aliás, na minha gestão, criei mais de
100 escolas técnicas [de empreendedorismo]”, ensina o
ex-secretário.
“Essa medida por decreto certamente foi levada de
forma torta ao governador, e por isso que está dando
essa confusão desnecessária”, finaliza.

Currículo
Perguntado sobre a moda do futebol brasileiro de
importar técnicos portugueses, o treinador Joel Santana
retrucou: “O que Portugal já ganhou?” De fato o mais
perto que a seleção portuguesa esteve foi da Eurocopa
2004, mas foi derrotada na final em casa para a inexpressiva Grécia.

Rápidas
“A mulher na política: desafios e perspectivas” é o
tema do evento híbrido que o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) realizará nesta segunda-feira,
às 10h, no Centro do Rio, com transmissão pelo canal
TVIAB no YouTube. Na terça, as trajetórias das filósofas alemãs Hannah Arendt, Edith Stein e Simone
Weil serão traçadas em palestras às 16h, no webinário
sobre “Grandes mulheres na filosofia: vida e obra”,
também pela TVIAB *** Ainda pelo Dia Internacional da Mulher, o Shopping Jardim Guadalupe (RJ)
promove o “Música na Praça” com a cantora Gabby
Moura, ex-participante do The Voice Brasil, neste
sábado, a partir das 19h.

Dos 81% com acesso só 20% têm conexão de qualidade

A

desigualdade
de
acesso à internet, a
infraestrutura inadequada e a educação deficitária limitam dramaticamente as opções de futuro
para o Brasil no contexto
da transformação do mercado de trabalho. Embora
investimentos em qualificação digital possam acrescentar US$ 6,5 trilhões ao
PIB global até 2030 e criar
5,3 milhões de empregos, o
abismo digital ameaça deixar o país para trás, sofrendo consequências como o
aumento da informalidade
no mercado de trabalho,
redução da produtividade,
atraso no desenvolvimento
humano e profissional e redução no acesso a serviços
públicos oferecidos cada
vez mais por meios digitais.
Esta é a conclusão do estudo “O abismo digital no
Brasil”, realizado pela PwC
Brasil em parceria com o
Instituto Locomotiva. A
pesquisa revela que, embora
81% da população brasileira
acima dos 10 anos tenham
acesso à internet, somente
20% contam com uma conexão de qualidade. Além
disso, 58% dos brasileiros
acessam a internet exclusivamente via smartphone,
o que limita ainda mais o
uso de recursos digitais para informação, aprendizado
e utilização de serviços. De
acordo com o estudo, esse
quadro limita drasticamente
o acesso aos benefícios que
a rede oferece, dificultando
processos educacionais e,
consequentemente, amea-

çando fechar as portas do
mercado de trabalho para
grande parte da população.
O estudo apresenta um
Índice de Privação On-Line,
mostrando que a falta de
qualidade no acesso à internet impacta principalmente
as classes C, D e E e a população negra – uma parcela dos brasileiros que passa
grande parte do mês sem conexão -, enquanto menos de
um terço da população pode
ser considerada plenamente
conectada (sobretudo, brancos das classes A e B).
Entre as principais razões para a dificuldade de
acesso à internet estão a
baixa qualidade do sinal e o
alto custo dos planos e dos
equipamentos.
A pesquisa demonstra que
a infraestrutura é deficitária
em todo o país, mas que o
problema é mais grave em
regiões periféricas, já que,
quanto menor a disponibilidade de infraestrutura (antenas), menor a velocidade de
conexão. Dados do movimento Antene-se apresentados no estudo indicam esta
defasagem de infraestrutura
em todas as capitais do país.
Além disso, o estudo
aponta que 13,5 milhões de
domicílios têm conexão de
banda larga móvel via modem ou chip, sendo que 9
em cada 10 destas residências pertencem às classes C,
D ou E. Esse tipo de conexão é mais lenta e de menor
qualidade em comparação
com a internet via cabo.
O alto preço dos serviços também foi apontado

por 68% dos participantes
da pesquisa como a principal causa para a ausência de
redes de internet em casa.
Ilustrando esse quadro, os
usuários com renda acima de
25 salários mínimos gastam
mais de 30 vezes mais com
telefone, internet e TV do
que os usuários com renda
de até dois salários mínimos.
Sistema educacional
O estudo mostra um quadro preocupante no sistema
educacional, anterior ainda
ao processo de digitização.
Os estudantes brasileiros têm
um dos piores desempenhos
do mundo em matemática, leitura e interpretação de
textos. Além disso, 87% dos
brasileiros não falam um segundo idioma e apenas 9%
dizem falar inglês. A pesquisa alerta que deficiências de
interpretação de textos e raciocínio lógico dificultam a
aquisição de conhecimentos
e habilidades para explorar as
oportunidades do ambiente
virtual.
A falta de acesso à tecnologia na maioria das escolas
brasileiras é também um
dos maiores problemas da
educação, que influenciará
diretamente na geração de
talentos nos próximos anos.
O índice de conexão é menor entre os estudantes de
escolas públicas em comparação com a rede privada –
o que acentuou ainda mais
o déficit de ensino na rede
pública durante a crise sanitária. Hoje, 21% dos alunos
matriculados em escolas

públicas da educação básica não têm acesso à banda
larga, essencial para o ensino virtual. Isso significa que
mais de 8 milhões de estudantes estão desconectados.
Na pandemia, a situação
dos alunos sem acesso tecnológico para acompanhar
as aulas piorou, aumentando
a disparidade já existente em
relação aos jovens na rede
privada. Entre os alunos sem
computador em casa em áreas urbanas, 39% estudam em
escolas públicas, ante apenas
9% do ensino privado.
O estudo contextualiza
que, com o avanço da inteligência artificial e da automação, funções tradicionais no
mercado de trabalho estão
sendo eliminadas ou substituídas em todo o mundo. Ocupações que representavam
15,4% da força de trabalho
global em 2020 encolherão
para 9% até 2025. Já a participação das novas profissões
(como analistas de dados e
especialistas em inteligência
artificial) quase dobrará, passando de 7,8% para 13,5% da
base total de empregados no
mesmo período.
A diferença entre o número de vagas a serem preenchidas e a dificuldade
das empresas de encontrar
profissionais qualificados é
outro ponto de destaque da
pesquisa. Entre os entrevistados, 76% afirmaram que,
sem internet, é muito difícil
se candidatar a uma vaga de
emprego. Para 73% quem
não sabe usar a internet não
consegue uma boa colocação
no mercado.

Crise leva consumidor a gastar menos em farmácia

O

impacto da pandemia no comportamento de
compra do consumidor nas
farmácias foi bastante relevante. Um dos pontos de
destaque do levantamento foi a queda na cesta de
produtos adquiridos pelos
consumidores e, consequentemente, diminuição
do tíquete médio de vendas. Tal quadro é apontado
pela 5ª Edição de 2022 da
Pesquisa Sobre o Comportamento do Consumidor

em Farmácias no Brasil,
realizado pelo Instituto Febrafar de Pesquisa e Educação Corporativa (Ifepec),
da Federação Brasileira das
Redes Associativistas e Independentes de Farmácias,
em parceria com a Unicamp
e que entrevistou 4 mil consumidores em todo o país.
O estudo percebeu que a
quantidade de unidades adquiridas em uma cesta de
compra que era de três produtos na média em 2020,
passou para 2,6 em 2021. O

FARO ENERGY I COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PROJETOS S.A.
CNPJ/ME nº 31.191.534/0001-76 - NIRE 3530054506-1
AVISO AOS ACIONISTAS
A Faro Energy I Comércio e Locação de Projetos S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 133 da
Lei nº 6.404/76, comunica aos Senhores Acionistas da Companhia que os documentos e informações relacionados
às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária da Companhia encontram-se à disposição dos
Acionistas na sede da Companhia, na Rua Comendador Eduardo Saccab, 215, sala 315, São Paulo/SP, CEP 04601070. Comunicamos, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela legislação aplicável será oportunamente
realizada pela Companhia nos jornais costumeiros. São Paulo, 24/03/2022.
Pedro Miguel de Araújo Mateus (Diretor).
FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A.
CNPJ/ME nº 34.099.970/0001-08 - NIRE 35.300.554.027
AVISO AOS ACIONISTAS
A Faro Energy Projetos Solares Holding S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei
nº 6.404/76, comunica aos Senhores Acionistas da Companhia que os documentos e informações relacionados
às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária da Companhia encontram-se à disposição dos
Acionistas na sede da Companhia, na Rua Comendador Eduardo Saccab, 215, salas 314/315/316, São Paulo/SP,
CEP 04601-070. Comunicamos, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela legislação aplicável será
oportunamente realizada pela Companhia nos jornais costumeiros. São Paulo, 24/03/2022.
Pedro Miguel de Araújo Mateus (Diretor).

ÁGUAS DE ARAÇOIABA S/A
CNPJ nº 11.347.020/0001-50 - NIRE 35.3.0037410-0
Aviso aos Acionistas: Comunicamos que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da
sociedade à Rua Professor Toledo nº 960, Centro, Araçoiaba da Serra/SP, os documentos a que se
refere o art. 133, da Lei nº 6.404/76, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2021. Araçoiaba
da Serra, 23/03/2022. Ivan Mininel da Silva – Diretor e Carlos Werner Benzecry - Diretor.

tíquete médio também caiu
consideravelmente, passando
de R$ 55,02, para R$ 43,71,
uma redução de 19%. Por
fim, os consumidores priorizaram itens com preços
menores, sendo que o valor
médio por item passou de R$
18 para R$ 16,81.
Essa pesquisa apontou
que mais de 68% dos consumidores
entrevistados
afirmaram que os medicamentos comprados tinham
origem de prescrição médica, ainda que nem todos

portassem a receita médica
no momento da compra.
Lembrando que hoje muitos medicamentos são de
uso contínuo e que grande
percentual dos produtos
adquiridos nas farmácias
são Medicamentos Isentos
de Prescrição (MIPs). Outra
mudança no perfil cada vez
mais observada é que mais
consumidores afirmam que
o preço foi o principal fator
para a escolha da farmácia,
atingindo 79,9% dos entrevistados.

PADTEC HOLDING S.A.
Companhia de Capital Autorizado | CNPJ/ME n° 02.365.069/0001-44 | NIRE 3530055967-3 | Código CVM n° 01841-4
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022: O Conselho
de Administração da PADTEC HOLDING S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, na Rua
Dr. Ricardo Benetton Martins, 1.000, Parque II do Polo de Alta Tecnologia, 13086-510, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de
São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 3530055967-3, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 02.365.069/0001-44, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
como emissor de valores mobiliários categoria A, sob o código n° 01841-4 (“Companhia”), vem pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e dos artigo 3° e 5° da Instrução da CVM 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM
481”), convocar os acionistas da Companhia para reunirem-se em assembleia geral ordinária (“Assembleia”), a ser realizada de forma exclusivamente digital,
conforme previsto no §2-A do artigo 124 da Lei n° 6.404/76, disciplinada pela ICVM 481, em primeira convocação, no dia 28 de abril de 2022, às 11:00 horas,
para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) aprovação das contas dos administradores, do relatório de administração e das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do relatório resumido do Comitê de Auditoria Estatutário, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) aprovação da proposta da administração para a destinação do
resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (iii) fixação da remuneração global anual dos administradores para o
exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022; e (iv) na hipótese de haver pedido válido de instalação do Conselho Fiscal, eleger os respectivos
membros e fixar a sua remuneração. Instruções para participação: Considerando que a Companhia optou pela adoção de um modelo exclusivamente
digital de Assembleia, por meio da plataforma “Zoom”, que prevê a possibilidade de participação remota em tempo real, o acionista que desejar participar deverá
enviar solicitação à Companhia até as 11:00 horas do dia 26 de abril de 2022 para o e-mail ri@padtec.com.br, aos cuidados do Departamento de Relações com
Investidores, a qual deverá ser devidamente acompanhada de toda a documentação necessária para participação, conforme orientações gerais deste Edital de
Convocação. As demais instruções para participação desta Assembleia podem ser encontradas no Manual para Participação em Assembleia de Acionistas
(“Manual”) divulgado pela Companhia nesta data, disponível para consulta nos sites da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A.
– Brasil, Bolsa Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (www.padtec.com.br/investor/padtec-holding/). Instruções gerais: Nos termos do artigo 126 da Lei
das S.A., e do artigo 9°, §4°, do Estatuto Social da Companhia, para participar da Assembleia os acionistas, ou seus representantes legais, deverão apresentar
à Companhia, além do documento de identidade (Carteira de Identidade Registro Geral “RG”, a Carteira Nacional de Habilitação “CNH”, passaporte, carteiras de
identidade expedidas pelos conselhos profissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu
titular) e atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (a) extrato ou comprovante de titularidade de ações expedido, em
até, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas antes da data da Assembleia pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) ou pela Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração das ações da Companhia; e (b) na hipótese de representação do acionista, original ou cópia de procuração com firma reconhecida ou assinada digitalmente com certificado digital, devidamente regularizada na forma da lei e conforme as instruções previstas
abaixo. O representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (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 o acionista pessoa jurídica. Em
relação aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das ações e ativos na carteira 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 do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente. Com relação à participação por meio de procurador, a procuração com poderes
de representação para participação na Assembleia deverá ter sido outorgada há menos de 1 (um) ano, nos termos do artigo 126, §1°, da Lei das S.A. Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no artigo 654, §1° e §2° da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”), a procuração deverá conter a indicação
do lugar onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes
conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante ou certificado digital. Vale mencionar que (i) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante
previsto no artigo 126, §1°, da Lei das S.A.; e (ii) as pessoas jurídicas que forem acionistas da Companhia poderão, nos termos da decisão da CVM no âmbito
do Processo CVM RJ 2014/3578, julgado em 4 de novembro de 2014, ser representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou advogado. Os acionistas
estrangeiros deverão apresentar a mesma documentação que os acionistas brasileiros, ressalvado os documentos societários da pessoa jurídica e a procuração,
que deverão estar notarizados, consularizados e/ou apostilados, conforme aplicável, devendo ser apresentada sua tradução juramentada para o português, exceto se o idioma for inglês ou espanhol. Nos termos da Instrução CVM nº 481, a administração da Companhia também disponibilizou aos seus acionistas modelo de procuração conforme Pedido Público de Procuração publicado nesta data. O acionista que desejar participar utilizando-se desta procuração, deverá enviá-la para o e-mail ri@padtec.com.br até às 11:00 horas do dia 26 de abril de 2022, devidamente acompanhada da documentação necessária informada neste
Edital de Convocação. Outras informações para o uso do Pedido Público de Procuração estão disponíveis no Manual disponibilizado pela Companhia. Ainda, a
Companhia ressalta que adotará o procedimento de voto a distância, nos termos do artigo 21-A da ICVM 481, facultando aos seus acionistas o exercício do direito de voto por meio de Boletim de Voto a Distância. Neste caso, até o dia 21 de abril de 2022 (inclusive), o acionista deverá transmitir instruções de preenchimento, enviando o respectivo Boletim de Voto a Distância: (1) ao escriturador das ações de emissão da Companhia; (2) aos seus agentes de custódia que
prestem esse serviço, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em depositário central; ou (3) diretamente à Companhia, endereçada ao Departamento de Relações com Investidores por meio do e-mail ri@padtec.com.br. Para informações adicionais, o acionista deverá observar as regras previstas na ICVM
481 e os procedimentos descritos no Boletim de Voto a Distância e no Manual disponibilizados pela Companhia. Os documentos e informações relativos às
matérias a serem deliberadas na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia e no site da Companhia (www.padtec.com.
br/investor/padtec-holding/), tendo sido enviados também à CVM (www.cvm.gov.br) e à B3 (www.b3.com.br). Campinas, 25 de março de 2022. Antônio
Carlos Valente da Silva - Presidente do Conselho de Administração.
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Indústria de latas de alumínio
cresce pelo quinto ano seguido

D

ados da Associação Brasileira dos
Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas)
apontam que o aumento no
consumo do material foi de
mais de 80% em uma década (2011 a 2021). Mesmo
com o segundo ano de pandemia, o desempenho das
latinhas de alumínio para
bebidas no Brasil cresceu
5,2% na comparação com
o ano anterior, registrando
um faturamento de R$ 18,3
bilhões, com 33,4 bilhões
de unidades consumidas no
período.
“Tivemos um ano de
crescimento no mercado de
cervejas e nas plataformas
de delivery, justamente o
produto e o canal de vendas em que a lata se destaca
pela segurança, praticidade
e conveniência”, explica
o presidente executivo da
Abralatas, Cátilo Cândido.

Com o crescimento no
consumo, o setor atrai, cada vez mais, diferentes tipos de bebidas. Pela característica das latas envasarem
qualquer tipo de bebida
com segurança, hoje – no
Brasil – existem mais de 20
diferentes tipos de bebidas
vendidas nas latinhas. Além
da tradicional cerveja, refrigerante, energético e suco,
observa-se o aumento da
cachaça em lata, a chegada do vinho, da água, do
suplemento, do café e dos
ready to drink (RTDs), bebidas que trazem inovação
otimizando a experiência e
se destacando na preferência de uma nova geração de
consumidores, pois permite
desenvolver propostas que
satisfaçam melhor seu estilo
de vida, gostos e necessidades.
“O brasileiro gosta da
latinha e tem suas preferên-

cias, quer cada vez mais variedade de bebidas, rótulos,
tamanhos e formatos. Um
exemplo disso é o crescimento das latinhas mais
finas (sleeks e slims) que
acompanhou muito bem
o bom desempenho que o
mercado das cervejas premium vem performando no
Brasil”, explica o presidente
da Abralatas.
Segundo ele, “o setor está sempre atento e conectado, identificando os anseios
dos clientes e consumidores.
Nosso objetivo é oferecer
novas soluções, inovações
que podem ser incorporadas
a principal qualidade desta
embalagem, que é a mais sustentável do planeta”.
Esta preferência vem
acompanhado de pesados
investimentos. Nos últimos
três anos, foram cinco novas fábricas. Para este ano
e 2023, são esperadas mais

quatro no Brasil, além de
expansões em quase metade das fábricas já existentes
com novas linhas de produção. O total de investimentos é de U$ 1 bilhão até o
próximo ano.
O Brasil é o terceiro
maior mercado mundial de
latas de alumínio para bebidas, atrás somente da China
e dos EUA. Mas o crescimento do setor na última
década veio acompanhado
de um fator que tem sido
cada vez mais valorizado
atualmente: a reciclagem. O
setor é pioneiro na economia circular e o Brasil, um
dos poucos países que têm
conseguido manter o patamar de reciclagem acima
de 95%, mesmo com forte
aumento no consumo. Com
isso, o país está à frente dos
EUA, que recicla 59% das
latas consumidas, e a Europa, com média de 67%.

O MEC e o Bezerro de Ouro

O

Movimento dos
Tr a b a l h a d o r e s
Rurais Sem Terra (MST) realizaram, nesta sexta-feira, um protesto com um ‘bezerro
de ouro’ no Ministério
da Educação (MEC), em
Brasília (DF), criticando
os casos de áudios que se
tornaram públicos nesta
semana e evidenciou a
existência de um gabinete
paralelo no MEC, formado por pastores amigos
do ministro Milton Ribeiro e do presidente Jair
Bolsonaro.
Nos áudios divulgados
pela imprensa, o ministro

da educação, Milton Ribeiro, diz atender a um pedido
de Bolsonaro para repassar verbas do ministério a
municípios indicados por
pastores. Tem até pastor
pedindo para prefeito 1 Kg
de ouro.
Com o escândalo, a ministra Cármen Lúcia, do
Supremo Tribunal Federal
(STF), autorizou abertura
de inquérito para a apuração do caso.
Para Luana Pommé,
do setor de educação do
MST: “a corrupção no
governo Bolsonaro se
apresenta de todas as formas possíveis, do desvio

de finalidade da política
educacional ao desvio e
barganha sem escrúpulo dos fundos da educação, corrompimento este

anunciado desde quando
assumiu o próprio ministro da educação quando
já dizia a quem governaria”, afirmou.

Lançamentos de imóveis
cresceram 27% em 2021

O

s lançamentos de
imóveis residenciais cresceram
27% no ano passado e totalizaram 153.726 novas unidades. O resultado estabeleceu novo recorde anual da
série histórica dos indicadores Associação Brasileira
de Incorporadoras Imobiliárias/Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas
(Abrainc/Fipe), iniciada em
2014. O levantamento foi
realizado com 18 incorporadoras associadas à entidade e abrange o período de
janeiro a dezembro de 2021.
Em relação às vendas,
a expansão foi 4% sobre
2020 e, com isso, 143.576
unidades novas foram comercializadas. O resultado
anual também instituiu novo recorde da série histórica
dos indicadores. Sobre as
vendas líquidas (excluindo-se os distratos), o aumento
foi de 4,5% em 2021, em
comparação com o ano anterior, e o período fechou
com 126,7 mil imóveis comercializados.
Tratando-se das tipologias do ramo residencial em
2021, os empreendimentos
enquadrados no Programa
Casa Verde Amarela (CVA)
mantiveram sua representatividade entre unidades comercializadas (80,2%) e lançadas (57,9%). Com isso, as
vendas associadas ao programa tiveram um volume
comercializado de 113.008
unidades,
mantendo-se
praticamente estável em relação à soma das unidades
vendidas no período precedente. Os lançamentos totalizaram 88.746 em 2021,
queda de 12% em relação
ao ano anterior.
Sobre o desempenho
do segmento residencial
de Médio e Alto Padrão
(MAP), os lançamentos totalizaram 64.505 unidades,
um crescimento de 226%
ante 2020. Em termos de
unidades vendidas, 27.937

imóveis foram comercializados no ano passado, alta
de 21% em comparação ao
balanço anual do período
precedente.
A baixa relação entre
distratos e vendas de unidades é outro ponto a se
destacar. No fim de 2018,
quando foi publicada a Lei
nº 13.786/18 (Lei do distrato imobiliário), que estabeleceu parâmetros para
a resolução de contrato de
compra e venda de imóveis por desistência e por
inadimplemento das partes,
a relação distratos/vendas
entre os imóveis de Médio
e Alto Padrão era próxima
dos 50%. Já no último ano,
essa relação foi de 11%,
percentual menor do que os
15% apurados em 2020.
Já a variação do Índice
Geral do Mercado Imobiliário Residencial (IGMI-R),
da Associação Brasileira das
Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) em fevereiro (0,82%)
foi praticamente idêntica à
de janeiro (0,86%), garantindo uma ligeira elevação
no resultado acumulado em
12 meses (17,11 em fevereiro contra 16,77% em janeiro). Comparando os dois
primeiros meses do ano em
relação aos dois últimos do
ano anterior, podemos ver
na tabela abaixo uma aceleração nos resultados de
2022 comparados aos de
2021, excetuando o caso de
São Paulo.
Com isso, o resultado
acumulado em 12 meses foi
similar entre as 10 capitais
analisadas pelo IGMI-R/
Abecip, sendo São Paulo
a única exceção, passando
de 21,05% em janeiro para
20,76% em fevereiro. Esse
resultado de fevereiro ainda mantém São Paulo em
primeiro lugar em termos
do resultado acumulado em
12 meses, porém com uma
diminuição da distância em
relação às demais capitais.

HTK LENTES
OFTÁLMICAS S.A
CNPJ/MF nº 19.300.038/0001-08
Balanço Patrimonial em 31/12/2021 e de 2020 (Em Real Mil)
2021
2020
ATIVO
CIRCULANTE
Disponibilidades
Caixa e Bancos
15.287
13.271
Contas a Receber
Clientes
15.019
15.614
Outros Créditos
Outros Créditos
326
101
Impostos a Recuperar
66
33
Estoques
Mercadorias p/Revenda
15.469
11.189
Importação em andamento
799
4.695
CIRCULANTE
46.966
44.903
NÃO CIRCULANTE
IRPJ e CSLL Diferido
255
280
Total Circulante e Não Circulante
47.221
45.183
IMOBILIZADO
13.578
14.612
INTANGIVEL
513
201
ARRENDAMENTO MERCANTIL
8.042
9.180
TOTAL DO ATIVO
69.354
69.176
PASSIVO
2021
2020
CIRCULANTE
Fornecedores
10.792
16.055
Emprestimos
1.029
5.138
Honorarios, Salarios e Encargos
1.633
872
Impostos
389
627
Outras Contas a Pagar
267
172
Dividendos a Pagar
4000
Provisöes
726
675
CIRCULANTE
18.836
23.539
NÃO CIRCULANTE
Emprestimos e Financiamentos
7.000
10.056
Arrendamento Mercantil a Pagar
8.025
9.201
NÃO CIRCULANTE
15.025
19.257
33.861
42.796
Total Circulante e Não Circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
8.161
8.161
Reserva Legal
1.632
1.306
Reserva de Lucros p/Expansão
15.707
12.632
Reserva para Aumento de Capital
9.587
4.281
Reserva de Incentivos Fiscais
406
35.493
26.380
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO
69.354
69.176
NOTAS EXPLICATIVAS (R$ Mil): 1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. As demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de
2021 e 2020 foram apresentadas pela Legislação Societária. Essas demonstrações, foram elaboradas com observância aos Princípios de Contabilidade emanados da Lei das Sociedades por Ações. 2 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS.
2.1 - Base de apresentação: As demonstrações contabeis foram de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na
NBC TG 1000 Contabilidade para pequenas e médias empresas, aprovadas pela
Resolução CFC n 1,255/09 - 2.2. Principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contabeis consolidadas: a) Moeda funcional e moeda de apresentação. As demonstrações contabeis estão apresentadas em reais
(R$). O real é a moeda funcional e a principal moeda do ambiente econômico em
que a companhia opera. b) Caixa e equivalência de caixa. Foram considerados

Demonstração do Resultado em 31/12/2021 e 2020 (Em R$ Mil)
2021
2020
Receita Líquida de Venda
87.737
72.941
Custo dos Produtos Vendidos
(45.194)
(39.423)
Resultado Bruto Operacional
42.543
33.518
Despesas Operacionais
Despesas/Receitas Operacionais
(20.636)
(14.298)
Depreciação
(1.680)
(1.042)
Outras Receitas/Despesas
124
(1.159)
Resultado Líquido Operacional
20.351
17.019
Despesas/Receitas Financeiras
(329)
(1.790)
LUCRO DO EXERCICIO ANTES IRPJ E CSLL
20.022
15.229
IRPJ E CSLL
(6.908)
(5.167)
LUCRO DO EXERCICIO
13.114
10.062
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31/12/2021, 2020 e 2019 (Em Real Mil)
Reserva de Lucros
CaRes Res p/
Res
pital
Lucros
Aum de InRealip/Exde centivo Lucro/
zado Legal pansão Capital Fiscal Prejuizo Total
Saldos em
31.12.2018
4.013 236.935 4.739
Destinação do lucro
149 2.836
Lucro do excercício
em 31.12.2019
Destinação do lucro
565 2.853
Lucro do excercício
em 31.12.2020
Destinação do lucro
503 5.278
Saldo em 01.01.2021 8.161 1.305 11.882
Lucro do excercício
em 31.12.2021
Dividendos
Destinação do lucro
327 3.825
Saldo em 31.12.2021
- 1.632 15.707

-

-

2.985 8.752
-

4.144

- 7.562 7.562
- (7.562)
-

4.281
5.031

- 10.062 10.062
- (10.062)
- 26.379

4.556
9.587

- 13.114 13.114
- (4.000)
406 (13.114)
406
- 35.493

com caixa ou equivalente de caixa as disponibilidades e os intrumentos financeiros altamente líquidos, sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor.
c) Resultado das operações. O resultado das operações é apurada pelo regime
de competencia. d) Ativos circulantes e não circulante: Demonstrados ao custo
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias (em base
pro rata dia) e cambiais auferidos, deduzidos das correspondentes provisões para
perdas. A provisão para créditos de cobranca duvidosa é calculada com base nas
perdas avaliadas como prováveis, cujo montante é considerado suficiente para
perdas na realização das contas a receber. A empresa classifica seus instrumentos financeiros sob as seguintes categorias:(i) mantidos para negociação e (ii)
empréstimos e recebiveis. A classificação depende da finalidade para a qual os
instrumentos financeiros foram adquiridos, f) Imobilizado - Está demonstrado ao
Custo de Aquisição e ajustado por por Depreciação Acumulada calculada pelo
método linear g) Passivos Circulante e Não Circulante. Demonstrados por valores conhecidos ou calculaveis, incluindo, quando aplicavel os encargos e as
variações monetárias (em base pro rata dia) e cambiais incorridos, deduzidos
das correpondentes despesas a apropriar; A provisão para o imposto de renda é
constituida a aliquota de 15% do lucro tributável a aliquota de 9% do lucro ajustado antes do imposto de renda h) Uso de estimativas- Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário utilizar estimativas para certos ativos, passivos

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2021 e 2020 (Em R$ Mil)
2021
2020
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro do Exercício
13.114 10.062
Ajustes por
Depreciação e Amortizações
3.062
1.042
Empréstimos liquidados
(7.164) (3.840)
Aumento nos Estoques / Redução
(4.277)
8.513
Importações em andamento
3.895 (4.695)
Redução de contas a receber de Clientes
595
5.625
Obrigações Fiscais, tributarias e sociais
(219)
130
Redução de Fornecedores
(5.264)
5.633
Impostos Diferidos
26
(280)
Salários e Provisões
760
631
Outros Créditos
(225)
91
Outras Contas a Pagar
93
(34)
Baixa Ativo Imobilizado
0
731
Arrendamento mercantil
(1.177)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
3.219 23.609
Atividades Investimentos
Pagamentos pela aquisicao de ativo imobilizado e intangível (1.203) (12.761)
Fluxo de Caixa das atividades de Investimentos
(1.203) (12.761)
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa
2.016 10.848
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa
2.016 10.848
Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercicio
13.271
2.423
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercicio
15.287 13.271
e outras transações. As demontrações contábeis da empresa, incluem portanto,
várias estimativas referentes á seleção das vidas úteis do ativo imobilizado do ativo intangivel, provisões para passivos contingentes, determinação das provisões
para imposto de renda e outras similiares.
3 - IMOBILIZADO
2021
2020
Custo Corrigido
Imóveis e Benfeitorias
3.382
3.328
Máquinas e Equipamentos
11.222
11.004
Móveis e Utensilios
688
627
Instalações
203
203
Aquisicao imobilizado em andamento
66
Adiantamentos a Fornecedores
Outras Imobilizações
898
581
Depreciação Acumulada
(2.815)
(1.197)
Imobilizado Líquido
13.578
14.612
4 - CAPITAL SOCIAL. O Capital Social é de R$ 8.161 Mil, 4469 ações nominativas sem valor nominal 5 - COBERTURA DE SEGUROS. Os Bens do Ativo
Imobilizado sujeito a risco estão cobertos por montantes considerados suficiente
para cobrir eventuais sinistros. 6- Instrumentos Financeiros: As principais operações realizadas pela companhia envolvendo instrumentos financeiros referem-se a aplicações de curtissimo prazo e recebíveis.
7 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
2021
2020
Receita Bruta de Vendas
108.708
89.722
Receita de Serviços
(-) Devoluções
(1.214)
(914)
Deduções da Receita
(-) Impostos Sobre Vendas
(14.645) (11.788)
(-)Frete Sobre Vendas
(5.111) (4.079)
Receita Operacional Liquida
87.738
72.941
Diego Henrique Hirsch de Merlo Bessa - Diretor
Danielle Diniz dos Santos - Contadora - CRC 099618-O
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Hong Kong: 3º lugar entre os centros financeiros do mundo
Região é o maior porto de entrada da China

A

Região Administrativa Especial de
Hong Kong (RAEHK) permaneceu no terceiro lugar no mundo no
último Índice dos Centros
Financeiros Globais (GFCI, sigla em inglês) publicado pelo think tank britânico
Z/Yen Group e Instituto de
Desenvolvimento da China
em Shenzhen na quinta-feira (24).
Hong Kong, ex-colônia
britânica, é um território
autônomo no sudeste da
China. Seu centro urbano
e densamente povoado é
também um porto importante e um centro financeiro global de destaque.
Hong Kong é o maior

porto de entrada da China, que dele se serve para
receber investimentos e
mercadorias em geral.
O relatório reafirma o
status e as vantagens da
região como um centro financeiro líder global. Hong
Kong está entre os melhores em várias áreas de competitividade, incluindo ambiente de negócios, capital
humano e infraestrutura,
exaltou o governo local.
Na opinião do e Instituto de Desenvolvimento da
China, os mercados financeiros de Hong Kong vêm
funcionando de maneira
ordenada sem nenhum sinal anormal no fluxo de
capital observado apesar

das incertezas persistentes
trazidas pela pandemia da
Covid-19 e pelas tensões
geopolíticas elevadas que
continuam afetando os
mercados financeiros globais.
Regime regulatório
O regime regulatório robusto e eficaz, um quadro
institucional bem estabelecido para o monitoramento de riscos sistêmicos e o
Sistema de Taxa de Câmbio
Vinculado em bom funcionamento sustentado por
grandes reservas cambiais,
ajudaram Hong Kong nesse
sentido.
As vantagens únicas

de Hong Kong, incluindo institucionais sob “um
país, dois sistemas”, uma
bela tradição do Estado
de Direito e um ambiente
de negócios internacionalizado orientado para
o mercado, juntamente
com um apoio robusto
à infraestrutura, regimes
regulatórios alinhados internacionalmente, uma gama completa de produtos
financeiros e fluxo livre
de informações e capitais,
continuaram a consolidar
o status de Hong Kong
como um centro financeiro líder global.
Além disso, o 14º Plano
Quinquenal nacional expressa firme apoio a Hong

Kong para fortalecer suas
funções como um centro
global de negócios offshore
em RMB, um centro internacional de gestão de ativos
e um centro de gerenciamento de riscos, bem como
para aprofundar e ampliar o
acesso mútuo entre os mercados financeiros de Hong
Kong e da parte continental.
O governo da RAEHK
continuará a fazer bom uso
das políticas nacionais e das
próprias vantagens de Hong
Kong e tomar a Grande
Área da Baía GuangdongHong Kong-Macau como
um ponto de entrada, explorando proativamente o
mercado na parte continen-

tal e participando da circulação doméstica da economia nacional.
Ao mesmo tempo, Hong
Kong desempenhará seu
papel de ponte e plataforma
na intersecção de circulações nacionais e internacionais, conectando mercados
nacionais e estrangeiros e
investidores e auxiliando
as empresas da parte continental a explorarem o
mercado internacional. O
relatório GFCI é divulgado
em março e setembro todos
os anos desde 2007. No último relatório, 119 centros
financeiros foram avaliados
e Hong Kong ficou em terceiro lugar com uma nota
geral de 715.

Consumidor tem até 31 de março para negociar dívidas
Mais de 160 instituições financeiras estão participando da campanha da Febraban

D

ívidas no cartão
de crédito, cheque
especial, crédito
consignado e demais modalidades de crédito estão
contempladas na campanha
Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, uma iniciativa
conjunta da Federação Brasileira de Bancos (Febraban),
Banco Central, Secretaria
Nacional do Consumidor
(Senacon) e Procons de todo
o país para ajudar o consumidor a repactuar dívidas em
atraso e reequilibrar suas finanças. A campanha termina

na próxima quinta-feira (31).
Em julho de 2021 eram 65,5
milhões de inadimplentes no
Brasil, de acordo com o Serasa,
Para participar da campanha, o interessado deve
acessar a página (https://
meubolsoemdia.com.br/
Materias/mutirao-danegociacao) do mutirão
criada especialmente para
esta ação ou a plataforma
de mediação de conflitos
Consumidor-GovBr, sistema criado pela Senacon
que conta com a adesão de
mais de 160 instituições fi-

nanceiras, e enviar o pedido
de negociação de dívidas à
instituição credora. O banco tem o prazo de 10 dias
para analisar a solicitação e
apresentar uma proposta.
A Febraban avisa que não
serão aceitas negociações de
contratos que tenham bens
dados em garantia (veículos,
motocicletas e imóveis) ou
que estejam com as parcelas em dia. De acordo com
a plataforma Meu Bolso
em Dia, quando você deixa
de pagar as parcelas do financiamento com bens em
garantia (carro, motocicleta

ou imóvel, por exemplo),
pode perder o bem. Priorize a regularização dessas dívidas entrando em contato
diretamente com seu banco
ou financeira.
Na página do mutirão
o interessado também encontrará um link para o Registrato (https://registrato.bcb.gov.br/registrato/
login/), sistema do Banco
Central por meio do qual é
possível acessar, entre outros, o Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR), que contém a
lista de dívidas em seu no-

me perante as instituições
financeiras. Poderá, ainda,
navegar por conteúdo exclusivo sobre educação financeira desenvolvido por
especialistas e membros
da Comissão de Cidadania
Financeira da Febraban.
Educação financeira
A proposta da plataforma de educação financeira
é munir o consumidor de
informações relevantes, e
de fácil compreensão, para
que ele evite o endividamento de risco e melhore a

sua vida financeira”, afirma
Issac Sidney, presidente da
Febraban.
Podem participar da campanha pessoas físicas com
dívidas em atraso que não
possuem bens dados em garantia, que tenham sido contraídas de bancos ou financeiras.; que estejam em atraso
e em nome de uma pessoa
natural. No último mutirão
realizado em novembro de
2021, 1,7 milhão de contratos
foram repactuados, trazendo
alívio financeiro a inúmeras
famílias e evitando o endividamento de risco.

SMARTCOAT - SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S/A

CNPJ/MF nº 09.122.486/0001-05
Relatório da Diretoria: Em atendimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em
31/12/2021. Ficamos ao inteiro dispor, para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Rio de Janeiro, 25/03/2022.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021 E 2020 (Em milhares de reais)
Nota 31/12/2021 31/12/2020
Nota 31/12/2021 31/12/2020
Ativo
72.014
50.768 Passivo e Patrimônio Líquido
72.014
50.768
Circulante
35.149
18.104 Circulante
18.961
7.203
Caixa e equivalentes de caixa
1
1.334
1.299 Fornecedores
3.846
2.149
Contas a receber
2
27.037
7.668 Empréstimos e financiamentos
661
657
Tributos a recuperar
3
4.502
7.140 Arrendamento a pagar - Direito de uso (CPC 06 - R3)
827
640
Despesas antecipadas
1.526
1.538 Contas a pagar - intercompany
1.370
29
Outros ativos circulantes
750
459 Salários e Encargos Sociais
8.875
2.977
Não Circulante
36.865
32.664 Provisões
2.214
419
Tributos diferidos
5
18.023
15.553 Outros Passivos
1.168
332
Partes relacionadas
2.656
2.656 Não Circulante
9.891
51.115
Outros
304
167 Empréstimos e financiamentos
486
1.149
15.882
14.288 Arrendamento a pagar - Direito de uso (CPC 06 - R3)
Imobilizado e intangível
4
1.335
1.751
Mutuo a pagar - intercompany
6.570
47.033
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2021 E 2020
1.500
1.182
Provisão para riscos cíveis e trabalhistas
(Em milhares de reais)
Patrimônio Líquido
43.162
(7.550)
31/12/2021 31/12/2020 Capital social
6
26.610
16.610
Receita líquida de vendas e serviços
92.922
30.521 Reserva de Capital
40.000
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados
(81.950)
(30.763) Prejuízos acumulados
(23.448) (24.160)
Lucro bruto
10.972
(242)
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Despesas operacionais
EM 31/12/2021 E 2020 (Em milhares de reais)
Gerais e administrativas
(8.414)
(5.944)
Lucro /(prejuízo) operacional
Capital Reserva
Lucros líquidos
antes do resultado financeiro
2.558
(6.186)
Social de Capital (prejuízos) Acumulados Total
Resultado financeiro
Saldos em 31/12/2019
16.610
(22.177) (5.567)
Receitas financeiras
182
699 Prejuízo líquido do período
(1.983) (1.983)
Despesas financeiras
(4.158)
(5.720) Saldos em 31/12/2020
16.610
(24.160) (7.550)
Lucro/(Prejuízo) antes do imposto de renda
Aporte de capital
10.000
- 10.000
e da contribuição social
(1.418)
(11.207) Subscrição de Ações Corrente e diferidos
2.130
9.224 Art. 182 1A-Lei 6.404/76
40.000
- 40.000
Lucro (prejuízo) Líquido do período
712
(1.983) Lucro líquido do período
712
712
Saldos em 31/12/2021
26.610
40.000
(23.448) 43.162
NOTAS EXPLICATIVAS
A Smartcoat é uma Sociedade Anônima de capital fechado, controlada pela Priner Ser- Saldo Negativo do Imposto de Renda e e Base Negativa da CSLL. Nota 4: Imobilizado:
viços Industriais S.A.. Sua principal atividade refere-se à prestação de serviços on-shore Demonstrados pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação e de provisões para
e off-shore na preparação de superfície e pintura de plataformas marítimas. Principais redução valor recuperável. Os gastos subsequentes são reconhecidos no resultado. As
Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com melhorias são incorporadas ao custo de aquisição e a depreciação é calculada de forma
a legislação vigente para as S.A. As principais práticas estão resumidas a seguir: Nota linear, à taxas que levam em consideração a vida útil estimada dos bens. Nota 5: Tributos
1: Caixa e equivalente de caixa: São mantidos com a finalidade de atender a compro- diferidos: refere-se às provisões representando adições temporárias na apuração do IR
missos de caixa de curto prazo. Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento e e CS e o reconhecimento em relação aos prejuízos fiscais. Nota 6: Capital Social: Capital
aplicações financeiras com risco insignificante em seu valor de mercado Nota 2: Contas Social composto pela emissão de 1.335.026.700.000 de ações, totalmente integralizaa Receber: São registrados pelo valor dos serviços prestados, ajustado pelo valor pre- das, dividido em 1.001.270.025.000 de ações ON e 333.756.675.000 de ações PN.
sente quando aplicável e líquido da provisão para redução ao valor recuperável. Nota 3:
Diretoria: Tulio Cintra e Luiz Antonio Angélica.
Impostos a recuperar: Impostos oruindos de retenção na fonte de impostos e créditos de
Juciléa S.D. Carollo - Contadora - CRC RJ 055206/0-8

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2021 E 2020
(Em milhares de reais)
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
31/12/2021 31/12/2020
Prejuízo antes dos impostos
(1.418) (11.207)
Ajustes:
Depreciação e amortização
3.963
3.962
Perda (ganho) na baixa de imobilizados e intangíveis
300
283
Juros, variação monetária sobre empréstimos
e arrendamentos, atualização de derivativos
277
1.196
Encargos arrendamento mercantil
198
222
Provisão para riscos
318
351
(Reversão) Provisão para devedores duvidosos
(57)
435
Variação nos ativos e passivos:
Contas a receber
(19.312)
177
Estoque
(75)
(203)
Tributos a recuperar
2.638
751
Outros ativos e despesas antecipadas
(341)
(211)
Fornecedores
3.038
(2.625)
Salários e encargos sociais
5.898
(1.204)
Tributos a pagar
683
80
IR/CS passivo
(340)
Outros passivos
1.948
(1.264)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Operacionais
(2.282)
(9.257)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível
(5.504)
(1.264)
Caixa recebido na venda de imobilizado
29
Caixa Líquido Consumido pelas
Atividades de Investimentos
(5.475)
(1.264)
Fluxo de Caixa Proveniente das
Atividades de Financiamento
Aporte de capital e subscrição de Ações em reserva de capital
50.000
Amortização de empréstimos
(571)
(4.853)
Operação de duplicatas descontadas
(4)
Amortização arrendamento mercantil
(810)
(718)
Juros pagos s/empréstimos
(364)
(259)
Amortização de swap
(89)
Mútuo a pagar
(40.463)
15.440
Caixa líquido Consumido das atividades de financiamentos
7.792
9.517
Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalente
de Caixa, Líquido
35
(1.004)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício
1.299
2.303
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício
1.334
1.299
A Companhia vem informar sobre a disponibilização da íntegra deste Balanço
na página da internet deste jornal, na mesma data desta edição impressa, a qual
poderá ser acessada através do seguinte link:
https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/.
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Sábado, domingo e segunda-feira, 26, 27 e 28 de março de 2022 l Monitor Mercantil

Principais novidades tecnológicas
estarão na Agrishow 2022

D

urante 5 dias, centenas de expositores apresentarão
lançamentos, para que milhares de produtores rurais
conheçam presencialmente
as novas tecnologias que
garantam maior produtividade agrícola com menores custos. Isso será possível entre os dias 25 e 29
de abril, em Ribeirão Preto
(SP), de forma presencial
durante a 27ª Agrishow Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação.
Com a participação de
mais de 800 marcas do
Brasil e do exterior, a feira
reunirá a cadeia de produção do agro nacional para
apresentar as principais novidades tecnológicas do setor, a fim de atender todas
as demandas do produtor
rural e, ao mesmo tempo,
ampliar a competitividade
do segmento.
Ao anunciar a realização do evento, Francisco
Matturro, presidente da
Agrishow 2022, disse nesta
sexta, que a feira representa
tudo que há de inovação e
de modernidade para o pequeno, médio e grande agricultor. “Como as indústrias
mantiveram sua operação
no campo, suas vendas e seu
desenvolvimento ao longo
desses últimos três anos,
nesta edição, haverá muitos
lançamentos. Além disso, o
evento possibilita uma troca
riquíssima de conhecimento entre produtores rurais e

a cadeia do agro”.
Nesse sentido, a organização da Agrishow 2022
está preparando muitas novidades, como o Agrishow
Labs, uma jornada de conteúdo estratégico, focado
no ecossistema de inovação
agrícola para conectar, difundir ideias, apoiar e acelerar o desenvolvimento de
soluções que ajudem o agro
a crescer de forma sustentável. Durante a realização do
evento, haverá um espaço
dedicado ao projeto e também acontecerá o Prêmio
Agrishow de Startups, com
o objetivo de premiar três
startups que apresentem as
melhores soluções para o
agronegócio.
Inovação
Já o Pavilhão de Inovação representa uma oportunidade para outras dez startups se relacionarem com
os produtores rurais. Em
seus lounges, as startups
apresentarão suas soluções
e inovações tecnológicas
para contribuírem com as
atividades nas fazendas.
Duas novas áreas também devem atrair a atenção dos produtores rurais.
Na pista para caminhões
autônomos, eles poderão
conhecer os modelos que
estão disponíveis no mercado, entender suas funcionalidades e benefícios no
transporte dos alimentos
pelas rodovias do país até

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
Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas:
Ficam convidados os Srs. Acionistas da PRODUTORES ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A. – PROMAN, a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária, a se realizar no dia 26 de abril de 2022, às 11:00 hs, na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Jardim Botânico nº
674, sala 316, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ, para deliberar sobre
as seguinte Ordens do Dia: (i) Tomar as Contas dos Administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) Deliberar sobre
a destinação do resultado do exercício; e (iii) Fixar a remuneração anual
global da Administração. Conforme estabelecido no artigo 14° do Estatuto
Social desta Companhia, os acionistas que se fizerem representar por
meio de procurador, deverão entregar o instrumento de procuração,
constituído, na forma do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei nº 6404/76, na
sede da sociedade. Rio de Janeiro, 24 de março de 2022. Nanci Turibio
Guimarães - Diretora Financeira e de Relações com Investidores.

EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINARIA E ORDINARIA DA LANGERCOOP –
COOPERATIVA DE CONSUMO DE BANCÁRIOS E EX-BANCÁRIOS
CNPJ: 23.875.450/0001-23 / NIRE: 33.4.0005462-8
O Presidente Sociedade Cooperativa LANGERCOOP, CNPJ
23.875.450/0001-23, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto
Social, convoca os senhores cooperados para se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária e Ordinária que realizar-se-á Rua Francisco Portela,
Nº 15, Sala 06, Patronato, São Gonçalo/RJ, no dia 09 de abril de 2022.
A Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizar-se-ão em
primeira convocação às 9:00 horas, com a presença de 2/3 dos cooperados,
em segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, com a
presença de metade mais um do número total de cooperados, e persistindo
a falta de quorum legal, em terceira e última convocação, às 11:00 horas,
com a presença mínima de 12 associados, a fim de deliberarem sobre a
seguintes ordens do dia: Assembleia Geral Extraordinária: 1. Demissão
de Cooperados/Diretores; 2. Admissão Cooperados/Diretores; 3. Eleição
para Diretoria Assembleia Geral Ordinária: 1. Prestação de contas do
exercício social do ano de 2021, compreendendo: 1 - Balanço Geral; 2 Relatório de Gestão; 3 - Demonstração de Sobras ou perdas apuradas
no exercício; 4 - Destinação das Sobras ou perdas no exercício; 5 Parecer do Conselho fiscal; 6 - Eleição do Conselho fiscal 2022/2023.
São Gonçalo, 28 de março de 2022.
MARCELO LEONARDO BAZILIO
DIRETOR PRESIDENTE

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA SEXTA VARA CÍVEL
REGIONAL DE JACAREPAGUÁ
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO à RODRIGO
VIDAL DOS SANTOS, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos
autos da Ação Sumária (Processo nº 0038830-81.2015.8.19.0203)
proposta por CONDOMÍNIO DO GRUPAMENTO RESIDENCIAL
VIA QUINTAS DO LAGO contra RODRIGO VIDAL DOS SANTOS,
na forma abaixo: A DRA. TALITA BRETZ CARDOSO DE MELLO,
Juíza de Direito da Vara acima, Faz Saber por este edital aos
interessados, que nos dias 06.04.2022 e 13.04.2022, às 12:45
horas, através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.
br, pelo Leiloeiro Público RODRIGO LOPES PORTELLA, será
apregoado e vendido o Apartamento 310 – Bloco 2, do edifício
situado na Rua Barão, nº 450, Praça Seca, Rio de Janeiro,
RJ.- Avaliação: R$ 277.902,73 (duzentos e setenta e sete mil,
novecentos e dois reais e setenta e três centavos).- O edital na
íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, no site
www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros
do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

portos, armazéns, centros
de distribuição e indústrias
de processamento.
Outro espaço interessante será o Agrishow Pra Elas,
ponto de encontro das mulheres na feira. Além disso, o
público do agro também terá
acesso a diversos conteúdos
que serão transmitidos pela
internet durante e depois do
evento por meio do Estúdio
Agrishow Digital.
A Agrishow é uma iniciativa das principais entidades
do agronegócio no país: Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), Associação
Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Associação
Nacional para Difusão de
Adubos (Anda), Federação
da Agricultura e da Pecuária do Estado de São Paulo
(Faesp) e Sociedade Rural
Brasileira (SRB), e é organizada pela Informa Markets, integrante do Grupo
Informa, uma das maiores
promotoras de feiras, conferências e treinamentos do
mundo com capital aberto.
Fertilizantes
Durante a coletiva de imprensa foi questionado o
problema envolvendo fertilizantes diante de um possível agravamento da guerra
entra e Rússia e a Ucrânia.
Para Eduardo Daher, diretor-executivo da Associação
Brasileira do Agronegócio
(Abag) “é preciso deixar de

catastrofismo, ver as coisas
pelo lado do copo cheio e
ter mais calma na discussão
sobre os fertilizantes que o
Brasil precisa importar para
manter a produtividade de
suas lavouras porque há estoques em navios, no porto,
nas indústrias, nas fazendas
e no solo”, linha de pensamento seguido por Carlos
Henrique Heredia, conselheiro da Associação Nacional para Difusão de Adubos
(Anda).
Daher deixou claro que
não vai faltar fertilizantes a
curto prazo, porque a Rússia, que está em guerra com
a Ucrânia, “não é o maior
fornecedor de fertilizantes
do mundo. É o segundo
maior, depois do Canadá”.
Após admitir que o fertilizante, por estar mais caro
neste momento faz parte da
oferta e demanda, chamou
atenção para que “o agricultor precisa é ficar de olho
no clima e no câmbio e fazer contas.”
Mas o presidente da
Agrishow, Francisco Maturro, não descartou a
possibilidade de faltar fertilizantes para a safra de
verão 2022/2023, fato que
serve para alertar o governo para a necessidade de
reduzir a dependência do
país do insumo importado.
“Os grandes produtores
têm dependência de 25%
enquanto nós importamos
85% do que usamos”, ressaltou.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA CIVIL E MILITAR DE SECURIDADE SOCIAL
CNPJ 04.521.883/0001-36
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
A ABRACIM – Associação Brasileira Civil e Militar de Securidade Social convoca os
Sócios fundadores e efetivos para a Assembleia Geral, no dia 30/03/2022, em sua
sede na Praça Floriano, 51 – 19º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.031-050,
às 14h em primeira convocação e 14h30 em segunda convocação, cumprindo o que
determina o Capítulo V, artigos 23, 24 e 25 de seu Estatuto, para deliberarem sobre a
seguinte pauta: 1) Aprovação das contas da administração do ano de 2021; 2) Assuntos Gerais.

GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF 08.914.167/0001-70
Assembleia Geral Ordinária e Extra Ordinária por Meio Digital
REF.: Convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
do GEN - Grupo Editorial Nacional Participações S.A. Ficam os senhores
Acionistas convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da
companhia que realizar-se-á no dia 27 de abril de 2022, quarta-feira, às 15:00h,
POR MEIO DIGITAL, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do dia: 1) Tomar
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021; 2) Eleger
os membros do Conselho de Administração da Companhia e respectivos
suplentes; 3) Fixar a remuneração dos membros da Administração (Conselho
de Administração e da Diretoria) da companhia; 4) Alteração do Estatuto
Social para refletir o real número de ações em Tesouraria após as aquisições
de ações durante o ano de 2021; 5) Exposição sobre a situação do mercado
e 6) Outros assuntos de interesse geral. Nos termos do art. 124, § 2º-A. da
Lei n. 6.404/1976 e da Instrução Normativa DREI Nº 79, de 14 de abril de
2020, a Assembleia será realizada de FORMA DIGITAL, com o endereço de
ingresso dos acionistas sendo informado em até 8 (oito) dias de antecedência.
Os acionistas que comparecerem à reunião digital poderão explanar os seus
votos sobre os assuntos da ORDEM DO DIA, devendo o secretário nomeado
anotá-los e descrevê-los ao final da assembleia. Os acionistas que quiserem
se fazer representar por procurador, nos termos do artigo 126, § 1º da Lei de
Sociedades Anônimas, deverão optar por acionista, administrador da companhia
ou advogado para representá-los e que tenha sido constituído há menos de
1 (um) ano. O instrumento de representação poderá ser apresentado em até
meia hora de antecedência da realização da assembleia, sendo enviado aos
cuidados do Sr. Francisco Bilac M. Pinto Filho, e-mail: bilacpinto@grupogen.
com.br em formato PDF.
Rio de Janeiro, 22/03/2022.
Mauro Koogan Lorch - Presidente do Conselho de Administração.

JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF: 33.035.536/0001-00 - NIRE: 33.3.0010391-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da João Fortes Engenharia S.A.
– em Recuperação Judicial para se reunirem, em primeira convocação, em
Assembleia Geral Ordinária (AGO) a ser realizada na Av. das Américas nº
3443, bloco 3, loja 108, Condomínio Américas Corporate, Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro, RJ, às 10 horas do dia 22 de abril de 2022, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação das contas dos Administradores,
do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, relativos ao
exercício social findo em 31.12.2021; 2. Eleição dos membros do Conselho
de Administração; e 3. Fixação do montante global anual da remuneração
dos Administradores. Permanecem à disposição dos Srs. Acionistas, em
sua sede social e no endereço eletrônico na internet da Companhia (www.
joaofortes.com.br/ri), cópia do Edital de Convocação, as Demonstrações
Financeiras, os Relatórios da Administração e a Proposta da Administração
com maiores informações sobre as matérias acima. A Companhia informa
que utilizará o processo de voto a distância, de acordo com a Instrução CVM
nº 481/2009. O acionista que desejar, poderá optar por exercer o seu direito
de voto por meio do sistema de votação à distância, nos termos da referida
instrução, enviando o correspondente boletim de voto à distância por meio
de seu respectivo agente de custódia, banco escriturador ou diretamente à
Companhia, conforme instruções do próprio boletim. Em atenção ao disposto
na ICVM 481/09 e na ICVM 165/91, a Companhia informa que o percentual
mínimo de participação no capital votante da Companhia à requisição de
adoção do voto múltiplo é de 5%. Os acionistas deverão exibir documento
de identidade/ documentos societários, para participar da referida AGO.
Os procuradores dos acionistas deverão comprovar a representação legal
constituída há menos de 1 (um) ano, através dos respectivos instrumentos
de mandato, com reconhecimento de firma dos outorgantes, que deverão ser
depositados na sede social da Companhia, localizada na Av. das Américas
nº. 3443, bloco 3, loja 108, Condomínio Américas Corporate, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, com antecedência mínima de 48 (quarenta e
oito) horas da realização da AGO. Rio de Janeiro, 23 de março de 2022.
Antonio José de Almeida Carneiro - Presidente do Conselho de Administração

ANP ampliará acervo de
dados técnicos para consulta

A

Diretoria da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis (ANP)
aprovou a implementação
de medidas para ampliação
do acervo de dados técnicos
públicos das bacias sedimentares brasileiras disponibilizados gratuitamente.
A previsão é que os novos
dados estejam disponíveis a
partir do mês de abril.
A agência reguladora
ressaltou em nota que o
objetivo é aumentar o conhecimento geológico sobre as bacias, incrementar a
atividade de pesquisa e exploração de áreas terrestres
e criar condições para a revitalização dos campos maduros de petróleo e gás natural localizados em mar no
território nacional, além de
fomentar os investimentos
em exploração e produção
(E&P) nas atuais e futuras
áreas.
“Essa aprovação está
em linha com a Resolução
CNPE nº 10/2020, que

instituiu o Programa de
Revitalização e Incentivo
à Produção de Campos
Marítimos (Promar). O
Programa propõe medidas
para a criação de condições para a revitalização
dos campos maduros de
petróleo e gás natural localizados em mar no território nacional”, explicou a
ANP.
Serão disponibilizados
gratuitamente dados técnicos públicos offshore de
poços e sísmica pos-stack
e dados técnicos terrestres
pre-stack. Os dados prestack são os dados sísmicos
de campo, os dados brutos
sem nenhum tratamento,
enquanto os pos-stack são
aqueles dados sísmicos que
passam por algum processamento, tratamento. Os
dados estarão disponíveis
por meio de entregas físicas
aos interessados, em mídia
do próprio requerente com
capacidade de armazenagem de dados equivalente
ao pedido.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.114.805/0001-30 - NIRE nº 33.3.0031011-8
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA OCEANPACT
SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. A SER REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho de Administração da OceanPact Serviços Marítimos S.A.
(“Companhia”) convoca os senhores acionistas da Companhia a se reunirem,
em primeira convocação, em 28 de abril de 2022, às 14 horas, para a Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia (“AGO/E”), a ser realizada de
forma exclusivamente digital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
I. em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras da Companhia, acompanhadas dos pareceres emitidos pelos
Auditores Independentes e pelo Comitê deAuditoria e Compliance da Companhia,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) Fixar
o número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato;
(iii) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iv)
Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores; II. em
Assembleia Geral Extraordinária: (v) Alterar o Estatuto Social da Companhia,
de modo a incluir a Cláusula 21 e o inciso ‘xxx’ da Cláusula 30, bem como
deliberar sobre a sua renumeração e consolidação. Informações Gerais: Os
documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976 (“LSA”), referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021
foram publicados no jornal Monitor Mercantil e encontram-se à disposição dos
acionistas na sede da Companhia, em seu endereço eletrônico (ri.oceanpact.
com), bem como nos endereços eletrônicos da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”) (b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (“CVM”)
(gov.br/cvm). Também se encontram disponíveis nestes endereços eletrônicos
os documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481/09, bem como todos os
demais documentos pertinentes às matérias que serão deliberadas na AGO/E,
inclusive o Manual de Participação. a) A instalação, em primeira convocação, da
assembleia com relação às matérias de AGO observará o quórum legal previsto
no art. 125 da Lei nº 6.404/1976, e, com relação à matéria de AGE (alteração
do Estatuto Social da Companhia), dependerá da presença de acionistas que
representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital votante. Caso tal quórum
não seja alcançado, tal item ficará sujeito à deliberação em nova assembleia
geral extraordinária a ser realizada em segunda convocação, hipótese em
que a AGE será instalada com a presença de qualquer número de acionistas.
b) Os acionistas poderão participar da AGO/E por meio de sistema eletrônico,
utilizando-se da plataforma digital Zoom, ou por meio do Boletim de Voto a
Distância, nos termos descritos abaixo e conforme as instruções detalhadas
contidas no Manual de Participação (e, no caso da participação via boletim
de voto, também no próprio boletim): i. Participação por meio de sistema
eletrônico. Os acionistas que desejarem participar da AGO/E por meio eletrônico
deverão enviar tal solicitação à Companhia pelo e-mail ri@oceanpact.com,
impreterivelmente com antecedência mínima de 2 (dois) dias da realização da
AGOE (ou seja, até o dia 26 de abril de 2022), a qual deverá ainda ser devidamente
acompanhada da seguinte documentação do acionista para participação na
AGO/E: (i) no caso de pessoa física, documento de identidade com foto e, no
caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, atos societários e demais
documentos que comprovem a representação legal do acionista e documento
de identidade do respectivo representante; e (ii) extrato da sua posição acionária,
emitido pela instituição custodiante ou pelo agente escriturador das ações da
Companhia, conforme suas ações estejam ou não depositadas em depositário
central. A Companhia enviará as respectivas instruções para acesso ao sistema
eletrônico de participação na AGO/E aos acionistas que tenham apresentado sua
solicitação no prazo e nas condições acima. O acionista devidamente cadastrado
que participar por meio da plataforma Zoom será considerado presente à AGO/E
(podendo exercer seus respectivos direitos de voto) e assinante da respectiva
ata, nos termos do art. 21-V, III e parágrafo único da Instrução CVM nº 481/09.
Na hipótese de o acionista que tenha solicitado devidamente sua participação
por meio eletrônico não receber da Companhia o e-mail com as instruções para
acesso e participação da AGO/E até as 15 horas (horário de Brasília) do dia
27 de abril de 2022, este deverá então entrar em contato com a Companhia
pelo telefone +55 (21) 3032-6749 – em qualquer cenário, antes das 11 horas do
dia 28 de abril de 2022 – a fim de que lhe sejam reenviadas (ou fornecidas por
telefone) suas respectivas instruções para acesso. A Companhia, porém, não
se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais ou de conexão que o
acionista venha a enfrentar, bem como por quaisquer outras eventuais questões
alheias à Companhia que venham a dificultar ou impossibilitar a participação
do acionista na AGO/E por meio eletrônico. Os acionistas que solicitem sua
participação por meio eletrônico deverão se familiarizar previamente com
o uso da plataforma digital Zoom, bem como garantir a compatibilidade de
seus respectivos dispositivos eletrônicos com a utilização da plataforma (por
vídeo e áudio). Por fim, a Companhia solicita a tais acionistas que, no dia da
AGO/E, acessem a plataforma com, no mínimo, 30 minutos de antecedência
do horário previsto para início da AGO/E a fim de permitir a validação do acesso
e participação de todos os acionistas que dela se utilizem. ii. Participação via
boletim de voto a distância: Os acionistas podem enviar seus boletins de voto
a distância: (i) por meio de seus respectivos agentes de custódia, no caso dos
acionistas titulares de ações depositadas em depositário central; (ii) por meio do
escriturador das ações da Companhia, no caso de acionistas titulares de ações
depositadas no escriturador; ou (iii) em qualquer caso, diretamente à Companhia,
conforme as orientações e prazos estabelecidos no boletim, na Instrução CVM
nº 481/09, no item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia e no Manual
de Participação da AGO/E. O acionista que optar por exercer o seu direito de
voto a distância por meio do envio do boletim de voto a distância diretamente à
Companhia deverá encaminhá-lo acompanhado de toda a documentação do
acionista para participação na AGO/E (conforme detalhada no item ‘c.i’ acima) e
de quaisquer outras indicadas no próprio boletim, e recebido pela Companhia, em
plena ordem e de acordo com o disposto acima, até 7 (sete) dias antes da data de
realização da AGOE, ou seja, até 21 de abril de 2022 (inclusive). No caso de envio
direto à Companhia, o boletim de voto (acompanhado dos demais documentos
exigidos) deverá ser enviado preferencialmente por meio eletrônico, ao e-mail
ri@oceanpact.com. Caso o acionista deseje ser representado na AGO/E por meio
de procurador, além dos documentos mencionados acima, deverá apresentar o
respectivo instrumento de mandato acompanhado do documento de identidade
de seu(s) procurador(es) que o representará(ão) na AGO/E. Da mesma forma, a
Companhia solicita que tais instrumentos também sejam previamente enviados
à Companhia, em conjunto com os demais documentos para participação na
AGO/E mencionados acima (e nos mesmos prazos). Caso o acionista opte pela
entrega física de documentos, estes deverão ser depositados na sua sede social,
na Rua da Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902
(11º pavimento), Glória, CEP: 20.241-180, Rio de Janeiro – RJ, aos cuidados
do Departamento de Relações com Investidores, respeitando-se os mesmos
prazos estabelecidos para a entrega por meio eletrônico.
Rio de Janeiro, 28 de março de 2022.
Luis Antonio Gomes Araujo
Presidente do Conselho de Administração
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Sábado, domingo e segunda-feira, 26, 27 e 28 de março de 2022

LOGUM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 09.584.935/0001-37

Balanços patrimoniais em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Nota
2021
2020 Passivo e patrimônio líquido
Ativo
Circulante
Circulante
Financiamentos
Caixa e equivalentes de caixa
4
17.135 106.546
Fornecedores
Aplicações financeiras
4
1.897
10.412
Contas a pagar
Contas a receber
5
5.278
3.323
Encargos e provisões trabalhistas
Contas a pagar - Partes relacionadas
Contas a receber - Partes relacionadas
5 e 18
8.893
96.858
Impostos e contribuições a recolher
Outros contas a receber
6
12.884
7.314
Adiantamento de clientes
47.793
31.512
Impostos e contribuições a recuperar
7
Passivo de arrendamento
93.880 255.965 Total do passivo circulante
Total do ativo circulante
Não circulante
Não Circulante
Depósito em conta reserva
4
34.174
13.406 Financiamentos
Imposto de renda e contribuição social diferidos
9
730.080 637.742 Contas a pagar - Partes relacionadas
Passivo de arrendamento
Depósitos judiciais
8
604
533 Provisão para contingências
Impostos e contribuições a recuperar
7
38.852
64.639 Total do passivo não circulante
Direito de uso
16
42.244
43.349 Patrimônio líquido
Imobilizado
10 2.011.478 1.685.676 Capital social
171.885 165.820 Contribuição adicional de capital
Intangível
11
3.029.317 2.611.165 Prejuízos acumulados
Total do ativo não circulante
Total do patrimônio líquido
3.123.197 2.867.130 Total do passivo e patrimônio líquido
Total do ativo

Nota
14
13
18
12
15
16
14
18
16
17

2021

2020

109.147
20.581
10.280
12.142
28.705
4.549
6.290
9.252
200.946

54.878
19.851
5.841
10.948
129.444
6.853
2.316
8.945
239.076

1.751.355 1.489.292
238.140
199.070
32.749
35.350
1.066
1.060
2.023.310 1.724.772

20
2.348.744 2.166.714
760
760
(1.450.563) (1.264.192)
898.941
903.282
3.123.197 2.867.130

Demonstrações das mutações do Patrimônio líquido - Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Capital social
Contribuição adicional de capital
Prejuízos acumulados
Total
Saldos em 01/01/2020
2.064.914
760
(1.022.891) 1.042.783
Aumento de capital
101.800
101.800
Prejuízo do período
(241.301)
(241.301)
Saldos em 31/12/2020
2.166.714
760
(1.264.192)
903.282
Aumento de capital
182.030
182.030
Prejuízo do período
(186.371)
(186.371)
Saldos em 31/12/2021
2.348.744
760
(1.450.563)
898.941
Notas explicativas às demonstrações financeiras (Valores expressos em milhares de reais (R$), exceto quando indicado em contrário)
█ 1. Contexto operacional. A Logum Logística S/A (“Sociedade” ou “Logum”) com ral poderá ajuizar uma ação rescisória. Em Dezembro de 2021 foi publicado o Decresede no Rio de Janeiro - RJ, foi constituída em 01/03/2011 e possui como atuais to Estadual de Minas Gerais nº 48.334/2021, que prorroga para 31/12/2022 o diferiAcionistas as seguintes empresas: Petróleo Brasileiro S.A.; Raízen Energia S.A.; mento do ICMS nas aquisições de etanol para lastreamento do sistema dutoviário no
Copersucar S.A. e Uniduto Logística S.A. A Logum oferece soluções no transpor- Estado de Minas Gerais. Aspectos Comerciais e Operacionais. Atualmente, a Lote multimodal de combustíveis, em especial de Etanol, aos seus clientes. Atua na gum possui 4 contratos de volumes firmes de longo prazo (“Ship or Pay”) com clientes
operação de um sistema dutoviário de transporte e oferta de serviços complementa- “carregadores”. Estes somam um volume firme de aproximadamente 42 milhões de
res para viabilizar a operação, tais como rodoviários (coleta ou entrega), expedição metros cúbicos ao longo dos 15 anos de vigência. A assinatura desses contratos traz
dutoviária ou o apoio a Cabotagem. Em 15/08/2013 foi iniciada a operação comer- estabilidade na apropriação de boa parte das receitas projetadas à medida que os
cial de transporte e armazenagem de etanol, referente ao 1º trecho construído, que trechos sejam entregues, confirmando a perspectiva esperada pela Sociedade em
liga os municípios de Ribeirão Preto à Paulínia. A construção do 2º trecho que liga suas projeções econômico-financeiras. A condição fundamental para a obtenção dos
os municípios de Uberaba à Ribeirão Preto foi concluída em outubro de 2014. Em contratos mencionados no parágrafo anterior, foi a celebração, junto ao sistema Pe01/04/2015, foi publicada a Autorização de Operação pela Agência Nacional do Pe- trobras Transporte S.A. – Transpetro, dos contratos CDC e O&M, aditados de tempos
tróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, que autoriza a Logum Logística S.A. a em tempos. Estes, são necessários para dar conformidade a todas as condições cooperar comercialmente o Terminal Terrestre de Uberaba (TTUBE). Segue abaixo o merciais e operacionais estabelecidas com os carregadores, uma vez que a Sociedamapa dos trechos atualmente operados pela Sociedade:
de subcontrata parte da infraestrutura administrada pela Petrobras Transporte S.A.
– Transpetro. Em agosto de 2021, iniciamos a pré–operação (Testes e Comissionamento dos Sistemas) do nosso duto de Guararema à Guarulhos e do nosso Terminal
de Guarulhos, a operação será pelo nosso Centro de Controle (CECOL). E, para os
próximos meses está prevista a conclusão das obras do duto de Guarulhos à São
Caetano do Sul, e de Guararema até São José dos Campos. Com essas novas instalações a Logum amplia sua capacidade de entrega para a Região Metropolitana de
São Paulo, o principal mercado consumidor deste produto no país. COVID-19 e impactos para a Logum Logística S.A. Em 11/03/2020, a Organização Mundial de
Saúde declarou que o surto de coronavírus (COVID-19) se caracteriza como uma
pandemia. As decisões desencadeadas aumentaram o grau de incerteza para os
agentes econômicos e podem gerar impactos nos valores reconhecidos nas demonstrações financeiras. A Administração avalia a implementação de medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações e nas demonstrações financeiras. Até a data de autorização para emissão dessas demonstrações financeiras,
as seguintes principais medidas foram tomadas: i. Reuniões virtuais, suspensão de
eventos e viagens; ii. Implementação de home office para colaboradores dos escritórios; iii. Testes em funcionários; iv. Maior rigor no protocolo de higiene e saúde dos
funcionários, em especial da operação, com acompanhamento mais próximo e constante do médico do trabalho; e v. Criação do Comitê de Risco. Considerando a situação atual da disseminação do surto e, em consonância com as orientações publicaOs trechos acima mencionados estão em fase operacional e geraram EBITDA (lucro das no alerta do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em março de 2020, a
antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) positivo em 31 de dezembro Sociedade procedeu análise de risco para identificar eventuais impactos do CO2021 e 2020, apesar de não estarem operando em sua capacidade plena de trans- VID-19 sobre estas demonstrações financeiras. No cenário atual, não houve quebras
porte. A Administração calcula o resultado de EBITDA e concilia com os registros contratuais e atrasos nos envios e recebimentos. Além disso, as operações de transcontábeis conforme segue:
porte de etanol vêm sendo realizadas normalmente. Houve uma redução relevante
2021
2020 na receita no mês de abril de 2020, entretanto em maio e junho ocorreu uma retomaReceita operacional líquida (nota 21)
180.288
172.738 da gradual, em julho houve um aumento considerável no volume, que se manteve
Custo dos serviços prestados (nota 22)
(181.891) (176.646) estável até o final do exercício de 2020. Em 2021, os impactos da COVID no setor de
Depreciação e amortização (nota 10 e 11)
68.722
69.973 combustíveis foram derivações dos efeitos da pandemia em 2020. Os governos loDespesas gerais e administrativas (nota 23)
(25.526)
(27.375) cais ainda implementaram alguns lockdowns, mas com menor adesão pela populaEBITDA
41.593
38.690 ção do que em 2020. Assim, nos primeiros meses de 2021, a demanda de combustíTendo em vista que o projeto da Sociedade é dividido em fases, a receita projetada veis do Ciclo OTTO (Etanol Hidratado e Gasolina C, que abastecem os veículos
depende da construção de novos trechos para equilibrar a margem esperada para o leves), apresentou crescimento ante os mesmos meses de 2020. Porém, o 2º semesnegócio. A atual fase iniciada em março de 2019 é denominada “Projeto Fase I” e tre de 2021 foi marcado por uma demanda de Ciclo OTTO que perdeu força em relapermitirá à Logum equilibrar a capacidade de entrada e saída de etanol em seu siste- ção ao ano anterior, e nos últimos meses, tendo retração. Essa retração da demanda
ma de distribuição. Encontram-se em construção os trechos Guararema-Suzano, de Ciclo OTTO foi atribuída pelo mercado as incertezas da retomada da atividade
Suzano-Guarulhos e Guarulhos-São Caetano do Sul, totalizando uma extensão de econômica e alto desemprego potencializados pela pandemia e também pelos elevaaproximadamente 92 km de dutos, além da construção do Terminal Terrestre de Gua- dos preços de combustíveis. O ano de 2021 ainda foi conturbado pela COVID, e teve
rulhos com a capacidade de armazenagem de 45 mil m³ de etanol e da Estação de um desafio extra fruto da menor disponibilidade do biocombustível. Neste contexto,
Bombeamento de Guararema. Os trechos Guararema-Suzano e Suzano-Guarulhos alguns clientes alegaram dificuldades para movimentar seus volumes na Logum,
entraram em pré-operação em agosto/2021. Em 5/02/2021 ocorreu o início da cons- mas comercialmente, a companhia conseguiu superar estas dificuldades e minimizar
trução do trecho Guararema – São José dos Campos. O duto ligará a EBGUA (Esta- estes impactos em sua operação. A Sociedade não prevê incapacidade de pagar
ção de Bombas de Guararema) diretamente a base de clientes em São José dos credores nas datas de vencimento ou incapacidade de cumprir com os termos conCampos, aumentando a capacidade de entrega da companhia e alcançando novos tratuais do empréstimo que detém com BNDES. Não há falta de suprimentos impormercados e de acordo com a projeção atual, o projeto de GUA- SJC termina em tantes para as operações ou intenção da administração interromper as operações.
maio/2022. Entretanto vale a ressalva que essa previsão de data pode sofrer altera- Existe previsão nos documentos de governança de aporte de recursos dos acionistas
ções. Aspectos Regulatórios. Em março de 2013 foi publicado o Decreto estadual da Sociedade de modo a prover equilíbrio econômico e financeiro até que as operade São Paulo nº 58.977 concedendo diferimento do lançamento do ICMS nas aquisi- ções da Sociedade se tornem rentáveis.
ções de etanol a ser utilizado na operacionalização de transporte dutoviário a título de █ 2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras. As
lastro, realizadas pela Sociedade. Em abril de 2014 a Sociedade obteve junto ao demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis
CONFAZ a publicação dos Protocolos ICMS nº 2 e 5, que concedeu tratamento tribu- adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na Lei das Sociedatário diferenciado na prestação de serviço de transporte e na armazenagem de Etanol des por Ações, e incorporam as mudanças introduzidas por intermédio das Leis
Hidratado Combustível - EHC e Etanol Anidro Combustível - EAC no sistema dutovi- nº 11.638/07 e 11.941/09, complementadas por pronunciamentos, interpretações
ário, viabilizando as operações interestaduais pela Sociedade junto aos estados de e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados por
Goiás, Mato Grosso do Sul (adesão apenas ao Protocolo ICMS nº 2 - etanol hidrata- resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC. Todas as informações
do), Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Em outubro de 2014 foi publicado o relevantes próprias das demonstrações financeiras e, somente elas, estão sendo
Decreto Estadual de Minas Gerais nº 46.615 concedendo o diferimento do ICMS nas evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gesaquisições de etanol para lastreamento do sistema dutoviário no Estado de Minas tão. As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico
Gerais, com prazo de vigência até 31/12/2014. Em julho de 2016 o Mato Grosso do como base de valor, exceto quando de outra forma indicado. As principais práticas
Sul, promoveu a adesão ao Protocolo ICMS 5/2014, viabilizando as operações com contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão apresenetanol anidro com origem nesse estado pela Logum. Em maio de 2017 a Sociedade tadas nas respectivas notas explicativas. Na preparação dessas demonstrações
obteve junto ao CONFAZ a publicação dos protocolos ICMS nº 15 e 16 com a exten- financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que
são do tratamento tributário diferenciado para as operações realizadas entre termi- afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, pasnais do operador dutoviário não interligados fisicamente ao sistema dutoviário, atra- sivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
vés do modal aquaviário, possibilitando a operação de cabotagem pela Sociedade, As estimativas e julgamentos relevantes que requerem maior nível de julgamento e
além da adesão do estado da Bahia. Em abril de 2018 a Logum obteve junto ao complexidade estão divulgados na nota explicativa 2.c. Em 25/03/2022 a diretoria
CONFAZ a publicação dos protocolos ICMS nº 25 e 26 obtendo a adesão do estado da Sociedade autorizou a divulgação destas demonstrações financeiras. a. Moeda
do Maranhão, viabilizando as operações de transporte e armazenagem interestadu- funcional e moeda de apresentação. As demonstrações financeiras são apresenais através do modal aquaviário, possibilitando a operação de cabotagem pela Socie- tadas em Reais, que é a moeda funcional e de apresentação da Sociedade. Todas
dade com destino ao Maranhão. Em março de 2019 foi publicado o Decreto estadual as informações financeiras apresentadas em Reais foram arredondadas para o
de São Paulo nº 64.163 concedendo suspensão e diferimento do ICMS aplicado às milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. b. Demonstração
operações com bens destinados à integração ao ativo imobilizado, adquiridos pela do valor adicionado. Esta demonstração tem como objetivo apresentar informaSociedade com destinação à ampliação, modernização ou implantação de sistema ções relativas à riqueza criada pela companhia e a forma como tais riquezas foram
dutoviário. Em julho de 2019 a Sociedade obteve junto ao CONFAZ a publicação dos distribuídas e foi preparada de acordo com o CPC 09 - Demonstração do Valor
protocolos ICMS nº 38 e 39 obtendo a adesão dos estados do Pará e Mato Grosso, Adicionado. c. Uso de estimativas e julgamentos. A preparação das nformações
viabilizando as operações de transporte e armazenagem interestaduais com esses financeiras intermediárias de acordo com as normas do CPC exige que a Adminisestados. Em dezembro de 2019 foi publicado o Decreto estadual de Minas Gerais nº tração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políti47.780 concedendo diferimento do lançamento do ICMS nas aquisições de etanol a cas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os
ser utilizado na operacionalização de transporte dutoviário a título de lastro, realizadas resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são
pela Sociedade, com prazo de vigência até 31/12/2020. Nos meses de janeiro e feve- revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis
reiro de 2020 foram publicados, pela Receita Federal Brasileira, os Atos Declaratórios são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer
Executivos para habilitação da Logum no Regime Especial de Incentivos para o De- períodos futuros afetados. As informações sobre premissas e estimativas que
senvolvimento da Infraestrutura (REIDI), instituído pela Lei n.º 11.488/2007 e regula- poderão resultar em ajustes dentro do período estão incluídas nas seguintes notas
mentado pela Instrução Normativa RFB n.º 1.911/2019, conforme abaixo descrito: i. explicativas: Nota Explicativa nº 5 – Contas a Receber - PCE; Nota Explicativa nº
Dutovia Guararema – Suzano: ADE/RFB n.º 03 de 16/01/2020 e Portaria MME n.º 7 – Imposto de renda e contribuição social diferidos; Nota Explicativa nº 10 e 11 –
402/2019, de 23/10/2019; ii. Dutovia Guarulhos - S.C. do Sul: ADE/RFB n.º 05 de Imobilizado e Intangível; Nota Explicativa nº 17 – Contingências; Nota Explicativa nº
03/02/2020 e Portaria MME n.º 401/2019, de 23/10/2019; iii. Dutovia Suzano – Gua- 25 – Instrumentos Financeiros e Gerenciamento de Risco.
rulhos: ADE/RFB n.º 06 de 03/02/2020 e Portaria MME n.º 400/2019, de 23/10/2019; █ 3. Principais políticas contábeis. As políticas contábeis descritas em detalhes
e iv. Terminal Guarulhos: ADE/RFB n.º 07 de 03/02/2020 e Portaria MME n.º 399/2019, abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados
de 23/10/2019. Desta forma, quaisquer serviços tomados ou produtos adquiridos nessas demonstrações financeiras. a. CPC 48 – Instrumentos Financeiros. (i)
para os trechos da obra acima poderão ser faturados com suspensão do PIS e da Classificação e mensuração de ativos financeiros. No reconhecimento inicial, um
COFINS – trazendo ganho econômico para a Sociedade. O benefício no REIDI pode- ativo financeiro é classificado como mensurado: a custo amortizado; valor justo por
rá ser usufruído no período de 5 anos. Em julho de 2020 foi publicado o Protocolo meio de outros resultados abrangentes - instrumento de dívida e instrumento patrimoICMS 14/2020 para ampliar o prazo da suspensão do ICMS na operação de armaze- nial; ou valor justo por meio do resultado. A classificação dos ativos financeiros segunnagem no sistema dutoviário de 180 dias para 360 dias. A ampliação é válida para do o CPC 48 é geralmente baseada no modelo de negócios no qual um ativo finanfatos pretéritos de todas operações de armazenagem realizadas no ano de 2020, ceiro é gerenciado e em suas características de fluxos de caixa contratuais. (ii)
mesmo que os prazos já tenham sido expirados. Em outubro de 2020 foram publica- Modificação de fluxo de caixa contratual de ativos e passivos financeiros. Os
dos os Protocolos ICMS 27 e 28/2020, pelo CONFAZ, que dispõe sobre a adesão dos saldos contábeis de ativos ou passivos financeiros mensurados a custo amortizado
estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, viabilizando as operações de transporte cujos termos contratuais não foram modificados substancialmente refletem o valor
e armazenagem interestaduais através do modal aquaviário com esses destinos. Em presente dos seus fluxos de caixa sob os novos termos, utilizando a taxa de juros
outubro de 2020 a Sociedade obteve a publicação do Protocolo ICMS 25 para esten- efetiva original. A diferença entre o saldo contábil do instrumento remensurado quander o prazo da suspensão do ICMS na operação de armazenagem no sistema duto- do da modificação não substancial dos seus termos e seu saldo contábil imediataviário para 360 dias até março de 2021. A ampliação é válida para fatos pretéritos de mente anterior a tal modificação é reconhecida como ganho ou perda no resultado do
todas operações de armazenagem realizadas até março de 2021, para acompanhar exercício. (iii) Perda no valor recuperável dos ativos financeiros (Impairment). A
a safra do etanol, mesmo que os prazos já tenham sido expirados. Em dezembro de Sociedade adota o modelo de perda de crédito esperada para avaliação de impair2020 foram publicados os Protocolos ICMS 43 e 44/2020, que ampliaram o prazo de ment, aplicando-se aos ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado. As
apuração dos volumes de perdas e degradações ocorridas no sistema dutoviário provisões para perdas são mensuradas em uma das seguintes bases: • Perdas de
para o período semestral, minimizando o impacto do ICMS para os clientes da Socie- crédito esperadas para 12 meses: estas são perdas de crédito que resultam de posdade. Em março de 2021 foi publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, o síveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do balanço; e •
Decreto 48.150/2021, que prorroga para 31/12/2021 o diferimento do ICMS nas aqui- Perdas de crédito esperadas para a vida inteira: estas são perdas de crédito que resições de etanol anidro e hidratado a título de lastro no Estado. Em março de 2021 foi sultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de
publicado, pela Receita Federal Brasileira, o Ato Declaratório Executivo n.º 22 em um instrumento financeiro. b. CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente. A Socie19/03/2021, habilitando a Logum no Regime Especial de Incentivos para o Desenvol- dade determinou quando (ou a que medida) e por quais montantes de receitas de
vimento da Infraestrutura (REIDI), para adquirir materiais e serviços destinados ao contratos com clientes devem ser reconhecidas de acordo com o modelo composto
ativo imobilizado da obra do Trecho Guararema x São José dos Campos, com a pelas cinco etapas a seguir: i) identificação do contrato com o cliente; ii) identificação
suspensão do PIS e da COFINS. Em julho de 2021 foi publicado o Protocolo ICMS n.º das obrigações de desempenho; iii) determinação do preço da transação; iv) aloca37/2021, que alterou o Protocolo ICMS nº 14/20, ampliando o prazo da suspensão do ção do preço às obrigações de desempenho; v) reconhecimento quando (ou enquanICMS para 360 dias, ou seja, até 31/03/2022, no tocante às operações de armazena- to) a obrigação de desempenho é satisfeita. Uma obrigação de desempenho é consigem realizadas no sistema dutoviário, – com a convalidação das operações pretéritas derada satisfeita quando (ou à medida que) o cliente obtém o controle sobre o bem ou
que ultrapassaram o prazo ordinário. Em setembro de 2021 transitou em julgado o serviço prometido. c. CPC 06 - Arrendamentos. Após realizar uma avaliação de toacórdão do Supremo Tribunal Federal - STF referente ao tema 69 da repercussão dos os contratos de serviços relevantes, os principais tipos de contratos que, de acorgeral, favorável aos contribuintes, com efeito erga omnes, que encerrou de vez a do com a avaliação da administração, enquadram-se no escopo da CPC 06 são: sudiscussão. Foi fixada a seguinte tese: O ICMS não compõe a base de cálculo para a barrendamentos de terrenos, compartilhamento de faixas de domínio de dutos e
incidência do PIS e da COFINS. Portanto, com relação ao ICMS, com o trânsito em locação de salas comerciais. A Sociedade reconheceu, para estes contratos, novos
julgado do Tema 69, resta eliminado qualquer risco de questionamento, por parte da ativos e passivos para seus arrendamentos operacionais. A partir de 2019 a natureza
Receita Federal do Brasil, do direito à exclusão do ICMS destacado no documento das despesas relacionadas a esses arrendamentos mudou, em relação ao período
fiscal. Já com relação ao ISS, aguarda-se o julgamento definitivo do Tema 118 pelo anterior, visto que a Sociedade passou a reconhecer um custo de depreciação de
STF, pois na hipótese de uma decisão desfavorável aos contribuintes, a União Fede- ativos de direito de uso e despesa de juros sobre obrigações de arrendamento. A

Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Nota
2021
2020
Receitas operacionais líquidas
21
180.288 172.738
Custos dos serviços prestados
22 (181.891) (176.646)
Prejuízo bruto
(1.603)
(3.908)
Despesas operacionais
Gerais e administrativas
23
(25.575) (27.468)
Despesas com arbitragem
17
(1.602) (232.659)
Outras despesas, líquidas
(614)
(848)
Total despesas operacionais
(27.791) (260.975)
Prejuízo antes do resultado financeiro
(29.394) (264.883)
Receitas financeiras
1.694
10.340
Despesas financeiras
(251.009) (107.876)
Resultado financeiro
24 (249.315) (97.536)
Prejuízo antes do imposto de renda
e da contribuição social
(278.709) (362.419)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
9
92.338 121.118
Prejuízo do exercício
(186.371) (241.301)
Prejuízo do exercício por ação do
capital social - Básico e diluído em R$
19
(0,011)
(0,018)
Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
2021
2020
Prejuizo do exercício
(186.371) (241.301)
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente
(186.371) (241.301)
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
2021
2020
Prejuízo do exercício
(186.371) (241.301)
Ajustes:
Depreciação e amortização
68.722 69.973
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(92.338) (121.118)
Comissões e fianças bancárias
39
40
Juros capitalizados
(80.273) (27.686)
Juros da dívida
258.470 121.172
Custos com financiamento
921
857
Provisões para contingências
6
(373)
Provisões com a arbitragem
19.571 228.862
Provisões para PECLD
(188)
Arrendamentos – Juros provisionados
4.290
4.288
Baixas imobilizado e intangível
12.601 15.197
Prejuízo ajustado
5.450 49.911
Variações nos ativos e passivos:
Impostos e contribuições a recuperar
9.506
4.403
Despesas antecipadas
2.759
Contas a receber
(1.767)
(858)
Contas a receber - Partes relacionadas
87.965 (79.937)
Outros contas a receber
(5.570)
1.611
Depósitos judiciais
(71)
(39)
Fornecedores
730
3.893
Contas a pagar
4.400
164
Contas a pagar - Partes relacionadas
(81.240) 83.023
Impostos e contribuições a recolher
(2.304)
3.381
Débitos vinculados a folha de pagamentos
1.194 (1.488)
Adiantamentos de clientes
3.974 (2.683)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
22.267 64.140
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aplicação financeira
(157.703) (256.464)
Resgate aplicação financeira
145.450 316.801
No imobilizado
(321.727) (322.583)
No intangível
(10.085) (9.335)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos
(344.065) (271.581)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Pagamentos dos passivos de arrendamento
(6.584) (5.238)
Integralização de capital pelos acionistas
182.030 101.800
Adição de financiamento - BNDES
97.792 242.496
Amortizações de financiamentos - Juros
(40.851) (25.911)
Caixa líquido proveniente das atividades
de financiamentos
232.387 313.147
(Redução) aumento do caixa e
equivalentes de caixa no exercício
(89.411) 105.706
Demonstração da variação do caixa e
equivalentes de caixa no exercício:
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
106.546
840
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
17.135 106.546
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa
no exercício
(89.411) 105.706
Demonstrações do valor adicionado
Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Valor adicionado
2021
2020
Receita na prestação de serviços
215.251 207.446
Outras receitas
7.729
6.793
Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos serviços prestados
(105.527) (100.484)
Serviços de terceiros e outros
(8.256) (11.656)
Provisão de terceiros
- (228.489)
Retenções
Depreciação e amortização
(68.722) (69.973)
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras - inclui variações monetárias
1.766 10.410
Valor adicionado a distribuir / (retido)
42.241 (185.953)
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
Remuneração direta
17.973 18.215
FGTS
1.141
1.156
Benefícios
3.696
3.727
22.810 23.098
Tributos
Federais
22.069 21.175
Estaduais
23.791 22.033
Municipais
763
1.413
46.623 44.621
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
252.879 106.736
Arrendamentos
358
545
Outras
(1.720)
1.466
251.517 108.747
Remuneração de capitais próprios
Prejuízo do exercício antes do imposto de renda
e contribuição social
(278.709) (362.419)
Valor adicionado distribuído / (retido)
42.241 (185.953)
Sociedade anteriormente reconhecia uma despesa linear de arrendamento operacional durante o prazo do arrendamento, e reconhecia ativos e passivos na medida em
que havia uma diferença temporal entre os pagamentos efetivos de arrendamentos e
as despesas reconhecidas. d. Ativo imobilizado. (i) Reconhecimento e mensuração. Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que inclui os custos de empréstimos capitalizados, deduzidos de depreciação
acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (“impairment”) acumuladas.
Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. (ii) Capitalização de custos. O custo de ativos construídos pela
própria Sociedade inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros
custos para colocar o ativo no local, custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis
e demais condições necessárias para que esses sejam capazes de operar de forma
pretendida pela administração. (iii) Depreciação e amortização. A depreciação e a
amortização são calculadas pelo método linear às taxas que consideram o tempo de
vida útil-econômica estimado dos bens, conforme divulgado nas notas explicativas 9
e 10. A depreciação é reconhecida no resultado. Os métodos de depreciação e amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de balanço e
ajustados caso seja apropriado. e. Ativo intangível. Registrado ao custo de aquisição, sendo que a amortização será calculada considerando o prazo estimado em que
os benefícios correspondentes dos ativos intangíveis forem auferidos e começará a
ser realizada no momento em que o ativo a que esteja vinculado, entre em operação.
As seguintes considerações foram avaliadas pela Administração para o devido registro contábil dos gastos incorridos como intangível: • Viabilidade técnica para concluir
o ativo intangível de forma que ele seja disponibilizado para uso ou venda. • Intenção
de concluir o ativo intangível e de usá-lo ou vendê-lo. • Capacidade para usar ou vender o ativo intangível. • Forma como o ativo intangível deve gerar benefício econômico
futuro. • Disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados para concluir seu desenvolvimento e usar ou vender o ativo intangível. • Capacidade de mensurar com segurança os gastos atribuíveis ao ativo intangível durante
seu desenvolvimento. f. Redução ao valor recuperável (“impairment”). Os valores
contábeis dos ativos imobilizado e intangível são revistos anualmente para apurar se
há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor
recuperável do ativo é determinado. Uma perda por redução ao valor recuperável é
reconhecida caso o valor contábil do ativo exceda seu valor recuperável estimado.
Perdas de valor são reconhecidas no resultado. Após a avaliação da administração
não houve perda no valor recuperável dos valores contábeis do ativo imobilizado e do
ativo intangível da Sociedade em 31/12/2021 e 2020. g. Demonstração de Fluxo de
Caixa. As demonstrações de fluxo de caixa foram preparadas e apresentadas de
acordo com o Pronunciamento Técnico IAS 07 / CPC 03 (R2). Os juros pagos são
classificados como fluxos de caixa das atividades de financiamento. h. Imposto de
renda e contribuição social. O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10%
sobre o lucro tributável excedente de R$ 240.000 para imposto de renda e 9% sobre
o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30%
do lucro real. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e
diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável
que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os
lucros tributáveis futuros são determinados com base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças temporárias tributáveis
for insuficiente para reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das diferenças temporárias existentes. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados e registrados com base nas alíquotas efetivas vigentes na data de cada período,
e levam em consideração as perspectivas de lucro tributável futuros efetuadas por
sua Administração. j. Receitas financeiras e despesas financeiras. As receitas financeiras abrangem variações monetárias sobre ativos e juros sobre aplicações financeiras. As despesas financeiras abrangem multa, juros e custos com financiamentos e juros de mora, bem como comissões sobre fianças bancárias conforme
divulgado na nota explicativa 22. j. Novas normas e interpretações. 1. International Accounting Standards Board (IASB). Os principais normativos emitidos pelo
IASB que ainda não entraram em vigor e não tiveram adoção antecipada pela Sociedade até 31/12/2021.
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Data de
Descrição
vigência
As emendas alteram requerimentos relacionados
a: controlada como adotante inicial dos IFRS (IFRS
Annual
1-First-time Adoption of International Financial ReImprovements
porting Standards); taxas a serem consideradas para
to IFRS®
avaliar o desreconhecimento de um passivo financeiro 01/01/2022
Standards
(IFRS 9-Financial Instruments); e fluxos de caixa para
2018–2020.
tributação ao mensurar o valor justo (IAS 41-Agriculture). Adicionalmente, as emendas alteram determinado
exemplo ilustrativo contido no IFRS 16-Leases.
As emendas atualizam determinada referência no
IFRS 3 à estrutura conceitual mais recente, bem como
Reference to
requerimentos adicionais relativos a obrigações
the Conceptual inclui
no escopo dos pronunciamentos IAS 37 - Provisions, 01/01/2022
Framework Contingent Liabilities and Contingent Assets e IFRIC
Amendments
21-Levies. Adicionalmente, as emendas orientam que
to IFRS 3
o comprador não deve reconhecer ativos contingentes
adquiridos em uma combinação de negócios.
Onerous
Estabelece alterações no IAS 37-Provisions,
Contracts Cost
Contingent Liabilities and Contingent Assets para
of Fulfilling
esclarecer o que compreende os custos de
01/01/2022
a Contract cumprimento de um contrato para avaliar
Amendments
se um contrato é oneroso.
to IAS 37
Property, Plant
As alterações no IAS 16-Property, Plant and
and Equipment: Equipment proíbem deduzir do custo do imobilizado
Proceeds before
valores recebidos pela venda de itens produzidos 01/01/2022
Intended Use antes da colocação do ativo no local e condição
Amendments
necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da
to IAS 16
forma pretendida pela administração
Classification
of Liabilities
As emendas no IAS 1-Presentation of Financial
as Current or
estabelecem requerimentos para classificação
01/01/2023
Non-current de um passivo como circulante ou não circulante.
Amendments
to IAS 1
IFRS 17 –
Insurance
O IFRS 17 substitui o IFRS 4-Insurance Contracts e
Contracts and
estabelece, entre outras coisas, os requisitos que
Amendments
devem ser aplicados no reconhecimento,
01/01/2023
to IFRS 17
mensuração, apresentação e divulgação
Insurance
relacionados aos contratos de seguro e de resseguro.
Contracts
Disclosure of
Em substituição ao requerimento de divulgação de
Accounting
políticas contábeis significativas, as emendas ao IAS
Policies –
1 Presentation of Financial Statements estabelecem
Amendments
que políticas contábeis devem ser divulgadas quando 01/01/2023
to IAS 1 and
forem materiais. Entre outras coisas, a emenda provê
Practice
orientações para determinar tal materialidade.
Statement 2
De
acordo com as emendas ao IAS 8, a definição
Definition of
de “mudança na estimativa contábil” deixa de existir.
Accounting
Em substituição, foi estabelecida definição para o
Estimates –
termo “estimativas contábeis”: valores monetários 01/01/2023
Amendments
nas demonstrações financeiras que estão sujeitos à
to IAS 8
incerteza de mensuração.
Deferred Tax
As
alterações
reduziram o escopo da isenção de
related to
reconhecimento de ativos fiscais diferidos e passivos
Assets and
fiscais diferidos contidas nos parágrafos 15 e 24 do
Liabilities arising
IAS 12 Income Taxes de modo que não se aplique 01/01/2023
from a Single
mais a transações que, entre outras coisas, no recoTransaction–
nhecimento inicial, dão origem a diferenças
Amendments
temporárias tributáveis e dedutíveis iguais.
to IAS 12
Norma

A Sociedade avaliou que os normativos que entrarão em vigor a partir de 01/01/2022
não produzirão impactos relevantes em suas demonstrações financeiras. Quanto
aos normativos que entrarão em vigor a partir de 01/01/2023, a Sociedade está
avaliando os efeitos da aplicação inicial. Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). O CPC emite pronunciamentos e intepretações tidos como análogos
às IFRS, tal como emitidas pelo IASB. As emendas das IFRS contidas acima não
foram emitidas pelo CPC até 31/12/2021. A seguir são apresentados os normativos
emitidos pelo CPC que ainda não entraram em vigor e não tiveram sua adoção antecipada pela Sociedade até 31/12/2021, bem como os IFRS equivalentes:
█ 10. Imobilizado

Pronunciamento, revisão
ou interpretação do CPC
Revisão de
Pronunciamentos
Técnicos CPC Nº 19

Data de
IFRS equivalente
vigência
Annual Improvements to IFRS®
Standards 2018–2020 Reference to the
Conceptual Framework - Amendments to
IFRS 3 Onerous Contracts—Cost of 01/01/2022
Fulfilling a Contract - Amendments to IAS
37 Property, Plant and Equipment:
Proceeds before Intended Use Amendments to IAS 16 01/01/2022

Pronunciamento
IFRS 17 – Insurance Contracts
01/01/2023
Técnico CPC 50
█ 4. Caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras e depósitos em conta
reserva
2021
2020
Caixa e bancos
17.135 106.546
Aplicações financeiras (i)
1.897
10.412
Depósitos em conta reserva (ii)
34.174
13.406
Total
53.206 130.364
Circulante
19.032 116.958
Não Circulante
34.174
13.406
(i) Em 31/12/2021, a Sociedade possuía investimento representado por Certificado
de Depósito Bancário (CDB) em instituição financeira de grande porte, com remuneração média de 101,00% presentados no ativo circulante considerando a expectativa de realização ainda no circulante por conta dos desembolsos com a construção
dos ativos e/ou pagamentos ligados a operação. A negociação com as instituições
financeiras permite o resgate diário dessas aplicações. (ii) Aplicação garantidora dos
empréstimos de longo prazo contraídos junto ao BNDES. De acordo com o contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças, a
Logum deverá manter devidamentepreenchida a conta reserva até o final da liquidação do contrato de financiamento, cujo prazo conclui-se em 15/12/2042.
█ 5. Contas a receber. Os saldos do contas a receber com terceiros e partes relacionadas encontram-se assim distribuídos:
2021
2020
Grupo Odebrecht S.A.
51
1.096
Ipiranga Produtos de Petróleo
85
71
Bunge Açucar e Bioenergia
160
649
Usina Batatais
529
Usina Pontal
7
40
Usina Eldorado
16
20
Biosev Energia S.A.
664
Agro Energia
921
716
BP Bioenergia
508
2
Brenco Companhia Brasileira
76
78
FS Agrisolutions
240
459
Inpasa Agroindustrial S.A.
704
Vibra Energia
2.158
Outros
62
225
(-) Provisão para perdas de crédito esperadas PCE (a)
(374)
(562)
Total terceiros
5.278
3.323
(a) A Administração efetua análise histórica e prospectiva de seus recebíveis e entende que a provisão constituída atende as expectativas de perdas esperadas. O
saldo entre partes relacionadas era composto conforme segue:
2021
2020
Copersucar S.A.
2.856
8.279
Vibra Energia (a)
- 82.602
Raízen Combustíveis S.A.
6.037
5.977
Total partes relacionadas
8.893 96.858
Total contas a receber
14.171 100.181
(a) Em 2021, a Vibra Energia, por alteração em seu controle acionário, deixou de
ser parte relacionada à companhia. A composição dos saldos de contas a receber
segregados por prazo de vencimento, encontra-se demonstrado a seguir:
2021
2020
A Vencer
12.465 92.069
Vencidas:
De 01 à 30 dias
344
979
De 31 à 60 dias
129
311
De 61 à 180 dias
29
4.100
Acima de 180 dias
1.578
3.284
Provisão de crédito esperada
(374)
(562)
Total
14.171 100.181

█ 6. Outros contas a receber

2021
2020
Adiantamento a fornecedores
7.062
4.216
Despesas antecipadas de seguros
4.320
1.631
Despesas antecipadas diversas
804
596
Adiantamento funcionários
205
373
Depósito caução
61
61
Outros
432
437
Total
12.884
7.314
(a) Referem-se, substancialmente, a provisões geradas aos fornecedores pela movimentação dutoviária e ship or pay. (b) Referem-se substancialmente, a apropriação
de seguro de risco operacional, transporte, risco embiental e outros lançados no período. (c) Refere-se substancialmente, a apropriação das faturas SAP Brasil no período.
█ 7. Impostos e contribuições a recuperar
2021
2020
Imposto de renda retido na fonte (a)
1.133
1.038
COFINS a recuperar (b)
37.964 22.322
ICMS a recuperar (b)
353
3.204
PIS a recuperar (b)
8.242
384
Outros
101
4.564
Circulante
47.793 31.512
COFINS a recuperar (b)
31.735 52.925
PIS a recuperar (b)
7.117 11.714
Não Circulante
38.852 64.639
(a) Referem-se, substancialmente, à retenção na fonte de imposto de renda referente aos rendimentos das aplicações financeiras, os quais são compensados com os
tributos federais a recolher mencionados na Nota Explicativa nº 12. (b) Referem-se,
substancialmente, a tributos sobre a aquisição de ativo imobilizado que deverão ser
compensados com os tributos incidentes sobre a receita a ser gerada. Os créditos
passaram a ser registrados a partir de em agosto de 2013, que foram os meses da
entrada em operação dos trechos construídos pela Sociedade, conforme mencionado na nota explicativa nº 1
█ 8. Depósitos judiciais. A Sociedade efetuou depósito judicial no terceiro trimestre de 2021 relativo ao processo de execução de título extrajudicial cobrado pela
empresa Ômega Prestadora de Serviços de Portaria e Conservação EIRELI. E atualizações mensais referente aos depósitos judiciais de auto de infração ambiental
lavrado pelo Estado de Minas Gerais e processo de natureza trabalhista cobrados
pelos funcionários da empresa Viena Empreendimentos LTDA., empresa esta contratada pela Logum, responsável pela análise de projetos da Fase I. Em 31/12/2021
o total de depósitos judiciais perfazia R$ 604 (R$ 533 em 2020).
█ 9. Imposto de renda e contribuição social diferidos. O imposto de renda e contribuição social diferidos foram constituídos com base em estudos elaborados pela
Administração, decorrentes da evolução do projeto. Estes estudos indicam a expectativa de geração de lucro tributável no futuro, baseado em função dos volumes
transportados, conforme aspectos comerciais e operacionais, vide Nota Explicativa
nº 1. O cálculo pode ser demonstrado como segue:
2021
2020
Gastos pré-operacionais lançados no resultado de
exercícios anteriores
(131.803) (131.803)
Prejuízo fiscal acumulado
(1.866.371) (1.600.617)
Amortização de gastos pré-operacionais
110.934
97.754
Provisão para arbitragem
(248.433) (228.862)
Outros
(11.620)
(12.184)
Base de cálculo
(2.147.293) (1.875.712)
Alíquota fiscal combinada
34%
34%
(730.080) (637.742)
Imposto de renda e contribuição social diferidos, ativo
A Sociedade realiza anualmente análises técnicas de viabilidade econômica do projeto. As análises realizadas indicam recuperação total, nos períodos subsequentes,
do saldo de ativo fiscal diferido reconhecido, e correspondem às melhores expectativas da Administração sobre a geração de lucro tributável futuro. A expectativa de
amortização dos tributos diferidos ativos está disposta abaixo:
2021
2020
2023
632
2024
3.609
2025
2026
2027
- 12.880
2028
12.724 28.257
2029
25.936 57.695
2030
33.409 93.619
2031
45.269 98.738
2032
56.087 111.578
2033
67.922 123.600
2034
80.423 91.536
2035
94.669 15.596
2036
107.366 15.596
2037
128.247
2038
78.028
Total
738.265 637.742

Trecho em operação (**)
Bens instalação
Ativo em construção
Dutos
Máquinas
de
de
de proces- Obras em Produtos
Produtos para Encargos Materiais adiantamenTerre- (Construção e Terminais
Instalae Equipa- Benfei- comuni- escritó- samento de
bens de para “Las- “Lastro” em poder Financei- e servi- to para forne- OuCusto
no
Montagem)
(***) Outros
ções Veículos mentos torias cação
rio
dados terceiros
tro” (*)
de terceiros (*)
ros
ços
cedores tros
Total
Em 31/12/2019
4.374
948.414
269.675 117.416
34.731
120
88.133 2.486
435 1.038
20.810
47
112.486
33.113
5.073 115.973
26.702 11.330 1.792.355
1
Adição
68
480
141
1
3
144
17
21.561
27.686 211.578
48.653 39.937 350.269
Baixas (b)
(120)
(8)
(92)
(15.168)
(15.387)
Transferências (a)
42.751
(42.751)
Em 31/12/2020
4.442
948.414
269.675 117.416
35.091
120
88.273 2.487
427
949
20.954
64
134.047
33.113
32.759 370.301
17.437 51.267 2.127.238
Adição
71
531
158
69
66
227
1
4
11
690
80.273 264.476
29.295 26.128 401.999
Baixas (b)
(265)
(79)
(34)
(2) (126)
(167)
(371)
(11.800)
(12.844)
Transferências (a)
18.991
(18.991)
Em 31/12/2021
4.513
948.681
269.755 117.451
35.157
120
88.500 2.488
429
834
21.477
64
134.047
33.113
112.661 653.768
15.941 77.395 2.516.394
Depredação
Em 31/12/2019
(216.086)
(64.476) (24.018) (16.304)
(80) (34.996) (2.290)
(206) (614)
(18.434)
- (377.505)
Depreciação no exercício
(37.450)
(11.131) (4.847)
(3.298)
(6.061) (198)
(94) (105)
(1.062)
(64.244)
Baixas
120
4
64
187
Em 31/12/2020
(253.536)
(75.608) (28.864) (19.482)
(80) (41.057) (2.488)
(296) (654)
(19.496)
- (441.562)
Depreciação no exercício
(37.469)
(11.137) (4.849)
(3.316)
(6.037)
(117)
(75)
(608)
(63.609)
Baixas
6
2
1
2
82
163
255
Em 31/12/2021
(291.000)
(86.743) (33.713) (22.798)
(80) (47.094) (2.488)
(412) (647)
(19.942)
- (504.916)
Valor residual contábil
Em 31/12/2019
4.374
732.327
205.199 93.399
18.427
40
53.136
196
228
424
2.376
47
112.486
33.113
5.073 115.973
26.702 11.330 1.414.850
Em 31/12/2020
4.442
694.878
194.068 88.552
15.609
40
47.216
(1)
131
295
1.458
64
134.047
33.113
32.759 370.301
17.437 51.267 1.685.676
Em 31/12/2021
4.513
657.681
183.011 83.738
12.359
40
41.406
18
187
1.536
64
134.047
33.113
112.661 653.768
15.941 77.395 2.011.478
Taxas anuais de depreciação
4% 4% a 6,66%
4% 4% a 10% 4% a 20% 4% a 20%
20%
10%
10%
10%
10%
(*) Referente a compra de de etanol hidratado necessário à operação, pois, será utilizado para preencher todos os dutos e também parte dos tanques nos respectivos terminais (**) Valores relativos 1° trecho construído, que liga os municípios
de Ribeirão Preto à Paulínia e entrou em operação em 16/08/2013 e 2° trecho construido que liga os municipios de Uberaba à Ribeirão Preto, que entraram em operação em 01/04/2015. (***)TTRP = Terminal Terrestre de Ribeirão Preto
e TTUBE = Terminal terrestre de Uberaba
█ 11. Intangível
Intangíveis em Desenvolvimento
Intangíveis em Operação
Desenvolvimento do Licenciamen- Gerenciamento
Encargos
Software em
Desenvolvimento do Licenciamento Gerenciamento
Encargos OuCusto
projeto conceitual e básico to ambiental
do projeto Financeiros Outros Software desenvolvimento projeto conceitual e básico
ambiental
do projeto Financeiros tros
Total
Em 31/12/2019
48.295
34.769
3.071
126 1.128
18.003
4.103
60.534
6.898
2.154
15.192 3.221 197.494
Aquisição
4.087
- 3.689
7
1.553
9.335
Em 31/12/2020
48.295
38.856
3.071
126 4.817
18.010
5.656
60.534
6.898
2.154
15.192 3.221 206.829
Aquisição
4.956
- 3.268
1.140
721
- 10.085
Baixa
(12)
(12)
Em 31/12/2021
48.295
43.811
3.071
126 8.073
19.150
6.377
60.534
6.898
2.154
15.192 3.221 216.903
Amortização
Em 31/12/2019
(16.799)
(14.100)
(1.688)
(32)
(3.435) (575) (36.629)
Amortização no exercício
(850)
(2.446)
(300)
(6)
(680) (98) (4.380)
Em 31/12/2020
(17.649)
(16.546)
(1.988)
(38)
(4.115) (673) (41.009)
Amortização no exercício
(478)
(2.446)
(300)
(6)
(680) (98) (4.008)
Em 31/12/2021
(18.128)
(18.991)
(2.289)
(43)
(4.795) (772) (45.017)
Valor residual contábil
Em 31/12/2020
48.295
38.856
3.071
126 4.817
361
5.656
43.988
4.910
2.116
11.077 2.548 165.820
Em 31/12/2021
48.295
43.811
3.071
126 8.073
1.022
6.377
41.543
4.609
2.111
10.397 2.449 171.885
Taxa anual de amortização
10%
5%
5%
5%
5%
5%
█ 12. Impostos e contribuições a recolher
Campos/SP, além de ampliação de capacidade (Revamp) no duto RP18 da Petróleo Subcréditos (valores em R$ mil)
Contratado Utilizado
2021 2020 Brasileiro S.A. – Petrobras. • Subcrédito C1: no valor de R$ 140.396; • Subcrédito C2: Subcrédito A1
671.782 671.782
ICMS
1.283 4.588 no valor de R$ 60.170. A taxa de juros dos subcréditos A1; B1; C1 corresponde à taxa Subcrédito A2
287.907 287.907
ISS retido de terceiros
1.095
728 composta (i) pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Subcrédito B1
455.309 347.428
Imposto de renda retido sobre a folha de pagamento
427
416 Amplo (IPCA) divulgado pelo IBGE, calculado de forma pro rata temporis, (ii) pela taxa Subcrédito B2
195.132 148.898
Imposto de renda retido de terceiros
317
139 de juros prefixada de 2,98 % ao ano e (iii) pelo spread do BNDES de 2,40 % ao ano. Subcrédito C1
140.396
51.198
PIS, COFINS e Contribuição social (retidos, próprio e ativos)
76
33 Esses subcréditos correspondem a 70% da linha de crédito do FLP e são cobertos por Subcrédito C2
60.170
21.942
INSS retido terceiros
573
558 garantias corporativas dos sócios Copersucar e Raízen. A taxa de juros dos subcré- Total
1.810.696 1.529.155
778
391 ditos A2; B2; C2 corresponde à taxa composta (i) pela variação acumulada do Índice █ 15. Adiantamento de clientes. Adiantamento de clientes representa o transporte
Outros
4.549 6.853 Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado pelo IBGE, calculado de pago e não utilizado decorrente da modalidade de contrato com cláusula ship-or-pay.
Total
█ 13. Encargos e provisões trabalhistas
2021
2020 forma pro rata temporis, (ii) pela taxa de juros prefixada de 2,98 % ao ano e (iii) pelo Essa modalidade ocorre quando não é alcançada a quantidade mínima estabeleciProvisão para bônus (a)
7.405 6.772 spread do BNDES de 1,55 % ao ano. Esses correspondem a 30% da linha de crédito da em contrato para a efetivação do transporte ora contratado. Em 31/12/2021, a SoProvisão de férias, 13º salário e encargos
2.619 2.373 do FLP e são cobertos por fianças bancárias emitidas pelo sócio Petróleo Brasileiro ciedade possuía como adiantamento de clientes o valor de R$ 6.290 (R$ 2.316 em
INSS sobre a folha de pagamento
704
367 S.A. – Petrobras. Além das garantias prestadas pelos acionistas, a Logum assinou 3 31 de dezembro 2020). A realização desses valores para receita se dá à medida em
FGTS
140
45 contratos de garantias com o BNDES, descritos abaixo: • Penhor de Ações da Logum: que o cliente efetua o transporte do volume já pago conforme critério definido no conOutros
1.274 1.391 cada acionista institui, em favor do BNDES, penhor da totalidade das ações de emis- trato ou após a prescrição do prazo para carregamento do volume mínimo pendente.
Total encargos e provisões trabalhistas
12.142 10.948 são da Logum e quaisquer ações ordinárias ou preferenciais que venham a ser adqui- █ 16. Direito de uso e passivo de arrendamento. A Sociedade avaliou informações
(a) A participação dos empregados nos lucros ou resultados, conforme disposto na ridas por cada acionista no futuro, bem como todos os dividendos, lucros, rendimentos, detalhadas dos contratos onde poderia haver operação de arrendamento de um atilegislação em vigor, pode ocorrer baseada em programas espontâneos mantidos direitos, juros sobre capital próprio, distribuições e demais valores a serem recebidos vo identificável, inclusive aqueles elaborados em forma de prestação de serviços que
pelas empresas ou em acordos com os empregados ou com as entidades sindicais. ou de qualquer outra forma a serem distribuídos a cada acionista mediante permuta, possuem ativos associados e constatou que os indicados abaixo possuem esta caracDessa forma, no exercício findo em 31/12/2021, a Sociedade mantinha provisiona- venda ou qualquer outra forma de alienação de suas respectivas ações. • Alienação teristica: i. Compartilhamento de faixa Uberaba – Paulínia; ii. Subarrendamento – Filial
do o saldo de R$ 7.405 (R$6.772 em dezembro de 2020), a título de bonificação para Fiduciária do Lastro de Etanol: para assegurar o pagamento de quaisquer obrigações Guarulhos; iii. Subarrendamento – Área de passagem do duto Uberaba; iv. Subarrenos seus empregados.
decorrentes do FLP, tais como o principal da dívida, juros, comissões, pena conven- damento – Terminal de Ribeirão Preto; v. Contrato de locação – Duque de Caxias; e vi.
█ 14. Financiamentos
Vencimento Encargos
2021
2020 cional, multas e despesas, a Logum se obrigou a constituir em garantia, em favor do Contrato de locação – Co-work Rio de Janeiro. A Sociedade utilizou a taxa de 10% a.a
Banco Nacional de DesenvolvimenTLP
BNDES, a propriedade fiduciária do lastro de etanol de titularidade da Logum. • Ces- para fins do valor presente de tais fluxos de pagamentos dos contratos classificados
to Econômico e Social – BNDES
15/12/2042 +2,15%* 1.884.410 1.561.189 são Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças: esse contrato como arrendamentos. A posição ativa e passiva das operações da Sociedade que con(-) Custos a apropriar
(23.908) (17.019) constitui e regula a cessão fiduciária e a vinculação dos recebíveis da Logum (recei- tém arrendamentos, em 31/12/2021 e 2020, estão expostas conforme quadro a seguir:
1.860.502 1.544.170 tas de contratos com os clientes, aportes de acionistas, indenizações de seguradoras
Direito de uso de ativo
Passivo circulante
109.147
54.878 etc.), em favor do BNDES, como garantia de pagamento; Como covenants a Logum
Compartilhamento
Sala
Passivo não circulante
1.751.355 1.489.292 deve fazer a manutenção de uma Conta Reserva equivalente a três meses do serviço
de faixa Terrenos
comercial Total
da dívida. Outros detalhes sobre os Subcréditos do FLP estão na tabela abaixo:
* Taxa média do financiamento.
Em 31/12/2019
32.188
11.590
462 44.240
SubcréParcelas de Adição
Movimentação do financiamento
458
458
ditos
Prazo
Carência**
Amortização
CapitaAmortização
(619)
(224)
(506) (1.349)
A1
e
A2*
2019
2035
Principal:
até
julho
de
2021
171
parcelas
mensais
Saldo em Capta- lização Juros in- Amorti- Saldo em
Em 31/12/2020
31.569
11.366
414 43.349
31/12/2020
ções de Juros corridos zações 31/12/2021 B1 e B2 2019 - 2042 Juros e Principal: até julho de 2021 257 parcelas mensais Amortização
(619)
(224)
(262) (1.105)
C1
e
C2
2019
2042
Juros
e
Principal:
até
julho
de
2022
245
parcelas
mensais
Principal da dívida 1.545.834 105.602
55.729 172.712
- 1.879.877
Em 31/12/2021
30.950
11.142
152 42.244
Juros da dívida
15.355
- (55.729)
85.758 (40.851)
4.533 *A Logum pagará os juros do subcrédito A1 e A2 trimestralmente até jul/21, sempre
Passivo de arrendamento
nos
meses
de
janeiro,
abril,
julho
e
outubro.
**Ao
final
da
carência,
os
pagamentos
Custos a apropriar (17.019) (7.810)
921
(23.908)
Compartilhamento
Sala
Total
1.544.170 97.792
- 259.391 (40.851) 1.860.502 de principal e juros serão mensais. Por conta do impacto no cronograma de obras
de faixa Terrenos
comercial Total
causado
por
chuvas
acima
da
média
histórica
e
também
a
pandemia
de
COVID,
a. Moeda nacional – BNDES. Em 27/12/2018, a Sociedade assinou com o BNDES
Em 31/12/2019
32.693
11.800
752 45.245
458
458
um novo contrato de financiamento, convertendo, dessa forma, a dívida para o lon- em 31/05/2021, a Logum solicitou ao BNDES a postergação por 06 meses do tér- Adição
3.138
1.129
23 4.288
go prazo. Esse Financiamento de Longo Prazo (FLP) tem o valor contratado de R$ mino da carência de principal e juros dos Subcréditos A e B, previstos para agosto Juros apropriados
(3.252) (1.144)
(404) (5.696)
1.811.000, utilizado para quitar o empréstimo ponte e financiar a construção de novos de 2021. Em 03/08/2021, o BNDES aceitou o pedido da Logum, postergando para Pagamentos
31.904
11.719
672 44.295
trechos de operação da Fase I. Os subcréditos deste financiamento estão divididos da fevereiro 2022 o início do pagamento. Durante esse período, os juros serão capitali- Em 31/12/2020
3.134
1.129
27 4.290
seguinte forma: Subcrédito A, utilizado para quitar o Empréstimo Ponte com o BNDES. zados no principal da dívida. Em março de 2019, foi liberada pelo BNDES parcela do Juros apropriados
(4.759) (1.497)
(328) (6.584)
• Subcrédito A1: no valor de R$ 671.782; • Subcrédito A2: no valor de R$ 287.907; Financiamento de Longo Prazo para a quitação integral do Empréstimo Ponte. Em Pagamentos
30.279
11.351
371 42.001
Subcrédito B, destinado a investimentos relativos à implantação de poliduto para trans- março de 2019 também teve o início dos desembolsos referentes a construção dos Em 31/12/2021
porte de etanol e derivados com extensão aproximada de 92 km entre São Caetano do novos trechos, no valor de R$ 71.583. Novos desembolsos foram feitos junto ao BN- O direito de uso de compartilhamento de faixa refere-se a utilização da faixa de doSul/SP e Guararema/SP, além de terminal em Guarulhos/SP e demais investimentos DES conforme cronograma físico-financeiro da obra, sendo: R$ 76.167 em outubro mínio onde está situado o duto que liga os municípios de Uberaba à Ribeirão Preto
no projeto utilizados para financiar novos trechos de operação. • Subcrédito B1: no de 2019; R$ 68.980 em dezembro de 2019; R$ 58.458 em abril de 2020, R$ 74.710 e de Ribeirão Preto à Paulínia. Em 2019, com o início da aplicação das normas
valor de R$ 455.309; • Subcrédito B2: no valor de R$ 195.132; Subcrédito C, desti- em setembro de 2020; R$ 113.965 em dezembro de 2020, além de R$ 58.203 em contábeis previstas pelo IFRS 16 / CPC 06 (R2), as despesas referentes a estes
nado a investimentos relativos à implantação de poliduto para transporte de etanol e junho de 2021, além de R$ 47.399 em outubro de 2021. A abertura dos desem- contratos passaram a impactar o resultado pela amortização dos intangíveis de diderivados com extensão aproximada de 36 km entre Guararema/SP e São José dos bolsos realizados pelo BNDES encontram-se distribuídos conforme quadro abaixo: reito de uso, representados na linha de depreciação e amortização, assim como,
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pela atualização monetária do passivo correspondente, com impacto no resultado
financeiro demonstrado na Nota Explicativa 24.
█ 17. Contingências. A Sociedade é parte envolvida em processos de natureza trabalhista no valor total de R$ 1.066 em 31/12/2021 (R$ 1.060 em 31/12/2020) , sob o
fundamento de ser pertencente ao grupo econômico da Petrobras Transporte S.A. –
Transpetro e Camargo Corrêa, estas que por sua vez, contrataram os prestadores de
serviços processados (JR & Santos Serviços Ltda. ME, Souza Neto Engenharia e Planejamento Ltda, Consórcio Etanol, Vinil Serviços e Manutenção de Caldeiraria Ltda.,
Bureau Veritas que foram responsáveis pela construção dos terminais e dutos do 1º e
2º trecho. A Administração da Sociedade, baseada na legislação pertinente e na opinião de seus consultores jurídicos, classifica esse risco de perda como provável. Em
31/12/2021, a Sociedade é parte ainda em 40 processos, os quais a probabilidade de
perda foi estimada como possível, pelo montante de R$ 3.096. A Sociedade possuía
um processo arbitral que em abril de 2019 foi concluído de forma desfavorável contra
a Sociedade e em favor da Petrobras Transporte S.A. – Transpetro. Em 30/12/2020
foi assinado pela Sociedade e a Petrobras Transporte S.A. – Transpetro, com a interveniência dos acionistas da LOGUM, termo de acordo extrajudicial, o qual definiu os
termos aplicáveis ao pagamento da dívida. O referido termo não afeta eventuais pleitos
da Sociedade contra a controladora da Petrobras Transporte S.A. – Transpetro, Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras.O acordo firmado possui as seguintes características
principais: i. Valor final da dívida: R$ 455.000; ii. Desconto de R$ 19.000, em contrapartida à renúncia de direitos pela Logum contra a Petrobras Transporte S.A. – Transpetro

(definidos no termo); iii. Prazo de pagamento de 8 anos, sendo 4 de carência; iv. Taxa
de desconto utilizada para o cálculo do valor presente de 8,92 a.a.; v. Valor pago pela
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras diretamente à Petrobras Transporte S.A. – Transpetro: R$76.406; vi. Atualização / Juros contratual: IPCA + 3,8% a.a. Como parâmetro
de definição da taxa de desconto, a Sociedade considerou as incertezas trazidas pelas
mudanças no mercado e na economia em decorrência da Pandemia, e determinou
que o custo da dívida com o BNDES é o que melhor representa o risco da Sociedade.
Tendo em vista que a obrigação a pagar à Petrobras Transporte S.A. – Transpetro já
havia sido reconhecida, a Sociedade procedeu aos ajustes necessários para atualizar
a obrigação ao valor presente como base no acordo extrajudicial em 31/12/2020, chegando a uma obrigação a pagar de R$ 305.269 e crédito a receber da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras de R$76.406, com um efeito líquido do resultado do exercício de
R$ 228.862. Em 11/01/2021 ocorreu o pagamento da entrada da dívida no montante
de R$ 86.700. Sendo pago pela Logum à Petrobras Transporte S.A. – Transpetro o
valor de R$ 10.294 e a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras diretamente à Petrobras
Transporte S.A. – Transpetro o valor de R$ 76.406. Em 01/03/2021 ocorreu o primeiro
pagamento de juros trimestrais da dívida, totalizando R$ 13.619, em 01/06/2021 ocorreu o segundo pagamento de juros trimestrais da dívida, totalizando R$ 10.724, em
01/09/2021 ocorreu o terceiro pagamento de juros trimestrais da dívida no valor de R$
11.513 e em 01/12/2021 ocorreu o quarto pagamento de jutos trimestrais da dívida no
valor de R$ 14.962. Em 31/12/2021 o saldo da dívida a valor presente com a Petrobras
Transporte S.A. – Transpetro é de R$ 238.140 (R$228.862 em 31/12/2020).

█ 24. Resultado financeiro líquido
Receitas financeira
Rendimentos das aplicações financeiras
Variações monetárias
Outras receitas financeiras

31/12/2021 31/12/2020

Despesas financeiras
Despesas com juros de financiamentos
Comissões e fianças bancárias
Custos com financiamentos
Despesas com juros de arrendamento
Outras despesas financeiras

1.477
63
154
1.694

1.134
9.102
104
10.340

(248.859) (102.447)
(39)
(40)
(921)
(857)
(4.290)
(4.288)
2.830
(244)
(251.009) (107.876)
(249.315)
(97.536)
█ 25. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos. A Sociedade mantém
operações com instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos é
efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar sua liquidez e rentabilidade. A política de controle consiste em acompanhamento
permanente das condições contratadas versus condições vigentes no mercado. Em
31/12/2021 e 31/12/2020, a Sociedade não possuía nenhum instrumento financeiro derivativo para mitigar os riscos associados aos seus instrumentos financeiros
e durante os períodos também não efetuou aplicações de caráter especulativo ou
quaisquer outros ativos de risco. Os resultados estão condizentes com as políticas
█ 18. Transações com partes relacionadas
31/12/2021
31/12/2020
e estratégias definidas pela Administração da Sociedade. Os instrumentos finanAtivo
Ativo Nao
Ativo Ativo Nao
ceiros mensurados ao custo amortizado se aproximam do valor justo desses insCirculante
Circulante
Circulante Circulante
Contas a Direitos de Resulta- Passivo Passivo Nao Contas a
Resul- Passivo Passivo Nâo trumentos financeiros, devido à suas características específicas e/ou naturezas de
receber uso de ativos
do Circulante Circulante
receber Intangível
tado Circulante Circulante curto prazo dos mesmos. Todas as operações com instrumentos financeiros estão
Copersucar S.A.
2.856
- 45.514
8.279
- 53.128
- reconhecidas e estão demonstradas abaixo em 31/12/2021 e 2020:
2021
2020
Grupo Petrobras
42.244 (32.939)
37.956
270.889
82.602
43.349 (40.589) 138.388
234.420
Valor
Valor
Valor
Valor
Grupo Raízen Combustíveis S.A.
6.037
- 59.293
1
5.977
- 65.132
1
contábil
justo contábil
justo
8.893
42.244 71.868
37.957
270.889
96.858
43.349 77.671
138.389
234.420
Caixa e equivalentes de caixa
17.135
17.135 106.546 106.546
A Sociedade possui transações com a empresa Raízen Combustíveis S/A, Petro- no valor de R$ 14.962. O aporte de capital relativo a esse montante foi realizado em Aplicações financeiras
1.897
1.897
10.412
10.412
bras S.A, e Copersucar S.A., referentes aos contratos de transporte e armazena- 01 de dezembro 2021. Em 01/12/2021, o Conselho de Administração da Sociedade Contas a receber
5.278
5.278
3.323
3.323
mento de etanol para os trechos mencionados na nota explicativa 1. A Sociedade deliberou pelo aumento de capital social, no valor de R$ 37.710. O aporte de capital Clientes - Partes relacionadas
8.893
8.893
96.858
96.858
possui também transações com a Petrobras Transporte S.A. – Transpetro e Petró- relativo a esse montante foi realizado em 06 de dezembro 2021.
Fornecedores
20.581
20.581
19.851
19.851
leo Brasileiro S.A. – Petrobras, referentes aos contratos de prestação do serviço de █ 21. Receitas operacionais líquidas
1.860.502 1.860.502 1.544.170 1.544.170
2021
2020 Financiamentos
transporte e armazenagem nos pontos de recepção e entrega nos terminais Pós- Receitas de serviços prestados
Contas a pagar
10.280
10.280
5.841
5.841
-Paulínia, Operação e Manutenção e Subarrendamento do Terreno para o Terminal
Contas a Pagar
Serviços
de
transporte
202.477
177.124
Terrestre de Ribeirão Preto, Uberaba, Guararema e Guarulhos, e Compartilhamento
- Partes relacionadas
266.845 266.845 328.514 328.514
7.328 19.105 As operações da Sociedade estão sujeitas aos fatores de riscos abaixo descritos: •
de Faixa entre o Trecho de Uberaba à Paulínia. Devido ao início da aplicação das Serviços de armazenagem
Serviços
de
transbordo
7.871
6.610
normas contábeis previstas pelo IFRS 16 / CPC 06 (R2), conforme nota explicativa
Risco de crédito; • Risco de liquidez; • Risco de mercado (juros, volume e câmbio). a.
6.951
11.543 Risco de crédito. Decorre da possibilidade de a Sociedade sofrer perdas decorrentes
15, os contratos referentes ao Compartilhamento de Faixa e Subarrendamento de Serviços de transporte rodoentrega
135
- de inadimplência de suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de
Terrenos passaram a impactar o resultado pela amortização dos intangíveis de direi- Outras
224.762 214.382 recursos ou de investimentos financeiros. No que tange às instituições financeiras, a
to de uso, representados na linha de depreciação e amortização, assim como, pela
atualização monetária do passivo correspondente. Remuneração de executivos. Deduções sobre faturamento
Sociedade somente realiza operação com instituições financeiras de baixo risco avaA remuneração dos diretores e das demais pessoas chave da Administração duran- ICMS
(23.791) (22.033) liadas por agências de rating. A exposição da Sociedade ao risco de crédito de clientes
te o período findo em 31/12/2021 foi de R$ 8.322 (R$ 10.707 em 31/12/2020).
COFINS
(14.979) (14.962) é influenciada, principalmente, pelas características individuais de cada cliente. O risco
█ 19. Resultado por ação. O cálculo básico do resultado por ação em 31/12/2021,
PIS
(3.252) (3.248) de crédito é diminuído em função de a Sociedade realizar a análise de crédito e operar
foi feito por meio da divisão do resultado líquido do exercício pela média ponderada ISS
(661) (1.257) substancialmente com partes relacionadas. O valor contábil dos ativos financeiros
da quantidade de ações ordinárias disponíveis durante o exercício, comparativa(1.791)
(144) representa a exposição máxima do crédito. b. Risco de liquidez. Risco de liquidez é
Descontos
e
abatimentos
mente com o exercício findo em 31/12/2020, conforme quadro abaixo:
o risco em que a Sociedade irá encontrar dificuldades em honrar com as obrigações
(44.474)
(41.644)
associadas com seus passivos financeiros, que são liquidados com pagamentos à
2021
2020
180.288
172.738
vista, ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Sociedade na administração da
Resultado do Período
(186.371) (241.301)
Todos
os
valores
que
compõem
as
receitas
líquidas
integram
a
base
para
o
cálculo
liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para
Quantidade de ações (em milhões)
16.393
14.334
de
imposto
de
renda
e
contribuição
social.
cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem
Resultado por ação básico (R$)
(0,011)
(0,017)
█
22. Custos dos serviços prestados
2021
2020 causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Sociedade. A
█ 20. Patrimônio líquido. Em 31/12/2021 e 2020, a quantidade de ações do capital
Depreciação e amortização
social, subscrito e integralizado, estava assim distribuída:
(67.421) (67.628) administração da Sociedade, em 27/12/2018, assinou a conversão do financiamento
2021
2020
O&M (a)
(9.205) (10.447) obtido com o BNDES em dívida de longo prazo, veja maiores detalhes na nota explicaAcionistas
Quantidade
% Quantidade
% Subcontratação transporte dutoviário (CDC) (b)
(72.033) (68.914) tiva 13. c. Risco de mercado. Risco de mercado é o risco que alterações nos preços
de mercado - tais como as taxas de juros, volumes movimentados e câmbio - irão afetar
Petróleo Brasileiro S.A. Folha de pagamento e encargos
(8.632)
(8.223) os ganhos da Sociedade ou o valor de seus instrumentos financeiros. O objetivo do
Petrobras
5.577.322.540 30,00 4.468.506.970 30,00 Seguros
(2.503)
(3.020)
gerenciamento de risco de mercado é administrar e controlar as exposições a esses
Raízen Energia S.A.
5.577.322.540 30,00 4.468.506.970 30,00
(2.983)
(2.271) riscos, dentro de parâmetros aceitáveis e coerente com as diretrizes da Administração
Copersucar S.A.
5.577.322.540 30,00 4.468.506.970 30,00 Energia elétrica
(4.460)
(4.727) da Sociedade. c.1. Risco de taxas de juros. Decorre da possibilidade da Sociedade
Uniduto Logística S.A.
1.859.107.516 10,00 1.489.502.321 10,00 Custo de Transbordo
(4.697)
(1.080) sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre
Total
18.591.075.136 100,00 14.895.023.231 100,00 Custo de Armazenagem
Em 18/02/2020, o Conselho de Administração da Sociedade deliberou pelo aumen- Manutenção Reparo Equipamentos
(3.158)
(2.083) seus ativos e passivos financeiros. Análise de sensibilidade. A seguinte análise de
to de capital social, no valor de R$ 9.000. Este aporte de capital foi realizado em Outros custos
(6.799)
(8.253) sensibilidade foi realizada para os instrumentos financeiros com risco de juros variáveis, considerando que o cenário provável é a atualização dos financiamentos até as
21/02/2020. Em 8/04/2020, o Conselho de Administração da Sociedade deliberou
(181.891) (176.646) suas respectivas datas de vencimento, pelas mesmas taxas de juros contratados (vide
pelo aumento de capital social, no valor de R$ 44.000. Os aportes de capital relati- (a) Os custos com O&M referem-se a operação e manutenção do Terminal Terrestre
vo a esse montante foram realizados em 08/05/2020 no valor de R$ 43.690, e em de Ribeirão Preto e duto que liga os municípios de Ribeirão Preto à Paulínia, além do nota explicativa nº 13), e que os cenários possível e remoto consideram a variação
27/05/2020, no valor de R$ 310. Em 17/06/2020, o Conselho de Administração da Terminal Terrestre de Uberaba e duto que liga os municípios de Uberaba e Ribeirão desse risco de 25% e 50%, respectivamente.
Cenários
Em 31 de dezembrode 2021
Sociedade deliberou pelo aumento de capital social, no valor de R$ 12.000. Os aporProvável Possível Remoto
tes de capital relativo a esse montante foram realizados em 10/07/2020 no valor de Preto. (b) Os custos de Subcontratação Transporte Dutoviário (CDC – Contrato de
Disponibilidade
de
Capacidade)
referem-se
ao
contrato
firmado
com
a
Petrobras
Financiamentos expostos à variação da TLP 1.884.411 1.885.545 1.886.679
R$ 7.200, em 21/07/2020 no valor de R$ 3.200, em 22/07/2020 no valor de R$ 1.115
e em 31/07/2020, no valor de R$ 85. Em 12/08/2020, o Conselho de Administração Transporte S.A. – Transpetro, para prestação do serviço de transporte e armazena- c.2. Risco de volume. Decorre da possibilidade da não realização dos volumes de
etanol a serem movimentados pela Sociedade que foram baseados nas projeções das
da Sociedade deliberou pelo aumento de capital social, no valor de R$ 8.600. Os gem nos pontos de recepção e entrega nos terminais pós Paulínia.
2021
2020 consultorias independentes contratadas pela mesma. c.3. Risco de câmbio. Não há
aportes de capital relativo a esse montante foram realizados em 04/09/2020 no valor █ 23. Despesas gerais e administrativas
(17.958) (17.992) exposição para a Sociedade em 31/12/2021, pois não há saldo em aberto em moeda
de R$ 3.440, e em 08/09/2020, no valor de R$ 5.160. Em 7/10/2020, o Conselho Folha de pagamento e encargos
(1.082) (1.297) estrangeira.
de Administração da Sociedade deliberou pelo aumento de capital social, no valor Assessoria e consultoria de engenharia
(123)
(371) █ 26. Cobertura de seguros. A Sociedade adota a política de contratar cobertura de
de R$ 28.200. Os aportes de capital relativo a esse montante foram realizados em Despesas de ocupação
(1.263) (1.402) seguros para riscos de perda e contaminação de carga, ambientais, de incêndio, de ex09/10/2020 no valor de R$ 9.771, e em 16/10/2020, no valor de R$ 18.429. Em Serviços de auditoria, contabilidade e honorários advocatícios
(102)
(240) plosão, de danos elétricos e responsabilidade civil por montantes considerados suficien28/12/2020, o Conselho de Administração da Sociedade deliberou pelo aumento de Viagens e estadias
(75)
(179) tes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As princicapital social, no valor de R$ 11.500. Os aportes de capital relativo a esse montante Despesas com comunicação
(16)
(76) pais coberturas de seguros em vigor em 31/12/2021 contratadas pela Sociedade são:
foram realizados em 15/01/2021. Em 13/01/2021, o Conselho de Administração da Locação de utensílios e equipamentos
Coberturas até (R$ mil)
(840) (1.001) Seguros da Operação
Sociedade deliberou pelo aumento de capital social, no valor de R$ 24.500. Os apor- Conservação e manutenção
35.000
(136)
(105) Transporte
tes de capital relativo a esse montante foram realizados em 28/02/2021, no valor de Publicidade
438.577
(630)
(599) Riscos Operacionais
R$ 13.619, em 01/06/2021, no valor de R$ 10.724 e o restante do valor em aportes Suporte Técnico Sistemas
30.000
(1.115)
(986) Responsabilidade Civil
trimestrais no decorrer do ano 2021. Em 09/04/2021, o Conselho de Administração Hospedagem Acesso TI
20.000
(40)
(61) Responsabilidade Civil (Directors & Officers)
da Sociedade deliberou pelo aumento de capital social, no valor de R$ 54.000. Os Seguros
50.000
(6)
373 Riscos Ambientais
aportes de capital relativo a esse montante foram realizados em 15/04/2021. Em Provisão para contingências
188
- █ 27. Eventos subsequentes. A postergação por 06 meses do término da carência
05/07/2021, o Conselho de Administração da Sociedade deliberou pelo aumento de Provisão PECLD
(49)
(93) de principal e juros dos Subcréditos A e B, acordado com o BNDES em agosto de
capital social, no valor de R$ 12.000. O aporte de capital relativo a esse montante foi Outras despesas com impostos e taxas
(1.301) (2.346) 2021, terminou em fevereiro de 2022, com o pagamento ao banco no dia 15/02/2022,
realizado em 05 de julho 2021. O aporte de capital recebido em 01/09/2021 foi deli- Depreciação e amortização administrativa
(1.027) (1.093) no valor de R$ 17.542. A Sociedade recebeu em 18/02/2022 o nono desembolso do
berado na AGE de 13/01/2021 para pagamento dos juros da Petrobras Transporte Outras (despesas) receitas
(25.575) (27.468) BNDES no valor de R$ 22.669.
S.A. – Transpetro. Em 15/11/2021, o Conselho de Administração da Sociedade deliberou pelo aumento de capital social, no valor de R$ 16.000. O aporte de capital
Diretoria
Contador responsável
relativo a esse montante foi realizado em 17 de novembro 2021. Em 01/12/2021, o
Leandro Almeida - Diretor Presidente
BPO Innova RJ Serviços Contábeis S/S - CRC/ RJ-006512/O-5
Conselho de Administração da Sociedade deliberou pelo aumento de capital social,
Marcela Vianna - Diretora Financeira
José Carlos Ramalhete Dias - Contador CRC RJ - 111.345/O-1
Relatório de revisão dos auditores independentes sobre as demonstrações financ eiras
Ao Conselho de Administração e aos acionistas da Logum Logística S.A. Rio de Janeiro – RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Logum Logística S.A. (“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras
informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Logum Logística S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos – Demonstração do valor adicionado. A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaborada sob a responsabilidade da administração da Sociedade, cuja apresentação não é requerida às sociedades anônimas de capital fechado, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Sociedade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa
demonstração está reconciliada as demais demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa
opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente preparada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e está consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade da Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda
liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Sociedade. •Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 14 de março de 2022.
KPMG Auditores Independentes Ltda. - CRC SP-014428/O-6 F-RJ. Bernardo Moreira Peixoto Neto - Contador CRC RJ-064887/O-8
Parecer do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Logum Logística S.A. (“Logum” ou “Companhia”), de acordo com o disposto no art. 163, da Lei n° 6.404/76, examinou as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, inclusive o Balanço Patrimonial e as Demonstrações do Resultado, acompanhadas de Notas Explicativas, Relatório da Administração e Relatório dos Auditores Independentes. Com base nas informações e esclarecimentos apresentados pelos representantes da Companhia,
assim como pelos Auditores Independentes, este Conselho Fiscal, por unanimidade de seus membros e sem ressalvas, opina favoravelmente quanto ao encaminhamento das Demonstrações Financeiras da Logum referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2021 aos acionistas da Companhia, nos termos em que se encontram, para deliberação em Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 24 de março de 2022. Vanessa Siqueira Samejima - Conselheira Titular. Eduardo Abrahão de Souza - Conselheiro Titular. Paulo Moses Thompson Motta - Conselheiro Suplente.

FIQUE ATENTO,
E JUNTOS VAMOS
LUTAR CONTRA
O CORONAVÍRUS.

MINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou
ao Brasil. Vamos ficar
atentos, mas tranquilos.
Informação e boa
higiene são as melhores
formas de se prevenir
do vírus e proteger
sua família

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM
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Três perguntas: a potencialização do crédito
Por Jorge Priori

C

onversamos com
Thiago Saldanha,
CEO e fundador
da CashU, sobre o modelo
de negócios desenvolvido
pela fintech.
O que faz a CashU?
O público-alvo da CashU
são indústrias, distribuidores e marketplaces que
vendem para uma base pulverizada de PMEs. Basicamente, são empresas com
atuação B2B e que já perceberam que o seu processo
de vendas precisa ser digitalizado de alguma forma.
Depois da pandemia, essas
empresas entenderam que
as preferências de compras
dos seus clientes mudaram.
Até então, muitos deles
eram atendidos através de
representantes comerciais.
Agora, esse processo de
venda tem algum elemento
digital. Ele pode ser parte
presencial ou remoto, ou
feito através de um e-commerce ou de um software
de automação comercial. O
ponto é que começa a haver
um elemento digital nessa
jornada.
Nós oferecemos soluções
para que essa empresa consiga vender mais usando o
crédito. Isso pode ser feito

fazendo com que a empresa
venda para quem ela não está vendendo ou aumentando as vendas para os seus
clientes através do aumento
de limite de crédito ou do
prazo de pagamento.
A CashU oferece dois produtos. O primeiro é
uma plataforma de gestão
de limite de crédito. Nós estamos operando em alguns
segmentos e temos dados
transacionais de diferentes
empresas B2B com relação
às PMEs que estão nas suas
cadeias de fornecimento.
Nós utilizamos essas informações justamente para
possibilitar as soluções de
crédito.
O objetivo dessa plataforma é oferecer uma análise
de crédito que já esteja integrada nessa nova jornada
de compra do B2B. Antes,
para se cadastrar um cliente,
havia um prazo que poderia
variar entre dois dias e duas semanas. Quando esse
processo vai para o digital,
ele precisa ser online, imediato e sem nenhum atrito.
Nós entregamos a urgência
online que o real time commerce precisa. Além disso,
nós trazemos mais assertividade na análise, convertendo mais clientes que antes
estavam sendo rejeitados

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 02/2022
OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de
empresa para Demolição e Construção de Passarela que liga os bairros Vista Alegre e Ponte Preta - Queimados - RJ, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3724/2021/04. RETIRADA DO EDITAL:
https://queimados.rj.gov.br/avisos-licitacao?fonte=1 ou na Prefeitura,
Rua Hortência, 254 – Centro, das 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 16:00
horas, mediante a entrega de 01 (uma) RESMA DE PAPEL A4 e carimbo
do CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 12/04/2022 às 10:00 horas.
Filipe Martins Silva
Pregoeiro - CPLMSO

LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA TRANSMISSORA S.A.
CNPJ:14.863.121/0001-71
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convidam-se os senhores acionistas da Luziânia Niquelândia Transmissora
S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, a realizar-se de forma
virtual, no dia 13 de abril de 2022, às 14:00 horas, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: 1. Exame, discussão e votação das
Demonstrações Financeiras, Relatório de Administração e Parecer dos
Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31.12.2021;
2. Apreciação da destinação do resultado do exercício; 3. Eleição dos
membros do Conselho Fiscal da Companhia, titular e suplente; 4. Fixar o
montante global anual da remuneração dos Administradores da Companhia;
5. Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal.
LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA TRANSMISSORA S.A.
Ramon Sade Haddad - Presidente do Conselho de Administração

ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0026182-6
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os Srs. Acionistas desta Companhia a se reunirem no dia
06/04/2022, às 11 h, na sede da sociedade na Rua Marquês de Paraná nº 110,
Centro, Niterói/RJ, a fim de deliberarem sobre a alteração de Diretoria. Niterói,
24/03/2022. Felipe Pimentel Turon - Diretor. Leonardo das Chagas Righetto Diretor.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 33.228.024/0001-51 - NIRE: 33300031359

AVISO AOS ACIONISTAS
A WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS
S.A., AVISA que, a partir do dia 25 de março de 2022, estarão à disposição
dos acionistas na sede da Companhia, na Praia do Flamengo, 200, 19º
andar, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ , na rede mundial de computadores
no website da empresa (www.wlm.com.br) e no website da CVM - Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), todos os documentos de que
trata o art. 133 da Lei nº 6.404/76 e a Instrução CVM nº 481/09 (incluído
o Boletim de Voto à Distância), relativos ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021.
Rio de Janeiro, 24 de março de 2022
Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jaynetti
Presidente do Conselho de Administração

SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 30.458.020/0001-71 - NIRE 33.3.0000065-8
AVISO AOS ACIONISTAS. A SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) avisa aos Senhores Acionistas que se encontram à disposição na
sede da Sociedade, na Praia do Flamengo, 200 - 19º andar (Parte), na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, os documentos e informações
referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Rio de Janeiro, 25 de março de 2022.
Wilson Lemos de Moraes Junior - Diretor-Presidente.

ÁGUAS DO IMPERADOR S/A
CNPJ nº 02.150.327/0001-75 - NIRE 33.3.0016655-6
Aviso aos Acionistas: Comunicamos que se encontram à disposição
dos Srs. Acionistas, na sede da sociedade à Rua Dr. Sá Earp nº 84,
Morin, Petrópolis/RJ, os documentos a que se refere o art. 133, da Lei nº
6.404/76, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2021. Petrópolis,
23/03/2022. João Henrique Tebyriça de Sá – Diretor e Leonardo das Chagas
Righetto - Diretor.

e aumentando o limite de
crédito dos clientes que a
empresa já tinha para que
de fato se possa extrair todo o seu poder de compra.
Fazemos isso através de
recomendações pró-ativas.
Antes que um cliente tenha
que pedir um aumento de
limite de crédito, nós avisamos à empresa que ele deveria receber esse aumento
pois o seu risco é baixo e
seu limite está tomado.
O segundo produto ainda está em fase de MVP.
Trata-se do nosso programa de BNPL (Buy Now,
Pay Later). Aqui no Brasil,
alguns dos nossos clientes
traduzem como “Compre
agora e pague quando quiser”. Vamos supor que um
distribuidor que atue no
segmento de alimentação
conceda um determinado
prazo de pagamento aos
seus clientes. Nós analisamos a base de clientes desse
distribuidor e dizemos
quais clientes podem ter
o seu prazo de pagamento aumentado. Para todos
esses clientes que a CashU
identificou que é possível
um aumento de prazo, nós
oferecemos uma proteção
de 100% do risco. Além disso, nós temos a flexibilidade
para antecipar ou não esse

recebível em conformidade
com a necessidade do fluxo
de caixa do distribuidor.
O modelo de negócios
da CashU foi desenvolvido por ela ou trazido do
exterior?
Um pouco dos dois. O
modelo de BNPL para o
B2C ganhou muita força
durante a pandemia devido
à atuação de empresas como Afterpay e Clara. Essas
empresas tomaram o mercado americano e europeu
a ponto de estarem competindo com as bandeiras
de cartão de crédito. Não
estou nem falando das adquirentes. A Visa e a Master
estão perdendo mercado
por causa da penetração
dos programas de BNPL
para pessoas físicas. Depois
disso, veio uma segunda leva
de BNPL focada em B2B.
Essas empresas cresceram
rapidamente. A Behalf, sediada em Nova York, já captou
mais de US$ 500 milhões.
São modelos de negócios
que estão bastante validados
no mercado internacional
e com muita aderência. De
certa forma, a CashU bebe
nesse conceito.
É claro que quando vamos trazer esse modelo para o Brasil, nós precisamos

Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária
da Associação dos Antigos Alunos da Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro-Gestora do Fundo Patrimonial
O Presidente da Associação dos Antigos Alunos da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro-Gestora do Fundo Patrimonial (“Associação”) convoca
os seus associados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se
no dia 12 de abril de 2022, às 8h30h em primeira convocação e às 9h em
segunda convocação, na Sala do Conselho Universitário, na Rua Marquês de
São Vicente, nº 225, 2º andar – Ala Kennedy, Gávea, Rio de Janeiro – RJ, para
deliberarem e votarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Examinar, discutir e
votar os atos da Administração, as demonstrações financeiras e o relatório da
auditoria externa da Ernst &amp; Young(EY) referentes aos exercícios de 2019
e 2020; (ii) Ratificar a eleição e dar posse aos membros do Conselho Fiscal.
A documentação relativa às matérias da Ordem do Dia está à disposição na
sede da Associação, para exame pelos senhores associados. RJ, 26/03/2022.
Ricardo Lagares Henriques
Presidente da Associação dos Antigos Alunos da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro-Gestora do Fundo Patrimonial

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF Nº 33.228.024/0001-51 - NIRE: 33300031359
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária. Pelo presente edital,
ficam convocados os acionistas da WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO
DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará às 11h00min do dia 29 de abril
de 2022, na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200 - 19º
andar, Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Item 1: Examinar e Votar as contas
dos Administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme Relatório da Administração; Item 2: Examinar e
Votar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras e suas Notas
Explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; Item 3:
Constituição da Reserva de Incentivos Fiscais (Art.195 - A da Lei 6404/76),
no valor total de R$ 17.829.966,50 (dezessete milhões, oitocentos e vinte e
nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos). Item 4:
Ratificar os Juros sobre Capital Próprio distribuídos durante o exercício de
2021,no valor total de R$13.200.000,01 (treze milhões, duzentos mil reais
e um centavo) imputados aos dividendos obrigatórios do mesmo exercício,
restando, ainda, o saldo de R$ 9.709.820,02 (nove milhões, setecentos e
nove mil, oitocentos e vinte reais e dois centavos) de dividendos obrigatórios
a pagar. Item 5: Examinar e Votar Proposta de destinação do lucro líquido
do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, bem como a distribuição de dividendo obrigatório sobre o lucro líquido ajustado do exercício
de 2021, no valor de R$ 22.909.820,03 (vinte e dois milhões, novecentos e
nove mil, oitocentos e vinte reais e três centavos), que deduzidos os Juros
Sobre Capital Próprio imputados no montante de R$ 13.200.000,01 (treze
milhões, duzentos mil reais e um centavo), resulta no saldo obrigatório de
dividendos a pagar de R$ 9.709.820,02 (nove milhões, setecentos e nove
mil, oitocentos e vinte reais e dois centavos), conforme Proposta da Administração; Item 6: Fixar em 04 (quatro) o total de membros que comporão o
Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos para o mandado
que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2023; Item 7: Fixar em
até R$ 1.151.617,92 (um milhão, cento e cinquenta e um mil, seiscentos
e dezessete reais e noventa e dois centavos) a verba média mensal para
remuneração do Conselho Administração, Diretoria Executiva e Conselho
Fiscal (se houver), para o período de maio de 2022 a abril de 2023; Item 8:
Eleição dos membros do Conselho de Administração para o mandato que
se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2023. Informações Gerais: (a) Nos termos do Artigo 1º da Instrução CVM 165/91, alterada pela
Instrução CVM 282/98, o percentual mínimo de participação no capital
social votante necessário à requisição da adoção do processo de voto
múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração, é de
5% (cinco por cento), observado o prazo de até 48 horas antes da realização da Assembleia para tal requisição; (b) Encontram-se à disposição dos
acionistas na sede da Companhia, na rede mundial de computadores no
website da empresa (www.wlm.com.br) e no website da CVM – Comissão
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), os documentos relacionados às
deliberações previstas neste edital, conforme exigidos pela Instrução CVM
481/09, como também, o Boletim de Voto à Distância (“Boletim”) onde os
acionistas poderão exercer o voto por meio de preenchimento e entrega
do Boletim, obedecendo as regras estabelecidas nos artigos 21-A a 21-X,
da Instrução CVM 481/09; (c) Caso o acionista seja representado por procurador, este deverá estar constituído há menos de um ano, bem como, se
for o caso, apresentar os atos constitutivos de acionista pessoa jurídica e
documentos comprobatórios de regularidade da representação por parte
dos signatários das procurações, em estrita observância ao disposto no art.
126 da Lei nº 6.404/76; e (d) Flexibilização das exigências para o exercício
do direito de voto à distância, ante a situação de exceção decorrente da
pandemia causada pela COVID-19, da seguinte forma: 1) Dispensando
o Acionista de reconhecer firma na procuração ou no Boletim de Voto à
Distância; 2) Dispensando a autenticação do RG, RNE, CNH para Pessoa
Física; 3) Dispensando a autenticação dos documentos societários para
Pessoa Jurídica; 4) Aceitando o envio dos documentos por e-mail, sem a
necessidade de envio das vias originais por correio. Rio de Janeiro, 25 de
março de 2022. Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti Presidente do Conselho de Administração.

adequar algumas questões à
nossa realidade. O engraçado é que nós desenvolvemos a CashU meio que sem
saber dos programas de
BNPL para o B2B. Quando descobrimos que nós
estávamos próximos a esses
programas, nós passamos
a utilizá-los como benchmarking. É por isso que eu
digo meio a meio.
A CashU pretende expandir a sua operação
para o mercado latino-americano?
Com certeza o mercado latino-americano é uma
expansão natural para a
CashU. Por exemplo, no
segmento B2C, nós vimos a
Addi, que veio para o Brasil depois de começar na
América Latina. A questão
é o momento em que vamos acessar esse mercado,
mas não vejo grandes dificuldades para expandirmos.
Temos também a questão
do funding. Podemos atuar
tanto com funding próprio
como com parceiros de
funding, o que seria um
marketplace de antecipação
de recebíveis. Não gosto muito desse conceito
porque percebemos que
não precisamos de muitos
investidores para financiar

Divulgação CashU)

os nossos clientes. Havendo um, dois ou três investidores e um processo de
análise de crédito muito robusto, que consiga discriminar risco e cobrar taxas de
juros adequadas a cada cluster de clientes, o investidor
terá apetite para comprar
aquele título. Dessa forma,
você não precisa ter trinta
investidores para justificar o
seu processo.
No final da história, o
investidor não quer que a
inadimplência exploda. Ele
quer ter retorno com o projeto. Isso é mais crítico do
que termos muitos investidores. Hoje, o que não
falta é capital. O que falta
são oportunidades de investimento para que esse capital possa ser alocado com
retornos
razoavelmente
previsíveis e adequados ao
risco que ele impõe.

MUTUAL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS
PAGAMENTOS E COBRANÇA S/A
(SOB A FORMA VIRTUAL)
CNPJ/ME 24.285.984/0001-62 - NIRE 33.3.0033495-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da MUTUAL INTERMEDIAÇÃO DE
NEGÓCIOS PAGAMENTOS E COBRANÇA S/A (“Companhia”) a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), no dia 08 de Abril de 2022, às 10 horas, a
ser realizada exclusivamente sob a forma virtual, através da plataforma do Google
Meet, na sala virtual a ser acessada através do link meet.google.com/utz-kuuc-wwo
ou através do número: +55 41 4560-9859 PIN: 664 082 325#, instalando-se em
primeira convocação às 10 horas, com a presença de acionistas que representem,
no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito a voto e, em segunda
convocação às 10:10 horas, com a presença de qualquer número de acionistas,
com a seguinte ordem do dia: (1) Deliberar sobre a possibilidade de celebração
de contrato de mútuo, conversível ou não, em participação societária da própria
Companhia ou em alguma de suas subsidiárias (Combate a Fraude Tecnologia da
Informação S.A. ou Monest Cobranças S.A.); ou ainda a possibilidade de venda
parcial ou total de participação societária detida pela Companhia em alguma
das subsidiárias acima mencionadas, em valor e termos a serem definidos pela
Diretoria da Companhia; (2) Deliberar sobre o cancelamento das ações mantidas
em tesouraria, no total de 1.963.947 ações a serem canceladas, sendo 1.743.347
ações ordinárias e 220.600 ações preferenciais, com a consequente alteração
do Capítulo IV do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir o novo número
de ações; (3) Deliberar sobre possibilidade de investimento da Companhia em
quotas de debêntures ou de fundos de investimento que sejam relacionados às
atividades operacionais da Companhia, como por exemplo debêntures ou fundos
de investimento que invistam em títulos de crédito originados ou intermediados
pela Companhia, em valor e termos a serem decididos pela administração da
Companhia. (4) Outras matérias de interesse da Companhia. Cumpre informar
que esta AGE ocorrerá apenas na forma virtual, em razão da imposição de
distanciamento social para preservação da saúde pública no atual cenário de grave
pandemia causada pelo novo Coronavírus, observando a Instrução Normativa nº
81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (“IN/DREI 81”).
Desse modo, os senhores acionistas poderão participar da reunião à distância por
meio: (a) antecipadamente através do preenchimento e envio à Companhia do
Boletim de Voto à Distância (“Boletim”) ou, (b) do acesso através do link informado
acima, na data e hora acima mencionadas. O Boletim disponibilizado pela
Companhia deverá ser preenchido e devolvido à Companhia conforme instruções
nele presentes, na hipótese de o acionista optar por exercer seu direito de voto
por meio desse instrumento, nos termos da Seção VIII do Manual de Registro de
Sociedade Anônima, que constitui o Anexo V do artigo 9º da IN/DREI 81. O Boletim
será enviado pela Companhia por e-mail com link para a plataforma Docusign para
todos os acionistas em até uma semana antes da data da AGE. O acionista que
optar por exercer seu direito de voto à distância por esse meio deverá acessar o
link do e-mail enviado pela Companhia, preencher e assinar o Boletim na plataforma
Docusign. O envio do mesmo será considerado o atestado da participação do
acionista na AGE. Nos casos de representação por procurador em substituição ao
acionista, o Boletim digital deverá estar acompanhado da documentação pertinente
que evidencie os poderes do representante que o subscreve para participar e
votar em nome do acionista na referida AGE, tal como instrumento de indicação
ou eleição do representante legal do acionista acompanhado de documentação
que comprove seus poderes para participar de assembleia geral da Companhia no
caso de pessoa jurídica, bem como instrumento de mandato daqueles acionistas
que desejarem se fazer representar por procurador (acompanhado do respectivo
instrumento de indicação ou eleição do representante legal do acionista signatário da
procuração no caso de pessoa jurídica). Para que o Boletim seja considerado válido
e os votos nele proferidos sejam contabilizados como parte integrante do quórum
da AGE, (i) todos os campos deverão ser devidamente preenchidos; e (ii) ao final,
o acionista ou seu representante deverá assiná-lo, sendo admissível a assinatura
digital com certificado emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ou qualquer outro meio de comprovação
da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica. O Boletim somente
será considerado como recebido pela Companhia e, portanto, considerado para
fins de cômputo de quórum na AGE, caso a Companhia receba a via digital com
pelo menos 24hs (vinte e quatro horas) de antecedência em relação à data e
horário de realização da AGE. Os Boletins recebidos após tal data e horário serão
desconsiderados. A Companhia comunicará em até 2 (dois) dias do recebimento
do Boletim: (i) o recebimento do Boletim, bem como se este e a documentação que
o acompanha são suficientes para que o voto do acionista seja considerado válido;
ou (ii) a necessidade de retificação ou reenvio do Boletim, ou da documentação
societária que evidencie os poderes do representante do acionista, descrevendo os
procedimentos e prazos necessários à regularização, mas apenas se compromete
a enviar esta comunicação para os boletins enviados com no mínimo 3 dias úteis de
antecedência à data de realização da AGE. A Companhia solicita que os acionistas
ou seus representantes que participarão da AGE enviem para a Companhia,
através do canal de comunicação (chat) existente no link para acesso à reunião
e com antecedência de pelo menos 30 minutos em relação ao horário previsto
para o início da mesma, a documentação contendo da prova de identificação do
acionista, bem como documentação que comprove seus poderes para participar da
AGE (no caso de pessoa jurídica), ou instrumento de mandato daqueles acionistas
que desejarem se fazer representar por procurador (acompanhado do respectivo
instrumento de indicação ou eleição do representante legal do acionista signatário
da procuração, no caso de pessoa jurídica). Registre-se que o tempestivo envio
de Boletim não impede o acionista de se fazer presente remotamente na AGE e
votar as matérias da ordem dia. A Companhia esclarece que a AGE será gravada
em áudio e vídeo, e, nos termos do item 2, da Seção VIII do Manual de Registro
de Sociedade Anônima (Anexo V da IN/DREI 81), bem como manterá a gravação
arquivada por, no mínimo, dois anos. Por fim, a Companhia assegura que eventuais
manifestações, por escrito, encaminhadas pelos acionistas presentes à mesa da
AGE, através do e-mail ri@mutual.club, até o final da realização da AGE, serão
anexadas à ata caso expressamente solicitado. A fim de auxiliar os acionistas
presentes, a Companhia fornecerá suporte técnico pelo e-mail ri@mutual.club.
Marciliano José Naves de Freitas Azevedo
Presidente do Conselho de Administração
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Sábado, domingo e segunda-feira, 26, 27 e 28 de março de 2022

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.
CNPJ: 05.940.203/0001-81
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

4.2.2.2. Supera Rio
Em 2021, em decorrência da continuidade da pandemia do Covid-19, observou-se
uma enorme diminuição da atividade econômica global e do comércio internacional.
Com o objetivo de conter ou minimizar os danos causados pela retração econômica,
o Governo do Estado do Rio de Janeiro regulamentou o programa Supera Rio, conforme determinado pela Lei Estadual Nº 9.191/2021. Esse programa buscou apoiar a
manutenção dos empreendimentos afetados bem como dos empregos por meio de
crédito a micro e pequenas empresas, microempreendedores individuais (MEIs) e
autônomos.
Os recursos para a concessão dos financiamentos do Supera Rio foram oriundos do
Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores - FEMPO.A AgeRio foi o agente financeiro responsável pela operacionalização
da concessão das linhas de crédito.A definição do volume de recursos destinados ao
Programa Supera Rio bem como o eventual novo aporte estavam na alçada do poder
executivo estadual.
Iniciada no segundo semestre de 2021, em 6 meses, até 31 de dezembro de 2021,
essa linha registrou R$ 297,36 milhões em financiamentos. Sendo 74,4% para pessoas jurídicas (PJ) e 25,6% para MEIs e autônomos. Esse grande volume de crédito
foi concedido a 21.663 clientes, 5.348 PJ e 16.315 MEIs e autônomos, e conseguiu
atingir todos os 92 municípios do estado.
4.2.2.3. Programa Fomentas
No programa Fomenta Municípios, a AgeRio atua como prestadora de serviços na
operacionalização de crédito para apoio a pequenos negócios localizados nos municípios de Maricá, Niterói e Paraty, com recursos oriundos dos orçamentos municipais.
Em 2021, o programa Fomenta Municípios liberou cerca de R$ 17,32 milhões em
operações de crédito para 1104 negócios. Desse montante liberado, 27,98% foi para
o programa “Fomenta Maricá”, 68,47% para o “Supera Mais Niterói” e 3,55% para
“Recomeçar Paraty”. Na carteira ativa, esse programa representa 5,79% do volume
financeiro.
4.2.2.4. Investimentos em Participações
A carteira de Participações teve influência dos efeitos da pandemia da Covid-19 ainda
no ano de 2021. De forma agregada, houve relevante valorização da posição da AgeRio nos Fundos de Investimento em Participação investidos. Em especial, as startups que ofertam soluções inovadoras para problemas introduzidos ou acentuados
pela pandemia e/ou que atuem em setores acelerados pela crise (saúde, soluções
financeiras, soluções tecnológicas para educação) foram fortemente beneficiadas.
Por outro lado, investidas com maior dependência de atuação presencial ou com necessidade imediata de captação de recursos sofreram com as restrições sociais e incertezas econômicas da crise. Dada a proximidade do término dos fundos investidos,
cresceu o número de desinvestimentos realizados. Esse período de vendas das empresas se manterá nos próximos anos, com o benefício já observado da aceleração
de negócios das startups, porém em um ambiente econômico ainda incerto.
4.2.3. Operações com Setor Público
A AgeRio é parceira dos municípios do Estado do Rio de Janeiro por meio da concessão do crédito às prefeituras.As operações com o setor público representavam 2,16%
da carteira de crédito própria da AgeRio, em dezembro/2021, sendo que foram liberados recursos da ordem de R$ 71,95 mil ao longo de todo o ano de 2021.
5. Carteira de Crédito
Em 31 de dezembro de 2021, o montante de recursos geridos pela AgeRio foi da ordem de R$ 3,5 bilhão, assim composto:
a) A carteira de crédito própria apresentou saldo de R$ 314,409 milhões, um aumento
de 3,18% em relação a dezembro de 2020;
b) A carteira administrada pela AgeRio apresenta saldo de R$ 3,2 milhões, sendo
composta pelo Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado
(FEMPO), que em 2021 recebeu recursos adicionais por descentralização de crédito
para aplicação no programa Supera Rio, que foi instituído pela Lei Estadual nº 9.191,
de 2 de março de 2021, para enfrentamento e combate à crise econômica causada
pelas medidas de contenção da pandemia da Covid-19.
c) A AgeRio presta serviços de intermediação financeira de operações de crédito para
fundos do Governo do Estado do Rio de Janeiro e de Prefeituras do Estado do Rio de
Janeiro, que somaram, em dezembro de 2021, um montante de R$2,9 bilhões, sendo R$2,8 bilhões do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social (FUNDES) e
R$ 37 milhões dos programas “Fomenta Maricá”, “Supera Mais Niterói” e “Recomeçar
Paraty”.
Fonte
31/12/2021 31/12/2020
Própria CP
85.211
73.244
Própria LP
229.197
230.962
Carteira Própria
314.409
304.206
FEMPO
3.165
2.458
FEMPO - Supera Rio
293.025
–
Carteira Administrada
296.191
2.458
FUNDES
2.871.134
1.525.926
Fomenta Municípios
37.557
25.319
Carteira Prestação de Serviço
2.908.691
1.551.245
Carteira Geral
3.519.290
1.857.909
6. Gestão
6.1. Governança
A AgeRio possui estrutura de governança estabelecida em seu Estatuto Social e em
normativos internos, de acordo com a legislação vigente e as melhores práticas de
mercado, garantindo a tomada de decisões de forma colegiada e transparente, assegurando a conformidade de seus processos.
As decisões, além de serem colegiadas, são tomadas com base em critérios técnicos e com base em regimes de alçadas estabelecidos pelo Conselho de Administração. Cabe destacar que no Estatuto Social da AgeRio estão definidas as seguintes
instâncias na estrutura de governança: Assembleia Geral, Comitê de Elegibilidade
e Remuneração, Conselho de Administração, Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal,
Diretoria Executiva, Auditoria Independente, Auditoria Interna, Comitês Estatutários e
Internos, com a observância do regime de alçadas. No Estatuto Social também estão
definidos, além do Comitê de Elegibilidade e Remuneração e do Comitê de Auditoria,
os seguintes comitês: de Investimentos, de Crédito e Renegociação, de Ética, e de
Compras e Contratações. Os Comitês possuem regimentos internos aprovados pela
Diretoria Executiva, com exceção dos regimentos internos do Comitê de Auditoria e
do Comitê de Elegibilidade e Remuneração que são aprovados pelo Conselho de
Administração.
6.2. Ética
As atividades da AgeRio e todas as ações de sua Administração, empregados e colaboradores, são pautadas em transparência, princípios éticos e pelo valor da integridade. O Código de Ética e Conduta está adequado às normas legais vigentes e às
boas práticas de mercado no que concerne à prevenção à lavagem de dinheiro e ao
fortalecimento da governança corporativa e da cultura ética.A AgeRio possui Comitê
de Ética autônomo instalado para apuração de infrações éticas por parte do corpo
funcional, nos termos do Decreto Estadual n° 43.583/2012.A empresa promove anualmente iniciativas para disseminar, por toda a organização, os preceitos éticos que
orientam sua atuação.
6.3. Gerenciamento de Risco e de Capital
O gerenciamento de risco possui governança própria, segregada das unidades de
negócios e da auditoria interna, e é liderado por um diretor estatutário que responde
pela Controladoria, Riscos, Finanças, Controle Interno e Compliance da instituição,
com a devida autonomia e independência para a execução das atividades.
A estrutura de gerenciamento de riscos e de capital da AgeRio compreende a existência de políticas, normas, sistemas, rotinas e procedimentos que permitem identificar,
mensurar, controlar, mitigar e reportar a exposição aos riscos, observadas a natureza e a
complexidade das operações, atividades e processos, bem como o porte da instituição.
O gerenciamento de capital compreende o monitoramento e o controle do capital
mantido pela instituição para fazer face aos riscos a que está sujeita, o planejamento
das necessidades de capital, considerando os objetivos estratégicos e as metas, com
o intuito de assegurar a suficiência de capital para suportar suas operações e a otimização da relação risco/retorno.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - EM R$ MIL

ATIVO
Notas 31/12/2021 31/12/2020 PASSIVO
CIRCULANTE
287.770
289.659 CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
130
21
Caixa
–
2 DEPÓSITOS
Bancos
130
19
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
5
206.893
204.620 Depósitos A Vista
LFT
–
– OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E
Cotas de Fundos de Investimentos
206.893
204.620
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
6
76.869
65.800
REPASSES
Operações de Credito
85.211
73.243
BNDES
- Setor Privado
80.283
68.306
- Setor Público
4.928
4.937
(Provisão para Operações de Crédito)
(8.342)
(7.443) FINAME
OUTROS CRÉDITOS
7
3.258
897
Diversos
3.242
897 FINEP
Créditos a Receber Funcine
16
– FUNGETUR
OUTROS VALORES E BENS
620
18.321
Ativo Não Financeiro Mantido para Venda
8
–
27.077 CEF
Impairment Ativo Não Financeiro Mantido para
Venda
–
(9.171) OUTRAS OBRIGAÇÕES
Despesas Antecipadas
620
415
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
375.153
327.697 Sociais e Estatutárias
138.927
107.019 Fiscais e Previdenciárias
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
5
LFT
50.565
48.423
NTN
31.527
9.746 Recursos para Destinação Específica
Cotas de Fundos em Participação
56.354
37.452
Cotas dos Fundos Garantidores
481
398 Diversas
Vinculados a Prestação de Garantias
–
11.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
6
214.736
218.189 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Operações de Crédito
229.197
230.962
- Setor Privado
220.110
217.572 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E
- Setor Público
9.087
13.390
REPASSES
(Provisão para Operações de Crédito)
(14.461)
(12.773)
OUTROS CRÉDITOS
7
4.274
2.489 BNDES
Créditos Tributários
3.738
1.937
Créditos a Receber Funcine
536
552 FINAME
OUTROS VALORES E BENS
17.217
–
Ativo Não Financeiro Mantido para Venda
8
26.782
– FINEP
Impairment Ativo Não Financeiro Mantido para
Venda
(9.565)
– FUNGETUR
PERMANENTE
7.881
9.482 CEF
IMOBILIZADO DE USO
9
2.311
2.650
Edificações
8.865
8.865 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Instalações
6
6
Móveis e Equipamentos
920
916 CAPITAL SOCIAL
Sistema de Comunicação
50
50
Equipamento de Processamento de Dados
2.068
2.068 Capital Social
Depreciações Acumuladas
(9.598)
(9.255) RESERVAS DE LUCROS
INTANGÍVEL
10
5.570
6.832
Licença e Direitos Autorais de Uso de Software
14.316
14.249 PREJUÍZO ACUMULADO 2020
Amortização Acumulada
(8.746)
(7.417)
TOTAL
670.805
626.838 TOTAL
As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

Notas 31/12/2021 31/12/2020
94.045
83.210
11

12

13

12

4.045

300

4.045

300

25.587

22.989

1.559

4.045

802

802

11.997

12.835

11.229

2.553

–

2.754

64.413

59.921

15.000

–

2.191

1.364

33.460

48.905

13.762

9.652

78.736

65.074

78.736

65.074

976

2.528

67

868

28.067

34.783

49.626

20.052

–
14

6.843

498.024

478.554

479.504

479.504

479.504

479.504

18.520

–

–

(950)

670.805

626.838

O plano de capital está alinhado ao planejamento estratégico e tem por objetivo avaliar a adequação do capital da AgeRio para execução de suas metas e objetivos operacionais de médio prazo, de forma a garantir a sustentabilidade da instituição.
6.3.1. Limites Operacionais
A AgeRio cumpre as exigências de Limites Operacionais estabelecidas nas Resoluções do CMN nº 4.192/2013 e nº 4.193/2013.A tabela a seguir demonstra as principais
contas do Demonstrativo de Limites operacionais da AgeRio.
(R$ Mil)
31/12/2021 31/12/2020
Patrimônio de Referência (PR)
491.789
471.722
Capital Destacado para Operações com o Setor
Público
44.535
44.535
PR para Limite de Compatibilização com o RWA
447.254
427.187
RWA - Ativos Ponderados pelo Risco
470.571
451.498
- RWACPAD
366.444
351.371
- RWAOPAD
104.127
100.127
- RWAMPAD
–
–
RBAN
838
614
Limite para Imobilização (LI)
223.627
213.593
Situação para Limite de Imobilização
2.311
2.649
Índice de Imobilização (II)
0,52%
0,62%
Índice de Basiléia (IB)
95,04%
94,62%
6.4. Controles Internos e Compliance
O Sistema de Controles Internos da AgeRio é estruturado por meio de políticas, normativos, cultura organizacional e padrões éticos e de integridade, permitindo, deste
modo, a prestação de informações consistentes sobre os aspectos gerenciais, financeiros e operacionais, em conformidade com a regulamentação pertinente.
A governança da AgeRio é estruturada a partir das melhores práticas do mercado e
monitorada pelas linhas de defesa da Instituição, como a Auditoria Interna, área de
Controle Interno e Compliance, área de gestão de riscos corporativos e área com foco
na segurança cibernética.
As ações de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo são apoiadas e acompanhadas pela Alta Administração e estão estruturadas
por política interna aprovada pelo Conselho de Administração, além de uma avaliação Interna de Risco, na forma da Circular BACEN n. 3.978/2020.
Além de ações preventivas, de detecção e remediação, a empresa capacita e certifica periodicamente seu corpo técnico em ações anticorrupção e de prevenção à
lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. O uso de tecnologias da informação e banco de dados públicos têm sido instrumentos para um monitoramento
mais eficaz e tempestivo sobre pessoas expostas politicamente, bem como pessoas
e entidades ligadas ao financiamento do terrorismo, inclusive no âmbito internacional.
A AgeRio possui Programa de Integridade, que consiste no conjunto de valores,
normas e procedimentos internos de integridade e incentivo à denúncia de irregularidades e à aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta. Ademais, a empresa
dispõe de um Canal de Denúncias, com garantia ao anonimato, para que o publico
interno e externo possa reportar eventuais não conformidades.
A análise da integridade de terceiros é um dos pilares do Programa de Integridade da
AgeRio, com foco no pleno conhecimento dos dados cadastrais dos clientes e fornecedores e a análise de sua reputação quanto à integridade e ética.
6.5. Gestão da Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
A AgeRio é controladora de dados pessoais das pessoas naturais clientes (sócios de
empresas financiadas, empreendedores, avalistas), seus empregados e colaboradores, além de fornecedores prestadores de serviços. A AgeRio realiza - diariamente - tratamento de dados pessoais de pessoas naturais que se relacionam com ela,
em especial sócios de pessoas jurídicas que buscam soluções financeiras conosco,
bem como microempreendedores e empresários individuais (art. 5º, inciso I, LGPD).
A AgeRio também realiza tratamento de dados pessoais sensíveis, contudo em escala muito inferior, mais relacionado a dados médicos de empregados e dirigentes, em
razão de atendimento à legislação trabalhista em vigor (art. 5º, inciso II, LGPD).
O Conselho de Administração aprovou a Política de Privacidade e Proteção de Dados
Pessoais, que estabelece princípios e diretrizes para fins de cumprimento da LGPD,
além de pautar gerenciamento de risco por meio de mitigação de eventuais incidentes de segurança sobre dados pessoais e balancear as necessidades de dados
pessoais de clientes e demais pessoas naturais da AgeRio para cumprir sua missão
institucional.
7. Pessoas
Na AgeRio, as relações de trabalho são pautadas pelos valores da ética e transparência, do incentivo à gestão participativa e à meritocracia, da responsabilidade sócio
ambiental, e do respeito à diversidade.
A AgeRio reconhece e valoriza as mulheres e oferece licenças-maternidade e paternidade estendidas, conforme o Programa Empresa Cidadã. Em 31 de dezembro
de 2021, 41% do quadro de empregados e 42% dos cargos de liderança (Diretoria,
Superintendências e Gerências) eram ocupados por mulheres.
A AgeRio realizou, no primeiro semestre de 2021, pesquisas de satisfação em relação ao regime de teletrabalho, instituído em março de 2020, com a intenção de identificar a satisfação e o quanto seus colaboradores se sentiam a respeito de um retorno
gradual às atividades presenciais..
Além disso, com o avanço da vacinação da população brasileira, ficou estabelecido,
por meio da publicação do Decreto Estadual n° 47.683, de 14 de julho de 2021, art. 4°,
que os agentes públicos integrantes da Administração Pública Direta e Indireta, que
tivessem recebido a segunda dose, ou a dose única, da vacina contra a Covid-19,
deveriam retomar às suas atividades laborais de forma presencial após 14 dias subsequentes à aplicação da vacina. A fim de atender às determinações do executivo
estadual e de estar em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde, a
AgeRio implementou um calendário de retorno às atividades presenciais e estabeleceu um Plano de Retorno às Atividades Presenciais, composto por um plano de
ação de implementação de medidas protetivas, um conjunto de normas referentes ao
trabalho presencial no contexto pandêmico e de Cartilha de Retomada ao Trabalho
Presencial, a fim de mitigar o risco e a percepção de vulnerabilidade do corpo funcional. Além disso, com o retorno gradual dos colaboradores para a sede da AgeRio, foi
implementada a jornada de trabalho predominantemente presencial (50% da carga
horária mais 1 dia no mês).
Em 2021, a AgeRio implementou um novo Plano de Cargos e Salários a fim de corrigir
distorções históricas no que se refere à movimentação de carreira, além da revitalização da carreira de nível médio para o quadro permanente e da especificidade da carreira de Analista de Desenvolvimento. Para isso, instituiu um grupo de discussão com
participação ativa de representantes do corpo funcional de modo a tornar o processo
mais democrático e participativo. Todos os empregados aderiram ao Novo Plano de
Cargos e Salários.
Por fim, a AgeRio realizou pela primeira vez uma Pesquisa Externa de Clima Organizacional, atingindo o índice geral de 82 pontos e obtendo o selo de certificação Great
Place to Work, destinado as melhores empresas para se trabalhar.
8. Responsabilidade Socioambiental
A AgeRio, no desenvolvimento de seu papel de agente promotor do desenvolvimento
econômico do Estado do Rio de Janeiro, atua na concessão de financiamentos para
projetos instalados ou que venham a se instalar no Estado. Sua carteira é composta
predominantemente por empresas de micro, pequeno e médio portes, dos setores de
comércio e serviços. Considerando o porte da instituição e a complexidade de suas
operações, bem como os princípios da relevância e proporcionalidade estabelecidos
na Resolução CMN nº4.327/2014, são estabelecidos os procedimentos aplicáveis
para mitigação do risco socioambiental em seus processos de concessão de crédito.
Com relação aos setores de atividade econômica, a AgeRio possui listagem de setores não apoiáveis devido à percepção de riscos associada a tais atividades, entre eles
o risco socioambiental. Insta salientar que um dos valores da empresa é a Responsabilidade Socioambiental, que serve como bússola orientadora para a condução dos
negócios da AgeRio.
A Administração
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - EM R$ MIL
Segundo
Semestre Exercício findo em
2021 31/12/2021 31/12/2020
RECEITAS DE INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA
24.197
60.258
31.160
Receita de Operações de Crédito
16.375
27.019
19.050
Resultado de Operações com Títulos
e Valores Mobiliários
7.822
33.239
12.110
DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA
(5.432)
(11.086)
(5.625)
Despesa de Captação - Finame/
BNDES / Finep / Fungetur / CEF
(3.500)
(5.262)
(2.598)
Provisão para Operações de Crédito
(1.932)
(5.824)
(3.027)
RESULTADO BRUTO DA
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
18.765
49.172
25.535
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS
OPERACIONAIS
(238) (10.851)
(24.380)
Receita de Prestação de Serviços
22.207
29.725
13.955
Despesa de Pessoal
(16.350) (30.838)
(29.102)
Outras Despesas Administrativas
(3.773)
(7.208)
(7.428)
Despesas Tributárias
(2.639)
(3.909)
(2.540)
Outras Receitas Operacionais
320
1.399
1.502
Outras Despesas Operacionais
(3)
(20)
(767)
RESULTADO OPERACIONAL
18.527
38.321
1.155
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
(1.321)
(299)
(2.899)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO
S/LUCRO E PARTICIPAÇÕES
17.206
38.022
(1.744)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
7.906
(1.890)
(1.695)
Provisão para Imposto de Renda
4.439
(922)
(919)
Provisão para Contribuição Social
S/ o Lucro
3.467
(968)
(776)
PARTICIPAÇÕES DOS EMPREGADOS
NO LUCRO
(1.662)
(1.662)
(3)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
23.450
34.470
(3.442)
por ação do capital social
0,14
0,20
(0,02)
As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - em R$ mil
Segundo
Semestre Exercício findo em
2021 31/12/2021 31/12/2020
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
23.450
34.470
(3.442)
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES
–
–
–
RESULTADO ABRANGENTE DO
PERÍODO
23.450
34.470
(3.442)
As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

continua

1. Mensagem aos Acionistas
A AgeRio - Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. - em cumprimento
às disposições legais e estatuárias, apresenta o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis Consolidadas relativas ao segundo semestre de 2021, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
2. Introdução
A AgeRio é uma sociedade anônima de economia mista integrante da Administração
Pública Indireta estadual, vinculada atualmente à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, com personalidade jurídica
de direito privado e autonomia administrativa e financeira conferida pelo Decreto Estadual nº 36.703/2004.
No ano de 2021, a AgeRio manteve-se atuante no cumprimento do seu objeto social,
com alocação de recursos próprios e de terceiros para atendimento as demandas de
apoio financeiro que visam a sustentação dos segmentos empresariais que contribuem para geração, recuperação e manutenção de emprego e renda, alinhada ao
desenvolvimento sustentável da economia do Estado do Rio de Janeiro. Neste sentido, sua atuação está focada em quatro áreas estratégicas de negócios: Microcrédito
Produtivo Orientado (MPO), Operações de Crédito com o Setor Privado, Investimentos em Participações e Operações de Crédito com o Setor Público.
Em relação a recursos de terceiros, ao longo do período, a AgeRio operou com a linha
de crédito da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) por meio do Programa Inovacred e com recursos do FUNGETUR - Fundo Geral do Turismo. Além disso, foram
utilizados recursos do FEMPO - Fundo Estadual de Microcrédito Produtivo Orientado
para Empreendedores - e dos Programas Fomenta Maricá, Supera Mais Niterói e Recomeçar Paraty, voltado para microempreendedores, micro e pequenas empresas
dos respectivos municípios. Ademais, em vista da crise sanitária do Covid-19, a AgeRio atuou como agente financeiro, para empresas privadas e agentes autônomos, do
programa estadual Supera Rio.
O objetivo principal dos financiamentos foi apoiar os negócios fluminenses no momento de crise observado em decorrência das medidas restritivas impostas para a
contenção da pandemia da Covid-19, mantendo sua atividade econômica e os empregos vinculados.
3. Panorama Econômico
No segundo semestre de 2021, a economia mundial manteve o seu processo de recuperação causado inicialmente pelo choque da pandemia de Covid-19. Segundo
diagnóstico do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), alguns impactos
da crise como: a desorganização das cadeias produtivas, o forte aumento dos custos
industriais e a alta da inflação; ainda persistem e devem continuar a condicionar a
evolução da atividade econômica na maioria dos países durante algum período. A
economia brasileira não tem escapado desse quadro global e o desempenho recente dos indicadores de atividade econômica, em queda nos últimos meses, reforça a
percepção de um cenário de estabilidade. Segundo estimativas do Fundo Monetário
Internacional (FMI), divulgadas em outubro/2021, a previsão de crescimento da economia mundial para 2021 saiu de 6% para 5,9%. A revisão em baixa dessa projeção
reflete um recuo nas previsões para as economias avançadas - em parte devido a rupturas no abastecimento - e para os países em desenvolvimento - em grande medida
devido ao agravamento da dinâmica da pandemia. Isso é parcialmente compensado
pela melhora nas perspectivas de curto prazo de algumas economias de mercados
emergentes e em desenvolvimento exportadoras de commodities.
Além disso, com a forte queda no consumo - especialmente no setor de serviços ocorrida nos primeiros meses da pandemia, formou-se uma grande poupança
que, com a retomada econômica, está contribuindo para fomentar a demanda, que
já vinha impulsionada pelas políticas monetária e fiscal expansionistas dos países
desenvolvidos. A oferta, por sua vez, não consegue acompanhar tal movimento, por
isso há pressões inflacionárias na economia global. Um componente de destaque
da inflação no último ano é o preço da energia, em especial o preço do gás, que em
dezembro/2021 estava cerca de quatro vezes mais alto do que no mesmo período em
2020, além disso, os preços do barril de petróleo passaram de cerca de US$ 15,00 em
abril/2020 para um máximo de US$ 84,00 em outubro/2021.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Produto
Interno Bruto (PIB) do Brasil avançou 0,5% no quarto trimestre de 2021 e encerrou o
ano com crescimento de 4,6%. O crescimento da economia foi puxado pelas altas no
setor de serviços (4,7%) e na indústria (4,5%), que juntos representam 90% do PIB do
país. Por outro lado, a agropecuária recuou 0,2% em 2021.
O Comitê de Política Monetária (Copom) optou por elevar o patamar da Taxa Selic
para 9,25% a.a em dezembro/2021 explicando que em relação à atividade econômica brasileira, os indicadores divulgados desde a última reunião mostraram novamente uma evolução moderadamente abaixo da esperada.A inflação ao consumidor
continua elevada. A alta dos preços foi acima da esperada, tanto nos componentes
mais voláteis como também nos itens associados à inflação subjacente.
Segundo diagnóstico do IPEA, a situação do mercado de trabalho continuou desafiadora no segundo semestre de 2021, pois em conjunção ao elevado patamar da
desocupação e da subocupação, houve o aumento do tempo de permanência no
desemprego. De acordo com os dados do IBGE, a taxa oficial de desemprego no Brasil foi de 12,6% no trimestre encerrado em setembro/2021, atingindo um total de 13,5
milhões de pessoas. Portanto, a taxa de desocupação continua elevada mesmo com
o crescimento do PIB em relação ao ano anterior.
No que se refere ao cenário econômico fluminense, é válido ressaltar que se verifica
uma expansão, ainda que baixa, na atividade econômica. Segundo dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), o Produto Interno Bruto
(PIB) do estado do Rio de Janeiro cresceu 4,4% em 2021, manteve a trajetória de
crescimento iniciada no terceiro trimestre de 2021, ou seja 0,2 p.p. abaixo do PIB nacional.
No que se refere ao mercado de trabalho fluminense, segundo os dados do Novo
Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Novo CAGED), do Ministério da Economia, a criação total de novos empregos formais no Estado do Rio de Janeiro foram
de 1.322.630 novos postos de trabalho em 2021, dando ênfase para a retomada dos
setores de comércio e serviços, que registraram, respectivamente, 357.484 e 730.935
novos vínculos de carteira assinada.
4. Desempenho
4.1. Desempenho Econômico-Financeiro
A AgeRio registrou lucro de R$ 22,785 milhões no 2º semestre de 2021, com Patrimônio Líquido de R$ 497,360 milhões e ativo total de 670,140 milhões. As operações
de crédito somam R$ 314,409 milhões, 3,18% superior ao mesmo período de 2020.
A receita de TVM alcançou R$ 9,1 milhões no encerramento do 2º semestre de 2021,
impactada principalmente pelo patamar alcançado pela Taxa Selic, que atingiu uma
máxima de 7,75% em dezembro de 2021. Além disso, as operações de crédito dos
programas Supera Rio e o Fomenta Municípios geraram, respectivamente, receitas
de prestação de serviço da ordem de R$ 14,57 milhões e R$ 637,64 no 2º semestre
de 2021.
4.2. Desempenho Operacional
4.2.1. Microcrédito Produtivo Orientado (MPO)
O público-alvo do programa de Microcrédito Produtivo Orientado (MPO) são os microempreendedores com faturamento fiscal bruto anual de até trezentos e sessenta
mil reais. O programa financia atividades produtivas de pequeno porte localizadas
no estado do Rio de Janeiro, através do Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito
Produtivo Orientado para Empreendedores (FEMPO). Em 2021, foram apoiados 947
negócios, que totalizaram desembolsos da ordem de R$ 4,59 milhões, aproximadamente o 50% maior do que o desembolsado no ano anterior.
4.2.2. Operações com o Setor Privado
4.2.2.1. Operações de Crédito
No ano de 2021, foram realizadas 267 operações de crédito com pessoa jurídica,
totalizando R$ 91,14 milhões concedidos para micro, pequenas, médias e grandes
empresas. Desse total, 150 empresas receberam financiamento por meio de recursos próprios (representando 37,22% no valor das contratações), 115 financiamentos
pelo FUNGETUR (59,35%) e 2 empresas pelo financiamento de inovação (3,43%).
Além disso, a maioria desses financiamentos (93,63%) foram realizados com crédito
de até R$ 500.000,00.
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Especificações
SALDOS EM 30/JUN/21
Resultado Líquido do Semestre
Destinações
Constituição de Reservas
Juros Sobre o Capital Próprio
SALDOS EM 31/DEZ/21
MUTAÇÕES DO PERÍODO
SALDOS EM 31/DEZ/19
Aumento de Capital com Reservas
Aumento de Capital - incorporação JCP
Resultado Líquido do Exercício
Destinações
Reversão de Reservas
SALDOS EM 31/DEZ/20
MUTAÇÕES DO PERÍODO
SALDOS EM 31/DEZ/20
Resultado Líquido do Exercício
Destinações
Constituição de Reservas
Juros Sobre o Capital Próprio
SALDOS EM 31/DEZ/21
MUTAÇÕES DO PERÍODO

Capital
Social
479.504

Reservas de Lucros
Legal
Outras
551

–

Lucros ou Prejuízos
Acumulados
9.519
23.450

Totais
489.574
23.450

–
–
479.504
479.504
468.949
3.356
7.199
–

1.125
–
1.676
1.676
2.492
–
–
–

16.844
–
16.844
16.844
3.356
(3.356)
–
–

(17.969)
(15.000)
–
–
–
–
–
(3.442)

–
(15.000)
498.024
498.024
474.797
–
7.199
(3.442)

–
479.504
10.555
479.504
–

(2.492)
–
(2.492)
–
–

–
–
(3.356)
–
–

2.492
(950)
(950)
(950)
34.470

–
478.554
3.757
478.554
34.470

–
1.676
16.844
(18.520)
–
–
–
–
(15.000)
(15.000)
479.504
1.676
16.844
–
498.024
–
1.676
16.844
950
19.470
As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - Valores expressos em milhaes de reais
NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A parcela correspondente à Contribuição Social foi calculada à alíquota de 25%
A Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. - AgeRio é uma institui- a partir de 1º de julho de 2021, nos termos da alteração promovida pela MP nº
ção financeira de capital fechado, constituída sob a forma de sociedade anôni- 1.034, de 1º de março de 2021. De 1º de março de 2020 até 30 de junho de 2021,
ma de economia mista, com personalidade jurídica de direito privado, autorizada o cálculo foi efetuado à alíquota de 20%.
pela Lei Estadual nº 3.517 de 27 de dezembro de 2000, regulamentada pelo i) Contribuições para o PIS/PASEP e COFINS
Decreto Estadual nº 32.376 de 12 de dezembro de 2002 e constituída por meio As contribuições para o PIS/PASEP e COFINS foram calculadas à alíquota de
da Ata de Assembleia de Constituição, realizada em 13 de dezembro de 2002. 0,65% e 4%, respectivamente, e são apuradas pelo regime cumulativo. Com a
A Instituição iniciou suas atividades operacionais em 30 de setembro de 2003, publicação da Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, as Agências de Fomenquando teve seu funcionamento autorizado pelo Banco Central do Brasil.
to passaram a ter o mesmo tratamento tributário dos Bancos de Investimentos.
Em 06 de dezembro de 2004, com a publicação do Decreto Estadual nº 36.703/04, j) Passivos contingentes
a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. teve ampliada sua au- Os passivos contingentes são avaliados e reconhecidos com base em parecer
tonomia na gestão administrativa, financeira e operacional, assim como de seus da área Jurídica sobre os prováveis riscos de perdas de uma ação judicial ou
recursos, com vistas à efetiva consecução de seus objetivos sociais.
administrativa. São constituídas provisões de 100% para processos classificados
A Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. - AgeRio, empresa vin- como Perda Provável, cujos valores de perda possam ser determinados ou esticulada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Rela- mados. Para os processos classificados como de Perda Possível, os quais não
ções Internacionais (SEDEERI), tem por finalidade contribuir para a consecução requerem constituição de provisão, foi realizada somente divulgação em notas
da política de apoio financeiro à empreendimentos geradores de emprego, renda explicativas. Para processos classificados como Perda Remota, não efetuamos
ou incremento da atividade produtiva nos setores industrial, turístico, de agricultu- provisões ou divulgação. Os valores decorrentes desta prática estão demonstrara, inclusive, familiar individual e coletiva, de comércio e de serviços, implantados dos na nota 13 - “d2 ii”.
ou que venham a se implantar no Estado do Rio de Janeiro.
k) Créditos tributários
Além da concessão de financiamento com recursos próprios e de repasses de Com base no histórico de operação da Instituição, não foi efetuado o registro conrecursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, tábil de ativos fiscais diferidos decorrentes de diferenças temporárias, de prejuízo
da Financiadora de Estudos e Pesquisa - FINEP e do Fundo Geral do Turis- fiscal de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e de base negativa de Contribuimo - FUNGETUR, atua como Agente Financeiro do Fundo de Desenvolvimen- ção Social sobre o Lucro Líquido, uma vez que ainda não foi elaborado o estudo
to Econômico e Social - FUNDES, administradora do Fundo de Recuperação técnico nos termos da Resolução CMN nº 4.842/2020, sobre projeções da exEconômica de Municípios Fluminenses - FREMF e do Fundo Estadual de Fo- pectativa de resultados futuros, e demonstração da probabilidade de ocorrência
mento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores - FEMPO, e é de obrigações futuras com impostos e contribuições que permitam a realização
operadora dos Programas Fomenta Maricá e Supera Mais Niterói, de oferta de do ativo fiscal diferido.
créditos orientados nos respectivos municípios, cujos recursos são oriundos de NOTA 4 - MUDANÇA NA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONfundos administrados por estes. Apoia, também, investimentos no Estado através TÁBEIS
da participação acionária indireta.
a) Apresentação das Demonstrações Financeiras
Em junho de 2021, o Governo do Estado do Rio de Janeiro lançou o Supera RJ,
programa de transferência de renda criado para diminuir o impacto econômico da A partir de janeiro de 2020, as alterações advindas da Resolução CMN nº
pandemia na vida dos fluminenses, e que prevê a concessão de créditos através 4.720/2019 e Circular BACEN nº 3.959/2019 (posteriormente revogada pela Reda AgeRio. As operações têm juro zero e são financiadas pelo FEMPO, fundo solução BCB nº 2/2020) foram incluídas nas Demonstrações Contábeis da AgeRio. O objetivo principal dessas normas é trazer similaridade com as diretrizes
administrado pela AgeRio.
NOTA 2 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRA- de apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as normas internacionais de contabilidade, International Financial Reporting Standards (IFRS).
ÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as normas e Desta forma, a partir de 31 de dezembro de 2020, a AgeRio realizou mudanças na
instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil apresentação das suas Demonstrações Contábeis, atendendo aos requerimentos
(BACEN), e, com base nas disposições da Lei das Sociedades por Ações e Lei da respectiva norma. Estas alterações permanecem nas Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2021. A seguir, destacamos as principais alterações:
n.º 11.638 de 28 de dezembro de 2007.
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas con- (i) Inclusão da Demonstração do resultado abrangente;
tábeis adotadas no Brasil, estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, (ii) Inclusão de nota explicativa sobre análise de sensibilidade;
em conjunto com às normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e modelo (iii) Inclusão de nota explicativa sobre resultados recorrentes e não recorrentes.
de documento previsto no Plano Contábil das Instituições do sistema Financeiro b) Reconhecimento de obrigações sociais e trabalhistas
Nacional (COSIF), as quais requerem a adoção de estimativas por parte da Ad- A partir de janeiro de 2021, as alterações advindas da Resolução CMN nº
ministração, impactando certos ativos e passivos, divulgações sobre provisões e 4.877/2020, foram incluídas nas Demonstrações Contábeis da AgeRio. A norma
passivos contingentes e receitas e despesas nos períodos demonstrados. Uma em referência consolida os critérios gerais para mensuração e reconhecimento
vez que o julgamento da Administração envolve estimativas referentes à probabi- de obrigações sociais e trabalhistas pelas instituições autorizadas a funcionar
lidade de ocorrência de eventos futuros, os montantes reais podem diferir dessas pelo Banco Central do Brasil.
estimativas, sendo as principais, provisão para operações de crédito de liquida- O principal impacto trazido pela norma, foi a necessidade de inclusão dos valores
decorrentes de aumento salarial futuro, previsto na convenção coletiva de trabação duvidosa, passivos contingentes e o valor justo dos ativos financeiros.
Em 23 de fevereiro de 2022, a Diretoria Executiva aprovou a conclusão das De- lho a partir de janeiro/2021, e seus reflexos nas provisões de férias e 13º salário.
NOTA 5 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
monstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
31/12/2021 31/12/2020
Carteiras de Valores Mobiliários
NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
206.893
204.620
Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstra- I - Curto Prazo
Cotas de Fundos de Investimentos (i)
206.893
204.620
ções contábeis, ressaltamos:
II - Longo Prazo
138.817
107.019
a) Apuração do Resultado
82.092
58.169
O resultado é apurado de acordo com o regime contábil de competência, que Títulos Públicos Federais
56.354
37.452
estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos Cotas de Fundos em Participações (ii)
481
398
resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se Cotas de Fundos Garantidores (iii)
Outros - Cotas de Fundos de Investimentos (iv)
11.000
correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
Total de Títulos e Valores Mobiliários
345.820
311.639
b) Caixa e equivalentes de caixa
Compreendem os saldos das disponibilidades (caixa e depósitos bancários e (i) Compreendem as Cotas dos Fundos de Investimentos em Renda Fixa, a saber:
aplicações financeiras), a contar da data de aquisição do respectivo título nos ter- Fundo Gov PP e FI CAIXA AgeRio, administrados, respectivamente, pelo Banco
mos da Resolução BCB 4818/2020 e Resolução BCB Resolução BCB Nº2/2020. Bradesco e pela Caixa Econômica Federal. O Fundo Exclusivo GOV PP é direEssas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescidos dos ren- cionado aos entes do Governo do Estado do Rio de Janeiro, sendo a AgeRio um
dimentos auferidos até a data de encerramento do exercício, possuem liquidez dos cotistas. Esse Fundo acompanha as variações das taxas de juros praticadas
imediata e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
no mercado de depósitos interbancários (CDI), composto por cotas de Fundos
c) Títulos e Valores Mobiliários
Referenciados DI, cuja carteira é composta por títulos de emissão do Tesouro
A AgeRio vem investindo em cotas de Fundos de Investimento em Participações Nacional, bem como créditos securitizados pelo Tesouro Nacional ou operações
(FIP), tendo em vista seus objetivos estratégicos e sociais. A Circular nº 3.068 compromissadas lastreadas nesses títulos. O FI CAIXA é um fundo exclusivo,
de 08/11/2001 BACEN, estabelece critérios para registro e avaliação contábil de destinado à AgeRio, e sua carteira é composta predominantemente por títulos
títulos e valores mobiliários, mas as agências de fomento não são inclusas nes- públicos federais indexados às taxas de juros prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI)
tes critérios, motivo pelo qual se segue a Instrução CVM 579 de 30/08/2016, que e/ou índices de preços, e em menor percentual em operações compromissadas.
estabelece os critérios contábeis de reconhecimento dos ativos e passivos desse (ii) As aplicações em Fundos de Investimento em Participações (FIPs) atendem
tipo de Fundo, inclusive determinando seus registros pelos respectivos valores o objeto social da AGÊNCIA, através da participação em empresas inovadoras
justos. O reconhecimento dos rendimentos desses Fundos tem como contrapar- com alto potencial de crescimento. A Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de
tida o resultado da AgeRio.
2016, normatiza a atuação dos FIPs. O destaque no exercício é para o Fundo
Em 2021, a AgeRio passou a controlar as variações positivas e negativas dos Brasil Aceleradora de Startups - FIP, que em fevereiro/2021 teve uma receita de
FIPs em função de avaliação ao valor justo em subcontas vinculadas ao ativo valorização da carteira, a valor justo, no valor de R$ 5,7 milhões, e para o FIP BBI
a fim de adequar-se a Instrução Normativa RFB nº 1700, de 14 de março de FINANCIAL I, que em maio 2021, teve uma receita de valorização da carteira,
2017, no intuito de tributar tais ganhos no cálculo do IRPJ e CSLL, somente em a valor justo, de R$ 15 milhões. As receitas de valorização a valor justo citadas
sua alienação ou baixa. Até o exercício de 2020, as variações positivas, fruto acima impactaram diretamente o aumento das receitas de TVM no exercício de
de avaliação ao valor justo, eram tributadas de forma tempestiva, sem a efetiva 2021 rem elação ao exercício de 2020, nos valores de R$ 33.239 e R$ 12.110,
realização do fundo.
respectivamente, conforme evidenciado na Demonstração do Resultado do Exerd) Operações de crédito e provisão para perdas em operações de crédito
cício - DRE. Vide composição a seguir:
a) Operações de crédito
Previsão de
Capital
Capital Valor Atualizado
As operações de crédito estão registradas ao valor do principal, incorporando
encerramento Subscrito Integralizado
Contabilizado
rendimentos e encargos auferidos até a data do balanço, em razão da fluência Fundo
21/12/2023
10.000
10.000
45.453
dos prazos. Os rendimentos de operações de crédito com atraso igual ou supe- BBI Financial I
26/12/2022
5.000
4.441
2.392
rior a 60 dias são apropriados somente por ocasião do efetivo recebimento dos Performa Key
Nascenti
30/06/2022
2.000
2.000
1.487
valores em atraso.
11/03/2024
6.000
3.603
7.022
Todas as operações de crédito estão classificadas observando os parâmetros Br Startups
23.000
20.045
56.354
estabelecidos pelas Resoluções CMN nº 2.682/99 e 2.697/00, a qual requer a Total (ii)
análise periódica da carteira e de sua classificação em níveis de riscos, variando (iii) As Cotas dos Fundos Garantidores de Operações de Créditos possuem a
de “AA” (risco mínimo) a “H” (risco máximo), bem como a classificação das opera- composição a seguir:
ções com atraso a partir de 15 dias como operações em curso anormal.
Valor Atualizado
b) Provisão para perdas em operações de crédito
Fundo
Capital Subscrito Capital Integralizado
Contabilizado
A classificação das operações de crédito e a constituição das respectivas provi- FGI
45
45
81
140
140
400
sões para perdas são efetuadas observando os parâmetros estabelecidos pela FGO
185
185
481
Resolução CMN nº 2.682, de 21 de dezembro de 1999 e complementada por Total (iii)
provisão adicional conforme descrito na nota 6.
(iv) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Aplicação Financeira Renda Fixa
c) Renegociação
- garantia constituída para o contrato de financiamento firmado com a Caixa EcoAs operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível em que nômica Federal. Dada a liquidação total deste contrato no mês de junho de 2021,
estavam classificadas. Quando houver amortização significativa da operação ou o montante de R$ 11 milhões deixou de ser vinculado como garantia em conta
quando novos fatos relevantes justificarem a mudança do nível de risco, nos ter- segregada e foi reclassificado para Cotas de Fundos de Investimentos.
mos da Resolução CMN nº 2.682, de 21 de dezembro de 1999, poderá ocorrer a As Cotas dos Fundos de Investimento de Renda Fixa, em Participações e Títulos
reclassificação da operação para categoria de menor risco. As renegociações de Públicos Federais são custodiadas pelo Banco Bradesco.
operações de crédito, anteriormente baixadas como prejuízo, são classificadas Em 31 de dezembro de 2021, a Instituição não possuía em aberto operações
como nível “H”. Os eventuais ganhos provenientes de renegociações somente são envolvendo instrumentos financeiros derivativos.
reconhecidos como receita quando efetivamente recebidos.
NOTA 6 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
d) Outros Valores e Bens
Em conformidade com a Res. CMN nº 2.682/99, as operações de crédito da
Compostos por ativos não financeiros mantidos para venda, correspondentes a AgeRio são classificadas por meio de avaliação de risco de crédito, com critérios
imóveis disponíveis para venda, recebidos em dação em pagamento, registrados consistentes e verificáveis, que contemplam aspectos em relação ao tomador do
pelo menor valor entre o valor contábil do crédito e o valor da avaliação do bem; crédito e a operação.
e compostos por despesas antecipadas, correspondentes a aplicações de recur- Classificação das operações de crédito em ordem crescente de risco
sos cujos benefícios decorrentes ocorrerão em exercícios futuros.
ClassifiValor da Provisão Valor da
Total das Valor da
e) Imobilizado de uso e Intangível
Adici- Provisão Operações Provisão
O Ativo Imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição e/ou construção, cação de Total Ope. Provi- Provi(31/12/21) são %
são*
onal (31/12/21)* (31/12/2020) 31/12/2020
ajustado pela depreciação acumulada, conforme método linear e taxas estabele- Risco
AA
cidas em função do tempo de vida útil-econômica estimado (Nota 9).
A
94.111 0,5%
471
471
95.365
477
O Ativo Intangível está representado por direitos e bens incorpóreos destinados à
B
92.827 1,0%
928
928
98.358
984
manutenção da instituição ou exercidos com essa finalidade. Os itens registrados
C
94.170 3,0% 2.825
451
3.276
85.084
3.328
no Ativo Intangível são amortizados pelo método linear e com taxas estabeleciD
7.730 10,0%
773
2
775
3.296
333
das de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens (Nota 10).
E
6.668 30,0% 2.000
2.000
4.776
1.433
f) Demais ativos e passivos
G
3.770 50,0% 1.885
1.885
3.705
1.853
São demonstrados pelo custo e acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos e
F
8.676 70,0% 6.073
939
7.012
9.858
8.046
das variações monetárias incorridas. A classificação em circulante e longo prazo,
H
6.456 100,0% 6.456
6.456
3.763
3.762
do Ativo Realizável e do Passivo Exigível, obedece ao Plano Contábil das InstituiTOTAL
314.408
- 21.413
1.391
22.803
304.205
20.216
ções do Sistema Financeiro Nacional - COSIF.
Os demais ativos e passivos são apresentados pelos valores de realização ou * Resolução nº 2682/99
A provisão para créditos de liquidação duvidosa, mínima e adicional, obedece
liquidação na data do balanço.
aos parâmetros estabelecidos na resolução 2.682/99 do Banco Central do Brasil,
g) Avaliação do valor recuperável (Impairment)
Os Ativos não financeiros estão sujeitos à avaliação do valor recuperável em e é fundamentado em estudo da carteira, cenário econômico, e na qualidade,
períodos anuais ou em maior frequência, se as condições ou circunstâncias in- suficiência e liquidez das garantias.
dicarem a possibilidade de perda dos seus valores em relação ao mercado ou b) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
30/12/2021 31/12/2020
uso. A AgeRio desenvolveu programa de testes de recuperabilidade, conforme Provisão Crédito Liquidação Duvidosa
20.216
33.678
determinado pelas normas contábeis vigentes, mantendo-se os saldos contábeis Saldo no início do período
Constituição da provisão
7.200
5.512
inferiores aos valores de mercado apurados.
6
h) Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) Constituição da provisão adicional
(3.706)
(2.358)
A Instituição adota a sistemática de apuração do Imposto de Renda pelo Lucro Reversão de provisão
(914)
(16.616)
Real Anual, com antecipações mensais por estimativa, utilizando alíquota deter- Créditos baixados para Prejuízo
Saldo no fim do período
22.803
20.216
minada de 15% e adicional de 10%.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (MÉTODO INDIRETO - EM R$ MIL)
Segundo
Semestre Exercício findo em
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
2021 31/12/2021 31/12/2020
OPERACIONAIS
RESULTADO LÍQUIDO
23.450
34.470
(3.442)
Ajustado por:
Reversão/Prov. Desvalorização de Outros
Valores e Bens
1.416
394
2.901
Valorização de Fundos de Investimento em
Participação
(45)
(21.597)
–
Depreciações e Amortizações
838
1.672
1.997
Provisão para Perdas c/ Operações de
Crédito
1.933
5.824
3.027
8
–
329
Provisão para Passivos Contingentes
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO
27.600
20.763
4.812
(22.651)
(21.843)
(34.275)
VARIAÇÃO DE ATIVOS E OBRIGAÇÕES
Redução (aumento) em Títulos Valores
Mobiliários
(17.756)
(12.583)
(1.781)
Redução (aumento) em Operações de
Crédito
(374)
(13.440)
(66.544)
Redução (aumento) em Outros Créditos
(1.509)
(4.146)
839
Redução (aumento) em Outros Valores e Bens
84
89
1.341
(Redução) aumento em Depósitos
545
3.745
300
(Redução) aumento em Outras Obrigações
(3.641)
4.492
31.570
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS (APLICA4.949
(1.080)
(29.463)
DO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição de Imobilizado de Uso e Ativo
Intangível
(72)
(72)
(350)
Baixa de Imobilizados/Intangível
–
–
180
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS (APLICAO NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(72)
(72)
(170)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento (Redução) em Obrigações
p/Empréstimos e Repasses
10.230
16.261
22.427
Aumento de Capital - incorporação JCP
–
–
7.200
Pagamento de JCP aos Acionistas
(15.000)
(15.000)
–
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS
(APLICADO NAS) ATIVIDADES DE
(4.770)
1.261
29.627
FINANCIAMENTOS
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA OU
107
109
(6)
EQUIVALENTE A CAIXA
MODIFICAÇÃO DO CAIXA OU
EQUIVALENTE DE CAIXA
Disponibilidades no Início Período
23
21
27
Disponibilidades no Final Período
130
130
21
AUMENTO (REDUÇÃO) CAIXA OU
107
109
(6)
EQUIVALENTE DE CAIXA
As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis
c) Classificação das operações de crédito e provisões quanto aos prazos
de vencimentos
Curto Prazo
31/12/2021 31/12/2020
Setor Privado
80.283
68.306
Recursos Próprios
56.197
50.476
Repasse
24.086
17.830
Setor Público
4.928
4.937
Recursos Próprios
4.928
4.937
Provisão para Crédito de liquidação Duvidosa
(8.342)
(7.443)
Saldo no final do período
76.869
65.800
31/12/2021 31/12/2020
Longo Prazo
Setor Privado
220.110
217.572
Recursos Próprios
142.722
161.528
Repasse
77.388
56.044
Setor Público
9.087
13.390
Recursos Próprios
9.087
13.390
Provisão para Crédito de liquidação Duvidosa
(14.461)
(12.773)
Saldo no final do período
214.736
218.189
d) Classificação da carteira por vencimento das parcelas
31/12/2021 31/12/2020
Prazo
Vencidas
2.148
1.303
Até 60 dias
818
633
De 60 dias a 180 dias
1.082
457
Acima de 180 dias
248
213
31/12/2021 31/12/2020
Prazo
Vincendas
312.260
302.902
Até 180 dias
40.597
32.855
De 180 dias a 360 dias
42.466
39.086
Acima de 360 dias
229.197
230.961
e) Classificação das operações de crédito por setor de atividade
31/12/2021 31/12/2020
Setor de Atividade
Administração pública
14.015
18.328
Alimentos e Bebidas
16.504
20.278
Comércio
64.564
72.509
Construção e Imobiliário
11.903
10.180
Educação, Saúde e outros
23.304
20.478
Máquinas e equipamentos
3.823
3.820
Mineração
119
153
Químico e Petroquímico
4.383
4.633
Serviços Privados
42.608
33.863
Telecomunicações
24.489
21.372
Outros
108.696
98.591
Total
314.408
304.205
NOTA 7 - OUTROS CRÉDITOS
31/12/2021 31/12/2020
Prazo
Curto Prazo
3.258
897
Adiantamento e Antecipações
2.509
482
Devedores por depósitos em garantia
162
179
Conta Transitória de financiamento (ii)
254
179
Créditos a Receber Funcine (i)
16
19
Diversos
317
38
Longo Prazo
4.274
2.489
Impostos e Contribuições a Compensar
3.738
1.937
Créditos a Receber Funcine (i)
536
552
Total
7.532
3.386
(i) O Fundo de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional investido
pela AGÊNCIA (Funcine Rio 1) foi encerrado em 29/09/2020, sendo que os ativos
constantes em sua carteira (total de 10) no momento de seu término foram repassados para os cotistas com base nas suas respectivas proporções no Fundo.
A composição da proporção da AgeRio segue abaixo: a) Posição AgeRio no
encerramento do Fundo - Em Reais (R$)
Const. Valor LíquiInvesti- RecebiValor Ativo PCLD**
do Ativo
mento mento
AgeRio 2º sem.
AgeRio
Funcine Projetos
AgeRio AgeRio
PDD* 31/12/2021 de 2021 31/12/2021
Afinal Filmes 1
175.699 106.454 33.706
35.538
(374)
16.070
Afinal Filmes 2
142.908
–
–
142.908
–
142.908
Sala de Cinema Itaipu 250.089 24.150 225.938
–
–
–
O Diário de Mika 1ª
Temporada
24.294
– 24.294
–
–
–
O Diário de Mika 2ª
Temporada
147.195
– 147.195
–
–
–
Filme Mussum
214.362
–
–
214.362
–
214.362
Filme Orlando, Florida 178.635
–
–
178.635
–
178.635
Filme Ela Disse,
Ele Disse
185.780
2.630 183.150
–
–
–
Filme Gaby Estrella
Produção
357.270
– 357.270
–
–
–
Filme Gaby Estrella
Distribuição
71.454
1.661 69.793
–
–
–
1.747.686 134.898 1.041.344
571.444
(374)
551.975
*PDD informada pelo Gestor do Fundo no momento do encerramento do Fundo.
**Provisão constituída após o reconhecimento inicial dos créditos a receber (pelo
seu valor líquido) e com base em estudo interno, em evidências observadas.
Do montante de R$ 551.975 de créditos a receber, apenas R$ 16.035 (referente
02 parcelas a receber do primeiro investimento na Afinal Filmes) está previsto
para ser realizado até o encerramento do exercício de 2022.
Para o projeto do Filme “Ela Disse, Ele Disse”, cujo valor líquido era zero no encerramento do Fundo, houve um recebimento de R$ 2.869,13 pela AgeRio, pago
pela distribuidora do projeto em março e maio de 2021. Esse valor foi reconhecido
como Outras Receitas Operacionais.
Para o projeto do Filme “Afinal Filmes 1”, cujo valor líquido era R$ 35.538 no encerramento do Fundo, houve, além da provisão de R$ 374, um recebimento de
R$ 19.056,64 pela AgeRio, em setembro de 2021, pago pela distribuidora.
Para o projeto do Filme “Afinal Filmes 1”, cujo valor líquido era R$ 35.538 no
encerramento do Fundo, houve, além da provisão de R$ 374, um recebimento
de R$ 19.056,64 pela AgeRio, em setembro de 2021, pago pela distribuidora.
Para o projeto do Filme “Gaby Estrella” Distribuição, cujo valor líquido era zero
no encerramento do Fundo, houve um recebimento de R$ 37,53 pela AgeRio,
pago pela distribuidora em dezembro de 2021.
(ii) O saldo da Conta transitória de financiamento possui caráter transitório
ou temporário e refere-se aos valores de parcelas baixadas no último dia útil
do mês, a serem conciliados com o extrato do banco do 1º dia útil do mês
seguinte.
NOTA 8 - ATIVO NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA RECEBIDOS
Ativ. Não Financeiros Mantidos p/ Venda
31/12/2021 31/12/2020
Imóveis não de uso mantidos para venda
26.782
27.077
Impairment de Imóveis não de Uso
(9.565)
(9.171)
Referem-se a imóveis originados de baixa de operações de crédito de curso
anormal e de dação em pagamento para liquidação/amortização de dívida
e recuperação de prejuízo. Foi realizada durante o 2º semestre de 2021, a
avaliação externa dos Bens, classificados como ativos não financeiros
mantidos para venda, em cumprimento às normas do Banco Central do Brasil
e normas contábeis vigentes. Adicionalmente, a fim de atender a Carta Circular
3.994 de Dezembro de 2019, com vigência a partir de 2022, os ativos não
financeiros mantidos para a venda recebidos foram registrados em contas
de controle de longo prazo, refletindo na classificação das Demonstrações
Financeiras.

continua
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(i) Os valores registrados na rubrica de Credores Diversos no País, referem-se
principalmente aos montantes recebidos pela AgeRio, de financiados do Fundo
de Desenvolvimento Econômico e Social – FUNDES e que serão repassados
ao FREMF, FEMPO e Tesouro do Estado.
A conta de Repasses FEMPO é uma conta transitória, que zera o saldo no
mês seguinte, pois contabiliza o recebimento das parcelas dos clientes e
transfere essas parcelas para o Fornecedor FEMPO.
NOTA 14 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social
Em 31 de dezembro de 2021, o capital social é de R$ 479.504 mil (quatrocentos
e setenta e nove milhões e quinhentos e quatro mil reais), representado por
ações ordinárias nominativas, assim distribuídas:
31/12/2021
Capital Social
Estado do Rio de Janeiro
170.866.736
Companhia de Desenv. Industrial do Estado do RJ
13.653
Total
170.880.389
b) Reserva de Lucros
A Reserva Legal é constituída no percentual de 5% do lucro líquido e limitada
a 20% do valor do capital social. As outras Reservas de Lucros representam os
lucros remanescentes após a constituição da reserva legal.
Antes da apuração da Reserva Legal e distribuição do JCP/Dividendos
foi realizada a absorção do prejuízo fiscal do exercício de 2020 no valor de
R$ 950 mil.
O Juros sobre Capital Próprio – JCP englobam os Dividendos Mínimos
Obrigatórios de 25% exigidos pela Lei 6.404/76 e as alterações trazidas pela
Lei 11.638/07.
NOTA 15 – DESDOBRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO
a) Receita com a Intermediação Financeira
31/12/2021 31/12/2020
Receita com a Intermediação Financeira
Receita com Operações de Crédito
27.019
19.050
Receita com Títulos Públicos Federais
5.471
1.920
Resultado com Fundos de Investimentos Renda Fixa
7.398
5.289
Resultado com Fundos de Investimentos em
Participações
20.286
4.913
Resultado com Fundos Garantidores
83
(12)
Total
60.258
31.160
b) Receita com a Prestação de Serviços
31/12/2021 31/12/2020
Receita com a Prestação de Serviços
Receita como Agente Financeiro do FUNDES
10.809
10.390
Receita Prestação Serv. Municípios
1.698
1.039
Receita Supera Rio
14.707
–
Receita demais tarifas
2.510
2.526
Total
29.725
13.955
c) Despesa de Pessoal
31/12/2021 31/12/2020
Despesa de Pessoal
Proventos
17.518
16.524
Encargos Sociais
6.059
5.658
Honorários de diretores e conselheiros
1.660
1.553
Benefícios
4.977
4.815
Treinamentos
70
54
554
498
Estagiários
Total
30.838
29.102
d) Outras Despesas Administrativas
31/12/2021 31/12/2020
Outras Despesas Administrativas
Despesa de Energia Elétrica
173
165
Despesa de Aluguéis
28
28
Despesa de Comunicação
131
121
Despesa de Manutenção e Cons. Bens
180
177
Despesa com Materiais
42
10
Despesa Processamento de Dados
2.160
2.177
Despesa Promoções e Relações
35
52
Despesa de Propaganda e Publicações
206
64
Despesa de Seguros
29
85
Despesa Serviços do Sistema Financeiro
134
127
Despesa com Serviço de Terceiros
1.001
940
Despesa Serviço de Vigilância
83
59
Despesa Serviço Técnico Especializado
317
97
Despesa de Transporte
166
155
Despesa com Viagens
6
40
Despesa com Emolumentos judiciais e cartorários
138
221
Despesa com Associações
176
180
Despesa com Condomínio
456
681
Outras Despesas Administrativas
75
52
Despesa com Depreciação e Amortização
1.672
1.997
Total
7.208
7.428
e) Despesas Tributárias
31/12/2021 31/12/2020
Despesas Tributárias
ISS
722
370
COFINS
2.584
1.730
PIS
420
281
Outros Impostos e Taxas
183
159
Total
3.909
2.540
NOTA 16 – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
31/12/2021
31/12/2020
IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Resultado antes da tributação sobre o lucro
e participação de empregados
38.023 38.023 (1.744) (1.744)
(-) Participação nos lucros
1.662 1.662
3
3
(-) Juros sobre o Capital Próprio JCP/Dividendos
15.000 15.000
–
–
Resultado após JCP/Dividendos
21.361 21.361 (1.747) (1.747)
(+) Adições
8.555 8.555 6.839 6.839
(-) Exclusões
25.624 25.624 1.043 1.043
Resultado Líquido Ajustado
4.292 4.292 4.049 4.049
IR - 25% e CSLL - 25% (2021) e 20% (2020)
922
968
919
776
Total IR e CSLL
1.890
1.695
Ganho Tributário JCP
3.660 3.384
–
–
NOTA 17 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS
A instituição não realizou operações com características de derivativos e não
possui operações financeiras com a finalidade de proteger-se dos riscos de
perdas com flutuações nas taxas de câmbio e de juros, na data do Balanço.
NOTA 18 – SEGUROS
Lim. Máx. de
Indenização/
Seguro
Vigência
Garantia R$ mil
Bens Patrimoniais e Imóveis
25/02/2021 a 25/02/2022
6.350 mil
Em 31 de dezembro de 2021, a AgeRio mantinha apólices de seguro para
cobertura dos Bens do Ativo Fixo em montante considerado suficiente pela
Administração para cobrir eventuais riscos.
NOTA 19 – LIMITES OPERACIONAIS
Os Limites Operacionais da AgeRio são reportados mensalmente ao Banco
Central do Brasil através do documento 2061 – Demonstrativo de Limites
Operacionais. A parcela relativa às exposições ao risco de crédito é calculada
de acordo com a Abordagem Padronizada do Banco Central do Brasil, em
conformidade com a Circular nº 3.644/13. A exposição ao risco operacional é
calculada de acordo com abordagem do indicador básico, conforme Circular
nº 3.640/2013.
A AGERIO não possui operações em carteira de negociação e monitora as
exposições referentes ao risco de mercado (parcela RWAMPAD) por meio
de abordagem padronizada. A metodologia utilizada para cálculo do risco

da variação de taxas de juros de operações da carteira de não negociação
(RBAN) é o VaR paramétrico, com 95% de segurança e intervalo para um dia.
Os valores referentes à alocação de capital para as exposições a risco da
AGERIO se encontram devidamente enquadrados nos limites operacionais
estabelecidos pela regulamentação vigente, conforme tabela a seguir.
31/12/2021 31/12/2020
Patrimônio de Referência (PR)
491.789
471.722
Capital Destacado para Operações com o
Setor Público
44.535
44.535
PR para Limite de Compatibilização com o RWA
447.254
427.187
RWA - Ativos Ponderados pelo Risco
470.571
451.498
- RWACPAD
366.444
351.371
- RWAOPAD
104.127
100.127
- RWAMPAD
–
–
RBAN
838
614
Limite para Imobilização (LI)
223.627
213.593
Situação para Limite de Imobilização
2.311
2.649
Índice de Imobilização (II)
0,52%
0,62%
Índice de Basiléia (IB)
95,04%
94,62%
NOTA 20 – GERENCIAMENTO DE RISCOS
I. Estrutura de Gerenciamento de Riscos
A estrutura de gerenciamento de riscos da AgeRio considera os princípios
básicos aplicados a gestão de riscos, as práticas de mercado, além das
recomendações dos supervisores e reguladores e compreende a existência
de normas, sistemas, rotinas e procedimentos que permitem identificar,
mensurar, controlar, mitigar e reportar a exposição aos riscos de forma
contínua e integrada.
O gerenciamento de risco possui governança própria, segregada das
unidades de negócios e de auditoria interna, e é liderado por um diretor
estatuário designado para responder pelo controle interno, conformidade e
riscos da instituição. A Política de Gerenciamento Contínuo e Integrado de
Riscos está alinhada aos objetivos estatutários e estratégicos e define regras
de atuação que dão suporte à execução de todas as atividades da AGÊNCIA
e estão acessíveis a todos os administradores, empregados e colaboradores,
conforme suas responsabilidades e atribuições.
Os riscos associados às atividades da AGÊNCIA são definidos na RAS e
compreendem os riscos a seguir:

Os principais riscos mensuráveis e quantificáveis, considerados relevantes
para definição do apetite a riscos da AGÊNCIA, em razão da magnitude e
natureza das suas operações, são os riscos de crédito, liquidez e operacional.
a) Risco de Crédito
O risco de crédito está associado, principalmente, à possibilidade de ocorrência
de perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte de
suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados.
b) Risco de Liquidez
O risco de liquidez está associado à possibilidade da instituição não ser capaz
de honrar eficientemente suas obrigações, bem como a possibilidade da
instituição não conseguir negociar a preço de mercado uma posição.
c) Risco Operacional
O risco operacional está associado à possibilidade de ocorrência de perdas
resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos,
pessoas e sistemas, ou de eventos externos, inclusive o risco legal associado
à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela instituição.
II. Análise de Sensibilidade
Com base no disposto na Resolução BCB nº 2/2020, a AgeRio considera a
análise de sensibilidade advinda do “Programa de Testes de Estresse” para
avaliar as incertezas nas estimativas de ativos e passivos, cujos valores
contábeis possam sofrer alterações significativas no próximo exercício social.
O Programa de Teste de Estresse da AgeRio, utiliza parâmetros para avaliar o
impacto na liquidez e na carteira de crédito ativa da Instituição. Os resultados
são demonstrados a seguir, para cada parâmetro e visam avaliar os impactos
para o exercício de 2022:
Parâmetro I: Classificação de Risco das operações em carteira.
Objetivo: Avaliar o impacto de deterioração da qualidade creditícia da carteira
através de downgrades na classificação de risco das operações.
Com base na posição de 31/12/2021, o total de provisionamento foi de
R$ 22.803.506,59. Dessa forma, os resultados para o Parâmetro 1 do Teste
de Estresse seriam:
Provisão 31/12/2022
PROVISIONAMENTO
AUMENTO PROVISÃO
1 downgrades
36.567.940,05
13.764.433,49
2 downgrades
67.792.579,47
44.989.072,91
3 downgrades
115.326.053,23
92.522.546,67
Parâmetro II: Recebimentos mensais dos 10 e 20 maiores Clientes –
Concentração da carteira de Crédito
Objetivo: avaliar impacto no fluxo de caixa decorrentes de não pagamento por
parte dos 10 e 20 maiores clientes da AgeRio.
Perdas
30%
60%
100%
TOP 10
4.335.925,28
8.671.850,56
14.453.084,26
TOP 20
5.380.548,07
10.761.096,13
17.935.160,22
Parâmetro III: Recebimentos mensais – Carteira Ativa Total
Objetivo – Avaliar a perda de fluxo de caixa e de receita financeira para toda
a carteira ativa.
O resultado do teste é mostrado a seguir:
Perdas
20%
30%
50%
Inadimplência na Carteira Ativa 10.982.224,98 16.473.337,48 27.455.562,46
Redução de Receitas de Juros
na Carteira Ativa
3.435.092,02 5.152.638,03 8.587.730,06
Parâmetro IV – Variações da taxa de Juros – SELIC
Objetivo: Impacto de variações na taxa de juros SELIC no retorno dos ativos
Foram realizados dois cenários considerando os impactos das variações da
taxa Selic e do Índice de Atividade Econômica do Banco Central- IBC-Br com
efeitos sobre a valorização dos ativos de Tesouraria e de Crédito, bem como
sobre os níveis de inadimplência da Carteira.
1 - Para as receitas de TVM e Receitas de financiamento, sob a influência da
taxa Selic, foram criados cenários com variação em termos de desvio padrão,
evidenciando os impactos diretos nos ativos indexados à Selic. A composição
das parcelas de receita de financiamento por tipo de indexador é mostrada na
tabela.
2 - Para o impacto na variação da taxa de inadimplência, em decorrência do
nível de atividade econômica, e as consequências para as receitas de Receitas
de financiamento, foram criados cenários com variação em termos de desvio
padrão do IBC-Br aplicados na fórmula de regressão de séries histórica.

Os resultados da análise de sensibilidade à taxa de juros SELIC estão apresentados no quadro a seguir:
Ocorrência 1º
sem/22
Choque de Taxas de juros no retorno dos Ativos e na inadimplência
Projetado
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3
Cenário 4
Selic (dez/2021)
9,15%
DP Selic
3,70 p.p.
- 2 DP
- 1 DP
+ 1 DP
+ 2 DP
Receita de Financiamentos
16.930.149
10.403.316
13.718.994
20.043.488 23.063.875
IPCAXT
2.205.427
2.208.439
2.206.495
2.204.778
2.204.246
PREFIT
72.789
72.888
72.824
72.767
72.750
SELICA
208.013
182.832
195.125
221.470
235.478
SELICT
13.991.686
7.486.310
10.792.097
17.092.371 20.099.408
TJLPTX
452.235
452.847
452.453
452.102
451.993
Impacto
–
-6.526.833
-3.211.155
3.113.339
6.133.726
Taxa de Inadimplência impactada pela Selic
5,00%
4,87%
4,95%
5,03%
5,05%
- 2 DP
- 1 DP
+ 1 DP
+ 2 DP
Operações com Títulos e Valores Mobiliários
11.117.495
3.947.427
7.571.770
14.586.394
17.985.355
Impacto
–
-7.170.069 -3.545.726)
3.468.899
6.867.859
IBC-Br (Out/2021)
-0,40%
DP IBC-Br
5,05 p.p.
Taxa de Inadimplência impactada pelo IBC-Br
5,00%
10,87%
7,79%
1,64%
-1,44%
- 2 DP
- 1 DP
+ 1 DP
+ 2 DP
Receita de Financiamento
16.930.149
15.884.028
16.432.350
17.528.994
18.077.315
Impacto
–
-1.046.121
-497.799
598.845
1.147.167
DP= desvio-padrão da série histórica da SELIC de 1,5 anos.
IBC-Br = Índice de Atividade Econômica do Banco Central
NOTA 21 – CONTROLE INTERNO, CONFORMIDADE E PREVENÇÃO À A cultura de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento
LAVAGEM DE DINHEIRO E OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES do terrorismo é um pilar estruturante da AGÊNCIA, com apoio da Alta
A AgeRio conta com uma unidade gerencial segregada, diretamente Administração, e serve de norte para o cumprimento de nossa missão
ligada à Diretoria de Controladoria, que tem como objetivo promover, com institucional.
independência, imparcialidade e isenção, a eficiência e a confiabilidade dos Para tanto, a AGÊNCIA possui uma estrutura normativa e procedimental, que
controles internos, do padrão normativo e da conformidade com as leis, com
os atos normativos regulatórios externos e com normativos internos, aplicáveis percorre toda a organização, a fim de evitar que a instituição seja utilizada
para a prática dos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do
às instituições financeiras e ao seu negócio.
Importante destacar que as referidas características, bem como o reporte direto terrorismo (PLD/FT). A prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do
à estrutura da Diretoria permitem à área desempenhar a gestão do Canal de terrorismo no âmbito da AgeRio é constituída pelas diretrizes e processos das
Denúncias da AgeRio, instrumento de comunicação que possibilita ao usuário Políticas “Conheça seu Cliente”, “Conheça seu Empregado” e “Conheça seu
interno e externo o envio de reportes de irregularidades ou inconformidades, a partir Fornecedor”, pautando o exercício de nossas atividades pelo conhecimento
do site da AGÊNCIA, com a preservação do sigilo da identidade do comunicante. com aqueles que nos relacionamos, bem como constante treinamento dos
O monitoramento do sistema de controles internos da AGÊNCIA é reportado, nossos empregados e parceiros nas medidas de PLD/FT. A AGÊNCIA possui
anualmente, à Diretoria Executiva, ao Conselho de Administração e às Avaliação Interna de Risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do
estruturas da Auditoria Interna e da Auditoria Independente, por meio do
Terrorismo, como forma de ampliar o monitoramento, seleção e análise de
relatório de controles internos.
Ademais, integram às atribuições do controle interno atividades relacionadas operações e situações suspeitas de LD/FT, A AgeRio tempestivamente ajustou
à sistematização dos manuais normativos internos, à elaboração de reportes sua política, procedimentos e controles, de forma a robustecer seu aparato
sobre a matriz de conformidade, bem como aquelas que visam à prevenção à de conformidade técnica no cumprimento de suas obrigações regulatórias e
lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo - PLD/FT.
alinhamento às melhores práticas de mercado adotadas.

continua

No 1º semestre de 2021, a AgeRio realizou a venda de um desses imóveis,
situado em Arraial do Cabo/RJ, originado de operação de crédito. O valor
contábil do bem era de R$ 295 mil, sem provisão constituída, sendo o total da
venda de R$337,5 mil.
NOTA 9 - IMOBILIZADO DE USO
Taxa de
Saldo em
Saldo em
Imobilizado de uso
Depreciação 31/12/2020 Adições Baixas 31/12/2021
Custo de Aquisição
11.904
5
–
11.909
Edificações
1,58%
2.068
–
–
2.068
Instalações
10%
8.865
–
–
8.865
Móveis e Equipamentos
10%
6
5
–
10
Sistemas de Comunicação
10%
916
–
–
916
Equip. de Proc. De Dados
20%
50
–
–
50
Depreciação Acumulada
(9.255)
(342)
–
(9.598)
IMOBILIZADO DE USO
2.649
(338)
–
2.311
O item “Edificações”, refere-se ao imóvel da sede da AgeRio, que foi reavaliado
em exercícios anteriores, em mais de 25 anos de vida útil remanescente, a
partir de 06/2020. Assim, a taxa de depreciação aplicada passou a ser 1,58%
a partir de 30/06/2020.
Na avaliação de estimativa de vida útil e de valor residual dos bens, realizada
pela área técnica responsável, não foi identificado quando do encerramento
do exercício, indícios de desvalorização, portanto, os saldos contábeis foram
mantidos aos seus valores de aquisição e/ou construção.
Em 31 de dezembro de 2021, a AgeRio possui cobertura de seguros para
os Bens do Ativo Imobilizado, em montantes considerados suficientes pela
Administração, no caso de eventuais riscos e sinistros.
NOTA 10 – INTANGÍVEL
Saldo em
Saldo em
BENS
31/12/2020 Adições Baixas 31/12/2021
Custo de aquisição
14.249
67
–
14.316
Licenças Antes de 01/10/2013
126
–
–
126
Licença Uso Software – Informática
126
–
–
126
Licenças A Partir de 01/10/2013
14.123
67
–
14.190
Licença Uso Software – Temporário (i)
12.810
67
–
12.877
Licença Uso Software – Permanente (ii)
1.313
–
–
1.313
Amortização Acumulada
(7.417) (1.329)
–
(8.746)
ATIVOS INTANGÍVEIS
6.832
(1.262)
–
5.570
(i) A rubrica Intangível “Licença Uso Software – Temporário” é composta
pelo custo com a aquisição do software Gestão de Pessoas, por período
determinado.
(ii) A rubrica Intangível “Licença Uso Software – Permanente” é composta
pelos custos com a aquisição dos softwares ERP – Gestão e Financeiro,
software Gestão do Sistema de Crédito e os custos com a mão-de-obra
interna utilizada para o desenvolvimento e colocação desses softwares em
produção. A implantação foi iniciada ao longo do exercício de 2015 e concluída
no exercício de 2017.
Grande parte dos bens classificados no intangível, são amortizados pelo prazo
de vida útil de 10 anos, considerando as premissas contábeis e avaliação da
estimativa de vida útil, de valor residual e de valor recuperável, realizado pela
área de tecnologia da informação.
NOTA 11 - DEPÓSITOS
Trata-se de importâncias recebidas como garantias de operações de créditos.
Estes recursos são depositados em conta corrente específica aberta na Caixa
Econômica Federal para este fim. Os mesmos são devolvidos após a quitação
do crédito, incluídos os respectivos rendimentos auferidos no período.
Foram realizadas 10 novas operações com garantia do tipo caução depositados
em conta de propriedade da AgeRio, com valores que variaram entre R$ 44
mil e R$ 1,050 milhão.
NOTA 12 - OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
a) As obrigações por empréstimos e repasses estão compostas da
seguinte forma
CURTO PRAZO
31/12/2021 31/12/2020
BNDES
1.559
4.045
FINAME
801
802
FINEP
11.997
12.835
FUNGETUR
11.229
2.553
CEF
–
2.754
Total
25.587
22.989
31/12/2021 31/12/2020
LONGO PRAZO
BNDES
976
2.528
FINAME
66
868
FINEP
28.067
34.783
FUNGETUR
49.626
20.052
CEF
–
6.843
Total
78.736
65.074
Correspondem aos recursos originários de Instituições oficiais, os quais são
repassados aos mutuários finais. Essas obrigações possuem vencimentos
mensais, estando sujeitas, na sua maior parte, a encargos financeiros pósfixados.
b) Composição das obrigações por empréstimos e repasses por data de
vencimento
Vincendas
31/12/2021 31/12/2020
Até 180 dias
12.029
11.561
De 181 a 360 dias
13.558
11.429
Acima de 360 dias
78.736
65.073
Total
104.323
88.063
NOTA 13 – OUTRAS OBRIGAÇÕES
a) Sociais e Estatutárias
Dividendos e JCP
31/12/2021 31/12/2020
Dividendos – Governo do Estado do RJ
7.961
–
JCP – Governo do Estado do RJ (i)
7.039
–
Total (i)
15.000
–
(i) Os Juros Remuneratórios do Capital Próprio são calculados e provisionados
com observância dos procedimentos fundamentados no artigo nº 355 doc
RIR/2018, nos artigos nºs 29 e 30 da IN SRF nº 11/1996 e nos artigos nºs 75
e 76 da IN RFB nº 1.700/2017.
b) Fiscais e previdenciárias
Fiscais e Previdenciárias
31/12/2021 31/12/2020
IOF s/ Operações de Crédito
26
–
Impostos e Contribuições a recolher
sobre faturamento
689
198
Impostos e Contribuições s/ Lucro (IRPJ + CSLL)
–
–
Impostos e Contribuições s/ serviço de terceiros
39
48
Impostos e Contribuições s/ salários
1.437
1.118
Total
2.191
1.364
c) Recursos para Destinação Específica
Recursos para Destinação Específica
31/12/2021 31/12/2020
Recursos FUNGETUR (i)
17.830
30.246
Recursos FEMPO (ii)
1.818
6.223
Recursos Fomenta Maricá (iii)
5.051
8.249
Recursos Supera Mais Niteroi (iii)
2.499
3.109
Recursos Recomeçar Paraty (iii)
62
1.078
Recursos Supera Rio (iv)
6.201
–
Total
33.460
48.905
(i) Referente a recursos oriundos do Fundo Geral de Turismo (FUNGETUR),
para concessão de operações de créditos de projetos vinculados ao setor do
turismo.
(ii) Recursos recebidos, na condição da AgeRio ser Administradora do Fundo
Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado – FEMPO, para
posterior liberação de operações de crédito.
(iii) Na composição dessa rubrica são registrados também os recursos
recebidos dos Fundos de Maricá, Niterói e Paraty, nos termos do contrato
de prestação de serviços (operacionalização financeira e administração de
concessão de crédito), para posterior liberação de operações de crédito.
(iv) Instituído pela Lei Estadual nº 9.191, de 2 de março de 2021 e
regulamentado pelo Decreto 47.544 de 25 de março de 2021, permitiu a
utilização dos recursos do Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito
Produtivo Orientado – FEMPO para concessão de créditos através da AgeRio,
considerando a época de pandemia.
d) Diversas
d.1) Provisão de Pagamentos a Efetuar
Provisão de Pagamentos a Efetuar
31/12/2021 31/12/2020
Provisão Para Despesas de Pessoal
5.341
3.531
Outras Despesas Administrativas
372
38
Outros Pagamentos
66
51
Total
5.779
3.620
d.2) Provisão Para Passivos Contingentes
Provisão Passivos Contingentes
31/12/2021 31/12/2020
FGI – Honra recebida (i)
–
124
Passivos Trabalhistas (ii)
251
252
Contingências Cíveis
–
8
Provisão Honorários Sucumbenciais (iii)
321
321
Total
572
705
(i) FGI Honra Recebida
A provisão para FGI representa o valor das honras recebidas do referido fundo
garantidor para cobertura de perdas com operações de créditos.
(ii) Provisão Para Contingências
A Provisão para Contingências Trabalhistas, em 31/12/2021, foi avaliada
conforme premissas estabelecidas sobre eventuais perdas com ações judiciais
classificadas como perdas prováveis, com base na metodologia interna da
Diretoria Jurídica da AgeRio.
A título de informação, destacamos ainda, que a AgeRio configura em
processos classificados como de Perda Possível, na esfera civil, trabalhista,
fiscal e administrativa, tendo em vista o disposto na NBC TG 25 (R2). Estimase em 31/12/2021, o montante de R$ 252 mil na esfera trabalhista. Há ainda
processos fiscais que estão em análise pela Receita Federal do Brasil, que
somam um montante de R$ 901 mil em direitos creditórios.
(iii) Honorários sucumbenciais
A Agerio manteve a provisão constituída em exercício anterior, relativo a
despesa com contingência passiva, para o registro dos valores recebidos.
d.3) Credores Diversos no País
31/12/2021 31/12/2020
Repasses FUNDES (i)
6.429
4.091
Repasses FEMPO (i)
403
540
Forn. p/ serviços e material
435
408
FGI a Repassar
16
–
Supera Rio a repassar
81
–
Outros
47
288
Total
7.411
5.327
Total Diversas (d.1 + d.2 + d.3)
13.762
9.652
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NOTA 22 – PARTES RELACIONADAS
O Governo do Estado do Rio de Janeiro é o acionista majoritário da AgeRio e
a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro é o
acionista minoritário, conforme explanado na nota explicativa 14.a.
Os Juros sobre Capital Próprio, valor que engloba os dividendos mínimos
obrigatórios, no valor de R$ 15 milhões tem como principal beneficiário o
Governo do Estado do Rio de Janeiro, acionista majoritário, que tem por prática
reverter estes recursos em novos aportes ao patrimônio líquido da agência.
A remuneração com os administradores no exercício de 2021, formado pelo
Conselho de Administração, Diretoria, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria,
incluindo os respectivos encargos sociais, totalizou a importância de R$ 1.997
mil (R$ 1.878 mil no exercício de 2020).
NOTA 23 – PRESSUPOSTO DE CONTINUIDADE
A Administração da AGÊNCIA possui um grau de governança que assegura
o pressuposto da Continuidade Operacional da instituição. Esta governança
está apoiada em uma estrutura consolidada de normas e procedimentos
que, amparados em regulamentação específica do Banco Central do Brasil,
norteiam o processo de concessão e acompanhamento do crédito.
A AgeRio possui uma estrutura de governança com alçadas definidas pelo
Conselho de Administração e do ponto de vista prospectivo, realiza seu
planejamento de médio e longo prazos com base em indicadores de cenário
econômico, do mercado de crédito e em aspectos operacionais para a fixação
de suas metas de negócios.
De acordo com a base contábil de continuidade operacional, as demonstrações
contábeis da AGÊNCIA são elaboradas com base no pressuposto de que a
entidade está operando e continuará a operar em futuro previsível. Confirmamos
que não temos conhecimento de incertezas significativas relacionadas com
eventos ou condições que possam gerar dúvidas sobre a capacidade de a
Empresa continuar em operação.
NOTA 24 – IMPACTOS ECONÔMICOS
Da Pandemia - COVID 19
Desde o início da pandemia provocada pelo Corona vírus (COVID-19),
reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, em 11 de março de
2020, bem como pelo Governo Federal, a AgeRio mantém suas atividades
operacionais, observando os protocolos recomendados pelas autoridades
sanitárias. Seguindo as diretrizes do Estado do Rio de Janeiro, a partir de
agosto de 2021, os colaboradores retornaram às atividades presenciais de
forma híbrida, sendo o regime de trabalho predominantemente presencial.
O BACEN no ano de 2020 adotou iniciativas para mitigar os impactos causados
pela pandemia, como medidas facilitadoras de renegociações de operações de
crédito sem o aumento do provisionamento para créditos de liquidação duvidosa,
o que gerou reflexos no desempenho operacional no exercício de 2021.
A Administração da Agência tem monitorado os efeitos provocados pela
COVID-19 em suas operações e resultados, e envida os melhores esforços
para prover informações que espelhem a sua realidade econômica.
No exercício de 2021, observa-se o contínuo aumento em operações de créditos
de microempreendedores e empresas de pequeno e médio portes, assim
como o contínuo crescimento nas solicitações de renegociação e prorrogação
de prazos para as operações de financiamento. Foram observados também,
efeitos sobre a provisão para créditos de liquidação duvidosa e a ampliação da
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participação da AgeRio como operadora de recursos de terceiros, estratégia
destinada a fortalecer as fontes de recursos voltadas a socorrer e apoiar as
empresas e empreendedores fluminenses, ajudando-as a combater os efeitos
da pandemia do Covid-19.
No programa de Microcrédito Produtivo Orientado (MPO), no exercício de
2021, foram apoiados 1.030 negócios, que totalizaram desembolsos da ordem
de R$ 4,6 milhões, com recursos do FEMPO, fundo estadual administrado
pela Agência, e R$ 300 mil com recursos da Caixa Econômica Federal,
aproximadamente 59% superior ao desembolsado no ano anterior.
Nas operações com o Setor Privado, foram realizadas 256 operações de
crédito no ano de 2021 com pessoas jurídicas, totalizando R$ 76,7 milhões
concedidos para micro, pequenas, médias e grandes empresas. Desse
total, 135 empresas receberam financiamento por meio de recursos próprios
(representando 40,33% no valor das contratações), 111 financiamentos pelo
FUNGETUR (52,75%) e 10 empresas pelo financiamento de inovação (6,92%).
Além disso, a grande maioria desses financiamentos (73,83%) foi realizada
com crédito de até R$ 300 mil.
Os programas “Fomenta Maricá”, “Supera Mais Niterói” e “Recomeçar Paraty”
em que a Agência atua como prestadora de serviços na operacionalização de
crédito para apoio a pequenos negócios localizados nos municípios de Maricá,
Niterói e Paraty, respectivamente, com recursos oriundos dos orçamentos
municipais liberaram cerca de R$ 17,3 milhões em operações de crédito para
1.104 negócios localizados nesses municípios. As operações desses programas
geraram R$1,7 milhão em receitas para Agência no exercício de 2021. Cabe
ressaltar que as liberações com o programa “Recomeçar Paraty” se encerraram
em maio/21, sendo o fluxo de receitas atual composto apenas pelo recebimento
e repasse das parcelas recebidas dos clientes ao município de Paraty.
Adicionalmente, em maio de 2021, foi lançado o SUPERA RJ - Programa de
transferência de renda criado para diminuir o impacto econômico da pandemia
na vida dos fluminenses, e que prevê a concessão de créditos através da
AgeRio para pequenos negócios localizados em todo o Estado, nos termos da
Lei Estadual nº 9191/2021. As operações oferecem taxa de juros “zero” e são
operacionalização pelo FEMPO. Foram liberados cerca de R$ 293 milhões em
operações de crédito. As receitas de prestação de serviço geradas para Agerio
foram de R$ 14,7 milhões no exercício de 2021.
No que tange às renegociações no exercício de 2021, foram realizados
108 refinanciamentos de operações, com valor total renegociado de
aproximadamente R$ 60 milhões, sendo R$ 52,8 milhões em linhas AgeRio,
R$ 5,3 milhões da FINEP e R$ 2 milhões do FUNGETUR.
Como vem sendo amplamente divulgado, os efeitos futuros referentes
a Covid-19 ainda possuem grau de incerteza, mesmo com o panorama
de imunização mundial e desta forma, por serem de difícil mensuração,
permanecerão sendo acompanhados pela Administração da Agência, que
seguirá atenta e cuidadosa a toda e qualquer informação ou evento relacionados
ao COVID-19, com o intuito de refleti-los e/ou divulgá-los tempestivamente em
suas demonstrações financeiras.
NOTA 25 – RESULTADO LÍQUIDO CONTÁBIL x RESULTADO LÍQUIDO
RECORRENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
A seguir, apresentamos os principais eventos não recorrentes que impactaram
no Resultado Líquido dos exercícios:
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31/12/2021 31/12/2020
RESULTADO LÍQUIDO CONTÁBIL (A)
34.470
(3.342)
EVENTOS NÃO RECORRENTES (B)
14.397
(3.191)
RECEITAS
Atualização monetária PER/DCOMP
46
135
Lucro Alienação Ativos Não Financeiros Mantidos
para Venda – Recebidos
43
2
Receitas Prestação de Serviço – Supera Rio
14.707
–
DESPESAS
Estorno de provisão de despesa de contrato de
prestação de serviços (rompimento contratual
com fornecedor)
–
24
ISS Recolhido Outros Municípios (Maricá)
(2)
(18)
Perda IOF
–
(32)
Desconto Concedido - Renegociação Operação
de Crédito
–
(183)
Encargos por descumprimento de prazos/obrigações
(4)
(38)
Baixa de Imobilizado/Intangível
–
(180)
Desvalorização Ativos Não Financeiros Mantidos
para Venda – Recebidos
(394)
(2.901)
RESULTADO LÍQUIDO RECORRENTE (A-B)
21.096
(251)
NOTA 26 – EVENTOS SUBSEQUENTES
a) Alíquota CSLL
A alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL retornará ao
patamar de 20% a partir de janeiro/2022, visto que a Medida Provisória Nº
1.034, de 1º de março de 2021 elevou a mesma, no período de julho/2021 a
dezembro/2021.
b) Programa Cidade Integrada - Recursos Supera Rio
Em 19 de janeiro de 2022, foi instituído através do Decreto Nº 47.928 o
Programa Cidade Integrada, que vinculou a este o Programa Supera Rio. Em
virtude disto, em fevereiro/2022, foi recebido o montante de R$ 37,8 milhões
para concessões de crédito relativo ao programa Supera Rio, podendo estes
recursos ser utilizado em municípios em emergência/calamidade.
c) Estado de Calamidade Pública - Financiamentos Recursos FREMF
A Lei Nº 9.564, de 17 de fevereiro de 2022, permitiu a utilização dos recursos
do Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses - FREMF -,
criado pela Lei Estadual nº 4.534, de 04 de abril de 2005, para a concessão
de crédito, para recomposição de capital de giro a micro, pequenas e médias
empresas em virtude do estado de calamidade pública reconhecido pela
Portaria nº 395, de 16 de fevereiro de 2022, do Secretário Nacional de Proteção
e Defesa Civil e pelo Município de Petrópolis, por meio do Decreto nº 033,
de 15 de fevereiro de 2022, e homologado pelo Decreto nº 47.957, de 16 de
fevereiro de 2022. Estes financiamentos serão operacionalizados pela AgeRio.
Foram disponibilizados R$ 175 milhões para concessão de financiamentos no
município de Petrópolis.
d) Pandemia do COVID-19:
Ressalta-se em observância ao disposto na NBC TG 24 (R2), considerando
os efeitos da eclosão da pandemia do COVID-19 e as medidas que visaram
a implementação de todos os processos da AGERIO, não há indícios, até
o momento, de que os impactos trazidos pela pandemia prejudiquem a sua
continuidade operacional, assim como, não há indícios, até a conclusão e
autorização das Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2021, da
necessidade de ajustes sobre os saldos apresentados.
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RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA
1 INTRODUÇÃO: 1.1 Constituição e Regulamentação do Comitê de Auditoria: O Comitê de Auditoria da Agência financeiros e operacionais, em conformidade com a regulamentação pertinente. 5 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE
de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. – AgeRio foi instituído em atendimento à Lei 13.303, de 30 de junho de DAS AUDITORIAS INDEPENDENTE E INTERNA: O Comitê de Auditoria tem à sua disposição o acesso direto à
2016, ao Decreto Estadual nº 46.188, de 06 de dezembro de 2017, e à Resolução do Conselho Monetário Nacional Auditoria Interna da AGÊNCIA e aos Auditores Independentes (por meio da Auditoria Interna) para discussão de
(CMN) nº 3.198, de 27 de maio de 2004, e segue as disposições contidas no Estatuto Social da AGÊNCIA e Regimento atividades realizadas. Diante disso, foi avaliado pelo Comitê que a Auditoria Interna vem exercendo suas atribuições
Interno do colegiado. 1.2 Principais atribuições do Comitê de Auditoria: Compete ao Comitê de Auditoria assessorar com satisfatória efetividade, observando o seu Plano Anual de Atividades (PLANAT), de forma independente, contínua
o Conselho de Administração no que se refere ao exercício das suas funções de auditoria e de fiscalização, de modo e efetiva, dispondo de canais de comunicação eficazes. Quanto à Auditoria Independente, por sua vez, o Comitê
a avaliar as práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações financeiras/contábeis, as atividades de avalia de forma plenamente satisfatória o volume e a qualidade das informações fornecidas por esta, não tendo sido
auditorias interna e independente e controle interno, a eficácia do sistema de controle interno e de gerenciamento verificadas situações que pudessem prejudicar a objetividade e a independência dos auditores externos, bem como
de risco, assim como o cumprimento das recomendações formuladas pelos órgãos de controle interno e externo. a solidez e continuidade da AGÊNCIA. 6 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:
1.3 Composição: Conforme disposto no art. 35 do Estatuto Social da AGÊNCIA, o Comitê de Auditoria, com As práticas utilizadas na elaboração das Demonstrações Financeiras ocorreram em conformidade com a legislação
funcionamento de modo permanente, é composto por 3 (três) membros, eleitos e destituíveis pelo Conselho de societária aplicável e com as normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. Por fim, não foi
Administração, com mandato de 3 (três) anos, não coincidente para cada membro, permitida uma reeleição. verificada a existência de divergência entre a Administração da AGÊNCIA, os auditores independentes e este Comitê
Atualmente, o comitê é composto pelos seguintes membros: Srs. Adilson Justino Pereira Junior, Flavio Correia de Auditoria em relação às Demonstrações Financeiras apresentadas. 7 CONCLUSÕES: O Comitê de Auditoria, em
Santos e sendo presidido pelo Sr. Marcelo Fiorini. O Sr. Adilson Justino Pereira Junior exerce o primeiro mandato e
os Srs. Flavio Correia Santos e Marcelo Fiorini exercem o segundo mandato. Todos com experiência profissional e/ decorrência das avaliações fundamentadas nas informações e nos relatórios recebidos da Diretoria Executiva e das
ou formação acadêmica compatível com os respectivos cargos. 2 ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DO áreas de Controladoria, Gestão Financeira, de Riscos Corporativos, de Controle Interno, Conformidade e Programa
SEGUNDO SEMESTRE DE 2021: O Comitê de Auditoria reuniu-se 6 (seis) vezes no segundo semestre de 2021, de Integridade, da Auditoria Interna e da Auditoria Independente (referentes, dentre outros, a análise mensal do
realizando sessões de debates, análises e esclarecimentos. Essas reuniões envolveram Superintendentes, Gerentes balancete, gerenciamento de disponibilidades e de risco, gestão da carteira de crédito, execução do Plano Financeiro
Executivos e Auditor Interno. 3 RECOMENDAÇÕES APRESENTADAS: Na reunião de agosto de 2021, o Comitê Orçamentário, demonstrativo de limites operacionais), ponderadas as limitações decorrentes do escopo de suas
de Auditoria recomendou à Diretoria Executiva sobre a necessidade por se buscar mais contratações de operações atribuições, conclui que não foram identificadas situações que possam colocar em risco a continuidade da AGÊNCIA.
de crédito, com ações mais coordenadas e efetivas, de modo a diminuir a relação entre esse aumento do caixa Em assim sendo, o Comitê de Auditoria não tem nada a opor à aprovação das Demonstrações Financeiras individuais
(recursos captados) e os recursos contratados em financiamentos (repassados a clientes). Tal recomendação está e consolidadas do Conglomerado Prudencial, referentes ao exercício de 2021, com o consequente encaminhamento
sendo analisada pela administração da AgeRio. Tal recomendação foi atendida, na reunião de setembro de 2021, ao Conselho de Administração.
Rio de Janeiro, 23 de março de 2022.
a partir de esclarecimentos e comentários prestados pela Diretoria Executiva. 4 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE
COMITÊ DE AUDITORIA:
DOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO: Verifica-se que o Sistema de Controle Interno adotado pela AgeRio é
Marcelo Fiorini (Presidente)
estruturado por meio de políticas, normativos, cultura organizacional e de padrões éticos e de integridade promovidos
pela AGÊNCIA, permitindo, desse modo, a prestação de informações consistentes sobre os aspectos gerenciais,
Adilson Justino Pereira Junior (Membro) – Flavio Correia Santos (Membro).
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Aos
Srs. Acionistas e Administradores da
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão liAGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. - AGERIO
vres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
Rio de Janeiro – RJ
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
Opinião
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
Examinamos as demonstrações contábeis da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. - AGERIO, existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualque compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado,
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julrelevantes, a posição patrimonial e financeira da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. - AGERIO em gamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
Banco Central do Brasil.
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção
Base para opinião
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili- de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audipela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à AGERIO, de acordo com os princí- toria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
pios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e com as normas profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas internos da AGERIO.
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
divulgações feitas pela administração.
Outros Assuntos
As demonstrações contábeis da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. - AGERIO, para o exercício Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
findo em 31 de dezembro de 2020, foram examinadas por outros Auditores Independentes, que emitiram Relatório dos base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da AGERIO. Se concluirAuditores Independentes, em 26 de fevereiro de 2021, com opinião sem modificação.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
mos que existe incerteza relevante devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulA administração da AGERIO é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Adminis- gações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
tração.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos eventos ou condições futuras podem levar a AGERIO a não mais se manter em continuidade operacional.
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Admi- se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
nistração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações
contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma o objetivo de apresentação adequada.
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria, das constatações relevantes de auditoria e, quando eventualmente identificadas durante nossos
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
trabalhos, as deficiências significativas nos controles internos.
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas recom as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do levantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
salvaguardas.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Agên- São Paulo, 09 de março de 2022.
cia de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. - AGERIO, continuar operando, divulgando, quando aplicável, os SACHO - AUDITORES INDEPENDENTES
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra- CRC - 2SP 017.676/O-8
ções contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Instituição ou cessar suas operações, ou não tenha
CNAI PJ - 000155
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. - AGERIO são aqueles HUGO FRANCISCO SACHO
CRC - 1SP 124.067/O-1
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
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