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Brasil é 3º país 
a mais contratar 
termelétricas

Na contramão do discurso 
ambiental, o mundo vive expan-
são das termelétricas a gás, in-
forma relatório do Monitor Glo-
bal de Energia (Global Energy 
Monitor, GEM) divulgado nes-
ta terça-feira (22). Somados, os 
projetos em construção e pré-
-construção em todo o planeta 
terão 615 GW de capacidade de 
geração de energia em um total 
de investimentos de quase US$ 
509 bilhões.

Vietnã, China e Brasil são os 
países líderes, respondendo por 
quase 32% da expansão mundial 
das térmicas a gás.

Para o Brasil, é um sinal eco-
nômico preocupante: a energia 
elétrica ficará ainda mais cara no 
futuro quando essas termelétricas 
estiverem em operação. Mais de 
90% do GNL usado nas usinas 
brasileiras é importado dos EUA.

“A Europa e os Estados Uni-
dos estão expandindo seus mer-
cados e operações de gás, ape-
sar das promessas políticas de 
redução de emissões”, afirma 
Julie Joly, diretora de Programas 
de Petróleo e Gás do GEM. Se-
gundo o relatório, o crescimento 
das termelétricas no Brasil é de 
350% e está diretamente relacio-
nado a duas mudanças recentes 
na legislação: a Nova Lei do Gás 
(Lei 14134/2021) e mecanismo 
de favorecimento ao setor de 
gás na política de privatização 
da Eletrobras.

O documento lembra que o 
Brasil se comprometeu interna-
cionalmente a zerar suas emissões 
até 2050 e assinou um acordo na 
COP26 para reduzir as emissões 
de gás metano.

Commodities sobem em 12 dias de 
março mais que fevereiro inteiro

Desemprego e inflação devem 
acompanhar brasileiros em 2022

Os aumentos nos preços 
dos alimentos, bebidas 
e produtos de higiene e 

limpeza estão esvaziando os carri-
nhos de supermercados. Segundo 
levantamento da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT), a com-
binação de preços altos e salários 
sem aumento real levou as famílias 
brasileiras a reduzirem em 5,6% o 
número de produtos de uma cesta 
de compras com 120 categorias, 
em 2021. E ainda assim aumenta-
ram os gastos em 8,6%, em rela-
ção a 2020, segundo pesquisa da 

consultoria global Kantar.
A coordenadora da pesquisa de 

preços da cesta básica do Dieese, 
Patrícia Costa, prevê uma piora 
nesse quadro econômico com a 
guerra entre Rússia e Ucrânia, im-
pactando ainda mais nos preços 
dos alimentos, embora o consu-
midor brasileiro já sentisse o peso, 
por causa dos custos da energia, 
dos combustíveis e das tarifas das 
empresas.

“O cenário é preocupante. A 
gente tem de lidar com o tal ‘mer-
cado futuro’ que ao sentir que os 

preços de commodities como o 
trigo, por exemplo, vão aumentar 
por algum fator, já reajusta sem 
antes mesmo de pagar mais caro 
pelo produto”, explica Patrícia.

Os reajustes nesses produtos já 
foram sentidos nos 12 primeiros 
dias de março, superando o mês 
de fevereiro inteiro. A farinha de 
trigo ficou, em média, 4,46% mais 
cara, o preço do macarrão com 
ovos subiu 4,24%, o de biscoitos, 
2,62% e o do óleo de soja, 5,79%, 
de acordo com o levantamento 
feito pela startup Varejo 360.

Alta de juros adia investimentos e reduz emprego

A economia brasileira, que 
vem em marcha lenta nos 
últimos 7 anos, não dá si-

nais animadores. “A economia tem 
um cenário desafiador este ano, re-
crudescido pela guerra na Ucrânia, 
pela insistência da pandemia e, no 
Brasil, pela indecisão política em 
ano eleitoral, fatores que ampliam 
desemprego, inflação e índices de 
pobreza.” A avaliação é do econo-
mista Luciano Simões, professor 
da Esamc Santos.

Segundo Simões, a alta do pe-
tróleo e do trigo em poucos dias 
provoca na economia brasileira re-
flexos de longa duração. Ele avalia 
que há poucas chances de o de-
semprego no país cair até dezem-
bro, a inflação vai chegar de vários 
lados e, com tudo isso, fica difícil 
pensar no PIB positivo para este 
ano.

Dados internacionais revelam 
que Rússia e Ucrânia respondem 
por cerca de 1/3 das exportações 
de trigo no mundo.

O economista apontou que a 
alta do petróleo interfere em toda 
a cadeia produtiva, aumentando 
os custos e gerando inflação. Ele 
acrescentou que o dólar também 
subiu com a crise, assim como tri-
go, que estava em US$ 898 em 23 
de fevereiro e chegou a US$ 1.362 
no dia 7 de março, valorização 
de 51%. Simões comentou que o 
Brasil importa da região 60% do 
trigo consumido no país, o que 
trará fortes impactos para cadeia 
produtiva. 

O mesmo vai ocorrer com os 
produtos agrícolas, já que o Brasil 
importa 34% dos fertilizantes da 
Rússia e, com eventual desabas-
tecimento, a feira ficará mais cara. 

“Com todos esses efeitos, a nossa 
inflação, que vinha de 10% do ano 
passado, poderá chegar a 6% em 
dezembro, isso porque o governo 
vem combatendo-a com a alta dos 
juros, que poderá chegar a dezem-
bro a 12%. Temos discutido esses 
números nas nossas aulas na Esa-
mc para avaliarmos o cenário eco-
nômico do país”, afirmou Simões.

O economista lembrou que 
mesmo a queda da inflação tem 
custo para a sociedade, porque a 
redução dos preços pode ser resul-
tado de vendas fracas, o que cau-
sa demissão. “Logo, o desempre-
go no Brasil poderá aumentar no 
próximo semestre e, com o juro 
mais caro, dificilmente atrairemos 
empreendedores a abrir novos ne-
gócios, pois com a Selic em 12%, 
fazer um financiamento fica caro 
para o empresário”, afirmou.

Rússia só 
aceitará rublos 
por gás, e  
moeda sobe

A Rússia rejeitará dólares ou 
euros e aceitará apenas rublos por 
seu gás natural fornecido a “países 
hostis”, incluindo os membros da 
União Europeia (UE) e os Esta-
dos Unidos, disse o presidente 
Vladimir Putin nesta quarta-feira.

Nas últimas semanas, alguns 
países ocidentais tomaram “de-
cisões ilegítimas” para congelar 
ativos russos, prejudicando assim 
a confiabilidade de suas moedas, 
disse Putin em uma reunião com 
membros do governo por meio 
de videoconferência.

Putin prometeu que a Rús-
sia, no entanto, continuará for-
necendo gás de acordo com os 
volumes e preços dos contratos 
existentes. “As mudanças afe-
tarão apenas a moeda de paga-
mento”, disse o presidente rus-
so, de acordo com a agência de 
notícias Xinhua.

Putin instruiu o Banco Central 
para determinar os procedimentos 
para realização de operações com a 
Europa em rublos em uma sema-
na. Neste cenário, a moeda russa já 
apresentou sinais de recuperação 
em relação ao dólar. A moeda nor-
te-americana caiu abaixo de 100 
rublos durante o pregão na Bolsa 
de Moscou. O preço do gás natural 
na Europa subiu para quase US$ 
1.350 por mil metros cúbicos após 
as instruções de Putin.

EUA: que valor 
do combustível 
deflagrará 
recessão?

Os Estados Unidos podem 
entrar em recessão se o rápido 
aumento dos preços do petróleo 
atingir um ponto crucial, alertaram 
economistas. Bernard Baumohl, 
economista-chefe global do The 
Economic Outlook Group, disse 
à agência de notícias Xinhua que 
se os preços da gasolina nos EUA 
atingirem US$ 4,75 por galão em 
nível nacional, esse é o ponto em 
que os Estados Unidos verão uma 
mudança no comportamento do 
consumidor – como americanos 
cortando significativamente suas 
viagens aéreas e de automóveis.

Isso pode aumentar as chances 
de uma recessão, disse Baumohl, 
que foi classificado pelo The Wall 
Street Journal em 2019 como a pre-
visão econômica mais precisa do 
ano anterior.

Arquivo/ABr
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O que a tragédia de Petrópolis  
nos ensina sobre sustentabilidade

Crise 
energética
Por Mauro Loeffler

Ouvi de um amigo, há algum tem-
po, a afirmação de que existem 
três grandes negócios no mundo: 

armas, remédio e energia. A nós interessa 
esta última, mas, se nos detivermos a ob-
servar os movimentos mundiais nos últi-
mos dois anos, ficamos com a sensação de 
que a afirmação procede.

O mercado de energia mundial é muito 
sensível, rege-se pela procura e pela oferta e 
intervenção na produção de petróleo, com 
aumento ou redução na produção deste. E, 
embora os esforços no sentido de se optar 
por energias não suscetíveis ao “humor” 
dos produtores e exportadores mundiais, o 
petróleo continua sendo a principal fonte 
de energia no mundo.

No entanto, as crises expõem as fragi-
lidades dos sistemas utilizados pelas po-
líticas de governo, mais preocupadas em 
“apagar incêndio” do que planejar um fu-
turo energético, visto que deixam de ofe-
recer à sociedade segurança, perenidade e 
modicidade tarifária.

Há dois anos, os países produtores de 
petróleo sofreram com a queda do consu-
mo deste combustível em razão da pande-
mia. Hoje, em razão da invasão à Ucrânia, 
as sanções Ocidentais impostas à Rússia 
fazem os preços do petróleo, gás, insumos 
agrícolas e, por via transversa, energia elé-
trica aumentarem.

E a energia elétrica com isso? Leva-se em 
consideração que a energia elétrica oriunda 
de Itaipu tem preço fixado em dólares nor-
te-americanos, portanto afeto às variações 
cambiais. Além disso, que a energia elétrica 
destinada às regiões isoladas, a exemplo de, 
Manaus, é produzida a partir de gás, e a redu-
ção recente dos reservatórios das usinas hi-
drelétricas contribuem às oscilações de preço 
da energia no mercado interno. Some-se a 
isso as perdas técnicas e não técnicas de ener-
gia. No entanto, a pressão exercida sobre os 
preços da energia não encontra maior parti-
cipação do que a tributação, que incide sobre 
todos esses excertos.

Os excessos tributários sobre energia 
elétrica foram iniciados, no início da déca-
da de 1960, com a incidência do imposto 
único e o empréstimo à Eletrobras. Este 
empréstimo chegou a alíquota de 32%, 
além do imposto único. Hoje, são os es-
tados que praticam alíquotas de ICMS de 
até 32% sobre energia elétrica, as quais fo-
ram julgadas inconstitucionais pelo STF, 
no Tema 745, quando os estados adotam 
a seletividade. A decisão, que engloba as 
telecomunicações, decorre do fato de que 
se trata de um bem essencial à vida, o que 
inviabiliza a cobrança de “alíquota superior 
àquela que onera as operações em geral”.

Nesse particular, somos pela aplicação de 
alíquota igual à aplicada aos produtos da ces-
ta básica, porque não se trata de bem de luxo 
ou supérfluo. A energia elétrica, telecomuni-
cações e os combustíveis são essenciais para 
a vida e, se considerarmos apenas a energia 
elétrica, 2/3 da humanidade pereceria se ela 
deixasse de existir. Portanto, para a vida mo-
derna, a energia elétrica é tão essencial como 
a água e o ar que se respira.

Mauro Loeffler é advogado.

Por Alexandre Motta

O Brasil precisa se livrar das amar-
ras que o impedem ao longo das 
últimas décadas de avançar rumo 

a um novo patamar de desenvolvimento, 
mobilizando o país em torno dos valores, 
crenças, ideais e práticas de gestão que as-
segurem a adoção de forma perene de um 
modelo de desenvolvimento sustentável 
que se baseia em quatro pilares fundamen-
tais e indissociáveis: crescimento econômi-
co inclusivo; redução da pobreza e das de-
sigualdades sociais; preservação ambiental e 
uso racional de recursos naturais; e qualida-
de e efetividade das instituições públicas e 
privadas.

Para operar essa transformação e evitar 
o caos social futuro, o tema da sustentabi-
lidade precisa fazer parte do cotidiano das 
pessoas, além de guiar os gestores públicos 
no processo de formulação das políticas 
implementadas em nossas cidades. O tema 
da sustentabilidade urbana, especialmente 
em países tão desiguais como o Brasil, deve 
ser uma prioridade.

O Brasil na verdade requer um novo pro-
jeto de país, que coloque nossas cidades e a 
qualidade de vida das pessoas como priori-
dade. E isso só é possível se esse modelo de 
desenvolvimento sustentável se tornar uma 
diretriz inegociável para orientar de forma 
pragmática as políticas públicas que afetam 
a vida diária de milhões de brasileiros.

O que significa essa transformação de 
nossas cidades? O que devemos aprender, 
definitivamente, com tragédias que levam a 
vida de centenas de pessoas como a ocorri-
da em Petrópolis?

O melhor caminho que temos hoje para 
nos guiar são os objetivos e metas da Agen-
da 2030 da ONU, os chamados Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
que se forem usados como orientadores 
para guiar o processo de formulação das 
futuras políticas públicas nos três níveis de 
governo representarão um avanço extraor-
dinário, baseado no princípio de que nin-
guém deve ficar para trás.

É um símbolo do atraso e da falta de en-
tendimento dos desafios que enfrentamos 
para continuar guiando a formulação de po-
líticas públicas dando prioridade a indica-
dores econômicos. O crescimento do PIB 
ou da renda per capita passam a ter pouco 
sentido se não estiverem associados a um 
amplo conjunto de indicadores capazes de 
medir o grau de sustentabilidade das cida-
des em que vivemos.

Estamos vivendo a chamada “década da 
ação”. Temos menos de 10 anos pela frente 
para alcançar os ODS e suas metas. E os 
desafios que temos pela frente são enor-
mes, para as nações, cidades e comunidades 
em geral, especialmente para países com o 
Brasil, repleto de desigualdades regionais e 
intrarregionais.

O conceito de desenvolvimento susten-
tável como aquele que permite que as ne-
cessidades presentes sejam satisfeitas sem 
comprometer a capacidade das futuras 
gerações de satisfazer as suas coloca em 
questão os impactos e consequências socio-
ambientais que o modelo ainda vigente de 
desenvolvimento econômico tem imposto 
sobre as sociedades em geral. E isso está na 
raiz de muitos dos desastres naturais e suas 

consequências que afetam os espaços urba-
nos, como em Petrópolis.

Por sua vez, a discussão da Agenda 2030 
requer o envolvimento e a participação 
efetiva da sociedade civil organizada para 
mudar essa lógica puramente desenvolvi-
mentista para um novo paradigma onde as 
pessoas são colocadas no centro, envolven-
do também o setor empresarial, de tal for-
ma que a formulação de suas estratégias de 
negócios se pautem por uma consciência de 
sua responsabilidade social corporativa.

Discutir a estratégia de desenvolvimento 
do estado a longo prazo, com destaque pa-
ra o horizonte desses próximos dez anos, 
tendo como pano de fundo o debate sobre 
as ações, projetos e iniciativas públicas e 
privadas que enderecem soluções para os 
desafios da Agenda 2030, é uma prioridade, 
sendo um fio condutor ambicioso colocar 
os ODS, suas metas e indicadores, como os 
elementos que devem guiar o planejamento 
e a gestão pública, as decisões das empresas 
privadas, as iniciativas das entidades da so-
ciedade civil organizada e as ações cotidia-
nas de cada um dos habitantes do ERJ.

O tripé da sustentabilidade exige que o 
equilíbrio entre os pilares ambiental, eco-
nômico e social seja alcançado pela atuação 
conjunta e coordenada entre os diversos 
atores sociais, contribuindo para potencia-
lizar as articulações necessárias para alavan-
car soluções para os desafios do desenvol-
vimento sustentável do Estado do Rio de 
Janeiro.

Como Petrópolis pode servir de referên-
cia para a construção de uma nova agenda 
urbana no ERJ? Em primeiro lugar, é ne-
cessário em entendimento coletivo de que a 
sustentabilidade urbana não é um tema abs-
trato, acadêmico e distante. É um assunto 
do dia a dia de cada um de nós. Discutir co-
mo fazer para tornar o ERJ mais sustentá-
vel é um exercício de cidadania participativa 
que todos nós precisamos fazer diariamen-
te. Tudo o que fazemos afeta a sustentabili-
dade de nossas cidades: o que consumimos, 
o uso de água e energia, o descarte do lixo, 
como nos movemos pela cidade e muito 
mais.

E talvez Petrópolis pudesse servir de 
laboratório para a implementação de 
uma série de iniciativas transformado-
ras que contribuiriam para tornar a ci-
dade um modelo de desenvolvimento 
sustentável para o ERJ e para o Brasil, 
definindo uma lista não exaustiva de te-
mas prioritários, inspirados nos ODS da 
Agenda 2030, que norteariam a formula-
ção de políticas públicas essenciais para 
o avanço da cidade.

1 – Acabar com os bolsões de pobreza, 
miséria e fome. Implementar sistemas de 
proteção social que reduzam a vulnerabi-
lidade de segmentos desprotegidos da po-
pulação e garantam direitos iguais a todos, 
especialmente o acesso a serviços básicos 
necessários para uma vida digna.

2 – Assegurar uma vida saudável e pro-
mover o bem-estar de todos. Prover os ser-
viços de atenção básica à saúde da popula-
ção em todos os bairros, além de melhorar e 
fazer funcionar a estrutura de atendimento 
hospitalar, realizando um choque de gestão 
em todas as unidades públicas.

3 – Assegurar educação inclusiva e de 
qualidade para todos. Garantir vagas para 

todas as crianças e jovens na rede pública 
de ensino ou em parceria com a iniciativa 
privada, assegurando que ninguém fique de 
fora, que ninguém fique para trás.

4 – Garantir disponibilidade de água e 
saneamento para todos. Firmar as parcerias 
necessárias para levar água de qualidade e 
esgotamento sanitário para 100% da popu-
lação, sem exceção, contribuindo indireta-
mente para melhorar os índices de poluição 
dos rios e córregos.

5 – Recuperar e proteger os principais 
ecossistemas naturais da cidade. Fazer com 
que a Mata Atlântica remanescente, os par-
ques da cidade, as áreas de proteção am-
biental e as encostas sejam recuperados e 
preservados, e transformem-se em habitats 
seguros para a fauna e flora existente.

6 – Promover o crescimento econômico 
sustentado e inclusivo. Estimular os setores 
da economia intensivos em mão de obra em 
paralelo com o incentivo à inovação tecno-
lógica, transformando a cidade em um cen-
tro gerador de empregos de qualidade e em 
um polo de empreendedorismo.

7 – Melhorar a infraestrutura urbana e de 
mobilidade. Realizar obras que valorizem o 
bem-estar das pessoas, integrando os dife-
rentes modais de transporte, desocupando 
áreas de risco, fiscalizando o uso e a ocupa-
ção do solo, ordenando a cidade e aumen-
tando a resiliência a desastres naturais.

8 – Reduzir a desigualdade social. Pro-
mover, em parceria com a iniciativa privada, 
um processo amplo e contínuo de forma-
ção, capacitação e qualificação de mão de 
obra, para que as pessoas e a cidade estejam 
prontas para enfrentar os desafios da nova 
economia.

9 – Melhorar a estrutura de governança. 
Fazer com que os instrumentos de plane-
jamento e gestão das políticas públicas de-
finam objetivos, metas e indicadores clara-
mente vinculados aos ODS, permitindo o 
monitoramento das ações e a verificação da 
melhoria das condições de vida na cidade.

10 – Estimular a participação e mobili-
zação popular. Criar mecanismos de gestão 
que permitam a participação popular na 
formulação de políticas públicas, nos pro-
cessos de tomada de decisão e na fiscaliza-
ção da alocação de recursos do orçamento.

A criação de um Observatório dos ODS 
no ERJ que permita o acompanhamento 
sistemático dos avanços do estado em dire-
ção a esse modelo de desenvolvimento sus-
tentável pode representar um grande ganho 
para o cidadão do estado do Rio. Esse é um 
instrumento cada vez mais utilizado nas ci-
dades brasileiras para medir os benefícios 
e custos sociais, ambientais e econômicos 
associados às políticas públicas, subsidiar a 
sua formulação e dar transparência à socie-
dade.

Todo cidadão precisa lutar pela causa da 
sustentabilidade urbana, por uma cidade em 
que haja oportunidades para que todos os 
seus habitantes experimentem uma elevada 
qualidade de vida, sem comprometer a ca-
pacidade de seus filhos e netos de terem a 
mesma possibilidade no futuro. Uma cidade 
sustentável precisa ser uma cidade para to-
dos hoje e amanhã!

Alexandre Motta é doutorando em Sustentabilidade Social e 
Desenvolvimento e professor da Escola de Gestão e Políticas 

Públicas da Fundação Ceperj.
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SAF: futebol atrai  
mais investidores

Esta coluna perguntou ao empresário Léo Rabello 
se investir em uma Sociedade Anônima de Futebol 

(SAF) era um bom negócio. “É um excelente negócio 
para o investidor”, respondeu sem pestanejar, acrescen-
tando que é a salvação para os clubes brasileiros, atola-
dos em dívidas.

Rabello é empresário das antigas, primeiro agente 
cadastrado pela Fifa no Brasil. Ele acaba de ser anuncia-
do como novo sócio da RJ Capital Group. Após deixar 
a XP, o RJ Investimentos, escritório de agentes autô-
nomos, migrou para o banco modalmais. Em 4 meses, 
alcançou R$ 2 bilhões em investimentos na carteira.

RJ e modalmais buscaram uma atuação diferente no 
mercado de futebol: para não repetir erros de outros 
investidores, firmam primeiro um acordo de confiden-
cialidade; só depois que a negociação progredir é que os 
negócios serão anunciados. Eduardo Vasconcelos, Head 
de Expansão da RJ Investimentos, afirma que há “3 ou 4 
clubes” com negociações em andamento.

Rabello acrescenta que o interesse dos clubes, de for-
ma geral, é grande. Ele conta que participou da Lei da 
SAF, após uma conversa que teve com o então presiden-
te da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A Lei deu a 
segurança jurídica aos investidores, completa.

Aos clubes, cabe saber avaliar seus ativos e passivos 
e defender interesses de associados e torcedores. Afinal, 
times melhores alcançam bons resultados, que implicam 
premiações mais gordas, vendas de produtos e títulos 
de sócio-torcedor. Receita maior, em resumo, o que, no 
final das contas, é o interesse do investidor.

A conta

Felipe Sichel, recém-promovido a economista-chefe 
do Banco Modal, avalia que a inflação e o dólar mais 
barato deixam a situação fiscal do Brasil mais tranquila 
este ano. A inflação, lembra, funciona como um impos-
to, o que, em um primeiro momento, beneficia os gover-
nos. Mesmo com os juros em alta, a relação dívida/PIB 
(tudo que o país produz) deve cair um pouco.

O problema, alerta Sichel, é que a conta virá nos anos 
seguintes.

Bolso forrado

O empresário bolsonarista Luciano Hang, que acaba 
de receber R$ 800 milhões em dividendos de suas em-
presas, planeja lançar em abril captação de R$ 500 mi-
lhões em certificados de recebíveis imobiliários (CRI) 
lastreados em créditos imobiliários da Havan S/A.

Rápidas

A Associação Comercial do Rio de Janeiro receberá a 
empresária Luiza Helena Trajano, presidente do Con-
selho de Administração do Magazine Luiza, dia 30, às 
18h, no Hotel Fairmont, em Copacabana. A lotação já 
está esgotada *** Neste sábado, a partir das 20h, Prislla 
Dj se apresenta no restaurante japonês ZouZou, no Ca-
sashopping, na Barra da Tijuca (RJ) *** Colégio Naval 
abriu inscrições, até 24 de abril, para 129 vagas de nível 
fundamental em ingressonamarinha.mar.mil.br *** 
O fundador da banca de direito empresarial LP Law, 
Alessander Lopes Pinto, palestra sobre o uso de novas 
tecnologias na atividade marítima e portuária mundial, 
nesta quinta, no simpósio do Instituto Ibero Americano 
de Direito Marítimo (IIDM), em Lima, Peru *** O 2º 
vice-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros 
(IAB), Sydney Sanches, será o próximo presidente da 
Casa no triênio 2022/2025.
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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 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).

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).

Merck Sharp & Dohme Saúde Animal Ltda.
CNPJ/ME nº 07.954.091/0001-43 - NIRE 35.220.585.961

Instrumento Particular da 45º e Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo: Intervet Holding B.V., sociedade organizada e 
existente de acordo com as leis da Holanda, com sede em Wim de Kõrverstraat 35, 5831 ANBoxmeer, 
Holanda, CNPJ/ME nº 07.977.568/0001-06, neste ato representada por seu procurador, Sr. Delair 
Angel o Bolis, RG nº 37.469.372-9 SSP/SP, CPF/ME nº 812.150.029-04, residente em São Paulo/
SP, com escritório na Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 296, Torre Z, 9º Andar; Vetrex B.V., socie-
dade organizada e existente de acordo com as leis da Holanda, com sede em Wim de Kõrverstraat 
35, 5831 ANBoxmeer, Holanda, CNPJ/ME nº 13.587.496/0001-93, neste ato representada por seu 
procurador, Sr. Delair Angelo Bolis, acima qualificado; e Zoõpharm B.V., sociedade organizada e 
existente de acordo com as leis da Holanda, com sede emWim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, 
Holanda, CNPJ/ME nº 13.642.877/0001-28, neste ato representada por seu procurador, Sr. Delair 
Angelo Bolis, acima qualificado; únicas sócias da sociedade empresária limitada denominada Merck 
Sharp & Dohme Saúde Animal Ltda., com sede em Cruzeiro/SP, Rua Coronel Bento Soares, 530, 
parte, sala “Gerência de Planta”, ltagaçaba, CNPJ/ME nº 07.954.091/0001-43 e com seus atos cons-
titutivos arquivados na JUCESP sob NIRE 35.220.585.961 em sessão de 23/03/2006 (“Sociedade”), 
decidem, de comum acordo, os seguintes termos e condições: I. As sócias da Sociedade, decidem 
por unanimidade: (a) Aprovar as condições para a incorporação estabelecida no Protocolo e Justi-
ficação da Incorporação (“Anexo I”), firmado em 01/03/2022 entre os diretores da Sociedade e os 
diretores da Vallée S.A., localizada em Montes Claros/MG, na Avenida Comendador Antônio Loureiro 
Ramos, nº 1.500, Distrito Industrial, CNPJ/ME nº 20.557.161/0001-98 e com seus atos constitutivos 
arquivados na JUCEMG sob NIRE 31.300.045.391 (“Incorporada”); (b) Ratificar a nomeação da Pri-
cewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda., sociedade de profissionais estabelecida 
em São Paulo/SP, na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.400, 9º, 10º, 13º, 14º, 15º, 16º e 17º andares, 
Torre Torino, Água Branca, CNPJ/ME nº 61.562.112/0001-20, registrada originalmente no CRC/SP 
nº 2SP000160/O-5, com seu Contrato Social de constituição registrado no 4º Cartório de Registro 
de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo/SP, em 17/09/1956, e alterações 
posteriores registradas no 2º Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurí-
dica de São Paulo/SP, estando a última delas, datada de 01/01/2022 em fase de registro perante o 
mesmo 2º Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo/
SP, representada pelo seu sócio infra-assinado, Sr. Renato Barbosa Postal, RG nº 17.986.316, CPF 
nº 137.941.898-41 e no CRC/SP nº 1SP187382/O-0, residente em São Paulo/SP com endereço na 
Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.400, 9º, 10º, 13º, 14º, 15º, 16º e 17º andares, Torre Torino, Água 
Branca (“Avaliadora”) para a elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Incorpo-
rada à valor contábil (“Laudo de Avaliação”); (c) Aprovar o Laudo de Avaliação (“Anexo II”), que foi 
elaborado com base no balanço patrimonial a Incorporada, datado de 25/02/2022, o qual segue em 
anexo ao referido Laudo de Avaliação; e d) Aprovar a incorporação da Incorporada pela Socieda-
de. II. O capital social da Incorporada é atualmente totalmente subscrito e integralizado, em moeda 
corrente nacional, é de R$ 724.303.346,61, dividido em 1.383.802.018 ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal totalmente detido pela Sociedade. III. O valor contábil do patrimônio líquido da 
Incorporada, calculado com base na data de 31/01/2022, totaliza o montante de R$ 450.417.270,30, 
conforme balanço patrimonial elaborado pela Incorporada e confirmado pela empresa especializa-
da acima mencionada através do Laudo de Avaliação. IV. Em razão da aprovação da incorporação 
da Incorporada pela Sociedade, nos termos do Protocolo e Justificação, a Sociedade não terá seu 
capital social aumentado, uma vez que a Sociedade é detentora da totalidade do capital social da 
Incorporada, conforme disposto no § 12 do artigo 226 da Lei das Sociedades Por Ações. V. As sócias 
ainda decidem que as filiais da Incorporada serão encerradas em decorrência da incorporação, sendo 
que as filiais são as seguintes: (a) filial localizada em Vinhedo/SP, na Rua Edgar Marchiori, 255, setor 
Vallée, CNPJ/ME nº 20.557.161/0003-50; (b) filial localizada em Uberlândia/MG, na Rodovia BR-497, 
s/n, Km 1 480-A, Galpão 12, Jardim Europa, CNPJ/ME nº 20.557.161/0004-30; (c) filial localizada em 
São Paulo/SP na Avenida Doutor Chucri Zaidan, 296, 12º andar, sala 12-126, Vila Cordeiro, CNPJ/ME 
nº 20.557.161/0008-64; (d) filial em Cuiabá/MT, na Avenida Ayrton Senna da Silva, 1155, setor Vallée 
(antiga BR 364 - Km 10), Jardim lndustriário, CNPJ/ME nº 20.557.161/0010-89; e (e) filial em Montes 
Claros/MG, na Avenida Heribaldo Moreira, 650, Distrito Industrial, CNPJ/ME nº 20.557.161/0012-40. 
VI. De acordo com o artigo 1.116 da Lei 10.406, de 10/01/2002, a Sociedade passa a ser a suces-
sora universal da Incorporada, comprometendo-se, assim, com todos os bens, direitos e obrigações 
dela. VII. Todas as operações da Incorporada, assim como seus bens, direitos e obrigações, serão 
transferidos à Sociedade sem qualquer interrupção. A Sociedade será a responsável perante todas as 
operações, transações e obrigações da Incorporada efetuadas entre o período de 31/01/2022 até a 
data do evento da incorporação no dia 01/03/2022. VIII. Nos termos do artigo 1.118 da Lei 10.406, de 
10/01/2002, as sócias da Sociedade declaram extinta a Incorporada e autorizam os administradores 
da Sociedade a tomar todas as medidas necessárias e cabíveis para a implementação da incorpora-
ção, inclusive o registro dos atos e documentos societários com as respectivas autoridades públicas, 
bem como publicar o extrato da incorporação, nos termos da lei, além de notificar quaisquer autorida-
des competentes acerca da incorporação. IX. Por fim, ficam ratificadas todas as cláusulas do contrato 
social da Sociedade.E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este presente 
instrumento particular em 3 vias de igual teor e forma. Cruzeiro, 01/03/2022. Intervet Holding B.V. 
p.p. Delair Angelo Bolis, Vetrex B.V. p.p. Delair Angelo Bolis, Zoõpharm B.V. p.p. Delair Angelo Bolis. 
JUCESP nº 145.172/22-3 em 17/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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.

Água: Contaminação 
dificulta o acesso no Brasil
Substâncias químicas e radioativas além dos limites pela OMS”

O Brasil, por ter 
as maiores re-
servas hídricas 

do planeta, parece ainda 
não ter a dimensão da re-
levância geopolítica que o 
acesso ao recurso tem e te-
rá no futuro, diante de um 
quadro de agravamento 
das condições socioeco-
nômicas advindas das mu-
danças climáticas. O aler-
ta foi dado pelo senador 
Jaques Wagner (PT-BA), 
presidente da Comissão 
de Meio Ambiente (CMA) 
que, em audiência pública 
nesta quarta-feira, debateu 
como melhor gerir a água, 
especialmente em um ce-
nário que pode ser de es-
cassez crônica no mundo 
nos próximos anos. O par-
lamentar chamou a aten-
ção para o fato de que a 
contaminação da água no 
Brasil dificulta o acesso.

Ao abordar a importância 
do Dia Mundial da Água, o 
senador destacou que “o 
painel da ONU sobre mu-
danças climáticas, IPCC 
(Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas, 
em inglês), alerta que esses 
fenômenos têm reduzido 
a segurança hídrica e ali-
mentar de populações no 
mundo todo. Hoje, metade 
da população mundial sofre 
de grave escassez de água 
por ao menos uma parte do 
ano, devido a fatores climá-
ticos e não climáticos. A in-
segurança alimentar aguda e 
ocorrências de inundações e 
secas aumentaram na África 
e nas Américas Central e do 
Sul”.

“Entre setembro de 2020 
e março de 2021, o volume 
de água que chegou às hi-

drelétricas foi o menor em 
91 anos. A Fiocruz e a Uni-
versidade Federal do Oeste 
do Paraná (Unioeste) ainda 
provaram, com base em 
dados da Bacia do Tapajós, 
que 75% da população da 
região têm taxas de conta-
minantes acima do reco-
mendado pela OMS [Orga-
nização Mundial da Saúde], 
devido ao garimpo ilegal. 
Outras pesquisas revelam 
que 763 cidades, entre 2018 
e 2020, apontaram que a 
água saída da torneira nes-
tas cidades apresentavam 
substâncias químicas e ra-
dioativas acima dos limites 
recomendados pela OMS”, 
apontou.

Devido a este quadro 
preocupante também no 
Brasil, Jaques Wagner de-
fende, entre outras ações, 
que a educação ambiental 
seja transformada em ma-
téria específica em todo o 
ensino brasileiro. “A edu-
cação ambiental devia ser 
curricular. A maior parte 
da população brasileira 
ainda não tem noção das 
consequências do aqueci-
mento global e seus im-
pactos, inclusive no poten-
cial risco do surgimento 
de novas pandemias. Se-
tenta por cento das pande-
mias advém de zoonoses, 
da quebra do equilíbrio 
da natureza”, concluiu o 
senador, exemplificando 
com o próprio caso da co-
vid-19.

Novas pandemias

Segundo a Agência Se-
nado, o teólogo e escritor 
Leonardo Boff, que tem 
décadas de atuação am-

bientalista, também parti-
cipou da audiência. Com 
base em dados científicos, 
ele alertou que o plane-
ta pode sofrer pandemias 
ainda piores que a co-
vid-19 devido a desequi-
líbrios climáticos. “Gran-
des cientistas como David 
Quammen, que previu 
o ebola e o coronavírus, 
afirma claramente que se 
não mudarmos nossa rela-
ção com a Terra até 2030, 
virá uma gama de vírus le-
tais e eventualmente virá 
‘the next big one’, o gran-
de, aquele que não podere-
mos combater e a que não 
seremos imunes. Não ha-
verá vacinas, antibióticos 
e poderá haver uma dizi-
mação da raça humana. 
Poderemos criar oásis de 
salvação, mas grande parte 
da humanidade pode desa-
parecer”. advertiu.

Para Boff, o grande di-
lema da humanidade, espe-
cialmente do Brasil, é se ela 
irá tratar a água como um 
bem social ou uma merca-
doria.

“A água é fonte de vida 
ou lucros? É mercadoria 
ou um bem natural, in-
substituível? A água deve 
ser privatizada? O Brasil 
tem sido alvo das maiores 
empresas privadas desse 
setor, inclusive dos fundos 
ligados a George Soros, à 
Coca Cola e a grandes em-
presas norte-americanas, 
alemãs e francesas”, res-
saltou Boff.

O teólogo ainda apon-
tou que outro problema 
do Brasil é o alto desperdí-
cio. “O Brasil é a potência 
das águas. Treze por cen-
to de toda a água potável 

do mundo está no nosso 
país. Mas aqui é também 
desigualmente distribuída: 
70% na Amazônia, 15% 
no Centro-Oeste, 6% no 
Sul e Sudeste e 3% no 
Nordeste. Mas 40% da 
água tratada no Brasil é 
desperdiçada — ressaltou.

Agravamento

O diretor-interino da 
Agência Nacional de Águas 
(ANA), Rogerio Menescal, 
garantiu que a ANA atua 
com base em quadros de 
agravamento das condições 
climáticas para os próximos 
anos. “Nosso planejamen-
to nesta área é baseado no 
IPCC, levando em conta o 
aumento em inundações 
e secas. Nossos cenários 
indicam a diminuição de 
disponibilidade hídrica nas 
regiões Nordeste e Norte, e 
aumento de inundações na 
região Sul. Ou seja, o país 
precisa trabalhar com ce-
nários de adaptação a esses 
quadros”, avisou.

Já a representante da 
Articulação do Semiárido 
(ASA), Valquíria Smith, foi 
outra para quem o modelo 
econômico dominante no 
planeta tem dificultado o 
acesso regular de bilhões 
de pessoas à agua da for-
ma como poderia ser. Se-
gundo ela, este quadro no 
Brasil tem sido agravado 
por uma descaso às po-
líticas públicas ligadas às 
mudanças climáticas nos 
últimos anos. Dentre as 
consequências desse des-
caso, Valquíria destacou 
os processos de desertifi-
cação das regiões do Semi-
árido.
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Quinta-feira, 24 de março de 2022

O leilão da escultura 
‘Maddalena Giacente’

A escultura de mármore de Maria Madalena de autoria 
de Antonio Canova vai ser leiloada e deve chegar a 

até US$ 10 milhões. Descrita pela casa de leilões Christie’s 
como a “obra-prima perdida” do escultor neoclássico ita-
liano, Maddalena Giacente foi encomendada pelo Conde de 
Liverpool, então primeiro-ministro britânico, e levou três 
anos para ser esculpida.

A representação de Maria Madalena, reclinada sobre almo-
fadas, estava instalada no jardim de uma casa simples na In-
glaterra, com seu antigo dono sequer sabendo da origem do 
artefato ou de seu valor, sendo usado como item decorativo.

Agora recuperada pela casa de leilões Christie’s, a peça 
finalmente pode atingir seu devido valor com o reconheci-
mento do artista e obra, sendo disponibilizada para leilão 
no evento Christie’s Classic Week.

Destaque de casa em Teresópolis

Sergio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) está 
destacando leilão de casa na Estrada do Meudonm, 145, 
em Teresópolis. Trata-se de terreno em leve declive, ao 
final da rua (sem saída), predominantemente gramado, 
onde há uma construção de alvenaria com padrão resi-
dencial, composta por: cozinha com copa, banheiro, três 
quartos, sendo um suíte, sala, garagem coberta e uma 
varanda aos fundos. O piso do imóvel é em cerâmica 
e o teto é forrado com material semelhante a PVC. A 
construção está em regular estado de conservação. Nos 
fundos da casa, há uma piscina desativada. Avaliação: R$ 
600.000,00. Leilão em andamento.

Promoção de loja em Cabo Frio

Leonardo Schulmann (schulmannleiloes.com.br/leilao) 
promove leilão da loja 06 do Edifício Forte Del Mare, situ-
ada na Avenida do Contorno, esquina com a Rua Francisco 
Mendes e Rua dos Tamoios, na cidade de Cabo Frio/RJ. A 
loja é dividida internamente em sala e banheiro, com a área 
construída de 45,13m², à qual corresponde a fração ideal 
de 0,00348 do domínio útil e direto (propriedade plena) da 
área de terreno onde se encontra construída. Avaliação: R$ 
450.100,00. Leilão em andamento.

Oferta de sala no Centro de Niterói
Luiz Tenorio de Paula (depaulaonline.com.br) divulga 

leilão da sala 309 do Edifício Del Labor, na Avenida Ernani 
do Amaral Peixoto, 300, Centro, Niterói. Tem área cons-
truída de 24m². Dividida em um salão e um banheiro, com 
janelas de esquadria em madeira. Posição: frente. O prédio 
tem ocupação comercial, de construção contemporânea, 
com 12 andares, 21 salas por andar. No térreo, existem di-
versas lojas. Portaria no nível da rua, sendo sua entrada no 
interior da galeria de lojas, com piso e paredes revestidos 
em cerâmica, porta de vidro temperado, existindo um pe-
queno balcão de recepção no lado direito da entrada, com 
porteiro 24 horas. Os acessos aos andares podem ser feitos 
por escadas ou com a utilização de um dos dois elevadores 
Avaliação: R$ 65.000,00. Leilão aberto.

Prédio comercial em Copacabana

Juliana Vettorazzo (jvleiloes.lel.br) informa que organi-
za leilão de prédio misto comercial/residencial. Salão com 
66m², composta por sala ampla, 1 banheiro social e 1 cozi-
nha. Situado na Travessa Angrense, 14, Copacabana. Pré-
dio com portaria 24 horas, câmeras de vigilância e 2 (dois) 
elevadores, social e de serviço. Avaliação: R$ 1.000.000,00. 
Leilão em andamento.

Divulgação
Leiloeiros podem divulgar leilões em destaques de 

seus sites enviando informações para este colunista.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 22
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COOPERADOS.

O Conselho de Administração da INVERTA - COOPERATIVA DE TRABALHA-
DORES EM SERVIÇOS EDITORIAIS E NOTICIOSOS LTDA, com sede na 
Praça Olavo Bilac nº28 20º andar cobertura 13– Centro – Rio de Janeiro, inscri-
ta no CNPJ sob o número 73.904.260/0001-65, na forma do disposto no Artigo 
38 da lei 5764/71, bem como, do ART 21 Item dos Estatutos da Cooperativa, 
convoca os Cooperativados, à 21ª Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada 
em ambiente virtual, considerando a autorização legal prevista no artigo 5º e o 
seu respectivo parágrafo único da Lei nº 14.010/2020 de 10 de junho de 2020, 
em razão da pandemia do novo corona vírus, no dia 03 de abril de 2022, por 
meio da plataforma ZOOM às 10 (dez) horas em primeira convocação, ou às 
11 (onze) horas em segunda convocação, para tratar da seguinte pauta: 01) 
Informes; 2) Aprovação dos Balancetes 2020/2021 3) Planejamento para 2022.

Jacqueline Alves de Sousa.
Presidenta do Conselho de Administração da 

INVERTA - COOPERATIVA DE TRABALHADORES EM SERVIÇOS 
EDITORIAIS E NOTICIOSOS LTDA.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA TIJUCA
CNPJ.42.108.795.0001-04       

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
De conformidade com o artigo 24º do estatuto, ficam os senhores 
sócios quites convocados para esta Assembléia em nossa sede, Rua 
Barão de Mesquita 149, Tijuca dia 10 de abril de 2022, as 15 horas e 
as 15:30 horas em segunda com qualquer número conforme determina o 
artigo 26º do Estatuto, na seguinte ordem do dia: a) Aprovar relatório da 
Diretoria b) Eleição do Conselho Deliberativo para o Biênio 2022-2024.  
Atenciosamente, Raul Fernandes de Oliveira Junior – Presidente.
Rio de Janeiro 15 de março de 2022.

ASSOCIAÇÃO HUMANISTICA SOLIDÁRIA
EDITAL Nº 01/2022

Ficam convocados os 28 (vinte e oito) associados da Associação Hu-
manística Solidária, inscrita no CNPJ: 11.547.174.0001-95, situada a Ave-
nida Henrique Valadares, 41/1005– Centro - RJ para Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE), a realizar-se no dia 31(trinta e um) de março de 
2022 devendo reunir-se em primeira convocação às 09h00min com a 
presença da maioria dos associados ou em 2º convocação as 09h30min 
com qualquer numero de associados, conforme estabelecido no art. 13 e 
parágrafo único do Estatuto em vigor, para deliberar sobre a ORDEM DO 
DIA: 1º -Eleger e empossar a nova diretoria que será em chapa única 2º 
Assuntos gerais. Rio de Janeiro, 22(vinte e dois) de março de 2022.

Presidente Maria Eugenia Belfort Barbosa.

COMPANHIA DE TRANSPORTES COMERCIAL E IMPORTADORA
CNPJ 33.015.124/0001-08 - NIRE 33.3.0015932-1

CONVOCAÇÃO: Ficam convidados os acionistas para se reunirem em As-
sembleia Geral Ordinária em primeira convocação no dia 28.04.2022 às 
onze horas na Praça Saens Pena 45 sobreloja 228, sede da Empresa, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: A) Exame do Relatório 
da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração da Conta de Resultado 
e Outras demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em 
31.12.2021; B) Fixação da remuneração dos Diretores para o exercício de 
2022; C) Assuntos Gerais. Aviso - Artº 133, Lei 6404/76: Acham-se a disposi-
ção dos acionistas na sede social, todos os documentos sobre os negócios 
sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo. Ficam sus-
pensas a partir de 25.03.2022 as transferências de ações. Rio de Janeiro 23 
de março de 2022. Ass. Nelson Heggendorn de Seixas - Diretor Presidente.

Consumo em restaurantes 
recuou 2,7% em janeiro
O consumo em res-

taurantes, bares, 
lanchonetes e pa-

darias registrou queda de 
2,7% em janeiro, em com-
paração com o mesmo mês 
de 2021, é o que apontam 
os índices divulgados pela 
Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas (Fipe), 
em parceria com a bandeira 
Alelo. Os dados, que ava-
liam o desempenho dentro 
do cenário da pandemia e 
consideram a inflação no 
período (ou seja, são calcu-
lados em termos reais) mos-
tram que, em contraponto, 
os supermercados continu-
am apresentando números 
positivos com aumento de 
2,7% no faturamento no 
mês de janeiro.

Os Índices de Consumo 
em Restaurantes (ICR) re-
velam ainda baixa de 0,7% 
na quantidade de vendas e 
de 2,5% no número de es-
tabelecimentos que efetiva-
ram pelo menos uma tran-
sação no mês de janeiro.

m relação aos Índices 
de Consumo em Super-
mercados (ICS), os dados 
de janeiro, em comparação 
com o mesmo período de 
2021, mostram avanço de 
5,5% no número de estabe-
lecimentos que efetivaram 
pelo menos uma transação 
e 6,6% na quantidade de 
vendas.

Quando observamos as 
variações calculadas compa-

rando 2022 com 2019, perí-
odo pré-pandemia, o ICR 
mostra queda em dois in-
dicadores em janeiro: -25% 
no faturamento e -40,3% na 
quantidade de vendas. Já o 
número de estabelecimen-
tos que realizou transações 
aumentou 1,7%. Ao ana-
lisar o comportamento de 
consumo em supermerca-
dos, de acordo com o ICS, 
observamos um aumento 
de 9,8% no faturamento e 
14,1% no número de esta-
belecimentos que registrou 
ao menos uma transação, 
enquanto houve queda de 
1,3% na quantidade de ven-
das.

Segundo os pesquisa-
dores da Fipe, os últimos 
resultados evidenciam um 
avanço forte e generaliza-
do para o segmento de su-
permercados. Isso porque 
nesse mês até a quantidade 
de vendas, que permane-
cia muito abaixo dos níveis 
pré-pandemia, apresentou 
resultados melhores. Ao 
longo de todo 2021, esse 
indicador oscilava em torno 
de -10% em relação a 2019; 
já no último mês, ele ficou a 
apenas 1,3% do patamar de 
janeiro de 2019.

Em termos regionais, 
adotando como parâmetro 
a variação do valor gasto em 
restaurantes entre janeiro 
de 2019 (período pré-pan-
demia) e janeiro de 2022, 
é possível notar um maior 

impacto na região Nordeste 
(-28,9%). Entre as demais, a 
queda foi de: Centro-Oeste 
(-26%), Sul (-24,9%), Sudes-
te (-24,8%) e Norte (-19%). 
Individualmente, as unida-
des federativas mais impac-
tadas em janeiro foram: Rio 
de Janeiro (-37,4%), Ceará 
(-34,6%), Rio Grande do 
Sul (-32,5%), Piauí (-32,2%), 
Rio Grande do Norte 
(-32,1%), Bahia (-30,8%) e 
Pernambuco (-29,3%). Já 
entre as unidades com au-
mento e/ou quedas menos 
expressivas, destacaram-se: 
Acre (+32%), Rondônia 
(+13,2%), Pará (-3,4%), 
Roraima (-4,7%), Maranhão 
(-6,1%) e Alagoas* (-6,6%). 
Finalmente, vale citar as va-
riações em: Distrito Federal 
(-26,9%), Paraná (-22,5%), 
São Paulo (-21,8%), Minas 
Gerais (-20,7%) e Santa Ca-
tarina (-19,9%).

A pandemia gerou forte 
impacto nas vendas online 
de bebidas e alimentos. O 
faturamento das categorias 
quase triplicou e atingiu R$ 
2,86 bilhões em 2021, con-
tra R$ 1,09 bilhão em 2019. 
Para 2022, a expectativa é 
de crescimento de 18% no 
faturamento.

Segundo levantamen-
to da Neotrust, no último 
ano as mulheres lideraram 
as compras de alimentos 
(59,4%) e os homens lide-
raram as compras de bebi-
das (63,7%), com destaque 

para consumidores entre 
36 e 50 anos de ambos os 
gêneros. O cartão de cré-
dito foi a forma de paga-
mento utilizada em 75% 
das compras de alimentos 
e em 93% das compras de 
bebidas.

Em 2021, os alimentos 
que geraram maior fatura-
mento no comércio eletrô-
nico foram frios e laticínios; 
bombonière; carnes, aves 
e pescados; condimentos, 
ervas e especiarias; e horti-
frúti. Já as bebidas que gera-
ram maior faturamento no 
comércio eletrônico foram 
vinhos; whisky; cervejas e 
chope; refrigerantes; e es-
pumantes.

Em 2021, a Região Su-
deste concentrou 72,3% 
dos pedidos, seguida pelas 
regiões Nordeste (13,1%), 
Sul (8,4%), Centro-Oeste 
(5%) e Norte (1,1%). Ape-
sar de ser a região com o 
maior número de pedidos 
de compras virtuais nos úl-
timos anos, o Sudeste per-
deu 8,7 pontos percentuais 
de 2020 para 2021.

A Região Nordeste foi a 
que mais cresceu no mes-
mo período, ganhando 7,4 
pontos percentuais, seguida 
pelo Norte, que ganhou 0,7 
pontos percentuais. Desta-
ca-se na Região Norte os 
crescimentos de 89% no 
faturamento e de 239% no 
número de pedidos entre 
2020 e 2021.

Preços de motos continuaram subindo em fevereiro

Os preços das mo-
tocicletas con-
tinuam em alta, 

seguindo a tendência apon-
tada no Monitor de Varia-
ção de Preços da Kelley 
Blue Book Brasil de janeiro. 
Ainda de acordo com o le-
vantamento da empresa, as 
motos 0 km tiveram nova-
mente 1% de aumento, em 
média, em fevereiro, en-
quanto as seminovas subi-
ram 1,13% e usadas 1,48%, 
também em média. O au-
mento médio mensal de 
2021 ficou em 1,02% para 0 
km, 1,41% para seminovas 
e 2,32% para usadas.

Ainda sobre as motos 0 
km, tanto os modelos 2022 
quanto os modelos 2021, 

demonstraram uma alta no 
preço superior ao aponta-
do no relatório anterior, fe-
chando o mês com 0,97% 
para MY 2022 e 0,98% para 
2021, contra 0,72% e 0,80% 
respectivamente. Nas cate-
gorias, ciclomotor (2,47%) 
e touring (1,44%) foram as 
mais valorizadas.

Entre os modelos semi-
novos, se considerarmos a 
média dessa faixa de ano, 
o aumento dos preços foi 
mais tímido do que o de 
janeiro/22 (1,13% contra 
1,61%), a maior variação 
ficou por conta das motos 
2019 (1,33%). As marcas 
que mais experimentaram 
aumento em fevereiro fo-
ram Avelloz (2,88%), Sousa 

Motos (2,88%) e Bull Mo-
tors (2,40%). Nesta faixa de 
idade, os modelos Haojue 
Lindy (4,19%) e Avelloz 
AZ1 (2,88%) foram as 
maiores variações.

No caso das motos usa-
das, entre quatro e 10 anos 
de uso, o cenário ficou 
idêntico ao mês de anterior: 
1,48% contra 1,47% em ja-
neiro). Novamente as mar-
cas Bull Motors (3,90%) 
e Avelloz (3,28%) foram 
as altas mais expressivas e 
os modelos Avelloz AZ1 
(3,28%), Shineray XY50 
(2,96%) e Yamaha Factor 
(2,42%), foram as maiores 
altas.

O estudo de fevereiro da 
KBB Brasil analisou 6.261 

versões disponíveis no mer-
cado.

Já segundo dados da As-
sociação Nacional dos Fa-
bricantes de Veículos Auto-
motores (Anfavea), foram 
licenciados 129 mil veículos 
em fevereiro, o que repre-
senta uma forte queda de 
22,8% no comparativo com 
o mesmo período de 2021, 
no entanto, os preços não 
recuaram. Segundo a KBB 
Brasil, os grandes respon-
sáveis foram os veículos 
seminovos (de zero a três 
anos), com variação média 
de 2,96%, e os carros usa-
dos (de três a 10 anos), com 
alta de 1,87% em média. Já 
os carros 0 km sofreram va-
riação de apenas 0,25%.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 
FORO CENTRAL

JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL – 
REGIONAL DE MADUREIRA

AVENIDA ERNANI CARDOSO, 152, 2º ANDAR, 
CASCADURA, RIO DE JANEIRO – RJ

C.E.P.: 21310-310 - Tel.: (21) 2583-3545 /Ramal: 3546 - 
E-mail: mad06vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA 
ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA 

CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO 
DO(S) EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO 

DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO proposta por 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MORADA NELSON MANDELA 

em face de COOPHAC – COOPERATIVA HABITACIONAL 
DO COMÉRCIO, nos autos do PROCESSO 

Nº 0032118-83.2012.8.19.0202, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) FABELISA GOMES LEAL – Juíza em Exercício 
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação em 
Leilão Judicial na forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco) 
dias, a todos os interessados e em especial ao(s) Executado(s) 
e a Credora hipotecária EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S/A 
– EMGEA S/A, que será realizado o público leilão eletrônico 
pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, 
matriculado na JUCERJA sob o nº 150, com escritório na Rua 
Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 
20090-030; Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 
98577-7550, onde: O Primeiro Leilão para venda por valor igual 
ou superior a avaliação será no dia 05/04/2022 às 12h, e não 
havendo lances no primeiro leilão, o Segundo Leilão para venda 
pela melhor oferta será no dia 11/04/2022 às 12h, onde o lanço 
inicial será por valor igual ou superior a 50% da avaliação, sendo 
certo que os lances serão realizados exclusivamente através do 
portal do site do leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as 
propostas para arrematação de forma parcelada serão recebidas 
exclusivamente através do e-mail sergiorepresas@gmail.com.
DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Conforme o Laudo de 
Avaliação Indireta de fls. 341: APARTAMENTO Nº 807, BLOCO 
01, SITUADO NA AVENIDA DOS ITALIANOS Nº 936, ROCHA 
MIRANDA, RIO DE JANEIRO, RJ, E SUA CORRESPONDENTE 
FRAÇÃO IDEAL DE 0,00537492 E COM 52M² DE ÁREA 
EDIFICADA. MATRICULADO NO 8º SERVIÇO REGISTRAL DE 
IMÓVEIS SOB O Nº 112161-A E NA PREFEITURA SOB O Nº 
1.915.464-0 E CL.: 01210-4. DAS CONFRONTAÇÕES E 
DIVISAS: o terreno mede em sua totalidade: 45,80M de frente, 
mais 9,40M em curva subordinada a um raio de 6,00m concordando 
com o alinhamento da avenida dos italianos, antiga estrada do 
Areal; 56,50m nos fundos, 56,80m a direita em duas medições de 
13,30m mais 43,50m, ambas da avenida dos italianos, a segunda 
dos quais em curva e 61,00m à esquerda. O referido projeto foi 
aprovado com a exclusão de uma área de recuo de 8,20m de 
profundidade, terminando em zero metro equivalente a 138,070m², 
prevista pelo PA 4682 F2 da Avenida dos Italianos, neste recuo 
abrangendo porção da lateral direita do referido lote nº 05. O lote 
05 ora descrito, com a inclusão de uma área de investidura de 
forma triangular de zero até 2,50m de profundidade equivalente à 
13,00m² abrangendo porção da lateral direita do lote nº 05, 
previsto pelo PA 4682 F-2 de alinhamento da Avenida dos 
Italianos, confrontando à esquerda com a Rua Ibirapuitã, à direita 
com o prédio nº 964 da Avenida dos italianos, de Elidio Fonelli ou 
sucessores, e nos fundos com o prédio nº 67 da Rua Ibirapuitã, de 
Manoel da Rocha ou sucessores. DA AVALIAÇÃO INDIRETA: O 
Sr. Avaliador compareceu ao local em 05/04/2021 e não teve 
acesso ao interior do imóvel avaliado em razão de não ter nenhum 
morador no local. Assim, levando-se em conta a sua localização, 
dimensões, área construída, características, conforme descrição 
acima, atribuo ao bem acima descrito o valor de R$ 132.000,00 
(cento e trinta e dois mil reais), correspondentes a 35.624,645 
UFIR, que atualizadas nesta data, perfaz a quantia de R$ 
145.758,23 (Cento e quarenta e cinco mil, setecentos e 
cinquenta e oito reais e vinte e três centavos). DOS DÉBITOS 
SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme 
Certidão Enfiteutica atualizada em 22/02/2022 constam débitos 
de IPTU no valor total aproximado de R$ 512,64 (quinhentos e 
doze reais e sessenta e quatro centavos); Que conforme certidão 
de 22/02/2022 constam Débitos de FUNESBOM, cuja soma 
perfaz o valor de R$ 603,00 (seiscentos e três reais); Que 
conforme planilha fornecida pelo condomínio atualizada em 
março/2022 constam débitos que perfaz a quantia de R$ 
101.612,67 (cento e um mil, seiscentos e doze reais e sessenta e 
sete centavos). Cientes os interessados que todos os débitos 
acima apresentados, serão atualizados no ato do leilão. 

OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PERANTE O 
RGI: Cientes os interessados que conforme Certidão de ônus 
reais do 8º Ofício de Registro de Imóveis da matrícula nº 112161-
A consta as seguintes anotações: Que no AV-2 consta o registro 
de Hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal, que por sua 
vez no AV-5 da mesma matrícula, cedeu e transferiu seus direitos 
creditórios a EMGEA – Empresa Gestora de Ativos. Que consta 
no R-3 e R-4 Penhora em favor do Município do Rio de Janeiro 
por força da Ação de Execução fiscal nº I-3809/1999 da 4ª Vara de 
Fazenda Pública e Execução fiscal nº I-0000003037/1997 da 12ª 
Vara de Fazenda Pública, respectivamente. Que consta no R-6 o 
registro da penhora desta execução que determinou o presente 
leilão. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os 
interessados do seguinte: Que o executado foi citado da Execução 
conforme index. 90 (audiência de conciliação). Que no index. 246 
consta deferimento da penhora. Que o Termo de Penhora foi 
Lavrado no index.  281. Que o Réu foi intimado da Penhora no 
index. 310. DOS LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão 
realizados de acordo com as datas e horários previstos no 
presente edital, sendo certo que os horários considerados neste 
edital serão sempre o fuso horário de Brasília/DF; 2. Os 
interessados em participar do leilão na modalidade Eletrônica 
(Online), deverão efetuar o cadastro e ofertar seus lances online 
exclusivamente através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo 
seguinte sítio eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. 
Os interessados deverão se cadastrar previamente no site www.
sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas da data do evento e de modo absolutamente 
gratuito, ficando o interessado responsável civil e criminalmente 
pelas informações lançadas no preenchimento do aludido 
cadastro, oportunidade em que preencherá os dados pessoais, 
anexará os documentos requeridos e aceitará as condições de 
participação previstas neste Edital e no Termo de Compromisso 
constante do sítio eletrônico. 3.1. Ciente os interessados que o 
auto de arrematação sempre será lavrado em nome do cliente 
cadastrado, uma vez que o cadastro e o aceite dos termos e 
condições para a participação em nossos leilões é pessoal e 
intransferível. 4. Somente serão confirmados os cadastros pela 
internet, após o obrigatório envio das cópias dos documentos a 
seguir transcritos: a) se pessoa física: Carteira de Identidade, 
CPF, comprovante de residência, enviar uma foto de rosto (selfie) 
segurando o documento de identidade aberto (frente e verso), e 
se for casado(a), anexar ainda a Certidão de Casamento e 
Carteira de Identidade e CPF do Cônjuge; b) se pessoa jurídica: 
CNPJ, contrato social (até a última alteração) ou Declaração de 
Firma Individual, RG, CPF e enviar uma foto de rosto (selfie) 
segurando o documento de identidade aberto (frente e verso) do 
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva, 
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes 
autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A 
aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail 
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo 
válido e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão 
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato 
da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes 
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma 
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não 
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos 
antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão 
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer 
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS: 
1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o 
sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se 
Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário 
ou com penhora anteriormente averbada, os promitentes 
vendedores, promitentes compradores, os usufrutuários, o 
coproprietário de bem indivisível, bem como o próprio Executado, 
que não foram intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados 
da realização dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As 
alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as 
áreas mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de 
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão 
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o 
arrematante alegar desconhecimento de suas condições, 
características, compartimentos internos, estado de conservação 
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a 
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em 
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para 
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções 
futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação 
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do 
Banco do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo 

leiloeiro ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará imediatamente 
e diretamente ao Sr. Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como 
as despesas realizadas para a realização do Leilão, através de 
depósito bancário (DOC ou TED) em sua conta corrente ou na 
conta de seu Preposto indicado. 5.2. A conta corrente para a 
realização do depósito será informada pelo Sr. Leiloeiro ao 
arrematante através e-mail ou através de contato telefônico. 5.3. 
Decorrido o prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) 
realizado o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao 
Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. 
5.4 - Se o arrematante não honrar com o pagamento referido no 
prazo mencionado, configurar-se-á a desistência da arrematação, 
ficando impedido de participar de novos leilões judiciais (art. 897 
do CPC), aplicando-se lhe multa, o qual se reverterá em favor do 
credor, e responderá ainda, pelas despesas processuais 
respectivas, bem como pela comissão e despesas do leiloeiro. 6 
- Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante 
e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, 
acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados 
procedentes os embargos do executado. (art. 903 do CPC). 7 
- Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código 
Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar 
ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, 
grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena – 
detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena 
correspondente à violência. 8 – Em relação a preferência na 
arrematação, observar-se-á ainda o artigo 892, §§ 2º e 3º, do 
CPC. DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o 
leilão, o valor apurado será depositado imediatamente e colocado 
à disposição do Juízo, sujeito as penas da lei, na forma do artigo 
892 do CPC. 2. O valor da comissão do leiloeiro deverá, no caso 
de arrematação, ser pago imediatamente e diretamente a ele pelo 
arrematante. 2.1. O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a 
título de comissão, o valor correspondente a 5%, que será devido 
nos casos de arrematação ou adjudicação, o qual não está incluso 
no montante do lance. 2.2. Será devido ao Leiloeiro o reembolso 
integral das despesas adiantadas para a realização do leilão, que 
serão deduzidas do produto da arrematação, ou no caso de 
arrematação pelo exequente na forma do artigo 892, §2º e §3º, do 
CPC, fica o exequente ciente que deverá depositar imediatamente 
na conta corrente do Leiloeiro o valor da sua comissão e das 
despesas realizadas no leilão. 3. Outrossim, na hipótese de 
sustação do leilão por remissão da dívida ou por acordo entre as 
partes, será devida a comissão ao Leiloeiro, na forma do Art. 7º, § 
3º da Resolução do CNJ nº 236 de 13 de julho de 2016, com 
reembolso integral das despesas adiantadas para sua realização. 
4.  Caso haja interessados em participar do leilão através de 
oferecimento de lances para pagamento parcelado, poderá 
apresentar ao Leiloeiro a proposta de aquisição do bem, sempre 
antes do início de cada leilão, por escrito, através do e-mail 
sergiorepresas@gmail.com, na forma do Art. 895 do CPC e 
seguintes, e não havendo lances on-line para pagamento a vista, 
a proposta parcelada de maior valor, com maior valor de entrada 
e menor quantidade de parcelas será declarada como lance 
vencedor, devendo o arrematante no prazo de até 24 horas 
efetuar o pagamento referente ao valor da entrada mediante guia 
judicial, sendo certo, que o início do pagamento das parcelas para 
quitação do saldo remanescente, será após trinta dias o 
pagamento do valor da entrada, em parcelas mensais e 
sucessivas, devidamente corrigidas, depositando-as em conta-
judicial à disposição do Juízo deste processo (CPC, art. 895, § 1º, 
2º), sendo certo, que o próprio imóvel servirá como garantia na 
forma de hipoteca judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5. Ciente os 
interessados que a proposta de pagamento do lance à vista 
sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado 
(art. 895, inciso II, § 7º, do CPC). 6. Cientes os interessados que 
o imóvel será vendido livre e desembaraçado de débitos, na 
forma do Art. 130 § Único do CTN, c/c §1º do art. 908 do CPC. 7. 
Cientes os interessados que ficam sob encargo dos respectivos 
arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da propriedade 
em seu favor, e ainda, que partir da data da arrematação todas as 
despesas, em especial os tributos, as cotas condominiais e as 
despesas com segurança do imóvel (quando existentes) passarão a 
ser de inteira responsabilidade do respectivo arrematante. E para 
que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido 
o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s) 
intimado(s) por intermédio deste Edital da hasta pública, se não 
for(em) encontrado(s), na forma do art. 889 do NCPC. O edital se 
encontra disponibilizado e publicado no site do leiloeiro e nos autos 
deste processo. Rio de Janeiro, 23 de março de 2022. E eu, Claudia 
Yoselli Lopes Dos Reis - Mat. 01-20230 - Titular de Cartório, o 
subscreve. FABELISA GOMES LEAL – Juíza em Exercício.

Procura por proteção dos seguros 
permaneceu elevada em janeiro

Mais opções de acesso a 
saúde de qualidade

Conjuntura CNseg avalia desafios na economia e trajetória positiva

O comportamen-
to da economia 
brasileira e o de-

sempenho do setor de se-
guros nacional são os temas 
centrais da nova edição da 
Conjuntura CNseg nº 67, 
publicação da Confedera-
ção Nacional das Segurado-
ras (CNseg). A parte sobre 
a economia brasileira indica 
um quadro de grandes de-
safios para o país, ampliado 
com o conflito bélico na 
Ucrânia e seus impactos ad-
versos na economia global.

No plano doméstico, a 
inflação alta, juros básicos 
de dois dígitos e o ano elei-
toral são fatores de atenção. 
Mesmo com esse cenário, 
a procura por proteção de 
seguros permaneceu ele-
vada em janeiro, levando a 
receita do setor a avançar 
no período, assinala a Con-
federação.

A seção dedicada à con-
juntura econômica destaca 
que a guerra provocou alta 
acentuada em commodities 

minerais e agrícolas - como 
petróleo, gás natural e trigo 
- e riscos maiores de garga-
los nas cadeias produtivas 
globais, sobretudo com os 
novos surtos da Covid-19 
na China, podem retardar o 
controle da alta da inflação 
mundial.

Nesse sentido, o texto 
revisita estudo do Banco 
Mundial e lembra que, em 
15 dos 34 países de econo-
mias avançadas, a inflação 
em 12 meses até dezembro 
de 2021 cresceu mais de 
5%. “Um salto tão repenti-
no e disseminado não visto 
há mais de 20 anos. Esse 
surto inflacionário tampou-
co se limita aos países ricos. 
Os mercados emergentes e 
as economias em desenvol-
vimento foram atingidos 
por uma onda semelhante, 
com 78 de 109 dessas na-
ções, também enfrentan-
do taxas de inflação anuais 
acima de 5%. Essa parcela 
(71%) é cerca de duas vezes 
maior do que era no final 

de 2020. A inflação, portan-
to, tornou-se um problema 
global – ou quase isso, já 
que na Ásia, ao menos por 
enquanto, os preços não es-
tão subindo na mesma in-
tensidade”, descreve o res-
pectivo capítulo da edição 
67 da Conjuntura CNseg.

O comportamento do se-
tor segurador nacional per-
manece positivo em diver-
sas métricas. A arrecadação 
de prêmios em janeiro, aci-
ma de R$ 26 bilhões (sem 
Saúde e DPVAT), foi 6,4% 
maior do que a movimen-
tação do mesmo mês de 
2021. Na ótica de 12 meses 
encerrados em janeiro, a ta-
xa de crescimento foi ainda 
maior, na casa de dois dígi-
tos, de 12,1%, assegurando, 
por nove meses seguidos, 
taxas acumuladas entre 
11% e 14%.

Esse desempenho tem 
relação direta com a pro-
cura de coberturas dos 
segmentos de Danos e Res-
ponsabilidade e de Pessoas, 

que tiveram comportamen-
to similar e forte alta de, 
respectivamente, 15,5% e 
11,4% nos 12 meses encer-
rados em janeiro deste ano, 
em relação ao mesmo perí-
odo em 2021.  Na Capitali-
zação, pela mesma métrica, 
a trajetória também foi po-
sitiva, com avanço de 6,6%.

Também tiveram forte 
aceleração as indenizações 
pagas aos consumidores, 
em função dos efeitos da 
Covid e de alterações cli-
máticas, além do retorno à 
circulação dos automóveis 
e veículos leves de trans-
portes urbanos. Em janei-
ro, foram mais de R$ 20 
bilhões em sinistros, inde-
nizações, benefícios, res-
gates e sorteios (sem Saú-
de e Dpvat), 54,7% acima 
do totalizado em janeiro 
de 2021. Só os sinistros 
de Danos e Responsabi-
lidades (R$ 6,7 bilhões) 
avançaram 132,5% sobre 
o mesmo mês do ano an-
terior (R$ 2,9 bilhões).

A Qualicorp, a mais 
completa platafor-
ma de escolha de 

planos de saúde do Brasil, e 
o Vivo Valoriza, plataforma 
de relacionamento daVivo, 
assinam uma parceria para 
oferecer acesso a saúde de 
qualidade aos mais de 28 
milhões de clientes cadas-
trados no programa da ope-
radora. O acordo disponibi-
lizará a opção de contratar 
com vantagens um plano de 
saúde do modelo coletivo 
por adesão comercializado 
pela Quali.

“Hoje, a Quali tem a 
mais completa rede de 
soluções em saúde, bem-
-estar e proteção do Brasil. 
Com a parceria, os clientes 
do Vivo Valoriza poderão 
contratar as melhores op-
ções de planos de saúde e 
à medicina de qualidade”, 
comenta Bruno Blatt, CEO 
da Qualicorp. “Trata-se de 
mais um avanço da Quali 
para se consolidar cada vez 
mais como uma empresa 
multicanal”.

Pelo acordo, os clientes do 
Vivo Valoriza serão benefi-
ciados com um desconto de 
20% na primeira mensalida-
de ao aderirem a um plano 
de saúde na modalidade de 
coletivo por adesão. A pla-
taforma de planos da Quali 
oferece mais de 700 produ-

tos, oferecidos por mais de 
100 operadoras e segurado-
ras parceiras, adequado a to-
dos os gostos e bolsos. Entre 
as operadoras, destacam-se 
SulAmérica, Amil, Bradesco, 
Unimed, Hapvida, entre de-
zenas de outras.

“A parceria com Quali-
corp faz parte da nossa es-
tratégia de sempre oferecer 
os melhores benefícios para 
os nossos clientes. Com o 
acordo, ampliamos nossa re-
de de parceiros no segmento 
de bem-estar e ofereceremos 
uma opção de contratação 
de planos de saúde com des-
contos especiais”, explica o 
diretor de Inovação e Novos 
Negócios da Vivo, Rodrigo 
Gruner.

Para contratar um plano 
de saúde da Quali, os clien-
tes devem acessar o Vivo 
Valoriza no App Vivo e 
clicar na aba “Bem-Estar”, 
onde estará localizada a 
oferta. O cliente será dire-
cionado a uma página onde 
deverá preencher e enviar o 
formulário com seus dados 
pessoais. Posteriormente, 
um consultor autorizado 
da Quali entrará em conta-
to para esclarecer possíveis 
dúvidas e enviar o contrato. 
Após a contratação, o des-
conto é aplicado automati-
camente na emissão da pri-
meira fatura do plano.

Seguros
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. Lucas Rabechini Amaral, inscrito no CPF/ME sob o nº 331.328.038-20, 
DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, 
de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de administração na  
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., socie-
dade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0001-04. ESCLARECE 
que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação 
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, 
por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze 
dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca 
desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, 
ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página 
do Banco Central do Brasil na internet): (i) selecionar, no campo “Assunto”: Auto-
rizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes 
do SPB; (ii) selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de 
Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro
Deorf Gerência Técnica do Rio de Janeiro (GTRJA)

Rio de Janeiro, 23 de março de 2022

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Brasilcap Capitalização S.A. (“Companhia”) convoca seus acionistas a 
comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) a ser 
realizada exclusivamente por meio digital, nos termos do artigo 124, § 2º-A, 
da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução Normativa DREI nº 79/2020, 
por meio da plataforma Microsoft Teams, no dia 31/03/2022, às 15h, em 
primeira convocação, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: I - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Deliberar 
sobre distribuição de dividendos: ratificar a deliberação do Conselho de 
Administração sobre pagamento de dividendos intermediários com origem 
nas reservas de lucros apuradas nas demonstrações financeiras do 
exercício 2020; 2) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir 
e votar as demonstrações financeiras, o Balanço Patrimonial, apreciar o 
Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes sobre 
as Demonstrações Financeiras, Pareceres dos Atuários Independentes 
e do Conselho Fiscal e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; 3) Deliberar 
sobre aprovação do Lucro Líquido do exercício e sua destinação: ratificar 
a deliberação do Conselho de Administração sobre constituição de reserva 
legal, pagamento de dividendos mínimos obrigatórios e constituição de 
outras reservas de lucros; 4) Eleger/reeleger os membros efetivos do 
Conselho Fiscal e respectivos suplentes - mandato 2022/2023; 5) Fixar 
a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal; 6) Ratificar 
as deliberações do Conselho de Administração sobre atos de eleição e 
renúncia de administradores; 7) Fixar a remuneração anual global dos 
Administradores e delegar ao Conselho de Administração a fixação da 
remuneração dos membros da Diretoria. II - ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA: 1) Deliberar sobre o pagamento de participação 
dos empregados e diretores nos lucros da Companhia: ratificar as 
deliberações do Conselho de Administração; 2) Assuntos de Ordem Geral. 
Os acionistas que desejem participar da referida AGOE, pessoalmente 
ou por meio de procuradores, devidamente constituídos nos termos do 
§1° do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações, deverão encaminhar 
a seguinte documentação para o e-mail societario@brasilcap.com.br, 
até 09h do dia 28/03/2022, 2 (dois) dias antes da data de realização do 
referido conclave: (i) no caso de acionista pessoa física - documento de 
identidade válido com foto, ou, caso aplicável, documento de identidade de 
seu procurador e a respectiva procuração; (ii) no caso de acionista pessoa 
jurídica - documento de identidade válido com foto do representante legal e 
documentos comprobatórios de representação, incluindo o instrumento de 
mandato e cópia dos atos constitutivos e da ata de eleição do respectivo 
administrador. Após a conferência da documentação do acionista e/ou de 
seu representante legal, a administração da Companhia encaminhará, 
via e-mail, as instruções de acesso para participação da referida AGOE. 
A Companhia ressalta que não haverá a possibilidade de comparecer 
fisicamente à AGOE, uma vez que ela será realizada exclusivamente de 
modo digital. Rio de Janeiro, 21 de março de 2022. Ullisses Christian 
Silva Assis - Presidente do Conselho de Administração.

WILSON SONS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.
CNPJ 03.562.124/0001-59 / NIRE 33.2.0802115-6

41ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
WILSON SONS HOLDINGS BRASIL S.A. (“Companhia”), companhia com 
sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Rua da Quitanda, 86 – 5º andar, 
sala 501, Centro, CNPJ 33.130.691/0001-05, NIRE 33202804493 de 18/01/93, 
neste ato representada por seus Diretores Arnaldo Calbucci Filho, brasileiro, 
separado judicialmente, engenheiro, portador da identidade nº 88.572-D CREA/
SP, CPF 035.819.038-06, e Fabricia Gomes de Souza, brasileira, divorciada, 
engenheira, portadora da identidade nº 08423528-2 IFP/RJ, CPF 009.002.977-19, 
ambos domiciliados na Rua Jardim Botânico, 518 – 4º andar, Jardim Botânico –  
Rio de Janeiro/RJ - CEP 22461-000, na qualidade de única sócia da WILSON SONS 
SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. (“Sociedade”), sociedade empresária limitada 
com sede na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, na Rua Engenheiro Fábio 
Goulart, 605 (parte), Ilha da Conceição, inscrita no CNPJ sob no 03.562.124/0001-59 e 
no NIRE nº 33.2.0802115-6, por despacho de 11/12/2007, resolve: Aprovar a redução 
de capital em razão da retificação do valor do capital social de R$708.068.533,00 
(setecentos e oito milhões, sessenta e oito mil e quinhentos e trinta e três reais), 
dividido em 708.068.533 (setecentas e oito milhões, sessenta e oito mil e quinhentas 
e trinta e três) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, para R$ 427.340.382 
(quatrocentos e vinte e sete milhões, trezentos e quarenta mil e trezentos e oitenta e 
dois reais), dividido em 427.340.382 (quatrocentos e vinte e sete milhões, trezentos 
e quarenta mil e trezentos e oitenta e dois) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, detido integralmente pela sócia Wilson Sons Holdings Brasil S.A., com 
o cancelamento de 280.728.151 (duzentas e oitenta milhões, setecentos e vinte e 
oito mil e cento e cinquenta e uma) quotas de emissão da Sociedade no valor de 
R$ 1,00 (um real) cada uma. A retificação se dá em razão de divergências apuradas 
no reprocessamento de informações históricas contábeis das sociedades do Grupo 
Wilson Sons que adotavam/adotam o dólar como moeda funcional e movimentações 
societárias subsequentes. A diferença apresentada deve-se aos efeitos de aumentos 
de capital realizados pela acionista Wilson Sons Holdings Brasil S.A. na Sociedade 
via cessão de quotas/ações em sociedades que tiveram seu patrimônio líquido 
reapresentado. As informações já foram devidamente corrigidas nas demonstrações 
financeiras da Companhia previamente aprovada pelos acionistas. Diante da 
presente retificação, a Cláusula Quinta do Contrato Social passará a vigorar com 
a seguinte redação: “Cláusula Quinta – O capital social, totalmente subscrito e 
integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 427.340.382 (quatrocentos 
e vinte e sete milhões, trezentos e quarenta mil e trezentos e oitenta e dois reais), 
dividido em 427.340.382 (quatrocentos e vinte e sete milhões, trezentos e quarenta 
mil e trezentos e oitenta e duas) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
detido integralmente pela sócia Wilson Sons Holdings Brasil S.A.” Rio de Janeiro,  
22 de março de 2022. WILSON SONS HOLDINGS BRASIL S.A. - Arnaldo Calbucci 
Filho, Fabricia Gomes de Souza

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ nº 33.050.071/0001-58

NIRE nº 3330005494-4
Companhia Aberta de Capital Autorizado

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da Ampla Energia e Serviços S.A. (“Companhia”), 
convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), a ser 
realizada no dia 13 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede da Companhia, 
à Av. Oscar Niemeyer, 2000 - Bl. C1, Sala 701 - parte, Santo Cristo, RJ, 
CEP: 20220-297, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes 
da Ordem do Dia: I. Aprovação das contas dos Administradores; exame, 
discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações 
Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2021, acompanhados 
do Parecer dos Auditores Independentes; II. Proposta de destinação do 
lucro líquido do exercício de 2021 e distribuição de dividendos; III. Definição 
do número de membros do Conselho de Administração para o próximo 
triênio: IV. Eleição de membros do Conselho de Administração para um 
novo mandato de 3 (três) anos; V. Fixação da remuneração global anual 
dos Administradores da Companhia até a Assembleia Geral Ordinária a se 
realizar em 2023.; e VI. Uma vez instalado o Conselho Fiscal, eleição de seus 
membros e fixação de sua remuneração, nos termos do artigo 161 da Lei nº 
6.404/76. Para participar da AGO, o acionista deverá apresentar comprovante 
de propriedade de ações expedido pela instituição depositária das ações da 
Companhia. Caso o acionista seja representado por procurador, a Companhia 
solicita o depósito do respectivo mandato acompanhado dos documentos 
necessários, com 72 (setenta e duas) horas de antecedência do dia da AGO.  
Solicita-se aos acionistas que observem o disposto no artigo 126 da Lei 6.404/76. 
Para instalação do Conselho Fiscal é necessário o pedido de acionistas que 
representem, no mínimo, 2% (dois por cento) de ações com direito a voto, na 
forma da ICVM324/00. Nos termos do artigo 3º da ICVM nº 165/91, alterada 
pela ICVM nº 282/98, o percentual mínimo sobre o capital votante necessário 
à requisição da adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento). O acionista 
poderá exercer o seu direito de voto por meio do sistema de votação à distância, 
nos termos da Instrução CVM nº 481/2009, enviando o correspondente boletim 
de voto à distância por meio de seu respectivo agente de custódia, banco 
escriturador ou diretamente à Companhia, conforme orientações constantes 
do Boletim de Voto à Distância, do item 12.2 do Formulário de Referência da 
Companhia, e do Manual de Participação para a respectiva Assembleia Geral 
Ordinária. Os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na 
AGO encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e por 
meio de sistema eletrônico da página da CVM (www.cvm.gov.br). 

Rio de Janeiro, 23 de março de 2022.
Guilherme Gomes Lencastre

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

JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DA CAPITAL/RJ

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) dias, 
extraído dos autos AÇÃO   DE   EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA em 
que BANCO NACIONAL S.A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
move em face de CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA E  
SILVIA REGINA E SILVA DE OLIVEIRA, Processo nº 0101866-
05.2007.8.19.0001, na forma abaixo: Ao Dr. Ricardo Cyfer, Juiz de 
Direito da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital/RJ, FAZ SABER 
aos que o presente Edital virem conhecimento tiverem e a quem 
possa interessar que o leilão será data única, sendo o primeiro 
leilão no dia 31 (trinta e um) de março de 2022, com início 
às 11:00horas e com término as 12:00horas, sendo infrutífero 
o primeiro leilão, será vendido no segundo leilão no mesmo 
dia 31 (trinta e um) de março de 2022 no mesmo local com 
início às 12:15horas e com término as 13:15horas, pela oferta 
acima de 50%, de acordo com o art. 886, V, do CPC/2015 será 
levado a Público Leilão, por valor igual ou acima da avaliação, 
pelo Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN, matriculado 
na Jucerja nº 116, e/ou Preposta GLACE DI NAPOLI, com 
escritório na Travessa do Paço, n° 23 - sala 812,Centro, Cep.: 
20010-170, leilão este que se realizará de forma online no site 
www.schulmannleiloes.com.br, os bens avaliados as fls. 240, 
244, descrito como segue LAUDO DE AVALIAÇÃO: IMÓVEL: 
Situado na Rua Sacopã, 209 (antigo 65), Apto. 401 - Humaitá - 
RIO DE JANEIRO - RJ. Devidamente registrado, dimensionado 
e caracterizado no 2º Ofício do Registro Geral de Imóveis, sob a 
matrícula nº 26925, e pela inscrição municipal de nº 1.513.463-8 
(IPTU), idade: 1982, área edificada de 134m², conforme fotocópia 
da certidão que acompanhou o mandado e faz parte integrante 
deste laudo. EDIFÍCIO: Prédio no alinhamento da via pública, 
natureza residencial, condomínio denominado “Sanserviera 
209”, com fachada em mármore, portão de entrada com grades 
em alumínio e porta de blindex, contendo uma portaria 24 
horas. Prédio com 8 pavimentos, total de 16 apartamentos, dois 
elevadores, com direito a uma (01) vaga na garagem conforme 
escritura. APARTAMENTO: Sala com piso em tábua corrida, lavabo 
com piso em tábua corrida, corredor de acesso aos quartos com 
piso em carpete, 1º quarto com piso em tábua corrida, armário 
embutido e suíte com piso em mármore e azulejo até o teto, 2º 
quarto com piso em tábua corrida e armário embutido, 3º quarto 
com piso em carpete e closet, banheiro com piso em mármore e 
azulejo até o teto, cozinha com piso em cerâmica e azulejo até o 
teto, área de serviço com piso em cerâmica, quarto de empregada 
com piso em cerâmica, banheiro de empregada com piso em 
cerâmica e azulejo até o teto. Encontra-se em regular estado de 
conservação. DA REGIÃO: Área encontra-se servida por alguns 
dos melhoramentos públicos do município como distribuição de 
energia elétrica, rede telefônica, iluminação pública, asfaltamento, 
rede de água e esgotos, diversas linhas de ônibus que servem 
o bairro, taxis, transporte de aplicativos, e amplo comércio. 
METODOLOGIA AVALIATÓRIA: Foi utilizado nesta avaliação 
o método comparativo em que se assemelha com o valor de 
mercado atual. Avalio o imóvel acima descrito em R$ 2.200.000,00 
(Dois Milhões e Duzentos Mil Reais). Rio de Janeiro, 09 de 
dezembro de 2021. Não constam débitos de condomínio, IPTU e 
FUNESBOM. Para que os interessados tomem conhecimento 
deste edital, o mesmo foi afixado no local de costume, ficando 
assim os Réus intimados da Hasta Pública, por intermédio 
deste edital, suprindo assim a exigência contida no art. 887 
do CPC/2015. Arrematação ou adjudicação, salvo pronunciamento 
judicial em sentido diverso (art. 885 do CPC/2015), far-se-á a vista 
e imediato por depósito judicial ou meio eletrônico (art. 892, caput, 
do CPC/2015), sendo 5% de comissão do leiloeiro no ato e 1% de 
custas de cartório até o máximo permitido por lei, serão pagas pelo 
arrematante. Rio de Janeiro 21 de fevereiro de 2022. Eu, ___chefe 
de serventia, mandei digitar e subscrevo. (Ass.) Ricardo Cyfer, 
MMO Dr. Juiz Titular, ___.

REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ 
 JUIZO DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL  

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ELETRÔNICO E 
INTIMAÇÃO, com prazo de 05  (cinco) dias (ART. 879 – II; 882 - 
§1º e 2º CPC e RESOLUÇÃO do CNJ nº 236, Art. 10  - §Único), 
extraído dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial 
proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de FRANCISCO 
DAS CHAGAS PEREIRA DE  SOUSA E ANTÔNIA CARNEIRO 
PEREIRA - Processo nº. 0007507-69.2017.8.19.0209,  passado 
na forma abaixo: O DR ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES 
FERREIRA - Juiz de Direito Titular da Vara acima, FAZ SABER por 
este Edital aos interessados, que nos  dias 25/03/2022 e 30/032022 
a partir das 12:30 horas, com término às 12:50 horas, através da 
Plataforma de Leilões On-line - www.gustavoleiloeiro.lel.br, 
pelo  Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, será 
apregoado e vendido o  imóvel situado na AV. PROJETADA B, 
560, BLOCO 04, APARTAMENTO 709 - ATUAL AVENIDA SÃO 
JOSE MARIA ESCRIVA, SITO NO CONDOMÍNIO MORADAS  
DO ITANHANGÁ, AVALIADO EM R$ 219.000,00 (Duzentos 
e dezenove mil reais). - O edital na integra está afixado no 
Átrio do Fórum, nos autos acima, no site  www.gustavoleiloeiro.
lel.br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro 
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

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.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ: 33.228.024/0001-51 - NIRE (JUCERJA): 33.3.0003135-9

AVISO AOS ACIONISTAS
DISTRIBUIÇÃO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
O Conselho de Administração da WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO 
DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A., em reunião de 22/03/2022, aprovou 
proposta da Diretoria Executiva, “ad referendum” da Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada no ano de 2023, de distribuição de Juros sobre 
o Capital Próprio da Companhia, no montante bruto de R$ 3.300.011,35 
(três milhões, trezentos mil, onze reais e trinta e cinco centavos), do qual 
será deduzido o valor equivalente a 15% (quinze por cento) do valor re-
lativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), na forma da le-
gislação em vigor, com exceção dos acionistas imunes e/ou isentos, que 
deverão comprovar esta condição até o dia 12 de abril de 2022, enviando 
documentação comprobatória para: Postal: WLM PARTICIPAÇÕES E CO-
MÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A., aos cuidados do Diretor de 
Relação com Investidores, Sr. Leandro Cardoso Massa. Endereço: Praia 
do Flamengo, nº 200, 19º andar, Flamengo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 
22.210-901; Correio Eletrônico (e-mail): Leandro.massa@wlm.com.br. Os 
Juros sobre Capital Próprio serão imputados integralmente aos dividendos 
obrigatórios a serem distribuídos pela Companhia referentes ao exercício 
social do ano de 2022, sem nenhuma remuneração a título de atualização 
monetária. Farão jus ao recebimento dos referidos juros sobre o capital 
próprio os Acionistas com posição final de ações da Companhia em 04 de 
abril de 2022. O pagamento será efetuado na data de 18 de maio de 2022. 
Valor bruto por ação ON (Ordinárias): R$ 0,085940; Valor bruto por ação 
PN (preferenciais): R$0,094534.

Rio de Janeiro, 23 de março de 2022.
Leandro Cardoso Massa

Diretor de Relações com Investidores

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. Lucas Rabechini Amaral, inscrito no CPF/ME sob o nº 331.328.038-20, 
DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, 
de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de administração no  
Banco XP S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
33.264.668/0001-03. ESCLARECE que eventuais objeções à presente 
declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser 
apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo 
Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados 
da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, 
observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito 
a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do Banco 
Central do Brasil na internet): (i) selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações 
e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do 
SPB; (ii) selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de 
Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro

Deorf Gerência Técnica do Rio de Janeiro (GTRJA)
Rio de Janeiro, 23 de março de 2022

Rating do fundo de pensão da Petrobras, a Petros, é estável

A agência de classifi-
cação de risco Fi-
tch Ratings atribuiu 

o Rating de Qualidade de 
Gestão de Investimentos 
‘Forte’ à Fundação Petro-
bras de Seguridade Social 
- Petros. A perspectiva do 
rating é estável, reportou a 
agência nesta quarta-feira.

Criada em 1970, a Petros 
é o segundo maior fundo de 
pensão do Brasil com inves-
timentos de R$101 bilhões 
em setembro de 2021, de 
acordo com a Associação 
Brasileira das Entidades Fe-
chadas de Previdência Pri-
vada (Abrapp).

Esses investimentos 
eram compostos por títulos 
públicos (44,4%), fundos de 
renda fixa (25,5%, princi-
palmente títulos públicos), 

papéis privados/debêntu-
res (0,8%), FIDCs (0,1%), 
fundos de renda variável 
(12,8%), ações (6,7%), imó-
veis (3,9%, sendo 0,4% 
através de fundos), emprés-
timos e financiamentos a 
participantes (2,7%), fun-
dos multimercados (1,7%) e 
private equity (0,2%), além 
de contas a receber (1,2%).

Entre os desafios citados 
pela agência consta a me-
lhora do equilíbrio atuarial 
de seus dois maiores planos 
de previdência de benefício 
definido (BD), consolidar a 
reestruturação efetuada na 
instituição em 2019 e 2020, 
reter os executivos e outros 
funcionários-chave, fortale-
cer a cultura de compliance 
e risco operacional da insti-
tuição, e também melhorar 

o monitoramento da políti-
ca de investimentos pesso-
ais dos funcionários.

A Petros é uma organiza-
ção sem fins lucrativos esta-
belecida para administrar os 
recursos destinados a sus-
tentar os benefícios da pre-
vidência complementar dos 
funcionários da Petrobras e, 
em menor grau, prestando 
este serviço também para 
outras empresas locais.

De acordo com o rela-
tório da agência, o rating 
reflete a estrutura organi-
zacional, a experiência dos 
profissionais-chave, apesar 
de muitos serem recentes 
na instituição, e a sólida au-
tomação e integração dos 
sistemas. O rating também 
reflete o processo de inves-
timento, além da aborda-

gem de risco conservadora 
e independente e dos con-
troles de risco e complian-
ce. A classificação ainda 
considera a relação com 
o principal patrocinador 
dos planos de benefícios, 
a Petrobras, e sua franquia 
no segmento de fundos de 
pensão fechados.

A Petros passou por 
uma reestruturação em 
2019 e 2020 após a chega-
da do CEO, Bruno Dias. 
O processo envolveu con-
sultorias especializadas, 
principalmente a McKin-
sey, para analisar todas 
as políticas, processos e 
procedimentos. O número 
de profissionais diminuiu 
de cerca de 480 em 2019 
para 380 em setembro de 
2021, com a substituição 

da maioria dos executivos 
e muitos gerentes e analis-
tas. 

A Petros é supervisiona-
da por várias entidades ex-
ternas (administrador fidu-
ciário, custodiante, auditoria 
interna da Petrobras, audi-
toria externa da fundação e 
dos fundos e os reguladores 
brasileiros). Além disso, há 
as áreas de risco, controles 
internos, compliance e de 
auditoria interna da Petros, 
totalmente segregadas da 
equipe de investimento. A 
cultura de risco é conser-
vadora e estas estruturas 
possuem fortes controles e 
comitês regulares, que con-
tam com dois membros in-
dependentes dos quatro vo-
tantes, apesar das estruturas 
de compliance e controles 

internos serem recentes (de 
2020). 

A Petros administrava 41 
planos de previdência, sen-
do dez BD, três contribuição 
variável (CV) e 28 contribui-
ções definida (CD). O AUM 
está concentrado em seis pla-
nos (96% do AUM total em 
setembro de 2021 – quatro 
BD, um VC e um CD), todos 
para funcionários da Petro-
bras. A fundação tem 141 mil 
participantes, sendo 76 mil 
assistidos/aposentados.

Em setembro de 2021, 
a Petros apresentava pa-
trimônio de cobertura de 
R$107,4 bilhões e provisões 
matemáticas de R$114,6 
bilhões, com déficit técni-
co acumulado de R$7,2 bi-
lhões (superávit técnico de 
R$1,7 bilhão em 2020). 
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AUSTRAL SEGURADORA S.A.
CNPJ Nº 11.521.976/0001-26 / NIRE 33.3.0029234-9

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos 
09/12/2021, às 17:00 horas, na sede da Austral Seguradora S.A. (“Compa-
nhia”), localizada na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, sala 401, Leblon, RJ/RJ, 
CEP: 22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação 
em razão da presença do acionista representante de 100% do capital social 
da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de 
Acionistas da Companhia, observado o disposto no §4º do art. 124 da Lei nº 
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), bem como nos termos do § 3º 
do art. 8º do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Carlos 
Frederico da Costa Leite Ferreira; e Secretário: Rodolfo Arashiro Rodri-
guez. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a lavratura da ata em 
forma de sumário; (ii) o recebimento, a aceitação e a ratificação da renúncia 
do Sr. Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho ao cargo de membro do Conselho 
de Administração da Companhia, bem como a eleição do Sr. Michel Cukier-
man ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; (iii) 
a ratificação da composição do Conselho de Administração da Companhia; 
(iv) a inclusão do novo art. 16 do Estatuto Social da Companhia, em atendi-
mento às disposições do art. 36, incisos I ao IV, da Resolução do Conselho 
Nacional de Seguros Privados nº 416 de 20 de julho de 2021; (v) a reforma 
dos Arts 23 e 27 do Estatuto Social da Companhia; (vi) a inclusão do novo 
art. 28 do Estatuto Social da Companhia, em atendimento às disposições do 
art. 36, § 2º, da Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados nº 
416 de 20 de julho de 2021; (vii) a consolidação do Estatuto Social da Com-
panhia; e (viii) a autorização aos administradores da Companhia a pratica-
rem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas na 
Assembleia Geral. 5. Deliberações: Todas as deliberações foram tomadas 
e aprovadas, sem quaisquer ressalvas ou restrições, conforme segue: 5.1. 
Aprovar a lavratura da ata na forma de sumário, conforme faculta o art. 130, 
§1º, da Lei das S.A. 5.2. Os acionistas tomaram ciência da renúncia do Sr. 
Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho, brasileiro, casado, economista, CI 
nº 11.568.592-7, IFP/RJ, e CPF/ME sob o nº 056.577.087-09, com endereço 
comercial na Av. Bartolomeu Mitre, nº 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP 
22.431-002, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Compa-
nhia, cujo respectivo termo de renúncia foi lido e arquivado na sede da Com-
panhia. Em seguida, os acionistas aprovaram a eleição do Sr. Michel 
Cukierman, brasileiro, em união estável, engenheiro, CI nº 03.99.99.02-4, 
DETRAN/RJ, e CPF/ME sob o nº 016.377.457-96, com endereço comercial 
na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, ao 
cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, nos termos 
do Estatuto Social em vigor, considerando a autorização concedida pela Su-
perintendência de Seguros Privados – SUSEP, conforme Carta Homologa-
tória Eletrônica nº 287/2021/CGRAJ/DIR1/SUSEP de 04/11/2021, e em ob-
servância ao prazo estabelecido no Parágrafo Quinto, do art. 1º, do Anexo II, 
da Resolução nº 330/2015 do Conselho Nacional de Seguros Privados – 
CNSP. O mandato do membro do Conselho de Administração ora eleito será 
unificado ao dos demais membros do Conselho de Administração da Com-
panhia. O Sr. Michel Cukierman, ora eleito, assinará o Termo de Posse a 
ser lavrado em livro próprio, e declara, sob as penas da lei, que atende aos 
requisitos estabelecidos na Resolução CNSP nº 330/15, que não está impe-
dido por lei especial, nem condenado ou se encontra sob efeitos da conde-
nação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, con-
cussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, a fé pública ou a propriedade, de acordo com o art. 147 da Lei 
das S.A. 5.3. A ratificação da composição do Conselho de Administração da 
Companhia. Em razão da deliberação acima, os acionistas decidiram ratifi-
car a composição do Conselho de Administração da Companhia, com man-
dato unificado até 30/03/2024, que será composto por: A) Bruno Augusto 
Sacchi Zaremba, brasileiro, divorciado, economista, CI nº 08.423.755-1, 
IFP/RJ, e CPF/ME sob o nº 034.032.377-96, com endereço comercial na Av. 
Bartolomeu Mitre, nº 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002; B) Ga-
briel Felzenszwalb, brasileiro, casado, engenheiro, CI nº 11.883.694-9, 
IFP/RJ, CPF/ME sob o nº 081.208.657-07, com endereço comercial na Av. 
Bartolomeu Mitre nº 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002; e C) Mi-
chel Cukierman, brasileiro, em união estável, engenheiro, CI nº 03.99.99.02-
4, Detran/RJ, e CPF/ME sob o nº 016.377.457-96, com endereço comercial 
na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002. 5.4. 
Aprovar a inclusão do novo art. 16 do Estatuto Social da Companhia, em 
atendimento às disposições do art. 36, incisos I ao IV, da Resolução do Con-
selho Nacional de Seguros Privados nº 416 de 20 de julho de 2021 (“Resolu-
ção CNSP nº 416/21”), conforme redação a seguir: “Art. 16 - Competem aos 
órgãos de administração da Companhia, além das atribuições fixadas em lei 
e neste Estatuto Social: (i) zelar pela adequação e pela efetividade da Estru-
tura de Gestão de Riscos e do Sistema de Controles Internos, promovendo 
a disseminação das culturas de risco e de controle e o alinhamento das 
operações da Companhia à política de conformidade, ao apetite por risco e 
à política de gestão de riscos; (ii) possuir um entendimento geral do perfil de 
risco da Companhia e compreender, para os principais riscos a que ela este-
ja exposta, sua natureza e potenciais impactos sobre o negócio; o atual nível 
de exposição; e as ações adotadas para sua gestão; (iii) prover as diversas 
unidades organizacionais com a estrutura organizacional e os recursos ma-
teriais e humanos necessários à adequada gestão dos riscos e operaciona-
lização dos controles associados a suas respectivas atividades, incluindo 
pessoal experiente, capacitado e em quantidade suficiente; e (iv) garantir 
que os mecanismos de avaliação de desempenho e a estrutura remunerató-
ria adotados pela Companhia não incentivem comportamentos capazes de 
comprometer a efetividade do Sistema de Controles Internos e da Estrutura 
de Gestão de Riscos.” Tendo em vista a aprovação da inclusão do novo art. 
16, conforme transcrito acima, ficam automaticamente renumerados os Arts 
subsequentes do Estatuto Social da Companhia. 5.5. Tendo em vista a inclu-
são do novo art. 16 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a reforma dos 
Arts 23 e 27, os quais passam a vigorar com as seguintes novas redações: 
“Art. 23 – Competem ao Conselho de Administração da Companhia, além 
das atribuições fixadas no art. 16 deste Estatuto Social: (i) fixar os objetivos, 
a política e a orientação geral dos negócios da Companhia, aprovando pla-
nos de trabalho, orçamentos de investimentos e de custeio anuais; (ii) con-
vocar a Assembleia Geral Ordinária e, quando necessário, a Extraordinária; 
(iii) eleger e destituir os Diretores da Companhia, fixando-lhes suas atribui-
ções; (iv) fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar, a qualquer tempo, os 
livros e papéis da Companhia; (v) solicitar informações sobre contratos cele-
brados, ou em vias de celebração e quaisquer outros atos; (vi) manifestar-se 
sobre o Relatório de Administração, as contas da Diretoria e as demonstra-
ções financeiras do exercício; (vii) propor alterações do Estatuto, em espe-
cial as que implicarem modificações do Capital Social; (viii) autorizar a aqui-
sição e alienação dos bens do ativo permanente e a constituição de ônus 
reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros, observado o 
disposto no Art. 13 (xvi) acima; (ix) escolher e destituir auditores indepen-
dentes; (x) deliberar sobre quaisquer matérias não reguladas no Estatuto 
Social da Companhia, resolvendo os casos omissos.” “Art. 27 - Competem à 
Diretoria, além das atribuições fixadas em lei e no art. 16 deste Estatuto 
Social, as seguintes atribuições: (a) implementar os planos e programas pre-
vistos para a Companhia, conforme definidos em Assembleia Geral; (b) exe-
cutar a política comercial, técnica, administrativa e financeira da Companhia, 
de acordo com os planos de negócios e orçamentos da Companhia; (c) ad-
mitir e demitir empregados; (d) executar os orçamentos anuais e plurianuais, 
dentro das diretrizes básicas estabelecidas pela Assembleia Geral; (e) pre-
parar e submeter à apreciação da Assembleia Geral todos os documentos 
exigidos na legislação aplicável e neste Estatuto Social, necessários à boa 
administração da Companhia, incluindo, mas não limitado a planos de negó-
cios; e (f) cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e executar as delibera-
ções da Assembleia Geral.” 5.6. Aprovar a inclusão do novo art. 28 do Esta-
tuto Social da Companhia em atendimento às disposições do art. 36, § 2º, da 
Resolução CNSP nº 416/21, conforme redação a seguir: “Art. 28 – Compe-
tem exclusivamente aos diretores da Companhia: (a) orientar, supervisionar 
e garantir a elaboração, implementação e operacionalização dos processos 
e procedimentos relativos aos controles internos e gestão de riscos associa-
dos às atividades sob sua responsabilidade; (b) verificar sistematicamente a 
adoção e o cumprimento dos processos e procedimentos de que trata o item 
“(a)” do art. 28 acima, como também a manutenção de sua adequação, defi-
nindo e implementando planos de ação destinados ao saneamento de defi-
ciências da Estrutura de Gestão de Riscos e do Sistema de Controles Inter-
nos; e (c) aprovar os limites de exposição para as atividades de negócio que 
impliquem em assunção de riscos relevantes.” Tendo em vista a aprovação 
da inclusão do novo art. 28, conforme transcrito acima, ficam automatica-
mente renumerados os Arts subsequentes do Estatuto Social da Compa-
nhia. 5.7. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de 
modo a refletir as deliberações acima tomadas, o qual passa a vigorar com 
a nova redação consolidada constante do Anexo I à presente ata. 5.8. Auto-
rizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários 
à efetivação das deliberações tomadas na Assembleia Geral. 6. Encerra-
mento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Nada mais havendo a 
ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos 
os presentes. Mesa: Carlos Frederico da Costa Leite Ferreira; e Secretá-
rio: Rodolfo Arashiro Rodriguez. Acionista presente: Austral Participa-
ções S.A., representada na forma de seu Estatuto Social. Certifico que a 
presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. RJ/RJ, 09 de de-
zembro de 2021. Mesa: Carlos Frederico da Costa Leite Ferreira - Presi-
dente; Rodolfo Arashiro Rodriguez - Secretário. Certidão: Jucerja reg. sob 
o nº 00004806751 em 15/03/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário 
Geral. Anexo I - Estatuto Social da Austral Seguradora S.A. Capítulo 
Primeiro - Nome, Objeto, Sede e Duração: Art. 1 - A Companhia tem a 
denominação de AUSTRAL SEGURADORA S.A. e reger-se-á pelo presen-
te Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Art. 2 - A Compa-
nhia tem por objeto a exploração de operações de seguros de danos e cos-
seguros, conforme definidos na legislação vigente, em todo o território na-
cional, podendo ainda participar como sócia ou acionista de outras socieda-

des, observadas as disposições legais pertinentes. Art. 3 - A Companhia 
tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Av. Bartolomeu Mitre nº 336, sala 401, Leblon, CEP 22.431-002, podendo 
criar e extinguir filiais, agências ou escritórios de representação em qualquer 
ponto do território nacional ou do exterior. Art. 4 - A Companhia terá duração 
por tempo indeterminado. Capítulo Segundo - Do Capital Social: Art. 5 - O 
capital social é de R$ 107.025.293,61, totalmente subscrito e integralizado, 
em moeda corrente nacional, dividido em 69.177.394 ações ordinárias, no-
minativas e sem valor nominal.” Parágrafo Primeiro - A Companhia poderá 
emitir ações preferenciais, de uma ou mais classes, bem como decidir pelo 
aumento de classes existentes, sem guardar proporção com as demais, no 
limite permitido em lei. Parágrafo Segundo - As ações não poderão ser 
oneradas em parte ou na totalidade, exceto com a expressa anuência de 
todos os acionistas. Parágrafo Terceiro – A Companhia é proibida de emitir 
partes beneficiárias, não podendo existir títulos da Companhia, dessa natu-
reza, em circulação. Art. 6 - Cada ação ordinária confere ao seu titular o di-
reito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais, sendo vedada a 
emissão de partes beneficiárias pela Companhia. Capítulo Terceiro - Da 
Assembleia Geral: Art. 7 - A Assembleia Geral, que é o órgão deliberativo 
da Companhia, reunir-se-á na sede social: (a) Ordinariamente, até 31 de 
março de cada ano, para: (i) deliberar sobre as contas e demonstrativos do 
exercício findo, relatório dos administradores e parecer do conselho fiscal, 
se o órgão estiver em funcionamento; (ii) deliberar sobre a destinação do 
lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger os admi-
nistradores e membros do conselho fiscal, quando for o caso; e (iv) deliberar 
sobre outras matérias de sua competência, definidas em lei; e (b) Extraordi-
nariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Art. 8 - A Assem-
bleia Geral será convocada por iniciativa de qualquer dos membros do Con-
selho de Administração, do conselho fiscal, se em funcionamento, ou de 
acionistas, de acordo com o que dispõe a legislação aplicável. Parágrafo 
Primeiro - A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 vezes, 
no mínimo, contendo, além do local, data e hora da Assembleia Geral, a or-
dem do dia, e, no caso de reforma do Estatuto Social, a indicação da maté-
ria. Parágrafo Segundo - A primeira convocação da Assembleia Geral de-
verá ser feita com 8 dias de antecedência, no mínimo, contado o prazo da 
publicação do primeiro anúncio. Não se realizando a Assembleia Geral, será 
publicado novo anúncio, de segunda convocação, com antecedência míni-
ma de 5 dias. Parágrafo Terceiro - Independentemente das formalidades 
previstas nos parágrafos primeiro e segundo acima, será considerada regu-
lar a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas. Art. 9 - A 
Assembleia Geral será instalada em primeira convocação com acionista(s) 
que represente(m) no mínimo 1/4 do capital votante da Companhia e, em 
segunda convocação, com qualquer número. Art. 10 - A Assembleia Geral 
será presidida por qualquer dos Diretores em exercício da Companhia, que 
convidará qualquer um dos presentes à Assembleia Geral para secretariar 
os trabalhos. Art. 11 - Os acionistas poderão fazer-se representar nas As-
sembleias Gerais por procurador constituído há menos de 1 ano, que seja 
acionista, administrador da Companhia ou advogado. Parágrafo Único - A 
prova da representação deverá ser depositada na sede da Companhia até o 
momento da abertura dos trabalhos da Assembleia. Art. 12 - A Assembleia 
Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos à Companhia, 
podendo tomar todas as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e 
desenvolvimento. Art. 13 - Os acionistas terão os poderes para decidir todas 
e quaisquer matérias cuja competência para deliberação seja das Assem-
bleia Gerais dos Acionistas, conforme determinado pela Lei n° 6404, de 15 
de dezembro de 1976, conforme alterada de tempos em tempos (“Lei das 
Sociedades por Ações”) ou pelo Estatuto Social. Exceto com relação aos 
casos especiais prescritos pela legislação brasileira e ao disposto no pará-
grafo único abaixo, as decisões das Assembleias Gerais de Acionistas serão 
aprovadas por maioria simples dos votos dos presentes. Parágrafo Único - 
A aprovação de qualquer das seguintes matérias dependerá do voto afirma-
tivo dos acionistas que representem, pelo menos, 70% do capital social da 
Companhia: (i) o aumento do capital social da Companhia (exceto para capi-
talização de reservas ou conforme exigido pela legislação aplicável), redu-
ção do capital social da Companhia, permuta de ações de qualquer nature-
za, resgate ou recompra de ações, para cancelamento ou para manutenção 
em tesouraria, emissão ou venda de quaisquer valores mobiliários da Com-
panhia, sejam ou não conversíveis em ações, inclusive, mas não limitado a: 
a criação e a emissão de ações preferenciais, debêntures, bônus de subscri-
ção, opções de compra ou opções de subscrição; (ii) a aprovação da emis-
são de partes beneficiárias; (iii) a alteração de qualquer dispositivo do Esta-
tuto Social; (iv) a fusão, cisão, consolidação, incorporação ou reorganização 
da Companhia em ou com outra sociedade, transformação em um novo tipo 
societário ou outra forma de reorganização societária; (v) a aquisição, a alie-
nação e/ou a oneração, a qualquer título ou pretexto, de bens imóveis; (vi) o 
resgate e a emissão de quaisquer valores mobiliários, assim como qualquer 
alteração na estrutura de capital da Companhia; (vii) o requerimento de fa-
lência ou a apresentação do pedido de recuperação judicial em nome da 
Companhia; (viii) a liquidação e a dissolução da Companhia; (ix) a realização 
de qualquer cessão em benefício de qualquer credor da Companhia, no caso 
de insolvência da mesma; (x) a outorga e/ou prestação de quaisquer garan-
tias reais ou fidejussórias, com exceção daquelas relativas estritamente ao 
curso normal dos negócios; (xi) a distribuição de dividendos da Companhia; 
(xii) a aprovação de qualquer plano de opção de compra de ações e planos 
de compensação para os executivos da Companhia; (xiii) a eleição e desti-
tuição de auditores independentes; (xiv) aprovação de transações de afilia-
das ou de empresas relacionadas, que não tenham 100% de seu capital 
detido pela Companhia; (xv) venda ou troca de toda ou de uma Parte Signi-
ficativa da Companhia (“Parte Significativa” entendida como ativos que ren-
dem 20% ou mais do lucro da Companhia), inclusive contratos com clientes 
ou fornecedores e direitos de propriedade intelectual; (xvi) a aquisição, alie-
nação e/ou oneração de ativos da Sociedade cujos valores excedam o mon-
tante de R$ 1.000.000,00 por transação; e (xvii) a modificação dos objetivos 
e negócios da Companhia. Art. 14 - As deliberações tomadas constarão de 
atas, que deverão ser rubricadas e assinadas pelos presentes, registradas 
em livro próprio e perante o Registro do Comércio, se necessário. Capítulo 
Quarto - Da Administração: Seção I - Normas Gerais - Art. 15 - A admi-
nistração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Direto-
ria, cujos membros serão eleitos para um mandato de 3 anos, podendo ser 
reeleitos. Parágrafo Primeiro - Cabe à Assembleia Geral fixar a remunera-
ção dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. Parágrafo 
Segundo - Os administradores serão investidos em seus cargos mediante 
assinatura de termo de posse no livro próprio, observada a legislação aplicá-
vel. Art. 16 - Competem aos órgãos de administração da Companhia, além 
das atribuições fixadas em lei e neste Estatuto Social: (i) zelar pela adequa-
ção e pela efetividade da Estrutura de Gestão de Riscos e do Sistema de 
Controles Internos, promovendo a disseminação das culturas de risco e de 
controle e o alinhamento das operações da Companhia à política de confor-
midade, ao apetite por risco e à política de gestão de riscos; (ii) possuir um 
entendimento geral do perfil de risco da Companhia e compreender, para os 
principais riscos a que ela esteja exposta, sua natureza e potenciais impac-
tos sobre o negócio; o atual nível de exposição; e as ações adotadas para 
sua gestão; (iii) prover as diversas unidades organizacionais com a estrutu-
ra organizacional e os recursos materiais e humanos necessários à adequa-
da gestão dos riscos e operacionalização dos controles associados a suas 
respectivas atividades, incluindo pessoal experiente, capacitado e em quan-
tidade suficiente; e (iv) garantir que os mecanismos de avaliação de desem-
penho e a estrutura remuneratória adotados pela Companhia não incenti-
vem comportamentos capazes de comprometer a efetividade do Sistema de 
Controles Internos e da Estrutura de Gestão de Riscos. Seção II – Conse-
lho de Administração: Art. 17 - O Conselho de Administração será com-
posto por no mínimo 3 e no máximo 5 membros, eleitos pela Assembleia 
Geral de Acionistas e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 
3 anos, permitida a reeleição. Parágrafo Único – Os conselheiros poderão 
ser ou não residentes no País. Os Conselheiros não residentes constituirão 
procuradores residentes no Brasil, conforme determinado pelo art. 146, pa-
rágrafo segundo, da Lei das Sociedades por Ações. Art. 18 - O Conselho de 
Administração elegerá entre os seus membros um Presidente e um Vice
-Presidente. As reuniões do Conselho de Administração serão presididas 
por qualquer dos membros do Conselho de Administração, que convidará 
qualquer um dos presentes à reunião do Conselho de Administração para 
secretariar os trabalhos. Art. 19 - Os Conselheiros serão investidos nos 
seus cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas do 
Conselho de Administração e após apresentarem a documentação exigida 
por Lei, permanecendo no exercício de suas respectivas funções até que 
seus substitutos sejam empossados. Art. 20 - No caso de impedimento ou 
ausência de qualquer membro do Conselho por mais de 30 (trinta) dias, os 
demais conselheiros indicarão o substituto do conselheiro impedido ou au-
sente. O substituto exercerá as funções em caráter temporário, até a cessa-
ção do impedimento ou ausência ou realização da Assembleia Geral dos 
Acionistas que for convocada para deliberar a respeito. Parágrafo Único – 
Fica estabelecido que o Vice-Presidente do Conselho de Administração 
substituirá o Presidente do Conselho de Administração em suas ausências 
ou impedimentos ocasionais. Art. 21 - Os cargos no Conselho de Adminis-
tração serão exercidos independentemente de qualquer remuneração. Art. 
22 - O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que convocado por 
seu Presidente ou pela maioria de seus membros. As reuniões serão convo-
cadas, por escrito, admitida a utilização de fax ou de e-mail, com antecedên-
cia mínima de 5 (cinco) dias, podendo realizar-se independentemente de 
convocação escrita quando houver comparecimento de todos os seus mem-
bros. As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de 
voto, observado o quórum de instalação de mais da metade dos Conselhei-
ros eleitos. As atas que contiverem deliberações destinadas a produzir efei-
tos perante terceiros serão arquivadas no Registro de Comércio e publica-
das. Parágrafo Primeiro – Os membros do Conselho poderão, ainda, parti-
cipar de tais reuniões por intermédio de conferência telefônica ou videocon-
ferência, ou outro meio similar que permita participação à distância, sendo 
considerados presentes à reunião. Parágrafo Segundo – Os membros do 
Conselho de Administração que participem das reuniões na forma do § 1º do 

Art. 22 acima deverão confirmar seus votos através de declaração por escri-
to encaminhada ao Presidente ou, em sua ausência, ao Vice-Presidente do 
Conselho de Administração por carta, fac-símile ou correio eletrônico após 
o término da reunião. Uma vez recebida a declaração, o Presidente ou Vice
-Presidente do Conselho de Administração, conforme o caso, ficará investi-
do de plenos poderes para assinar a ata da reunião em nome do(s) referi-
do(s) membro(s). Art. 23 - Competem ao Conselho de Administração da 
Companhia, além das atribuições fixadas no art. 16 deste Estatuto Social: (i) 
fixar os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Compa-
nhia, aprovando planos de trabalho, orçamentos de investimentos e de cus-
teio anuais; (ii) convocar a Assembleia Geral Ordinária e, quando necessá-
rio, a Extraordinária; (iii) eleger e destituir os Diretores da Companhia, fixan-
do-lhes suas atribuições; (iv) fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar, a 
qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia; (v) solicitar informações 
sobre contratos celebrados, ou em vias de celebração e quaisquer outros 
atos; (vi) manifestar-se sobre o Relatório de Administração, as contas da 
Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício; (vii) propor altera-
ções do Estatuto, em especial as que implicarem modificações do Capital 
Social; (viii) autorizar a aquisição e alienação dos bens do ativo permanente 
e a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de 
terceiros, observado o disposto no Art. 13 (xvi) acima; (ix) escolher e desti-
tuir auditores independentes; (x) deliberar sobre quaisquer matérias não re-
guladas no Estatuto Social da Companhia, resolvendo os casos omissos. 
Seção III – Diretoria - Art. 24 - A Diretoria, eleita pelo Conselho de Adminis-
tração, será composta por no mínimo 3 e no máximo 5 membros, sendo 1 
Diretor Presidente, 1 Diretor Financeiro, e os demais Diretores sem designa-
ção específica. Parágrafo Primeiro - Em suas ausências ou impedimentos 
temporários, os Diretores serão substituídos de acordo com a indicação do 
Conselho de Administração. Parágrafo Segundo - Em caso de vacância do 
cargo de Diretor, o Conselho de Administração será imediatamente convo-
cado para eleição do substituto, de forma a preencher o mínimo de cargos 
de Diretoria exigido por este Estatuto Social. Parágrafo Terceiro - Os Dire-
tores permanecerão em seus cargos até a posse de seus sucessores. Art. 
25 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer dos Direto-
res por escrito, através de fax, correio eletrônico ou correspondência com 
aviso de recebimento, com antecedência mínima de 3 dias úteis. O quórum 
de instalação da reunião é a maioria dos Diretores em exercício. Parágrafo 
Primeiro - A convocação de que trata o caput deste Art. 25 se dará por dis-
pensada quando presentes, à respectiva reunião, todos os Diretores. Pará-
grafo Segundo - As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo voto fa-
vorável da maioria dos Diretores presentes à reunião e serão lavradas em 
Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria, devendo as atas ser 
assinadas pelos Diretores presentes. Art. 26 - A Diretoria é o órgão de ad-
ministração executiva da Companhia, cabendo-lhe executar a política e as 
diretrizes básicas definidas pela Assembleia Geral, bem como a representa-
ção da Companhia. Art. 27 - Competem à Diretoria, além das atribuições 
fixadas em lei e no art. 16 deste Estatuto Social, as seguintes atribuições: (a) 
implementar os planos e programas previstos para a Companhia, conforme 
definidos em Assembleia Geral; (b) executar a política comercial, técnica, 
administrativa e financeira da Companhia, de acordo com os planos de ne-
gócios e orçamentos da Companhia; (c) admitir e demitir empregados; (d) 
executar os orçamentos anuais e plurianuais, dentro das diretrizes básicas 
estabelecidas pela Assembleia Geral; (e) preparar e submeter à apreciação 
da Assembleia Geral todos os documentos exigidos na legislação aplicável 
e neste Estatuto Social, necessários à boa administração da Companhia, 
incluindo, mas não limitado a planos de negócios; e (f) cumprir e fazer cum-
prir o Estatuto Social e executar as deliberações da Assembleia Geral. Art. 
28 – Competem exclusivamente aos diretores da Companhia: (a) orientar, 
supervisionar e garantir a elaboração, implementação e operacionalização 
dos processos e procedimentos relativos aos controles internos e gestão de 
riscos associados às atividades sob sua responsabilidade; (b) verificar siste-
maticamente a adoção e o cumprimento dos processos e procedimentos de 
que trata o item “(a)” do art. 28 acima, como também a manutenção de sua 
adequação, definindo e implementando planos de ação destinados ao sa-
neamento de deficiências da Estrutura de Gestão de Riscos e do Sistema de 
Controles Internos; e (c) aprovar os limites de exposição para as atividades 
de negócio que impliquem em assunção de riscos relevantes. Art. 29 – A 
representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, perante 
quaisquer terceiros, e repartições públicas federais, estaduais e municipais, 
bem como perante os órgãos fiscalizadores de suas operações, compete a 
qualquer Diretor, individualmente, ou a 1 procurador da Companhia a quem 
tenham sido outorgados poderes específicos. Parágrafo Primeiro – Os atos 
que impliquem em responsabilidade ou obrigações para a Companhia so-
mente produzirão efeitos se assinados por 2 Diretores em conjunto, ou por 1 
Diretor em conjunto com 1 procurador, ou ainda, por 2 procuradores, obser-
vados os limites previstos neste Estatuto Social, especialmente no Art. 13 
acima. Parágrafo Segundo – As procurações serão outorgadas em nome 
da Companhia por meio de mandato assinado por 2 Diretores, devendo ser 
especificados, no respectivo instrumento de mandato, os atos ou operações 
que o procurador poderá praticar e a duração do mandato. O mandato “ad 
judicia” pode ser outorgado por prazo indeterminado. Parágrafo Terceiro – 
A apólice de seguro, o termo de cosseguro e demais documentos correlatos, 
deverão ser assinados por 2 Diretores em conjunto, por 1 Diretor em conjun-
to com 1 Procurador, ou ainda, por 2 Procuradores em conjunto, desde que 
o mandato de outorga de poderes aos Procuradores seja realizado em ob-
servância ao parágrafo segundo acima e aos limites previstos neste Estatuto 
Social, especialmente no Art. 13 acima. Art. 30 - É vedado aos Diretores 
obrigar a Companhia em negócios estranhos ao objeto social, bem como 
praticar atos de liberalidade em nome da mesma ou conceder avais, fianças 
e outras garantias que não sejam necessárias à consecução do objetivo 
social. Capítulo Quinto - Do Conselho Fiscal - Art. 31 - A Companhia terá 
um conselho fiscal integrado por 3 membros efetivos e igual número de su-
plentes, ao qual competirão as atribuições previstas em lei. Parágrafo Pri-
meiro - O funcionamento do conselho fiscal não será permanente, sendo 
instalado pela Assembleia Geral, a pedido de acionistas nos termos do art. 
161 da Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo Segundo - O pedido de 
funcionamento do conselho fiscal poderá ser formulado em qualquer As-
sembleia, ainda que a matéria não conste do edital de convocação. Pará-
grafo Terceiro - A Assembleia que receber pedido de funcionamento do 
conselho fiscal e instalar o órgão deverá eleger os seus membros e fixar-lhes 
a remuneração. Parágrafo Quarto - Cada período de funcionamento do 
conselho fiscal terminará na data da primeira Assembleia Geral Ordinária 
após a sua instalação. Capítulo Sexto - Do Exercício Social, dos Lucros 
e sua Distribuição - Art. 32 - O exercício social iniciar-se-á no dia 1º de 
janeiro de cada ano e terminará no dia 31 de dezembro do mesmo ano, data 
em que serão levantados o balanço geral e os demais demonstrativos exigi-
dos por lei. Parágrafo Único - O lucro líquido apurado em cada exercício 
terá a seguinte destinação: (i) 5% serão aplicados antes de qualquer outra 
destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá o montante 
de 20% (vinte por cento) do capital social. No exercício em que o saldo da 
reserva legal acrescido do montante das reservas de capital, de que trata o 
§ 1º do art.182 da Lei das Sociedades por Ações, exceder 30% do capital 
social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercí-
cio para a reserva legal; (ii) uma parcela, a Assembleia Geral poderá, por 
proposta dos órgãos da administração, destinar à formação de reserva para 
contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios an-
teriores, nos termos do art. 195 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) uma 
parcela será destinada ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório nos 
termos do art. 33 abaixo; (iv) no exercício em que o montante do dividendo 
obrigatório, calculado nos termos do art. 33 abaixo, ultrapassar a parcela 
realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta 
dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva 
de lucros a realizar, observado o disposto no art. 197 da Lei das Sociedades 
por Ações; (v) uma parcela, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos 
órgãos da administração, reter com base em orçamento de capital previa-
mente aprovado, nos termos do Art. 196 da Lei das Sociedades por Ações; 
(vi) a Companhia poderá manter a reserva de lucros estatutária denominada 
“Reserva de Investimento”, que terá por fim financiar a expansão das ativida-
des da Companhia e/ou de suas empresas controladas e coligadas, inclusi-
ve por meio da subscrição de aumento de capital ou criação de novos em-
preendimentos, a qual será formada com até 100% do lucro líquido que re-
manescer após as deduções legais e estatutárias, até o limite de 100% do 
capital social, observado que o saldo desta reserva, somado aos saldos das 
demais reservas de lucros, excetuadas a reserva de lucros a realizar e a 
reserva para contingência, não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do 
capital social subscrito da Companhia. (vii) uma parcela, por proposta dos 
órgãos de administração, poderá ser destinada à constituição de Reserva de 
Incentivos Fiscais, observado o disposto no art. 195-A da Lei das Socieda-
des por Ações; e (viii) o saldo terá a destinação que lhe for dada pela Assem-
bleia Geral, observadas as prescrições legais. Art. 33 – Os acionistas têm 
direito de receber, como dividendo mínimo obrigatório, parcela equivalente a 
25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da Lei das Socieda-
des por Ações. Parágrafo Primeiro - A Companhia poderá, por deliberação 
da Assembleia Geral, levantar demonstrações financeiras intercalares men-
sal, trimestral ou semestralmente e distribuir dividendos com base nas de-
monstrações financeiras intercalares, observados os limites legais. Pará-
grafo Segundo - A Companhia poderá, por deliberação da Assembleia 
Geral, declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou 
reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Art. 34 
- Salvo a deliberação em contrário, o dividendo será pago no prazo máximo 
de 90 dias da data em que for declarado e, sempre, dentro do mesmo exer-
cício social em cujo pagamento tenha sido deliberado. Capítulo Sétimo - 
Dissolução e Liquidação - Art. 35 - A Companhia entrará em liquidação 
nos casos previstos em lei, ou por deliberação da Assembleia Geral, que 
estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante e, se for o caso, 
instalará o conselho fiscal, para o período da liquidação, elegendo seus 
membros e fixando-lhes as respectivas remunerações. Capítulo Oitavo - 
Lei Aplicável - Art. 36 - Este Estatuto Social será regido por e interpretado 
de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.
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Balanço Patrimonial Levantado em 31/12/2021 (Em Reais) Demonstração do Resultado do Exercício Findo em 31/12/2021 (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Exercício
 Findo em 31/12/2021 (Em Reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício Findo em 31/12/2021

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31/12/2021 e 2020 (Em Reais)

1. Contexto Operacional. A Racimec Eletrônica e Serviços S/A é uma S/A de 
Capital Fechado constituída em 16/06/1993 com prazo de duração indeterminado. 
A empresa tem por objeto social atualmente a locação e administração de imóveis 
próprios e a participação em outras sociedades. 2. Base de Preparação. As demons-
trações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, consubstanciadas nas disposições contidas na 
Lei das S/A, incluindo os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e Resoluções do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). As propriedades mantidas como investimentos para locação e/
ou vendas acham-se classificadas para melhor adequação às suas atividades ope-
racionais, em conformidade com o CPC 28. O processo de elaboração das demons-
trações contábeis envolve a utilização de estimativas contábeis. Essas estimativas 
foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Admi-
nistração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações 
contábeis. Os ativos e passivos são classificados como circulante quando sua prová-
vel realização ou liquidação ocorre nos próximos doze meses. Caso contrário, são de-
monstrados como não circulantes. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis. 
a. Apuração do Resultado. O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil de competência de exercício. b. Ativos Financeiros. Estão com-
postos pelos saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa, mantidos em bancos de primei-
ra linha, e Recebíveis. As Aplicações financeiras refletem o seu valor justo, estando 
livres e desembaraçadas, não havendo acordos para manutenção de saldos médios. 
Os Recebíveis estão representados por Contas e Títulos a Receber mensurados pelo 
valor de realização acrescido de juros quando aplicável e pagamentos em parcelas 
fixas ou determináveis. As perdas esperadas foram reconhecidas através de provisão 
por redução do valor recuperável. c. Contas e Títulos a Receber – Circulante e Não-
-Circulante. São apresentados em valores correntes, que refletem o seu valor justo. 
As antecipações do imposto de renda e contribuição social com base nas estimativas 
mensais feitas durante o exercício estão classificadas como Impostos a Recuperar. d. 
Propriedades para Investimento. As Propriedades para Investimento, mantidas para 
venda ou obter renda com aluguéis, estão avaliadas pelos custos incorridos para a sua 
aquisição e são transferidas para o Ativo Imobilizado no exercício em que começam 
a gerar a receita de locação (Nota 7). e. Participação em Coligada. Os resultados, 
ativos e passivos da coligada são reconhecidos com base no método da equivalência 

patrimonial. Os dividendos são reconhecidos por ocasião do seu efetivo recebimento. 
f. Imobilizado. Composto por Imóveis para Locação, representados por Salas Comer-
ciais e Imóveis Residenciais (incluindo as respectivas frações ideais de terrenos e 
suas benfeitorias), além de Móveis e Equipamentos de Informática para uso próprio, 
demonstrados ao valor de custo. As Depreciações e Amortizações Acumuladas são 
calculadas pelo método linear, que leva em consideração o tempo de vida útil dos bens 
(Nota 8). g. Passivo Circulante e Não circulante. São demonstrados pelos valores co-
nhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos 
incorridos até a data do balanço. h. Tributação. Provisões para Imposto de Renda e 
Contribuição Social, quando devidas, são calculadas pelo método do lucro real, com 
as antecipações ao longo do exercício com base no lucro tributável mensal. O valor 
do prejuízo fiscal e da base negativa acumulados em 31/12/2021 monta a aproxi-
madamente R$ 17,8 milhões. i. Provisões. Uma provisão é reconhecida no balanço 
quando a sociedade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar 
a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas 
do risco envolvido. j. Lucro por ação. Calculado com base na quantidade de ações em 
circulação nas datas de encerramento dos exercícios.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa 2020 2021
Fundo de Caixa 1.899 1.445
Saldos Bancários 129.652 224.459
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 1.842.995 3.319.455
Total 1.974.546 3.545.359
5. Contas e Títulos a Receber 2020 2021
Circulante 92.200 223.000
Clientes por Locação de Imóveis - 19.000
Títulos a Receber pela venda de imóveis 92.200 204.000
Outras Contas a Receber 234.425 234.425
Provisão Créditos Incobráveis (234.425) (234.425)
Não circulante 579.800 400.000
Títulos a Receber pela Venda de Imóveis 579.800 400.000
Outras Contas a Receber 326.648 326.648
Provisão Créditos Incobráveis (326.648) (326.648)
Total 672.000 623.000
As contas a receber por locação de imóveis são reconhecidas pelo regime de com-
petência e são liquidadas até o 5º dia útil do mês subseqüente. Os títulos a rece-
ber até junho de 2022 pela venda de imóveis têm vencimentos mensais no valor de  
R$ 5.000, semestrais no valor de R$ 13.000 em junho e dezembro e bi-anuais no 
valor de R$ 50.000 em junho dos anos pares. 
6. Participação em Coligada 2020 2021
Saldo Inicial 2.793.293 3.063.615
Resultado da Equivalência Patrimonial 1.226.228 (429.310)
Dividendos Recebidos (955.907) (1.355.000)
Saldo Final 3.063.615 1.279.305
7. Propriedades para Investimentos. O saldo está representado por salas comer-
ciais e laje corporativa em empreendimento localizado no Rio de Janeiro. 

8. Imobilizado 2021 2020
Custo Dep. Acum. Liquido Liquido

Edificações 8.075.179 3.932.794 4.142.385 4.405.035
Moveis, Computadores,
 Periféricos e Software 89.468 79.031 10.437 165.558
Outros 41.229 - 41.229 41.229
Total 8.388.670 4.011.825 4.194.051 4.611.823
As taxas de depreciação são 4% para os Imóveis e 10% a 20% para Móveis, Com-
putadores, Periféricos e Software. 9. Provisão para Contingências. A provisão foi 
constituída em anos anteriores, em virtude de ação de cobrança proferida contra 
a sociedade, em 1996, cujo desfecho final depende da promulgação de sentença 
pelo Tribunal da Vara Cível Estadual. 10. Receita Diferida. A receita resultante da 
venda de propriedades para investimento é reconhecida com base na liquidação 
dos respectivos títulos a receber (R$ 68.000 em 2021 e R$ 160.000 em 2020).  
11. Patrimônio Liquido. a. Capital Social. O Capital Social da sociedade, totalmen-
te subscrito e integralizado, está representado por 392 ações ordinárias, sem valor 
nominal. b. Reserva Legal. A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro 
de cada exercício, até que seu valor represente 20% do capital social. A reserva legal 
tem por objetivo assegurar a integridade do capital social e somente poderá compen-
sar prejuízos ou aumentar o capital. c. Dividendos. Um dividendo mínimo obrigatório 
correspondente a 25% do lucro líquido ajustado é garantido estatutariamente aos 
acionistas. Durante o exercício de 2020, foram distribuídos dividendos aos acionis-
tas da sociedade na proporção das respectivas participações societárias totalizando  
R$ 650.000 conforme deliberação da AGO em 31/03/2020. 12. Resultado Não Ope-
racional. Representado pelos prejuízos no descarte, através de empresa especiali-
zada, de ativos fora de uso. 13. Instrumentos Financeiros. a. Riscos. A sociedade 
mantém contas em bancos de primeira linha e por esse fato os riscos de crédito 
são considerados baixos. Não existem riscos de moeda uma vez que a socieda-
de não possui obrigações em moeda estrangeira. No que se refere aos riscos de 
liquidez, a Administração entende como sendo muito baixos, dado o baixo nível de 
alavancagem em razão das características de suas operações e a inexistência de 
empréstimos. b. Valorização. O Valor de mercado dos instrumentos financeiros não 
difere significativamente dos valores apresentados nas demonstrações financeiras. 
As taxas pactuadas refletem as condições usuais de mercado.

Carla Brayer Bluvol - Diretora Presidente - CPF 786.453.527-53 
Gustavo Bluvol - Diretor Financeiro - CPF 132.272.077-02

Carlos Antonio de Oliveira - Contador - CRC-SP 084109/O2-T-RJ

Diretoria

Relatório da Administração. Em cumprimento às determinações legais e estatutárias submetemos à apreciação dos acionistas as demonstrações contábeis do exercicio 
social findo em 31/12/2021. Rio de Janeiro, 15/03/2022.

2020 2021
Fluxo das Operações (2.836.600) (32.367)
Prejuízo Ajustado (2.133.383) (269.424)
Prejuízo do Exercício (1.181.341) (965.326)
Ajustes - Despesas (Receitas) que não afetam o capital circulante
Equivalencia Patrimonial (TDS) (1.226.228) 429.310
Depreciações e Amortizações 274.186 266.592

Dividendos distribuidos (650.000) -
Variações do Capital Circulante (53.217) 237.057
Redução (aumento) das Contas e Titulos a receber 9.531 (69.000)
Aumento das Despesas Antecipadas (2.104) (1.674)
Redução (aumento) de Impostos a Recuperar (16.061) 285.558
Redução (aumento) do Passivo Circulante (44.583) 22.173

Fluxo dos Investimentos 3.386.802 1.603.180
Dividendos recebidos 955.907 1.355.000
Redução no Imobilizado 2.789.595 151.180
Redução (aumento) das Propriedades e Outros Investimentos (327.200) 118.000
Outros (31.500) (21.000)

Aumento em Caixa e Equivalentes de Caixa 550.202 1.570.813
Caixa e Equivalente de Caixa: Início do exercício 1.424.344 1.974.546

              Final do exercício 1.974.546 3.545.359

Capital 
 Social

Reserva 
 Legal

Lucro a 
 Disposição 

 da AGO

Lucro  
(Prejuízo) 

Acumulado Total
Saldos em
 31/12/2019 18.849.175 3.221.438 672.782 - 22.743.395
Prejuízo do
 Exercício 2020 (1.181.341) (1.181.341)
Distribuição de
 Dividendos
 (AGO 31/03/2020)   (650.000)  (650.000)
Saldos em
 31/12/2020 18.849.175 3.221.438 22.782 (1.181.341) 20.912.054
Prejuízo do
 Exercício 2021    (965.326) (965.326)
Saldos em
 31/12/2021 18.849.175 3.221.438 22.782 (2.146.667) 19.946.728

Receita Operacional Receita Operacional 31/12/2020 31/12/2021
Locação de Imóveis 2.622.796 2.402.520
Deduções de Receita
Impostos sobre Receitas 240.570 226.371
Receita Operacional Líquida 2.382.226 2.176.149
Despesas Administrativas 1.755.186 1.908.894
Serviços Prestados por Pessoa Física 158.295 198.098
Serviço Prestados por Pessoa Jurídica 665.819 737.843
Locações 414.166 435.678
Materiais Diversos 250
Utilidades 33.656 37.629
Amortizações e Depreciações 274.187 266.592
Taxas e Contribuições 75.748 93.308
Despesas Diversas 133.067 139.746
Despesas com Pessoal 818.681 823.256
Salários e Ordenados 600.000 600.000
Encargos Sociais 120.000 120.000
Benefícios Sociais 98.681 103.256
Outras Receitas (Despesas) Operacionais 1.259.406 279.144
Receitas Financeiras 35.306 153.009
Receitas de Participações Societárias 1.226.228 429.310
Despesas Financeiras (2.128) (2.844)
Resultado Operacional Líquido 1.067.765 835.146
Despesas não Operacionais 2.249.106 130.180
Resultado na Venda de Ativos 2.082.312 130.180
Despesas Eventuais 166.794 -
Prejuízo antes da Provisão Para IR e CSLL 1.181.341 965.326
Contribuição Social Sobre o Lucro - -
Provisão Para Imposto de Renda - -
Prejuízo do Exercício 1.181.341 965.326

31/12/2020 31/12/2021
Ativo 22.127.954 21.163.801
Ativo Circulante 2.415.551 3.721.480
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.977.046 3.568.533
Caixa 1.899 1.445
Depósitos Bancários à Vista 129.652 224.459
Aplicações Financeiras 1.842.995 3.319.455
Clientes Nacionais - 23.174
Adiantamento a Fornecedores 2.500 -
Impostos a Recuperar 438.505 152.947
Tributos Antecipados 6.503 19.264
Créditos Tributários 432.002 133.683
Ativo não-Circulante 672.000 604.000
Realizável a Longo Prazo 672.000 604.000
Títulos de Créditos e Valores a Receber 672.000 604.000
Ativo Permanente 19.040.403 16.838.321
Investimentos Permanentes 14.428.579 12.644.270
Participação em Coligada 3.063.614 1.279.305
Propriedades para Investimentos 11.364.965 11.364.965
Imobilizado 4.570.594 4.152.822
Imóveis para Locação 8.075.179 8.075.179
Bens Móveis 272.262 89.468
Depreciações Acumuladas (3.776.847) (4.011.825)
Bens Intangíveis 41.229 41.229
Ativos Intangíveis 41.229 41.229
Passivo 22.127.954 21.163.801
Passivo Circulante 166.521 188.694
Obrigações de Curto Prazo 642 -
Contas a Pagar 121.767 141.619
Salários e Encargos Trabalhistas 26.615 26.695
Obrigações Tributárias 17.497 20.380
Passivo não-Circulante 1.049.379 1.028.379
Créditos de Acionistas e Diretores 67.879 67.879
Provisões Contingentes 950.000 950.000
Receitas Diferidas 31.500 10.500
Patrimônio Líquido 20.912.054 19.946.728
Capital Social 18.849.175 18.849.175
Reservas de Lucros 2.062.879 1.097.553
Reservas Legal 3.244.220 3.244.220
Prejuízos Acumulados (1.181.341) (2.146.667)

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.

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

Três perguntas: uma aceleradora de franquias
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Leonardo Castelo, 
presidente da 300 

Franchising, sobre o modelo 
de negócios da aceleradora 
de franquias. A 300 opera 
com investimentos em fran-
queadoras com potencial de 
crescimento a nível Brasil em 
troca de participações socie-
tárias. O dinheiro investido é 
direcionado para revisão dos 
métodos internos, marketing 
digital e preparação do time e 
das ferramentas para dar sus-
tentação ao crescimento da 
marca, com a consequente 
valorização da participação 
da 300 Franchising.

O que faz a 300 Fran-
chising?

O franchising no Brasil tem 
aproximadamente 35 anos 
e durante todo esse tempo 
houve um discurso sobre 
crescimento sustentável. Con-
tudo, a tecnologia, os novos 
métodos e as startups mostra-
ram que existem formatos de 
crescimento com uma velocid-
ade muito maior. Antigamente, 
marcas que queriam crescer 
participavam das grandes fei-
ras de franquias, localizadas 
principalmente em São Paulo 

e no Rio de Janeiro, o que 
fez com que o franchising 
crescesse muito mais nessas 
localidades do que no resto do 
Brasil. Como consequência, as 
outras regiões foram ficando 
bem carentes.

Quando nós percebemos 
que as grandes marcas brasilei-
ras cresceram muito acima da 
média, nós fomos estudá-las. 
Depois, nós fomos entender 
os movimentos mundiais. Nos 
Estados Unidos, uma fran-
queadora tem em média mais 
de 200 unidades. No Brasil, a 
média é de pouco mais de 50 
unidades. Ou seja, nos Esta-
dos Unidos uma franquea-
dora cresce quatro vezes mais 
que no Brasil. Fomos então 
para a China. Lá, existem fran-
queadoras que crescem mil 
unidades por ano. Quando 
falamos que é possível crescer 
mais rápido, nós nos baseamos 
em benchmarkings internacio-
nais.

O que fizemos então? Nós 
associamos uma metodo-
logia comercial muito mais 
agressiva e trouxemos méto-
dos mais ágeis, tecnologia de 
vendas, persuasão e gatilhos 
de como fazer essas mar-
cas crescerem através de um 
planejamento mais agressivo.

Nós nos tornamos sócios 
de uma marca que muitas 

vezes não tem relevância 
no Brasil. Para isso, pro-
curamos empresários que 
tenham muita noção em 
planejamento estratégico e 
execução, analisamos todo 
o seu histórico e se ele real-
mente tem conhecimento 
técnico no que está fazen-
do; analisamos se o negócio 
já opera no modelo de fran-
quias há pelo menos dois 
anos e se tem um mínimo 
de 20 unidades; analisamos 
suas demonstrações finan-
ceiras para entendermos se 
o negócio é rentável para 
toda a cadeia, e verificamos 
quem formatou o negócio, 
se ele tem todos os manuais 
de operação, implantação e 
gestão, as ferramentas ne-
cessárias para fazermos a 
transferência de know-how, 
uma plataforma de comu-
nicação e de EAD para en-
sino do franqueado.

Quando entendemos 
que essa marca está pronta 
para crescer, o que não quer 
dizer que ela seja grande, 
nós entramos com todo o 
planejamento de expansão 
e crescimento da marca a 
nível Brasil. É nesse mo-
mento em que nos torna-
mos sócios, mesmo que em 
alguns momentos a marca 
cresça com prejuízo. A 300 

não é uma empresa de ven-
da de franquias, e sim uma 
empresa de construção de 
negócios vitoriosos. Hoje 
nós lideramos 18 segmen-
tos do franchising.

O que nós temos de mais 
valioso aqui dentro é um big 
data de 90 marcas diferentes 
e uma base de dados de 800 
mil investidores cadastrados.

Como a 300 Franchis-
ing criou esse modelo de 
negócios?

Nós somos Empreend-
edores Endeavour e quando 
nos chocamos com a Endea-
vour pela primeira vez, nós 
passamos a ter contato com 
empresas que escalavam muito 
forte e com aceleradoras de 
startup. Nós trouxemos esses 
métodos para o franchising. 
Não existe no mundo uma 
aceleradora de franquias. Todo 
e qualquer termo que você 
digitar no Google referente a 
“aceleração de franquias”, veio 
do modelo de negócios da 300.

Antigamente se falava 
“expansão de franquias”, 
que era um processo onde 
se contratava uma empresa 
para fazer a expansão do seu 
negócio. O negócio da 300 é 
mais profundo. É quase um 
ecossistema. Por exemplo, 
nós temos grupos de mas-

termind, plataforma corpo-
rativa, conteúdo e grupos de 
WhatsApp de operação, mar-
keting e gente e gestão.

Nosso modelo se asse-
melha muito com o concei-
to de aceleração de startup, 
mas na startup você tem 
que ter os fundos de in-
vestimento o tempo todo 
injetando dinheiro. No 
franchising, o próprio fran-
queado é o investidor. Eu 
tenho que ter capex o tem-
po todo do meu lado.

Na sua visão, quais são 
setores do franchising 
brasileiro interessantes 
para se investir?

Se eu falo em construção 
de negócios, eu tenho que 
construir Ebitda e valuation 
para os negócios. E quais são 
os negócios mais atrativos e 
que geram mais valuation? 
Estética e saúde. Eles tam-
bém são os negócios com 
mais liquidez. Se eu crescer 
um negócio de estética e 
saúde, provavelmente vai ha-
ver um grande player que no 
futuro vai comprá-lo.

Agora, toda vez que uma 
pessoa pensa em franquia, 
ela pensa no mercado de 
alimentação. Trata-se de 
um setor muito forte nesse 
processo, sendo o mais pro-

curado. Com relação aos 
setores mais consolidados, 
eu vejo ensino e óticas.

Só que eu também pos-
so citar como exemplo as 
franquias de importação. 
Esse mercado foi criado 
por nós no Brasil. A Asia 
Source, nossa franqueado-
ra, bateu 215 unidades, o 
que nos faz um dos maio-
res importadores do Bra-
sil. Essa empresa veio de 
um negócio onde éramos 
sócios, transformamos um 
conceito em franquia e 
deu supercerto. Não havia 
um único franqueador no 
segmento de importações. 
Outro exemplo. No seg-
mento de tecnologia, nós 
temos a Next Tecnologia, 
a maior franquia de tercei-
rização de mão de obra de 
tecnologia do Brasil.

Existem vários segmentos 
que são oceanos azuis e que 
ninguém pensou em entrar 
com o franchising. Como nós 
sabemos crescer os negócios 
pelo Brasil, nós podemos ter 
a visão que o empreendedor 
não teve. Isso por causa do 
nosso big data de informa-
ção. Em todos os segmentos 
existem oportunidades de 
crescimento, mas o que traz 
o crescimento exponencial é 
o método.

Bolsa tem mais um dia de tranquilidade

Nesta quarta-feira 
(23), a Bolsa de Va-
lores marcava alta, 

chegando a bater os 118 mil 
pontos, o melhor patamar 
desde junho de 2021, en-
quanto o dólar seguia em 
baixa, chegando a negociar 
próximo a R$ 4,80, e enga-
tando mais um dia de que-
da. “Isso ocorre por conta 
do aumento da atratividade 

dos ativos locais, renda fixa 
pagando cada vez mais e a 
bolsa brasileira seguindo 
entre as mais baratas do 
mundo, o que faz aumentar 
o fluxo de entrada de dólar 
no país, valorizando o real 
frente à moeda americana”, 
explica Idean Alves, sócio e 
chefe da mesa de operações 
da Ação Brasil Investimen-
tos, escritório credenciado 

da XP Investimentos.
Segundo ele, com o dólar 

em baixa, o brasileiro volta a 
“sonhar” com as viagens in-
ternacionais, com uma cota-
ção do dólar que não víamos 
há bastante tempo. Alguns 
analistas já projetam um dó-
lar médio em R$ 4,50.

O analista citou que o 
destaque foi para as ações 
de petróleo como Petro-

bras, varejo e tecnologia, 
que tem puxado o Ibovespa 
em detrimento dos bancos, 
setores que estavam des-
contados, e que agora estão 
recebendo uma forte ofer-
ta, elevando os seus preços, 
e puxando a Bolsa. “Pelo 
visto, a “promoção” esta-
va tão grande que o gringo 
resolveu aproveitar para en-
cher o carrinho”, diz.
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reLaTÓriO da adminisTraÇÃO: Senhores Acionistas, Vimos, por meio 
deste, submeter à apreciação de V. Sas. As demonstrações contábeis da DINÂ-
MICA ENERGIA S.A., devidamente auditadas, relativas ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2021.  A Sociedade foi constituída em 30 de setembro de 2005, 
com o Capital Social de R$255.642 mil, Representado por 255.641.804 ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal. Em 30 de janeiro de 2006 o Capital 
Social foi aumentado para R$302.082 mil com emissão 46.439.916 ações ordi-
nárias nominativas, sem valor nominal. Em 05 de julho de 2006 o Capital Social 
foi aumentado para R$ 334.424 mil com emissão 32.342.724 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal. Em 27 de abril de 2007, o Capital Social foi 

reduzido em R$333.924 mil, passando de R$334.424 mil para R$500 mil, sem 
modificação na quantidade de ações, até então emitidas. Esta redução foi con-
cretizada com a entrega de ações de propriedade da empresa, registradas em 
seu ativo circulante, aos seus sócios na proporção da participação. Em 11 de se-
tembro de 2008, o Capital Social foi aumentado em R$10.524 mil, passando de 
R$500 mil para R$ 11.024 mil, sem emissão de novas ações. Este aumento de 
Capital foi realizado com o saldo de lucros acumulados de exercícios anteriores. 
A principal operação neste exercício referiu-se à alocação de recursos em ações 
de companhias abertas e a realização destes ativos, sendo os recursos aplica-
dos em títulos de renda fixa. A sociedade recebeu no exercício, Dividendos e 

Juros Sobre o Capital Próprio, em função dos investimentos em ações de com-
panhias abertas.  A Sociedade pagou durante o exercício de 2021 a importância 
de R$128 mil, referente a Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio, e, em 2022 
a Sociedade tem a pagar R$135 mil, referentes a Dividendos e Juros Sobre Ca-
pital Próprio. A política de investimentos da Sociedade para o exercício de 2022 
é acompanhar as expectativas em relação ao mercado de valores mobiliários, 
principalmente, boas oportunidades relacionadas ao setor energético. Neste 
Exercício, A sociedade não contratou outros serviços, inclusive de consultoria 
dos auditores independentes. Colocamo-nos à disposição, para quaisquer es-
clarecimentos que se façam necessários. Rio de Janeiro, 11 de março de 2022. 

justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negocia-
ção.  Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, prin-
cipalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são 
classificados como ativos circulantes e compreendem Letras do Financeiras 
do Tesouro (LFT’s). Os ativos financeiros disponíveis para venda são não de-
rivativos, que são designados nessa categoria ou que não são classificados 
em nenhuma das categorias anteriores. Estão apresentados em ativos não 
circulantes, a menos que a administração pretenda alienar o investimento em 
até 12 (doze) meses após a data do balanço. São compostos basicamente por 
ações da Petrobrás e estão classificados no ativo circulante. f) imposto de 
renda e contribuição social. São calculados e registrados com base nas alí-
quotas e critérios fiscais vigentes na data de elaboração das demonstrações 
contábeis. A Companhia adota o regime de apuração pelo lucro real, onde o 
imposto de renda é calculado com base na alíquota de 15%, acrescido de adi-
cional de 10%, sobre a parcela do lucro que exceder a R$240 mil ano ou R$20 
mil mês. A contribuição social sobre o lucro líquido é calculada com base na 
alíquota de 9%. g) resultado básico por ação. O cálculo do resultado básico 
por ação é feito através da divisão do resultado líquido do exercício dividido 
pela quantidade média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante 
o exercício. h) demonstração do valor adicionado. A Companhia incluiu 
na divulgação das suas demonstrações contábeis a Demonstração do Valor 
Adicionado (DVA), que tem o objetivo de demonstrar o valor da riqueza gerada 
pela Companhia, a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para 
a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, acionistas, 
governo e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída. 
4. caixa e equivalente de caixa

2021 2020 2019
Depósitos bancários 21 28 15
Letras Financeiras do Tesouro (1) 10.775 10.478 10.491

10.796 10.506 10.506
(1) Títulos de Renda Fixa, representados por Letras Financeiras do Tesouro – 
LFT – registradas ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos até o fim 
do exercício. Quando aplicável, é constituída uma provisão pela constatação 
de perdas potenciais na realização destes ativos. Os títulos são atualizados 
mensalmente pelas informações fornecidas pelos extratos. Estas Letras Fi-
nanceiras do Tesouro estão disponíveis para resgate a qualquer momento, 
pois, não existe período de carência em vigência, podendo ser resgatada sem 
nenhum tipo de prejuízo.

2021 2020

descrição emissor
Quantidade 
de títulos Valor

Quantidade   
de títulos Valor

LFT Tesouro Nacional     961 10.775 976 10.478 
2019

descrição emissor
Quantidade  
de títulos Valor

LFT Tesouro Nacional     1.005 10.492 
5. Títulos e Valores mobiliários: A carteira de Títulos e Valores Mobiliários 
é constituída por investimentos temporários em ações ordinárias nominativas 
da Petrobrás (PETR3), registradas ao custo de aquisição e mensuradas ao 
valor justo pelo preço de fechamento do último dia útil do exercício. A Compa-
nhia possui saldo de R$1.587 (R$1.491, em 2020 e 1.654, em 2019) referente 
a 51.684 ações da Petrobrás.

2021 2020 2019
Títulos e valores mobiliários 500 500 500
Ajuste a valor Patrimonial 1.087 991 1.154

1.587 1.491 1.654
6. Obrigações com acionistas: Aos acionistas é garantido dividendos obri-
gatórios de no mínimo 25% do lucro líquido ajustado do exercício, calculados 
nos termos do artigo nº 202 da Lei das Sociedades por Ações. Os dividendos 
declarados, que serão pagos, oportunamente, quando deliberados pela Admi-
nistração da Companhia.

2021 2020 2019
Juros sobre o capital próprio 120 110 110
Dividendos 71 28 –

191 138 110
Os dividendos foram calculados da seguinte forma:

2021 2020 2019
Lucro líquido do exercício após IRPJ e CSLL 298 51 65
Reserva legal (5% - limitada a 20% do capital social) 15 3 3
Base de cálculo para dividendos 283 48 62
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 71 12 16

71 12 16
7. Obrigações Tributária

2021 2020 2019
Provisão para IR e CSLL 32 12 155
PIS e COFINS a Recolher 15 8 10
Outros Impostos 2      1      2 

49 21 167 
8. Tributos diferidos: São calculados com base no resultado do ajuste a valor 
de mercado das ações da Petrobras. Estes tributos somente serão devidos no 
momento da realização deste ativo.

2021 2020 2019
CSLL Diferida 98 89 100
IR Diferido 272 248 264

370     337     364
9. capital social: O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado é de 
R$11.024, representado por 334.424.444 ações ordinárias nominativas, sem 
valor nominal. O capital investido é remunerado através da distribuição de um 
dividendo mínimo de 25% sobre o lucro líquido do exercício, ajustado conso-
ante a legislação em vigor. 10. ajuste de avaliação Patrimonial: Refere-se a 
avaliação a valor justo das ações da Petrobras, pela cotação de fechamento 
da ação na BOVESPA no último dia útil do exercício, bem como, a apuração 
dos impostos, conforme determina a lei e com base na demonstração de 
resultado abrangente. A demonstração do resultado abrangente foi elabora-
da de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas 
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, nos Pronunciamen-
tos, Orientações e Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC 26) e nas normas estabelecidas pela Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM. Essas práticas são consistentes com as adotadas nas de-
monstrações contábeis. 11. receitas e despesas: As receitas são compos-
tas, basicamente, de dividendos e juros sobre o capital próprio, recebidos ou 
a receber, em função de investimentos em ações de companhias abertas e 
de rendimentos de aplicações em títulos de renda fixa, integrantes da carteira 
de títulos e valores mobiliários. As despesas são compostas, basicamente, de 
juros sobre o capital próprio, declarados e/ou pagos. 12. imposto de renda e 
contribuição social: A seguir, encontra-se a reconciliação do efeito tributário 
sobre o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, aplicando-
-se as alíquotas mencionadas, vigentes em 31 de dezembro de 2021, 2020 
e 2019:

2021 2020 2019
Lucro contábil 298 51 65 
Despesa de imposto de renda e contribuição social 33 15  68 
Lucro contábil antes do imposto de renda e da
 contribuição social 331 66 133
Contribuição social 13 7 24 
Imposto de renda 20 8 44 
Imposto de renda e contribuição social a pagar  33 15  68 
13. instrumentos Financeiros: A Companhia opera com alguns instrumen-
tos financeiros, basicamente, disponibilidades, ações Petrobras e Letras Fi-
nanceiras do Tesouro – LFT. Os valores contábeis dos instrumentos financei-
ros, ativos e passivos, encontram-se registrados nas contas patrimoniais por 
valores compatíveis com os praticados pelo mercado e foram determinados 
por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apro-
priadas de avaliações. Julgamentos foram requeridos na interpretação 
dos dados de mercado para produzir as estimativas dos valores de reali-
zação mais adequada. Como consequência, as estimativas não indicam, 
necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado 
de troca corrente. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter 
um efeito material nos valores de realização estimados. A Administração 
desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, 
visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle con-
siste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as 
vigentes no mercado. Os instrumentos financeiros estão classificados da 
seguinte forma: instrumentos financeiros não derivativos. A Companhia 
mantém operações com instrumentos financeiros não derivativos. A adminis-
tração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais 
e controles internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. 
Instrumentos financeiros não derivativos incluem aplicações financeiras e ou-
tros recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os instru-
mentos financeiros foram adquiridos e são determinadas no reconhecimento 
inicial. instrumentos financeiros ao valor justo através do resultado. Re-
presentados por Letras Financeiras do Tesouro – LFT no valor de R$10.775 
(R$10.478, em 2020 e R$ 10.491, em 2019). Referem-se a investimentos em 
ações da Petrobrás no valor de R$1.587 (R$1.491, em 2020 e R$ 1.654, em 
2019). gerenciamento de risco Financeiro. a) risco de mercado. Risco 
com ações Petrobras. O risco associado é oriundo da possibilidade da Com-
panhia incorrer em perdas provocadas pela volatilidade dos Títulos e Valores 
Mobiliário, em especial as ações Petrobras. 14. exigências Fiscais e Tribu-
tárias: As declarações de imposto de renda da Companhia dos últimos cinco 
anos estão sujeitas à revisão pelas autoridades fiscais. Outros impostos estão 
igualmente sujeitos à revisão e eventual tributação, variando em cada caso 
o prazo de prescrição. Não obstante, a Administração da Sociedade não es-
pera que, em caso de revisão, possam surgir passivos adicionais relevantes.  
15. remuneração a conselheiros: Em 2021, foi pago a título de remunera-
ção aos conselheiros o valor total de R$ 30 mil. 
conselho de administração: Presidente: José João Abdalla Filho. 
conselheiros: Raquel da Fonseca Cantarino; Manoel Eduardo Lima Lopes. 
diretoria: Presidente: José João Abdalla Filho; Vice-Presidente: Ronaldo 
Dias; Diretor: Manuel Francisco Dantas Vilas Boas e Ronaldo Dias. diretor de 
relações com investidores: José João Abdalla Filho. 
contador: Fábio Sidney de Figueiredo Sá - CRC-RJ 04649/O-0.

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019  
em milhares de reais)

ativo nota 2021 2020 2019
circulante:
   Caixa e equivalentes de caixa 4  10.796  10.506  10.506 
   Títulos e valores mobiliários 5, 10  500  500  500 
   Ajuste de avaliação patrimonial 5, 10  1.087  991  1.154 
   Devedores diversos  162  162  162 
   Tributos a compensar  749  731  825 

 13.294  12.890  13.147 
 13.294  12.890  13.147 

Passivo nota 2021 2020 2019
circulante:
  Obrigações com acionistas 6  191  138  110 
  Obrigações tributárias 7  49  21  167 
  Ajuste de avaliação patrimonial  –    –    –   

 240  159  277 
não circulante:
  Tributos diferidos 8  370  337  364 

 370  337  364 
Patrimônio líquido:
  Capital social 9  11.024  11.024  11.024 
  Reserva de lucros  943  716  692 
  Ajustes de avaliação patrimonial  717  654  790 

 12.684  12.394  12.506 
 13.294  12.890  13.147 

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

demonstração do resultado abrangente - exercícios findos em
31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 (em milhares de reais)

nota 2021 2020 2019
Lucro líquido do exercício  298  51  65 
 Outros resultados abrangentes:
   Ajuste a valor patrimonial 5, 10  63  (136)  253 
Total do resultado abrangente do exercício  361  (85)  318 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
demonstração das mutações do Patrimônio Líquido - exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 (em milhares de reais)

reservas de Lucros ajustes de
reserva retenção avaliação resultados

nota capital legal de lucros patrimonial acumulados Total
saldos em 31 de dezembro de 2018  11.024  627  152  537 –    12.340 
Ajustes de avaliação patrimonial  –    –    –    253  –    253 
Dividendos declarados  –    –    (152)  –    –    (152)
Lucro líquido do exercício  –    –    –    –    65  65 
Destinações do lucro líquido:
   . Reserva legal 9  –    3  –    –    (3)  –   
   . Dividendos propostos 9  –    –    –    –    –    –   
   . Retenção de lucros  –    –    62  –    (62)  –   
saldos em 31 de dezembro de 2019 11.024 630 62 790  –   12.506
Ajustes de avaliação patrimonial  –    –    (136)  –    (136)
Dividendos declarados  –    –    –    –    –   
Lucro líquido do exercício  –    –    (15)  –    51  36 
Destinações do lucro líquido:
   . Reserva legal 9  –    3  –    –    (3)  –   
   . Dividendos propostos 9  –    –    –    (12)  (12)
   . Retenção de lucros  –    –    36  –    (36)  –   
saldos em 31 de dezembro de 2020 11.024 633 83 654  –    12.394 
Ajustes de avaliação patrimonial  –    –    63  –    63 
Dividendos declarados  –    –    –    –    –   
Lucro líquido do exercício  –    –    –   298  298 
Destinações do lucro líquido:
   . Reserva legal 9  –    15  –    –    (15)  –   
   . Dividendos propostos 9  –    –    –    (71)  (71)
   . Retenção de lucros  –    –    212  –    (212)  –   
saldos em 31 de dezembro de 2021 11.024 648 296 717  –   12.684

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

demonstrações dos Fluxos de caixa - exercícios findos em
31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 (em milhares de reais)

2021 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades Operacionais
  Lucro líquido do exercício  298  51  65 
ajustes para reconciliar o Lucro Líquido ao
  Fluxo de caixa das atividades Operacionais
  Dividendos declarados no período  (71)  –  – 
  Ajuste de avaliação patrimonial  63  (136)  253 

 290  (85)  318 
redução (aumento) de ativos:
  Tributos a compensar  (18)  94  (250)
  Dividendos a Receber  –    (15)  –   
  Outros Créditos - Ajuste de avaliação patrimonial  (96)  163  (341)
aumento (redução) de passivos:
  Obrigações com acionistas  –    28  (171)
  Obrigações tributárias  28  (146)  65 
  Tributos diferidos  33  (27)  88 
  Ajuste de avaliação patrimonial  –    –    –   
Recursos provenientes nas atividades operacionais  237  12  (291)
Fluxos de caixa das atividades de Financiamento
  Dividendos declarados no exercício  71  –    –   
  Juros sobre o capital próprio provisionados no exercício  120  –    –   
  Juros sobre o capital próprio pagos no exercício  (110)  –    –   
  Dividendos pagos no exercício  (28)  –    –   
  Reserva de Lucros  –    (12)  (152)
  Recursos provenientes (consumidos) das
    atividades de financiamento  53  (12)  (152)
aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa  290  –    (443)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  10.506  10.506  10.949 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  10.796  10.506  10.506 
aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa  290  –    (443)
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

demonstração do resultado - exercícios findos em 31 de dezembro de 
2021, 2020 e 2019 (em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

nota 2021 2020 2019
receitas Operacionais:
Rendas de títulos e valores mobiliários 752 321 650

752 321 650
despesas Operacionais:
  Despesas administrativas  (368)  (216)  (469)
  Despesas tributárias  (53)  (39)  (48)

 (421)  (255)  (517)
resultado Operacional 331 66 133
Imposto de renda e contribuição social 12  (33)  (15)  (68)
Lucro líquido do exercício 298 51 65
Lucro líquido por ação 0,00089 0,00015 0,00019 
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro 
de 2021, 2020 e 2019 (em milhares de reais). 1. contexto Operacional: 
A Companhia foi constituída em 30 de setembro de 2005, através de Ata de 
Assembleia de Constituição, tendo iniciado suas operações imediatamente. A 
Sociedade tem por objeto social investir em ações e demais títulos e valores 
mobiliários de emissão de companhias atuantes no setor brasileiro de energia 
elétrica; participação direta ou indireta em empresas brasileiras com atuação 
no setor energético. Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 
27 de abril de 2007, o Capital Social foi reduzido em R$333.924, passando 
de R$334.424 para R$500, sem modificação na quantidade de ações, até 
então emitidas. Esta redução foi concretizada com a entrega de ações de 
propriedade da empresa, registradas em seu ativo circulante, aos seus só-
cios na proporção da participação. Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) 
realizada em 11 de setembro de 2008, o Capital Social foi aumentado em 
R$10.524, passando de R$500 para R$11.024, sem emissão de novas ações. 
Este aumento de capital foi realizado com o saldo de lucros acumulados de 
exercícios anteriores. 2. apresentação das demonstrações contábeis:  
2.1  Base de elaboração. A emissão das demonstrações contábeis foi apro-
vada pela Administração em 11 de março de 2022. As demonstrações con-
tábeis foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e as normas internacionais 
de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards - IFRS), 
emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB. 2.2 moeda 
funcional e de apresentação. As demonstrações contábeis foram prepara-
das e estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda do principal ambiente 
econômico onde a Companhia opera (“moeda funcional”). 2.3 Uso de esti-
mativas e julgamentos. A preparação de demonstrações contábeis requer o 
uso de certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por 
parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas 
contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possui 
maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimati-
vas são significativas para as demonstrações contábeis, estão divulgadas na 
nota 3. 3. Principais Práticas contábeis: As principais políticas contábeis 
aplicadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão definidas 
abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos 
os exercícios apresentados. a) apuração do resultado. O resultado é apu-
rado pelo regime de competência. b) caixa e equivalentes de caixa. Caixa 
e equivalente de caixa incluem depósitos bancários e as Letras Financeiras 
do Tesouro (LFT’s). Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade 
de atender a compromissos de caixa de curto prazo. A Companhia considera 
equivalentes de caixa as LFT’s de conversibilidade imediata em um montante 
conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança 
de valor. c) Tributos a recuperar. São demonstrados pelos valores originais 
efetivamente recuperáveis no curso normal das operações, atualizados mo-
netariamente de acordo com as regras legais, e representam créditos fiscais 
associados às retenções de tributos federais. d) Passivos circulante e não 
circulante. São demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acres-
cidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos. e) ativos 
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. A Compa-
nhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: (i) mensu-
rados ao valor justo por meio do resultado, incluindo instrumentos mantidos 
para negociação, (ii) disponíveis para venda, (iii) mantidos até o vencimento 
e (iv) empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a 
qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determina a clas-
sificação de seus ativos financeiros no seu reconhecimento inicial. Os ativos 
financeiros são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos 
custos da transação para todos os ativos financeiros, exceto os mensurados 
ao valor justo por meio do resultado, para os quais os custos da transação 
são reconhecidos imediatamente no resultado do exercício. Companhia pos-
sui instrumentos financeiros classificados como mensurados ao valor justo 
por meio do resultado e disponíveis para venda. Os ativos financeiros ao valor 

demonstração do Valor adicionado - exercícios findos em
31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 (em milhares de reais)

2021 2020 2019
 insumos adquiridos de terceiros 
   Materiais, energia, serviços de terceiros e outros  (368)  (216)  (469)
 Valor adicionado bruto  (368)  (216)  (469)
 Valor adicionado recebido em transferência  752  321  650 
   Receitas financeiras 
 Valor adicionado total a distribuir 384 105 181
 distribuição do valor adicionado 
   Impostos, taxas e contribuições 86 54 116
   Lucro retido 298 51 65
 Valor adicionado distribuído 384 105 181
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis 
Aos Acionistas e Administradores da Dinâmica Energia S.A. Opinião. Exami-
namos as demonstrações contábeis da Dinâmica Energia S.A. (“Companhia”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 
das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações con-
tábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Dinâmica Energia S.A. em 31 
de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus respecti-
vos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório 
financeiro (IFRS) emitidas pelo “International Accounting Standards Board 
(IASB)”. 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, intitula-
da “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contá-
beis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os prin-
cípios 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 apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria. 
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento pro-
fissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corren-
te. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das de-
monstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre 
essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião 
separada sobre esses assuntos. Ativo financeiro ao valor justo por meio do 
resultado. Conforme descrito na nota explicativa nº 4, a Companhia possui 
aplicações financeiras em títulos de renda fixa, representadas por Letras Fi-
nanceiras do Tesouro – LFT, no montante de R$ 10.775 mil, representando 
aproximadamente 81,05% do montante do total do seu ativo, que são mensu-
radas a valor justo com base nas taxas praticadas em mercados líquidos. 
Devido à relevância do saldo deste ativo em relação ao ativo total e ao patri-
mônio líquido da Companhia, consideramos a existência e a mensuração do 
valor justo desse ativo financeiro como área de foco em nossa auditoria. Como 

nossa Auditoria conduziu o assunto. Nossos procedimentos incluíram, entre 
outros aspectos julgados necessários às circunstâncias: Teste de existência 
do ativo realizado por meio do confronto entre a posição registrada nos con-
troles internos da Companhia e as informações do relatório de custódia emiti-
dos pela central depositária Selic. Recálculo do valor justo do ativo com base 
nas taxas de mercado disponíveis. Ativo financeiro ao valor justo disponível 
para venda. Conforme descrito na nota explicativa nº 5, a Companhia possui 
ativos financeiros disponíveis para venda, representado por ações ordinárias 
nominativas da Petrobrás (PETR3) no montante de R$1.587 mil, em 31 de 
dezembro de 2021, estando classificados no ativo circulante. Devido à rele-
vância desse investimento no contexto das demonstrações contábeis, essa foi 
considerada uma área de foco em nossa auditoria. Como nossa Auditoria con-
duziu o assunto. Nossos procedimentos incluíram, entre outros aspectos jul-
gados necessários às circunstâncias: Teste de existência do ativo realizado 
por meio do confronto entre a posição registrada nos controles internos da 
Companhia e as informações do relatório de custódia emitidos pela central 
depositária de ativos da B3 (Bolsa de Valores). Recalculo do valor justo das 
ações tomando com base as cotações de mercado disponíveis. Adicionalmen-
te, avaliamos a adequação das divulgações sobre os principais assuntos de 
auditoria evidenciadas nas notas explicativas às Demonstrações Contábeis. 
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 Companhia, e 
apresentada como informação complementar para fins de IFRS, foi submetida 
a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das 
demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, 
avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações con-
tábeis 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 demonstra-
ção do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos 
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e 
são consistentes em relação às demonstrações contábeis tomadas em con-
junto. Demonstração contábeis comparativas. As demonstrações contábeis da 
Dinâmica Energia S.A. para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 
e de 2019 foram anteriormente por nós auditadas de acordo com as normas 
de auditoria vigentes por ocasião da emissão do relatório em 02 de março de 
2021 e 18 de março de 2020, respectivamente, que não contiveram nenhuma 

modificação. Outras informações que acompanham as demonstrações 
contábeis e o relatório do auditor. A Administração da Companhia é respon-
sável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Admi-
nistração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o 
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão 
de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstra-
ções contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administra-
ção e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, incon-
sistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito. responsabilidades da administração 
e da governança pelas demonstrações contábeis. A Administração é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações con-
tábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as nor-
mas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo “International 
Accounting Standards Board” (IASB), e pelos controles internos que ela deter-
minou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações con-
tábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por frau-
de ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operan-
do, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons-
trações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Compa-
nhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do proces-
so de elaboração das demonstrações contábeis. responsabilidades do au-
ditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Se-
gurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que 
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de
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uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis. 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 audito-
ria. Além disso: a) Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações contábeis, 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. b) Obtemos entendimento dos controles in-
ternos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audito-
ria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. c) Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. d) Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continui-

dade 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 
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as di-
vulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, even-
tos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional. e) Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.  
f) Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às infor-
mações financeiras da Companhia ou atividades de negócios da Companhia 
para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Comunicamo-
-nos com os responsáveis pela governança 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 in-
ternos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos 
responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigên-
cias éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e 
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam 
afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, 
as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação 
com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram con-
siderados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis 
do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos 
de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a 
menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou 
quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto 
não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adver-
sas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os 
benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 11 de mar-
ço de 2022. aUdiPec - aUdiTOria e PerÍcia cOnTÁBiL s/s. - crc rJ-n° 
0202. ernesTO PaTrÍciO girÁLdeZ - contador crc-rJ n° 053.076/O-2.

LANDMARK PROPERTIES LTDA. 
CNPJ/ME nº: 11.298.169/0001-96 - NIRE: 33.2.1031878-1

REUNIÃO DE SÓCIOS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A LANDMARK PROPERTIES LTDA. convoca os seus sócios, por meio 
do presente edital de convocação para participarem da reunião de sócios 
ordinária (“Reunião”), a ser realizada no dia 30 de março de 2022, às 10:00 
horas, por meio exclusivamente digital, nos termos do disposto na Instrução 
Normativa nº 81 do DREI, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia:a (i) a dissolução da Sociedade; (ii) a nomeação do liquidante; (iii) o 
balanço levantado em 28 de fevereiro de 2022; (iv) as contas da liquidação; 
e (v) a extinção da Sociedade. Os sócios, seus representantes legais ou 
procuradores, poderão participar da Reunião virtualmente, através do acesso 
gratuito à plataforma de videoconferência “Microsoft Teams”, apresentando 
os documentos para comprovar sua identidade e qualidade de sócios.  
O link para participação da reunião, os documentos e informações relativas 
as deliberações constantes na ordem do dia, encontram-se à disposição dos 
sócios para envio e consulta na sede da Sociedade ou por meio do e-mail 
financeiro@lmrk.com.br. 

Rio de Janeiro, 23 de março de 2022. 
LANDMARK PROPERTIES LTDA.

Por seu Diretor Gustavo Feitosa Felizzola

CAFÉ FAVORITO S/A
CNPJ Nº 32.493.603/0001-69

Convocação - Assembleia Geral Ordinária: São convocados os Senhores 
Acionistas a se reunirem em AGO, que se realizará no dia 29 de abril de 2022, 
às 14:00h, na sede social, à Rodovia Lucio Meira, nº 355, km 13, Bairro São 
Luiz, Volta Redonda - RJ, CEP: 27286-740, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: a) Prestação de contas dos administradores, exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras, relativas ao exercício  
encerrado em 31/12/2021; b) Deliberar sobre destinação do resultado do 
exercício findo em 31/12/2021; c) Eleição Diretoria; d) Fixar remuneração 
dos administradores; e) Outros assuntos pertinentes à Assembleia Geral 
Ordinária. Os documentos que se refere o art. 133 da lei 6.404/76, relativo 
ao item a) encontra-se à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Cia. Volta 
Redonda, 22 de março de 2022. Andréia  Guedes de Oliveira - Presidente.

NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 25.175.002/0001-42 - NIRE 33.3.0032050-4

AVISO AOS ACIONISTAS
NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) comunica aos 
seus acionistas que os documentos pertinentes a assembleia geral ordinária 
da Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2022 estão à disposição 
dos acionistas na sede da Companhia, conforme previsto no artigo 133 da  
Lei nº 6.404/76, incluindo, mas não se limitando: (i) o relatório da administração 
sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício 
findo; (ii) a cópia das demonstrações financeiras e; (iii) os demais documentos 
pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2022
NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

Wilson Sons Holdings Brasil S.A.
CNPJ n.º 33.130.691/0001-05 - NIRE 33.3.00337431

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária -  Edital de Convocação
O Conselho de Administração da Wilson Sons Holdings Brasil S.A. (“Compa-
nhia”), vem, pelo presente, convocar os acionistas da Companhia para reunirem-se 
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 26 de abril de 
2022, às 10:00 horas (horário do Brasil) (“AGOE”), de modo exclusivamente digital, 
por meio da plataforma digital Ten Meetings (“Plataforma Digital”), que será con-
siderada realizada na sua sede social, situada na Rua da Quitanda, 86, 5° Andar, 
Centro, CEP 20091-005, na cidade do Rio de Janeiro, capital do Estado do Rio de 
Janeiro, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral 
Ordinária (AGO): 1. Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e 
votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021; 2. Destinação do resultado do exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021, conforme Proposta da Administração datada de 23 de março 
de 2022, incluindo a distribuição de dividendos; e. 3. Fixação da remuneração glo-
bal dos administradores da Companhia para o exercício de 2022. Em Assembleia 
Geral Extraordinária (AGE): 1. Aprovar o desdobramento das ações de emissão 
da Companhia, passando cada 1 (uma) ação ordinária a representar 6 (seis) ações 
ordinárias, sem alteração do capital social; 2. Aprovar a alteração do art. 5º, caput, e 
do §4º do Estatuto Social em decorrência do desdobramento de ações, bem como 
aprovar a consolidação do Estatuto Social. Os documentos e informações relativos 
às matérias a serem discutidas na AGOE, ora convocada, encontram-se à disposi-
ção dos acionistas na sede da Companhia e nas páginas na Internet da Companhia 
(www.wilsonsons.com.br/ri), da B3 (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mo-
biliários (www.cvm.gov.br), em atendimento ao disposto na Lei nº 6.404/1976 e na 
Instrução CVM nº 481/2009 (“ICVM 481”). A AGOE será realizada de modo exclusi-
vamente digital, razão pela qual a participação do acionista somente poderá ser: (a) 
via Boletim de Voto, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação 
exigida para a votação a distância constam no Boletim que pode ser acessado nos 
websites mencionados acima; e (b) via Plataforma Digital, pessoalmente ou por 
procurador devidamente constituído nos termos do art.21-C, §§2º e 3º da ICVM 
481, caso em que o acionista poderá: (i) simplesmente participar da AGOE, tenha 
ou não enviado o Boletim de Voto; ou (ii) participar e votar na AGOE, observando-se 
que quanto ao acionista que já tenha enviado o Boletim Voto e que, caso queira, 
vote na Assembleia via Plataforma Digital, todas as instruções de voto recebidas por 
meio de Boletim de Voto serão desconsideradas. Orientações para Participação 
via Plataforma Digital: Os acionistas que desejarem participar da AGOE via Plata-
forma Digital deverão acessar o site específico da Assembleia, no endereço https://
www.tenmeetings.com.br/assembleia/portal/?id=A24AA0F690B3, preencher seu 
cadastro, incluindo a criação de senha, e anexar todos os documentos necessá-
rios para sua habilitação para participação e/ou voto na AGOE, preferencialmente 
com, no mínimo, 2 (dois) dias de antecedência da data designada para a realização 
da AGOE, ou seja, até o dia 24 de abril de 2022. Os seguintes documentos se-
rão exigidos dos acionistas para habilitação e participação e/ou voto na AGOE via 
Plataforma Digital: (a) se pessoa natural, cópia do documento de identificação, 
reconhecido legalmente como tal, com foto recente e validade nacional, dentro do 
prazo de validade, caso aplicável, ou, no caso de ser representado por procurador, 
cópia do instrumento de mandato firmado com menos de 1 (um) ano, juntamente 
com o documento oficial de identidade com foto do procurador; ou (b) se pessoa 
jurídica, (i) atos constitutivos atualizados do acionista e do ato que investe o(s) 
representante(s) de poderes bastantes para representação no âmbito da AGOE, 
devidamente registrados nos órgãos competentes, juntamente com o documento 
oficial de identidade com foto do(s) referido(s) representante(s); (ii) se for o caso, ins-
trumento de mandato devidamente outorgado na forma da lei e/ou dos atos consti-
tutivos do acionista, juntamente com o documento oficial de identidade com foto do 
procurador; ou (c) se fundo de investimento, (i) regulamento em vigor consolidado 
do fundo com CNPJ; (ii) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, 
conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários 
que comprovem os poderes de representação; (iii) documento de identidade com 
foto do representante legal; e (iv) se for o caso, cópia do instrumento de mandato 
firmado com menos de 1 (um) ano, juntamente com o documento oficial de identi-
dade com foto do procurador. Após envio de todos os documentos comprobatórios 
de habilitação, o acionista ou procurador, conforme o caso, receberá a confirmação 
da habilitação para participação na AGOE. Nos termos do art. 5º, §3º da ICVM 481, 
não será admitido o acesso à Plataforma Digital de acionistas que não apresenta-
rem os documentos de participação necessários no prazo aqui previsto e conforme 
detalhado na Proposta da Administração. Demais orientações, prazos e procedi-
mentos estão disponíveis na página na Internet da Companhia (www.wilsonsons.
com.br/ri), no seguinte endereçamento: Governança Corporativa /Atas e Editais de 
convocação. Rio de Janeiro, 23 de março de 2022. Augusto Cezar Tavares Baião 
- Presidente do Conselho de Administração da WS S.A.

REIT SECURITIZADORA S.A. 
CNPJ/ME n° 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

Edital de Convocação da Assembleia Geral de Titulares de Certifica-
dos de Recebíveis Imobiliários da 11a Série da 2a Emissão da Reit Se-
curitizadora S.A. A Reit Securitizadora S.A (“Securitizadora”), nos termos 
das cláusulas 10.2 e 10.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobili-
ários Certificados de Recebíveis Imobiliários da 11a Série da 2a Emissão 
(“CRI”) da Securitizadora, firmado junto à Pentágono S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário da 11a Sé-
rie da 2a Emissão de CRI da Securitizadora (“TS”, “Agente Fiduciário” e 
“Emissão”, respectivamente), vem pela presente convocar os titulares dos 
CRI (“Titulares”), para a Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“AGT”) 
a ser realizada no dia 12/04/2022, às 15h, de forma exclusivamente di-
gital, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, inclusive para 
fins de voto, sendo o acesso disponibilizado individualmente, aos Titulares 
devidamente habilitados nos termos deste Edital, conforme autorizado pela 
Instrução n° 625 da CVM. Assim, é convocada a presente AGT, restan-
do fixadas as seguintes Ordens do Dia: (i) Deliberar, pela não realização 
da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, na forma da cláusula 
13.2, item (n) do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Crédi-
tos Imobiliários e Outras Avenças (“Contrato de Cessão”), em virtude do 
descumprimento do item (i.iii) da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI 
realizada em 07/10/2021 (“AGT de 07/10/2021”), dado que não houve a 
recomposição da Reserva de Liquidez no prazo fixado na referida AGT. 
(ii) Deliberar pela não realização da Recompra Compulsória dos Créditos 
Imobiliários, com a consequente não liquidação do Patrimônio Separado 
dos CRI, em virtude do inadimplemento no cumprimento da coobrigação 
de pagamento das parcelas mensais de Amortização e Remuneração des-
de o mês de novembro de 2021 (inclusive) até a presente data, conforme 
cláusula 4.1 do TS, pelas Cedentes. (iii) Em caso de aprovação da não 
realização da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, conforme 
disposto no item (i) acima, aprovar a prorrogação e definir o prazo para 
sua ocorrência ou ainda a dispensa para realização da recomposição da 
Reserva de Liquidez; (iv) Deliberar pela autorização para que a Securiti-
zadora, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as providências 
necessárias para efetivar as deliberações, inclusive, a formalização de adi-
tamentos aos documentos da Emissão, caso necessário. A deliberação 
constante no item (i) da Ordem do Dia, para ser aprovada, deverá ob-
ter votos de Titulares que representem 2/3 (dois terços) dos CRI, nos 
termos da cláusula 10.14 do TS e a do item (ii) voto de Titulares que 
representem, pelo menos, 50% mais um dos CRI, conforme previsto 
na cláusula 10.10 do TS. Na forma da Instrução 625 da CVM, a AGT será 
realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, cujo aces-
so será disponibilizado àqueles que enviarem por correio eletrônico - ri@
reit.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br - os documentos que 
comprovem os poderes de representação dos Titulares ou os documentos 
que comprovem sua condição de Titulares, até o horário da AGT. Para os 
fins acima, serão aceitos como documentos de representação: participante 
pessoa física - cópia digitalizada de documento de identidade dos Titula-
res ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração 
(i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) 
acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do titu-
lar; e a) demais participantes - cópia digitalizada do estatuto ou contrato 
social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societá-
rio que comprove a representação legal do titular, e cópia digitalizada de 
documento de identidade do representante legal; ou, caso representado 
por procurador, cópia digitalizada da procuração (i) com firma reconhecida, 
abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia di-
gitalizada dos documentos do titular. Os termos que não se encontrem aqui 
expressamente definidos, terão o significado que lhes é atribuído nos docu-
mentos da Emissão. Rio de Janeiro, 22/03/2022. Reit Securitizadora S.A.

FUP vai ao Congresso para evitar venda de refinaria do Norte 
Risco de monopólio privado como ocorreu na Bahia

Preço abaixo do valor do 
mercado é uma das razões 
pelas quais representantes 

de sindicatos e analistas convida-
dos pela Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), do Senado 
Federal, criticaram o processo de 
privatização da Refinaria Isaac Sa-
bbá (Reman), em Manaus (AM), 
e de seus ativos logísticos. O as-
sunto foi debatido em audiência 
Pública nesta quarta-feira.

O Mattos Filho, Veiga Filho, 
Marrey Jr. e Quiroga Advoga-
dos representou o grupo brasi-
leiro Atem que, através da sua 
filial Ream Participações que 
comprou a totalidade das ações 
da refinaria e seus ativos logís-
ticos associados, incluindo um 
terminal de armazenamento, 
propriedade da Petrobras. O 
Machado Meyer Advogados 
aconselhou a Petrobras na ne-
gociação que fixou valor de 
US$ 189,5 milhões. O contrato 

foi assinado em 25 de agosto 
do ano passado.

Monopólio privado

“Precisamos parar esse proces-
so de privatização da Reman. Não 
podemos permitir que se conso-
lide no Norte do país um outro 
monopólio regional privado, co-
mo o que ocorreu no Nordeste, 
com a venda da Rlam, na Bahia, 
e que fez com que o estado baia-
no tenha hoje a gasolina mais cara 
do Brasil, entre R$ 8,20 e R$ 8,90 
em postos da região”, ressaltou 
o coordenador-geral da Federa-
ção Única dos Petroleiros (FUP), 
Deyvid Bacelar, na audiência pú-
blica.

“Infelizmente, com a venda da 
Rlam (Refinaria Landulpho Alves, 
vendida para o fundo árabe Mu-
badala) e de todo o seu sistema lo-
gístico tivemos a comprovação na 
prática daquilo que denunciamos 

e alertamos desde 2016, sobre a 
criação de monopólio privado, 
provocando alta de preços e riscos 
de desabastecimento”, disse Bace-
lar, acrescentando que o governo 
federal e a gestão da Petrobras 
“mentiram” ao dizer que a venda 
da refinaria criaria concorrência, 
baixa dos preços dos combustí-
veis e garantia do abastecimento 
interno.

“Está faltando óleo bunker (para 
navio) na Bahia; as distribuidoras 
e sindicatos patronais de distri-
buidoras de combustíveis recla-
mam hoje que não conseguem ter 
a compra garantida de derivados 
de petróleo na Acelen (empresa 
do grupo Mubadala que opera a 
refinaria privatizada), porque ela 
está exportando em detrimento 
do mercado nacional”, destacou o 
dirigente da FUP. 

A audiência pública foi requerida 
pelo senador Plínio Valério (PSDB-
-AM) para discutir a venda da Re-

man. O contrato de negociação 
da refinaria e seus ativos logísticos 
para o grupo Atem foi assinado 
em agosto de 2021, por R$ 994 mi-
lhões, abaixo do valor mínimo de 
mercado, de R$ 1,463 bilhão, calcu-
lado pelo Instituto de Estudos Es-
tratégicos de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (Ineep). 

Processo em curso

O processo de venda da Reman 
ainda não está concluído. Bacelar 
lembrou que estão em curso várias 
ações na Justiça e no Conselho 
Administrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade), impetradas pela 
FUP e Sindicato dos Petroleiros 
do Amazonas (Sindipetro-AM), 
para barrar a venda da Reman. Ele 
pediu o apoio do Congresso nes-
sa mobilização. O presidente do 
Sindipetro-AM, Marcus Ribeiro, 
disse que, em meio ao processo 
de venda de ativos da Petrobras, a 

Reman, importante produtora de 
gasolina e GLP, está, atualmente, 
com unidade de refino paralisada, 
fazendo com que a refinaria traba-
lhe com fator de utilização (FUT) 
de apenas 60%. 

“A empresa está priorizando 
importações de gasolina e GLP; 
um absurdo”, denunciou Ribeiro. 
Segundo o economista do Depar-
tamento Intersindical de Estatísti-
ca e Estudos Sócio Econômicos 
(Dieese), Cloviomar Cararine, 
também presente à audiência da 
CAE, por ser a única refinaria 
localizada na Região Norte, a Re-
man possui capacidade de atender 
o mercado consumidor dos esta-
dos do Pará, Amapá, Rondônia, 
Acre, Amazonas e Roraima. “Po-
rém, com a paralisação proposital 
de uma unidade de refino, a plan-
ta está processando apenas 3.403 
bbl/dia, muito abaixo de sua ca-
pacidade de processamento de 
45.916 bbl/dia.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – TI RIO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio de 
Janeiro, no uso das atribuições que lhe confere o art. 23, § único do Estatuto 
da Entidade, e nos termos dos comandos dos artigos 15, 17 e 18, todos do 
Estatuto Social, convoca os representantes de todas as empresas associadas, 
a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, que se realizará por meio de 
apreciação e votação por videoconferência, no dia 04 de abril de 2022, se-
gunda-feira, às 13:30 horas, em primeira convocação e às 14:00 horas, em 
segunda convocação, com qualquer quórum estabelecido nos § 4º do artigo 
14º, para deliberação da seguinte Ordem do Dia: (1) Apreciação e aprovação 
de contas do exercício de 2021 (conforme estabelecido no Artigo 14 do Es-
tatuto); e (2) Assuntos Gerais. As empresas associadas, e em dia com suas 
obrigações (sindical e mensalidades), que enviarem representantes deverão 
fazê-lo por meio de procuração, para terem direito a participação e voto. To-
das as empresas interessadas deverão manifestar seu interesse na participa-
ção até as 10 horas do dia 01 de abril através do e- mail diretoria@ti.rio, de 
modo que possam receber o link de acesso para a sala de vídeo conferência.

Rio de Janeiro, 24 de março de 2022
Benito Leopoldo Diaz Paret

Presidente

COMARCA DA CAPITAL/RJ 
 JUIZO DE DIREITO DA 42ª VARA CÍVEL  

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ONLINE E INTIMAÇÃO, 
com prazo de 05 (cinco)  dias (Art. 879 - II; 881 - §1º e 882 - 
§2º e 3º do CPC, bem como da RESOLUÇÃO do  CNJ nº 236, 
Art. 10 - §Único), extraído dos autos da Ação de Cobrança de 
Cotas  Condominiais proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 
SANTO EDUARDO em face  de MOMENTO FILME SOM LTDA 
- Processo nº. 0232797-52.2014.8.19.0001,  passado na forma 
abaixo: A DRA. KÁTIA CILENE MACHADO DA HORA BUGARIM - 
Juíza de Direito Titular da Vara acima, FAZ SABER por este Edital 
aos interessados,  de que nos dias 04/04/2022 e 07/04/2022 a partir 
das 13:00 horas, com término às  13:20h, através da Plataforma 
de Leilões On-line – www.gustavoleiloeiro.lel.br,  pelo Leiloeiro 
Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, será apregoado e 
vendido  o imóvel situado na RUA ALMIRANTE SADOCK DE 
SÁ Nº 154 – APARTAMENTO  502, IPANEMA/RJ, com direito 
a 02 Vagas na garagem AVALIADO EM R$  3.453.000,00 (Três 
milhões quatrocentos e cinquenta e três mil reais). O edital na  
integra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, no site  
www.gustavoleiloeiro.lel.br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros 
do Rio de Janeiro  www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO à EDUARDO 
PENA BARBOZA (CPF nº 785.904.189-87) e à EDSON PENA 
BARBOSA (CPF nº 490.825.589-04), com o prazo de 05 (cinco) 
dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0286103-
33.2014.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 
EDEN (CNPJ nº 73.398.562/0001-09) contra EDUARDO PENA 
BARBOZA (CPF nº 785.904.189-87) e EDSON PENA BARBOSA 
(CPF nº 490.825.589-04), na forma abaixo: A DRA. ANA LUCIA 
VIEIRA DO CARMO, Juíza de Direito da Vara acima, Faz Saber 
por este edital aos interessados, que nos dias 04.04.2022 e 
11.04.2022, às 13:00 horas, através do site de leilões online: 
www.portellaleiloes.com.br, da Leiloeira Pública FABÍOLA PORTO 
PORTELLA, será apregoado e vendido o Apartamento 208, do 
edifício situado na Praia do Flamengo, nº 64, Flamengo, Rio de 
Janeiro, RJ.- Avaliação: R$ 336.789,87 (trezentos e trinta e seis 
mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete 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.
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VLI S.A.
CNPJ Nº 12.563.794/0001-80 - NIRE 35.300.391.101

Contexto operacional: A VLI S.A. (“VLI” ou “Companhia”) é uma sociedade 
anônima de capital fechado, com sede na Rua Helena, nº235, 5º andar, no 
município de São Paulo, São Paulo, Brasil. A VLI e suas controladas diretas e 
indiretas (“Grupo”) atuam na prestação de serviços de transporte integrado 
de cargas através dos modais ferroviário e multimodal, serviços portuários e 
de agenciamento portuário e em particular, a prestação de serviços de trans-
porte integrando terminais rodo ferroviários, ferrovias e terminais portuários. 
A prestação destes serviços é realizada por meio de ativos e pessoal próprio, 
arrendados, de suas subsidiárias e por contratação de terceiros. A Companhia 
detém, através de subsidiárias, a concessão de serviços de ferrovia e terminais 
portuários, cuja abrangência e término estão descritos a seguir:

Empresa Área de abrangência Término da 
concessão

Ferrovia Centro-
-Atlântica S.A. 

- (“FCA”)

Malha Centro Leste: Trechos nos estados de 
Sergipe, Bahia, Goiás, Espírito Santo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, além do 

Distrito Federal
Malha Paulista: Trecho entre Araguari - MG e

Boa Vista - SP

Agosto 
de 2026

Ferrovia Norte Sul 
S.A. - (“FNS”) Trechos entre Açailândia - MA e Palmas - TO Dezembro 

de 2037

VLI Multimodal 
S.A. - (“VMM”)

Terminal Portuário São Luis - MA Novembro 
de 2037

Terminal Marítimo Inácio Barbosa -  
(“TMIB”) - Aracaju - SE

Junho de 
2040

Terminal de Tubarão - Vitória - ES:
 Praia Mole - (“TPM”)

 Produtos Diversos - (“TPD”)
 Granéis Líquidos - (“TGL”)

Setembro 
de 2039

Ultrafértil S.A. 
- (“UF”)

Terminal Integrador Portuário Luiz Antonio 
Mesquita - (“TIPLAM”) - Santos-SP

Outubro 
de 2039

Terminal VLI 
Porto Franco S.A. - 
(“Porto Franco”)

Terminal Integrador de Porto Franco -  
Porto Franco- MAS

Março 
de 2036

Grupo VLI: As participações diretas e indiretas da VLI são:
Participações diretas e 

indiretas
31/12/2021 31/12/2020

Controladas diretas
 VLI Multimodal S.A. 99,99% 99,99%
 Terminal VLI Porto Franco S.A. 100% -
Controladas indiretas
 Ferrovia Centro-Atlântica S.A. 99,99% 99,99%
 Ferrovia Norte Sul S.A. 100,00% 100,00%
 Ultrafértil S.A. 85,64% 85,64%
 Salus Infraestrutura Portuária S.A. (“Salus”) 1% 1%
 Trato S.A. (“Trato”) (anteriormente VLI  
 Soluções S.A. (“VLI Sol”) 100,00% 100,00%
 Consórcio TMIB 50% 50%
 Associação VLI para o Desenvolvimento 
 Territorial Sustentável (“Instituto VLI”) 50% 50%
Investidas
 Consórcio Railnet 29,94% 29,94%

VLI Multimodal S.A.: A VLI Multimodal com sede na cidade de Belo Horizonte 
(MG), é controlada pela VLI, que detém 100% do seu capital social, e tem por 
objeto social as seguintes atividades: (i) Prestação de serviços de transporte 
integrado de cargas, através dos modais ferroviário e rodoviário, dentre outros, 
isoladamente ou combinados entre si, de forma intermodal ou multimodal, 
inclusive atuando como operador de transporte multimodal - OTM; (ii) Cons-
trução, conservação, manutenção e monitoramento, operação e exploração de 
ferrovias e; (iii) Exploração de atividades relacionadas direta ou indiretamente 
a serviços de transporte de carga, tais como: carga, descarga e transbordo, 
gestão e administração de terminais rodoviários e ferroviários, permitindo a 
movimentação e armazenagem de mercadorias e contêineres, agenciamento 
de cargas, incluindo a contratação de espaço para embarques rodoviários, 
ferroviários, marítimos e portuários, projetos logísticos para o transporte de 
carga, transporte rodoviário de carga de produtos perigosos ou não. A VLI Mul-
timodal também possui uma filial não-operacional na China. Media Provisória 
nº 1.065/2021 e Lei 14.273/21: Com a promulgação da Medida Provisória nº 
1.065, de 30 de agosto de 2021, (sancionada pela Lei 14.273/21, de 23 de 
dezembro de 2021), tornou-se viável a realização de requerimentos de auto-
rização para a implantação e a exploração de trechos ferroviários, seguindo 
o modelo dos setores como telecomunicações (Lei nº 9.492, de 1997), energia 
elétrica (Lei nº 9.074, de 1995) e portuário (Lei nº 12.815, de 2013). No modelo 
tradicional de desenvolvimento do setor sob o regime público, a exploração do 
setor ferroviário é dependente de iniciativa governamental e de um procedi-
mento formal de concessão, mediante concorrência pública. Por sua vez, sob o 
novo regime, a autorização parte de iniciativa privada, mediante apresentação 
de pedido com informações sobre o projeto desejado, como trajeto, estudos 
de viabilidade técnica, econômica e ambiental, sendo, portanto, responsabi-
lidade exclusiva da empresa autorizada a realização de todos investimentos 
necessários para a implantação, expansão e modernização das instalações 
ferroviárias. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o Grupo VLI já 
protocolou requerimentos de autorização para a exploração de quatro trechos 
ferroviários, quais sejam: (i) Uberlândia (MG) / Chaveslândia (MG), com previ-
são de 276,5 km de extensão de malha ferroviária, conectada à malha da FCA; 
(ii) Água Boa (MT) / Lucas do Rio Verde (MT), com 508 km de extensão; (iii) 
Perequê (Cubatão/SP) / TIPLAM (Santos/SP), com 9,0 km de malha ferroviária 
e conectada à malha da ferrovia Rumo Malha Paulista; e (iv) Porto Franco 
(MA) - Balsas (MA), com 230 km de malha ferroviária e conectada à malha da 
FNS S.A. no tramo norte da Ferrovia Norte Sul. Desses requerimentos, os trechos 
(i), (ii) e (iv) listados acima já tiveram as análises concluídas pelo Ministério 
da Infraestrutura, com a competente emissão da outorga de autorização à VLI 
para exploração, por meio da formalização de Contratos de Adesão, tendo a VLI 
obrigação contratual ao cumprimento do cronograma de desenvolvimento do 
projeto, bem como da fase de implantação e início da operação, em linha com 
as informações apresentadas conjuntamente ao requerimento de autorização 
para exploração dos respectivos trechos, sendo conferido aos interessados a 
renúncia de autorização de forma unilateral e sem sujeição a multas, uma vez 
identificado o desinteresse ou inviabilidade do projeto sujeito à autorização. As 
autorizações obtidas traduzem em um direito adquirido pela Companhia, mas 
não geram obrigações financeiras imediatas, nem acarretam em investimentos 
obrigatórios, salvo após a evolução das etapas precedentes de projeto a serem 
desenvolvidas a partir da outorga. Neste sentido, nenhum ativo ou passivo está 
registrado inicialmente nos balanços do Grupo no momento inicial. Os eventu-
ais gastos que envolvam etapas de pesquisa e desenvolvimento aos projetos 
serão registrados no resultado quando do seu incorrimento. Uma vez atingindo 
estágios de desenvolvimento dos projetos com a outorga efetiva, os mesmos te-
rão seus gastos ativados no imobilizado, sendo testados pelo seu valor recupe-
rável, uma vez identificados quaisquer indicativos de impairment na unidade 
geradora de caixa. Ferrovia Centro-Atlântica S.A.: A FCA é uma sociedade por 
ações, com sede na cidade de Belo Horizonte (MG), sendo que suas ações não 
são negociadas em bolsa de valores e tem por objeto social principal a pres-
tação de serviços de transporte ferroviário, a exploração de serviços de carga, 
descarga, armazenagem, transbordo e atuação como operador portuário. A FCA 
é controlada direta da VLI Multi, que detém 99,99% de seu capital social. De 
acordo com o contrato celebrado com a União, através do Ministério dos Trans-
portes, em 28 de agosto de 1996, a FCA obteve a concessão para a exploração e 
desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de carga na Malha 
Centro-Leste, conforme processo de privatização da Rede Ferroviária Federal 
S.A. - RFFSA (“RFFSA”), até agosto de 2026 podendo ser renovada por mais 30 
anos, a critério exclusivo do Poder Concedente, determinado pelo Edital nº A-3, 
de 28 de março de 1996, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES, para atender ao Programa Nacional de Desestatização. Conco-
mitantemente, a FCA celebrou, em 28 de agosto de 1996, contrato com a RFFSA 
para arrendamento dos bens operacionais vinculados à prestação do serviço 
de transporte de cargas da Malha Centro-Leste, até agosto de 2026 renovável 
por mais 30 anos, a critério exclusivo do poder concedente. Adicionalmente, em 
28 de junho de 2005, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”) 
autorizou a cisão parcial de ativos da concessão e arrendamento da Ferrovias 
Bandeirantes S.A. (“FERROBAN”), que compreende a operação do trecho ferro-
viário entre os municípios de Araguari - MG e Boa Vista Nova - SP, denominado 
Malha Paulista. No exercício de 2005, a FCA incorporou ao ativo imobilizado os 
bens relacionados ao referido trecho, bem como o montante pago à FERROBAN 
relativo ao direito de exploração da Malha Paulista, conforme descrito acima, 
passando o mesmo a compor os ativos de concessão da Malha Centro Leste. A 
FCA vinha operando este trecho desde 2002, através de acordo operacional com 
a FERROBAN. Foi anunciada no dia 3 de julho de 2013, pelo Governo Federal, a 
Resolução Nº 4.131 da ANTT, que autoriza a FCA a proceder com a desativação 
e devolução de trechos ferroviários. A FCA devolveria um total de 13 trechos 
entre eles: 7 considerados antieconômicos e 6 trechos ferroviários viáveis. 
Em maio de 2016, através da resolução 5101, a ANTT revogou a devolução 
dos trechos economicamente viáveis. A ANTT estabeleceu um valor máximo de 
dispêndio anual com os investimentos nos trechos remanescentes, de manei-
ra a garantir a estabilidade econômico-financeira da concessão. Os trechos 
antieconômicos foram devolvidos, em 2014, em conformidade com ANTT e os 
trechos viáveis economicamente foram revogados, devido as mudanças ocorri-
das nos programas de governo, permanecendo sob a responsabilidade da FCA. 

1) Aviso: As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente 

para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras 

completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável.

2) As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis nos seguintes endereços 

eletrônicos:

a) https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/.

Balanço patrimonial consolidado e individual - Em milhares de reais
Consolidado Controladora

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Ativo 
Circulante 
 Caixa e equivalentes de caixa 2.730.128 1.950.018 82.049 58.636
 Aplicações financeiras 9.727 7.888 - -
 Contas a receber 477.165 423.896 6.232 5.098
 Estoques 275.805 323.068 - -
 Tributos a recuperar 249.219 298.987 5.502 1.469
 Dividendos a receber - - - 101.184
 Demais ativos 38.981 45.605 2.938 141

3.781.025 3.049.462 96.721 166.528
 Ativos não circulantes 
  mantidos para venda 55.277 - - -

Total do ativo circulante 3.836.302 3.049.462 96.721 166.528
Não circulante 
 Contas a receber 705.782 673.687 - 33
 Instrumentos financeiros 
   derivativos 824.632 712.286 - -
 Tributos a recuperar 567.167 562.394 7.837 11.857
 Dividendos a receber - - 100.267 -
 Demais ativos 57.623 54.855 172 3
 Contas a receber da RFFSA 
  (União) 120.394 106.843 - -
 Depósitos judiciais 143.407 84.900 448 226
 Tributos diferidos sobre o lucro 839.848 883.286 7.822 5.540
 Investimentos - - 8.041.675 8.235.505
 Imobilizado 9.686.340 9.331.954 8.812 7.993
 Intangível 7.102.824 7.835.693 13.055 13.365

Total do ativo não circulante 20.048.017 20.245.898 8.180.088 8.274.522
Total do ativo 23.884.319 23.295.360 8.276.809 8.441.050
Passivo e patrimônio liquido 
Circulante 
 Fornecedores 787.146 803.381 4.314 1.021
 Contas a pagar 14.560 52.873 - -
 Empréstimos e financiamentos 1.248.644 1.002.969 - -
 Debêntures 100.648 295.250 - -
 Instrumentos financeiros 
   derivativos 416 3.516 416 416
 Tributos a recolher 50.429 55.949 293 747
 Tributos a recolher sobre 
   o lucro 4.695 126.241 - -
 Obrigações sociais e 
  trabalhistas 236.619 185.470 8.320 4.968
 Demais passivos 45.730 47.686 118 26
 Arrendamentos, concessões e 
subconcessão 717.462 677.137 - -
 Receitas diferidas 14.804 14.292 108 108
 Dividendos a pagar 15.710 19.366 - -

Total do passivo circulante 3.236.863 3.284.130 13.569 7.286
Não circulante 
 Empréstimos e financiamentos 6.793.995 7.095.711 - -
 Debêntures 1.905.559 614.808 - -
 Arrendamentos, concessões 
   e subconcessão 2.282.492 2.527.607 - -
 Receitas diferidas 80.899 96.682 104 172
 Demais passivos 41.525 - - -
 Benefícios a empregados 168.763 139.564 100.369 72.783
 Provisão para processos 
  judiciais 1.009.844 974.308 2.087 1.552

Total do passivo não circulante 12.283.077 11.448.680 102.560 74.507
Patrimônio líquido 
 Capital social 8.069.091 8.069.091 8.069.091 8.069.091
 Ajustes de avaliação 
   patrimonial (63.429) (63.682) (63.429) (63.682)
 Gastos na emissão de ações (13.281) (13.281) (13.281) (13.281)
 Reserva de lucros 168.299 367.129 168.299 367.129

 8.160.680 8.359.257 8.160.680 8.359.257
Participação dos não 
  controladores 203.699 203.293 - -
Total do patrimônio líquido 8.364.379 8.562.550 8.160.680 8.359.257
Total do passivo e patrimônio 
   líquido 23.884.319 23.295.360 8.276.809 8.441.050
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do resultado consolidado - Exercícios findos em 31 de  
dezembro - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Consolidado
 31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida de serviços prestados 6.467.090 5.585.787
Custo dos serviços prestados (5.310.468) (4.624.191)
Lucro bruto 1.156.622 961.596
Receitas (despesas) operacionais (503.649) (400.550)
   Com vendas (14.623) (13.935)
   Gerais e administrativas (349.910) (252.159)
   Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 33.409 (110.179)
   Redução do valor recuperável de ativos  
    (impairment) (170.935) -
   Perda líquida sobre ativos financeiros (1.590) (24.277)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 652.973 561.046
Resultado financeiro (717.663) (707.096)
   Receitas financeiras 281.803 756.232
   Despesas financeiras (763.515) (907.264)
   Perdas com variação monetária e cambial (235.951) (556.064)
Prejuízo líquido antes do imposto de renda e da 
    contribuição social (64.690) (146.050)
Imposto de renda e contribuição social (124.987) 55.718
   Tributos correntes    (141.415) (238.755)
   Tributos diferidos (43.438) 233.376
   Incentivos fiscais 59.866 61.097
Prejuízo líquido do exercício (189.677) (90.332)
Atribuível a:
   Acionistas da Companhia (198.830) (100.396)
   Participação dos não-controladores 9.153 10.064
 (189.677) (90.332)
Prejuízo líquido do exercício básico e diluído 
  por ação - R$ (0,0236) (0,0113)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado individual - Exercícios findos em 31 de  
dezembro - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Controladora
 31/12/2021 31/12/2020
Receitas (despesas) operacionais (10.241) (10.303)
   Gerais e administrativas (84.636) (48.316)
   Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 74.395 38.013
Prejuízo operacional antes das participações e do 
resultado financeiro (10.241) (10.303)
Resultado de equivalência patrimonial (194.403) (94.727)
Resultado financeiro 3.533 1.779
   Receitas financeiras 2.709 1.873
   Despesas financeiras (354) (263)
   Ganhos com variação monetária e cambial 1.178 169
Prejuízo líquido antes do imposto de renda e da 
    contribuição social (201.111) (103.251)
Imposto de renda e contribuição social     2.281 2.855
   Tributos diferidos    2.281 2.855
Prejuízo líquido do exercício (198.830) (100.396)
Atribuível a:
   Acionistas da Companhia (198.830) (100.396)
 (198.830) (100.396)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Consolidado
 31/12/2021 31/12/2020
Prejuízo líquido do exercício (189.677) (90.332)
Outros componentes do resultado abrangente
Itens que não serão reclassificados para o resultado
   Remensuração de obrigações de benefícios 
    pós-emprego 296 2.406
Total do resultado abrangente do exercício (189.381) (87.926)
Atribuível a:
   Acionistas da Companhia (198.577) (98.336)
   Participação dos não-controladores 9.196 10.410
 (189.381) (87.926)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Atribuível aos acionistas da controladora

Reservas de lucros Lucros Participação

 
Capital 
social

Reserva  
legal

Reserva de 
retenção 

de Lucros

Gastos na 
emissão de 

ações

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial

(prejuízos) 
acumu-

lados Total

dos não- 
controla-

dores

Total do 
patrimônio 

líquido
Em 31 de dezembro de 2019 8.069.091 83.246 384.279 (13.281) (65.497) - 8.457.838 193.551 8.651.389
Resultado abrangente do exercício
   Prejuízo líquido do exercício - - - - - (100.396) (100.396) 10.064 (90.332)
   Outros resultados abrangentes
   Reflexos de controladas
     Remensuração de obrigações de benefícios pós emprego      - - - - 2.060 - 2.060 346 2.406
     Ajuste de avaliação patrimonial - - - - (245) - (245) 68.417 68.172
 Total do resultado abrangente do exercício - - - - 1.815 (100.396) (98.581) 78.827 (19.754)
Distribuição de dividendos a não controladores - - - - - - - (67.126) (67.126)
Contribuição e distribuição aos acionistas
   Constituição e absoração de reservas - - (100.396) - - 100.396 - - -
   Dividendos propostos - - - - - - - (1.959) (1.959)
Em 31 de dezembro de 2020 8.069.091 83.246 283.883 (13.281) (63.682) - 8.359.257 203.293 8.562.550
Resultado abrangente do exercício
  Prejuízo líquido do exercício - - - - - (198.830) (198.830) 9.153 (189.677)
  Outros resultados abrangentes
  Reflexos de controladas
  Remensuração de obrigações de benefícios pós emprego         - - - - 253 - 253 43 296
  Ajuste de avaliação patrimonial - - - - - - - 670 670
Total do resultado abrangente do exercício - - - - 253 (198.830) (198.577) 9.866 (188.711)
Distribuição de dividendos a não controladores - - - - - - - (9.460) (9.460)
Contribuição e distribuição aos acionistas - - -
  Constituição e absoração de reservas - - (198.830) - - 198.830 - - -
Em 31 de dezembro de 2021 8.069.091 83.246 85.053 (13.281) (63.429) - 8.160.680 203.699 8.364.379

  As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício (189.677) (90.332)
Ajustes de

Depreciação e amortização 2.132.603 1.881.517
Provisão para desvalorização de estoques 16.569 6.515
Perdas de crédito 45.045 19.793
Provisão de ativos 38.676 -
Redução do valor recuperável de ativos (impairment) 170.935 -
Trânsito em julgado contingências ativa (61.456) -
Provisões (revserões) para perdas por redução ao 
valor recuperável em contas a receber 1.331 22.615
Provisões para processos judiciais, líquidas 154.489 296.910
Despesas com variação monetária/cambial 22.408 (2.972)
Marcação a mercado de instrumentos financeiros 
 derivativos - 3.100
Resultado de operação de hedge (variação cambial, 
 marcação a mercado de swap e objeto de hedge) 120.851 23.521
(Ganho) perda na alienação de ativo imobilizado e 
 ativos circulantes mantidos para venda, líquidas (15.803) 18.549
Receitas diferidas (13.659) (11.592)
Encargos de fianças bancárias 827 810
Ajuste a valor presente de contas a pagar e receber (10.342) (3.882)
Despesas (reversão de despesas) com obrigação 
 de benefícios definidos 53.800 30.089
Tributos correntes 4.695 121.123
Tributos diferidos sobre o lucro 43.438 (233.376)
Despesas financeiras - juros sobre empréstimos 417.463 383.053
Amortização de custos de transação 21.977 15.288
Despesas financeiras - arrendamentos 182.422 190.713

3.136.592 2.671.442
Variações nos ativos e passivos 

Contas a receber (22.959) 50.685
Outros ativos e passivos financeiros (5.164) 13.806
Estoques 31.424 (12.758)
Tributos a recuperar 155.951 108.434

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Depósitos judiciais (56.425) 13.648
Contas a receber da RFFSA (União) (2.742) (468)
Demais ativos 3.857 39.320
Fornecedores (27.635) 149.386
Contas a pagar (38.312) 8.396
Tributos a recolher (5.520) 19.646
Tributos a recolher sobre o lucro 8.000 -
Obrigações sociais e trabalhistas 51.150 (32.717)
Provisão para processos judiciais (118.953) (49.359)
Benefícios a empregados (24.304) (370)
Demais passivos 13.737 3.799

Caixa gerado pelas operações 3.098.697 2.982.890
Imposto de renda e contribuição social pagos (77.906) (37.495)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais  3.020.791 2.945.395
Fluxo de caixa das atividades de investimentos 

Recebimento pela alienação de imobilizado, intan- 
 gível e ativos circulantes mantidos para venda 12.096 6.619
Aquisição de imobilizado e intangível (1.586.900) (1.498.925)
Aplicações financeiras (1.839) 13.737

Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento (1.576.643) (1.478.569)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Captação de empréstimos com instituições 
 financeiras 2.017.289 813.124
Pagamento de principal de empréstimos e 
 financiamentos (1.151.594) (709.045)
Pagamento de juros de empréstimos e  
 financiamentos (554.354) (508.831)
Pagamento de imposto de renda sobre empréstimos (10.139) (9.986)
Pagamento de arrendamentos (952.121) (840.572)
Dividendos pagos (13.119) (45.662)

Caixa líquido proveniente das (aplicado nas)  
 atividades de financiamento (664.038) (1.300.972)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 780.110 165.854

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.950.018 1.784.164
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2.730.128 1.950.018

Demonstrações dos fluxos de caixa consolidado - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora
31/12/2021 31/12/2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício (198.830) (100.396)
Ajustes de
   Resultado de equivalência patrimonial 194.403 94.727
   Depreciação e amortização 876 912
   Provisões processos judiciais, líquidas 535 (991)
   Despesas com variação monetária/cambial (1.178) (169)
   (Ganho) perda na alienação de ativo imobilizado, líquidas        - 125
   Receitas diferidas (8) (8)
   Despesas (reversão de despesas) com obrigação 
   de benefícios definidos 51.294 29.107
   Tributos diferidos sobre o lucro (2.281) (2.855)

44.811 20.452
Variações nos ativos e passivos 
   Contas a receber (1.101) (799)
   Tributos a recuperar 12.209 3.731
   Depósitos judiciais (216) 101
   Demais ativos (2.977) 92
   Fornecedores 3.291 774

Controladora
31/12/2021 31/12/2020

   Tributos a recolher (454) 308
   Obrigações sociais e trabalhistas 3.352 (422)
   Benefícios a empregados (23.706) (1.357)
   Demais passivos 40 (100)
Caixa gerado pelas operações 35.249 22.780
Imposto de renda e contribuição social pagos (11.048) (2.259)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais  24.201 20.521
Fluxo de caixa das atividades de investimentos 
   Aporte de capital em controlada (320) -
   Aquisição de ativo imobilizado e intangível (1.385) -
   Dividendos recebidos 917 9.321
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades 
  de investimento (788) 9.321
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
   Dividendos pagos - (21.234)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento - (21.234)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 23.413 8.608
   Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 58.636 50.028
   Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 82.049 58.636

Demonstrações dos fluxos de caixa individual - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

Demonstrações do valor adicionado consolidado 
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Receitas
Vendas brutas de serviços 7.228.202 6.209.079
Outras receitas 678.789 439.139
Perdas por redução ao valor recuperável -  
 reversão / constituição (1.332) (22.615)

7.905.659 6.625.603
Menos: Insumos adquiridos de terceiros

Custos dos serviços prestados (1.800.848) (1.605.244)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (1.866.555) (1.488.850)
Provisão para processos judiciais, líquida de 
 reversões (114.798) (214.348)
Redução do valor recuperável de ativos (impairment) (170.935) -
Outros (177.999) (53.093)

(4.131.135) (3.361.535)
Valor adicionado bruto 3.774.524 3.264.068
Depreciação e amortização (2.132.603) (1.881.516)
Valor adicionado líquido produzido 1.641.921 1.382.552
Valor adicionado recebido em transferência

Receitas financeiras e variações cambiais 840.630 1.364.518
840.630 1.364.518

Valor adicionado total a distribuir 2.482.551 2.747.070
Distribuição do valor adicionado

Pessoal e encargos 921.992 828.293
Remuneração direta 640.684 582.265
Benefícios 180.622 158.635
FGTS 42.381 36.559
Outros 58.305 50.834

Impostos, taxas e contribuições 212.683 15.904
Federais 73.870 (102.149)
Estaduais 54.871 35.078
Municipais 83.942 82.975

Remuneração de capitais de terceiros 1.537.553 1.993.205
Remuneração de capital próprio (189.677) (90.332)

Valor adicionado distribuído 2.482.551 2.747.070
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do valor adicionado individual 
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

Controladora
31/12/2021 31/12/2020

Receitas
   Outras receitas 77.141 37.812

77.141 37.812
Menos: Insumos adquiridos de terceiros
   Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (12.196) (1.705)
   Provisão para processos judiciais, líquida de  
  reversões (596) 1.337
   Outros (1.892) (551)

(14.684) (919)
Valor adicionado bruto 62.457 36.893
Depreciação e amortização (876) (912)
Valor adicionado líquido produzido 61.581 35.981
Valor adicionado recebido em transferência
   Resultado de participações societárias (194.403) (94.727)
   Receitas financeiras e variações cambiais 3.890 1.610

(190.513) (93.117)
Valor adicionado total a distribuir (retido) (128.932) (57.136)
Distribuição do valor adicionado
   Pessoal e encargos 70.431 43.136
      Remuneração direta 68.792 41.513
      Benefícios 1.404 1.373
      FGTS (38) 38
      Outros 273 212
   Impostos, taxas e contribuições (708) (414)
      Federais (749) (421)
      Estaduais - (30)
      Municipais 41 37
   Remuneração de capitais de terceiros 175 538
   Remuneração de capital próprio (198.830) (100.396)
Valor adicionado distribuído (retido) (128.932) (57.136)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora
 31/12/2021 31/12/2020
Prejuízo líquido do exercício (198.830) (100.396)
Outros componentes do resultado abrangente
Itens que não serão reclassificados para o resultado
   Remensuração de obrigações de benefícios 
    pós-emprego 253 2.060
Total do resultado abrangente do exercício (198.577) (98.336)
Atribuível a:
   Acionistas da Companhia (198.577) (98.336)
 (198.577) (98.336)

Demonstrações do resultado abrangente consolidado e individual - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Os trechos envolvidos conforme a resolução são os seguintes:
I - Trechos antieconômicos: II - Trechos viáveis:
1. Paripe (BA) - Mapele (BA); 1. Alagoinhas (BA) - Juazeiro (BA);
2. Ramal do Porto de Salvador; 2. Alagoinhas (BA) - Propriá (SE);
3. General Carneiro (MG) a partir do km 
588+600 - Miguel Burnier (MG);

3. Cachoeiro de Itapemirim (ES) - 
Vitória (ES);

4. Barão de Camargos (MG) - Lafaiete 
Bandeira (MG);

4. Barão de Angra (RJ) - Campos 
dos Goytacazes (RJ) - Cachoeiro de 
Itapemirim (ES), incluindo trecho 
Recreio - Cataguases;

5. Biagípolis (SP) - Itaú (MG); 5. Visconde de Itaboraí (RJ) - 
Campos dos Goytacazes (RJ);

6. Ribeirão Preto (SP) - Passagem 
(SP); e

6. Corinto (MG) a partir do Km 
856+100 - Alagoinhas (BA);

7. Barão de Angra (RJ) - São Bento (RJ).

Em 21 de janeiro de 2016, a ANTT definiu, através da Deliberação nº 29, dire-
trizes para contabilização dos reinvestimentos a serem executados pela FCA 
no trecho Centro-Leste. A ANTT deliberou diretrizes de contabilização para 
fins regulatórios e controle do saldo devedor dos passivos devidos pela FCA 
à União Federal. As principais diretrizes apresentadas foram: • O valor total 
autorizado para a execução das obras constantes do Anexo I, da Deliberação 
ANTT nº 284/2015, deverá corresponder ao valor da indenização atualizado, 
considerando incialmente a data base de março de 2012. • Cada obra será 
registrada em conta contábil específica, respeitado o Plano de Contas do 
Manual de Contabilidade do Serviço Público de Exploração da Infraestrutura 
Ferroviária Federal, de forma que permita o controle e fiscalização por parte 
da ANTT. • O registro da baixa contábil do bem será pelo valor efetivamente 
incorrido pela FCA para a execução da obra, e se dará mediante a Quitação da 
Obra, que ocorre com a conclusão, recebimento pela ANTT e transferência de 
propriedade. • Para o controle do saldo da indenização deverá ser observado 
o valor autorizado para a execução da obra que será atualizado pela variação 
do IPCA a partir da data-base informada no Ato Autorizativo, até o final do 
prazo definido para a Quitação da Obra. • A Concessionária deverá divulgar 
em notas explicativas às Demonstrações Financeiras, demonstrativo atuali-
zado contendo o saldo da indenização, de modo que fiquem evidenciados as 
seguintes informações: valor inicial da indenização a preços de março de 2012, 
valor da atualização, valor dos bens dados em pagamento no período e saldo 
devedor atualizado. Em novembro de 2019, a FCA concluiu acordo com a ANTT, 
União e Ministério Público, de se substituir a realização dos investimentos re-
lacionados à Resolução 4.131, pela quitação pecuniária em 60 parcelas a se 
iniciarem em janeiro de 2020, do montante atualizado até a data base de junho 
de 2019, de R$ 1.203.860. Este valor já se apresentou líquido pela homologa-
ção de obras realizadas pela FCA e no montante de R$ 111.638. Solicitação 
de renovação da concessão da FCA: Os contratos de concessão da FCA, têm 
prazos de vencimento previsto para 2026. A Companhia já protocolou pedido 
formal de prorrogação antecipada do prazo do contrato de concessão, que foi 
devidamente qualificado por meio do Decreto Presidencial nº 9.059/17, no âm-
bito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. 
Neste ínterim, foi sancionada a Lei nº 13.448/2017, decorrente da conversão 
da Medida Provisória nº 752/2016, que estabelece as diretrizes gerais para 
prorrogação, inclusive antecipada e a relicitação dos contratos de parceria 
definidos nos termos da Lei nº 13.334/2016, nos setores rodoviários, ferroviário 
e aeroportuário da Administração Pública Federal. No exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021, o pedido de renovação encontra-se em estágio de análise 
das contribuições oriundas da etapa de audiência pública realizada pela ANTT.
Ofício-circular ANTT - 482/2020: No dia 06 de Abril de 2020, a ANTT, orientou, 
através do ofício-circular Nº 482/2020/CECAF/GECOF/SUFER/DIR-ANTT, que 
caberá às concessionárias manifestarem interesse formal em dar andamento 
à extinção do contrato de arrendamento de bens vinculados ao contrato de 
concessão de cada Concessionária (“Contrato de Arrendamento”). No dia 03 de 
Julho de 2020, a ANTT, orientou, através do ofício-circular Nº 12341/2020/COA-
MA/GECOF/SUFER/DIR-ANTT, que a extinção dos contratos de arrendamento 
não se trata de faculdade das concessionárias, e sim conforme manifestação 
constante no parecer da ANTT, de imposição legal, a que se sujeitam todos os 
contratos de arrendamento vigentes, firmados com todas as concessionárias 
de exploração de infraestrutura e serviços de transporte ferroviário de cargas. 
A FCA aderiu ao Decreto de “Fim do Arrendamento” em 27 de agosto de 2020 
(Carta 435 GEARC), uma vez que a adesão passou ser obrigatória (Ofício 12341 
COAMA), e por estar apta ao processo, tendo sido solicitada pela FCA a revisão 
e esclarecimento da lista de bens, com novo protocolo em 27 de outubro de 
2020 (Carta 554 GEARC). A partir desta data de ajuste, a ANTT estimou 60 dias 
para tratar a lista de bens e posteriormente encaminhará para homologação do 
DNIT, que terá mais 60 dias para tratamento e providencia do termo aditivo. 
Estas datas são acordadas verbalmente com os órgãos, e poderão sofrer alte-
rações pois estão tratando todas as Concessionárias de forma sequenciada. O 
normativo de cessão de bens imóveis ainda está em minuta, que está sendo 
acompanhado pela ANTF, representante das Concessionárias e DNIT. Já o pro-
cesso de bens móveis seguirá o Acordo de Cooperação ANTT/DNIT de 2014, 
convertendo as substituições necessárias em capacidade. A adesão ao Ofício 
supracitado implicará na transferência dos ativos de arrendamento, em seu 
estado atual, à FCA, sendo que o produto da quantidade e capacidade dos bens 
móveis (tonelada transportada de vagão e potência tracionada de locomotivas) 
existente ao final da Concessão deverá retornar a União. Os ativos arrendados 
(quando homologados), serão excluídos do Contrato de Arrendamento, sendo 
firmado um contrato de Direito de Cessão de Uso diretamente com o DNIT. As 
análises da Administração indicam a existência de capacidade instalada cor-
rente suficiente a ser dada suprida ao final da Concessão, não se fazendo ne-
cessários investimentos adicionais. Desta forma, os eventuais impactos se li-
mitarão a reclassificação de eventuais ativos da rubrica de imobilizado para 
intangível. Ferrovia Norte Sul S.A.: A FNS é uma sociedade por ações, consti-
tuída em Assembleia Geral realizada em 7 de dezembro de 2007. Foi registrada 
na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA em 14 de dezembro de 
2007, sendo regida por Estatuto Social, pela Lei das Sociedades por Ações, pela 
Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos e demais leis e regula-
mentos aplicáveis, e não tendo suas ações negociadas em bolsa de valores. A 
FNS tem sede na Cidade de São Luís (MA) e prazo indeterminado de duração, 
que não pode ser inferior ao prazo de todas as obrigações decorrentes do Con-
trato de Subconcessão, com duração de 30 anos, renovável por mais 30 anos, 
a critério das partes. A FNS tem como objeto social realizar a exploração do 
transporte ferroviário de carga, compreendendo: operação, conservação, ma-
nutenção, monitoração, melhoramentos e adequação do trecho ferroviário, sob 
o regime de contrato de subconcessão. Este contrato foi celebrado entre a FNS 
e a VALEC - Engenharia Construções e Ferrovias S.A. (“VALEC”), sociedade por 
ações controlada pela União Federal e supervisionada pelo Ministério dos 
Transportes, para operar o trecho de 720 quilômetros de extensão, entre Açai-
lândia (MA) e Palmas (TO). Consórcio TMIB (“TMIB”): Em 15 de março de 
2013, foi celebrado um contrato, entre a Petróleo Brasileiro S.A. - “Petrobras” e 
a VLI Operações Portuárias S.A. (subsequentemente incorporada na VMM), que 
teve por objeto a constituição de um Consórcio através da união de ativos, re-
cursos técnicos, humanos e financeiros das consorciadas, visando a operação 
comercial do Terminal Marítimo Inácio Barbosa - TMIB. O TMIB é um terminal 
portuário privativo de uso misto, localizado no km 22 da Rodovia SE 226, no 
Estado de Sergipe, de propriedade da Petrobras, cujo a execução do serviço de 
operação encontra-se sob a responsabilidade da Vale S.A., conforme contrato 
operacional datado de 13 de dezembro de 2004, e posterior contrato de 15 de 
maio de 2013. A VMM, como líder do consórcio, é responsável por toda a opera-
ção do TMIB e por toda gestão no empreendimento, sendo configurado o seu 
controle e portanto, sendo as operações consolidadas nas demonstrações con-
solidadas do Grupo. Consórcio Railnet (“Railnet”): Em 19 de julho de 1999, foi 
celebrado um contrato, entre a FCA, ALL - America Latina Logística Malha 
Paulista S.A. (anteriormente FERROBAN - Ferrovias Bandeirantes S.A., Ferrovia 
Sul-Atlântico S.A. e Ferrovia Novoeste S.A.), Ferronorte Participações S.A., Vale 
S.A. (anteriormente Companhia Vale do Rio Doce) e Companhia Transnordesti-
na Logística S.A. (anteriormente Ferroviária do Nordeste), que teve por objeto a 
constituição de um Consórcio para se realizar empreendimento específico vi-
sando autorizar uma companhia do ramo de telefonia a adquirir um direito de 
construir dutos para passagens de fibras óticas no percurso de São Paulo à 
Recife, incluindo algumas regiões de Minas Gerais. A operação da Railnet atu-
almente encontra-se em estado dormente. Ultrafértil S.A.: A Ultrafértil é uma 
Companhia operacional que tem por atividades principais a manutenção, ex-
ploração, operação e gestão de instalação portuária de uso privado, utilizadas 
na movimentação e/ou armazenamento de carga própria e de terceiros destina-
das ou provenientes de transporte aquaviário, e de demais atividades previstas 
ou permitidas ao explorador de instalação portuária de uso privado misto. 
Constituída como uma “Sociedade Anônima” domiciliada no Brasil, com sede 
no município de Belo Horizonte (MG). Salus Infraestrutura Portuária S.A.: A 
Salus tem por atividade a implementação de projeto de investimento na área 
de infraestrutura portuária, qual seja a execução, por si ou por terceiros, da 
dragagem e manutenção do Canal de Piaçaguera, no município de Cubatão, 
Estado de São Paulo, assim como a condução de todas as demais atividades 
necessárias à consecução desse projeto. No exercício de 2015, a Sociedade 
iniciou suas operações mediante o desenvolvimento do projeto de investimento 
na área de infraestrutura portuária da dragagem e manutenção do Canal Pia-
çaguera, no município de Cubatão, Estado de São Paulo. O objetivo deste pro-
jeto era primordialmente o de alcançar a profundidade de 14 metros do Canal 
Piaçaguera, permitindo a circulação de embarcações com calados maiores aos 
berços portuários tanto da Ultrafértil S.A. quanto da Usiminas S.A. (“Usimi-
nas”), companhias que detém direito de exploração na localidade e que são 
vizinhas. O projeto de investimento foi desenhado e visou gerar benefícios para 
os três entes seguintes: • Usiminas S.A. - auferir benefícios operacionais com 
o empreendimento mantendo, simultaneamente, as licenças ambientais e de 
operação na localidade; • RB Capital Salus Infraestrutura I - FIP (“RB”) - de-
tentora de 99% do capital da Salus, se beneficiar do superávit financeiro a ser 
auferido do projeto de investimento, balanceando as entradas de caixa detidas 
dos contratos mantidos com Usiminas e Ultrafértil e o custo de financiamento 
das obras, lastreado em debêntures emitidas na Salus e; • Grupo (através da 

Ultrafértil e VLI) - detentora de 1% do capital da Salus, se beneficiar do supe-
rávit financeiro a ser auferido do projeto de investimento e, assim como a Usi-
minas se beneficiar operacionalmente dos resultados do empreendimento. A 
consolidação da Salus foi concluída com base em: • lastro financeiro significa-
tivo dos recebíveis da Salus para com a Ultrafértil; • concessão de garantias 
financeiras pela VLI à RB e a Salus, no interesse de condução do empreendi-
mento; • a Ultrafértil atuou efetivamente na gestão das obras do Canal Piaça-
guera, beneficiando-se diretamente da condução do empreendimento e; • a 
Ultrafértil usufrui substancialmente de todos os benefícios atrelados ao con-
trato de prestação de serviços perante a Salus. Trato S.A. (“Trato”) (anterior-
mente VLI Soluções S.A. (“VLI Sol”): A Trato Logística S.A., constituída inicial-
mente como VLI Soluções S.A em 21 de fevereiro de 2011, possui sede na 
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. A Trato Logística S.A. é con-
trolada pela VLI Multimodal e tem por objeto social exploração de atividades 
relacionadas direta ou indiretamente a serviços de transporte e movimentação 
de carga, bem como comercialização de produtos e de serviços logísticos de 
carga; gestão e suporte ao caminhoneiro e pequenas transportadoras; desen-
volvimento e licenciamento de softwares; operação, gestão e exploração de 
terminais rodoviários próprio ou de terceiros; prestação de serviços financeiros 
e de gestão e administração de recebíveis e pagamentos de estabelecimentos 
próprios ou credenciados; participação no capital social de outras sociedades 
e, por fim, execução de quaisquer atividades fins, correlatas, acessórias ou 
complementares as citadas anteriormente. Terminal VLI Porto Franco S.A.: O 
Terminal VLI Porto Franco S.A. (“Terminal Porto Franco”) é uma subsidiária in-
tegral da VLI, com sede no município de Belo Horizonte, Minas Gerais, e que 
deriva do ganho pelo Terminal Porto Franco da licitação para operar o terminal 
intermodal situado em Porto Franco (MA). Em 31 de dezembro de 2021, a Com-
panhia encontra-se em processo de organização de suas operações, não estan-
do ainda operante. Associação VLI para o Desenvolvimento Territorial Sus-
tentável (“Instituto VLI”): O Instituto VLI, constituído em 12 de novembro de 
2021, tem por objetivo o fomento do desenvolvimento sustentável por meio de 
ações sociais, ambientais, educacionais e culturais em regiões localizadas no 
entorno das concessões da VLI e a execução de atividades de pesquisa, inova-
ção e implementação de projetos de agricultura sustentável e outros afins, a 
fim de promover o compartilhamento de valor associado ao desenvolvimento 
econômico, social e ambiental das regiões localizadas no entorno das conces-
sões da VLI. O Instituto ainda não está em operação, estando em fase de cons-
tituição de suas operações. Base de preparação e principais políticas contá-
beis: (a) Declaração de conformidade e base de preparação: As 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normais inter-
nacionais de relatórios financeiros (“IFRS”), emitidas pelo International Ac-
counting Standards Board - IASB, implementados no Brasil através do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), assim como pela apresentação des-
sas informações de forma condizente e aprovados pela Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas 
as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e apenas 
essas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na 
gestão da Administração do Grupo, aplicáveis à elaboração das Demonstra-
ções Financeiras. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de 
certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da 
administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis 
do Grupo. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior 
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são sig-
nificativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas abaixo. A 
emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria da 
Companhia em 3 de março de 2022. Desta forma, estas demonstrações finan-
ceiras consideram eventos subsequentes que pudessem ter efeito sobre as 
mesmas até a referida data. Estimativas, premissas e julgamentos contábeis 
críticos: O Grupo preparou suas demonstrações financeiras com base em esti-
mativas decorrentes de sua experiência e diversos outros fatores que acredita 
serem razoáveis e relevantes. Na elaboração das demonstrações financeiras, é 
necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e ou-
tras transações. As demonstrações financeiras do Grupo incluem, portanto, 
estimativas referentes à perdas por redução ao valor recuperável de contas a 
receber, seleção de vidas úteis do ativo imobilizado, definição dos prazos para 
amortização do intangível com vida útil definida, provisões necessárias para 
processos judiciais prováveis, redução do valor recuperável de ativos (impair-
ment) e determinações de provisões para imposto de renda e outras similares. 
Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas. (a) 
Estimativas e premissas contábeis críticas: A aplicação de estimativas con-
tábeis geralmente requer que a administração se baseie em julgamentos sobre 
os efeitos de certas transações que podem afetar a situação patrimonial do 
Grupo, envolvendo os ativos, passivos, receitas e despesas. As transações en-
volvendo tais estimativas podem afetar o patrimônio líquido e a condição fi-
nanceira do Grupo, bem como seu resultado operacional, já que os efetivos re-
sultados podem divergir das suas estimativas. As principais estimativas e 
premissas que apresentam riscos significativos, com possibilidade de causar 
ajustes relevantes nos valores de ativos e passivos no próximo exercício social 
estão contempladas a seguir: (i) Redução do valor recuperável de ativos não 
financeiros: A administração do Grupo adota premissas em testes de determi-
nação da recuperação de ativos não financeiros para determinação do seu va-
lor recuperável e reconhecimento de “impairment”, quando aplicável. Diversos 
eventos de natureza incerta colaboraram na determinação das premissas e 
variáveis utilizadas pela administração na avaliação de eventual “impair-
ment”. (ii) Revisão da vida útil dos bens patrimoniais e da amortização do 
intangível: O Grupo reconhece regularmente as despesas relativas à deprecia-
ção de seu imobilizado e à amortização de seus intangíveis. As taxas de depre-
ciação e amortização são determinadas com base nas suas estimativas duran-
te o período pelo qual o Grupo espera geração de benefícios econômicos. (iii) 
Provisão para processos judiciais: O Grupo constituiu provisões para proces-
sos judiciais com base em análises dos processos em andamento. Os valores 
foram registrados com base no parecer dos consultores jurídicos visando cobrir 
perdas prováveis. (iv) Tributos diferidos sobre o lucro: O Grupo reconhece o 
efeito do imposto diferido de prejuízo fiscal e das diferenças temporária em 
seus demonstrativos financeiros. A constituição dos tributos diferidos sobre o 
lucro, ativos e passivos requer estimativas da Administração. Para cada crédi-
to fiscal futuro, o Grupo avalia a probabilidade de parte ou do total do ativo 
fiscal não ser recuperável. As avaliações realizadas dependem da probabilida-
de de geração de lucros tributáveis no futuro baseado na produção e planeja-
mento de vendas e custos operacionais. (v) Benefícios de planos de previdên-
cia privada: O valor atual de obrigações de planos de pensão depende de uma 
série de fatores que são determinados com base em cálculos atuariais, que 
utilizam uma série de premissas. Entre as premissas usadas na determinação 
do custo (receita) líquido para os planos de pensão, está a taxa de desconto. 
Quaisquer mudanças nessas premissas afetarão o valor contábil das obriga-
ções dos planos de pensão. Ao determinar a taxa de desconto apropriada, o 
Grupo considera as taxas de desconto de títulos públicos (Notas do Tesouro 
Nacional), sendo estes mantidos na moeda em que os benefícios serão pagos e 
que têm prazos de vencimento próximos aos prazos das respectivas obrigações 
de planos de pensão. (b) Julgamentos críticos na aplicação de práticas con-
tábeis do Grupo: Concessão e subconcessão: As controladas FCA e FNS estão 
sujeitas ao cumprimento de certas condições previstas nos editais de privati-
zação e nos contratos de concessão das malhas ferroviárias e terminais portu-
ários. Na medida em que não há controle substantivo para quem deve ser 
prestado o serviço e não há controle substantivo de preço, a IFRIC 12 / ICPC 01 
não é aplicável ao Grupo e, portanto, os ativos por ela adquiridos são tratados 
no âmbito do IAS 16 /CPC 27 - “Ativo Imobilizado”, CPC 06 (R2) / IFRS 16 - 
“Operações de Arrendamento Mercantil” e as Orientações do Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (“OCPC”) 05 - “Contratos de Concessão”. Os contratos de 
concessão podem ser extintos por: término do prazo contratual; encampação; 
caducidade; rescisão; anulação e falência; ou extinção da concessionária. Na 
eventualidade de ocorrer extinção de alguma das concessões, os principais 
efeitos seriam os seguintes: (i) Retornariam à União todos os direitos e privilé-
gios transferidos à FCA e FNS, junto com os bens arrendados e aqueles resul-
tantes de investimentos que forem declarados reversíveis pela União por serem 
necessários à continuidade da prestação do serviço concedido. (ii) Os bens 
declarados reversíveis seriam indenizados pela União tendo como base o valor 
residual do custo, apurado pelos registros contábeis das controladas, depois 
de deduzidas as depreciações; tal custo estaria sujeito à avaliações técnica e 
financeira por parte da União. Toda e qualquer melhoria efetivada na superes-
trutura da via permanente não seria considerada investimento para fins dessa 
indenização. A aplicação das orientações do ICPC 01 e da OCPC 05 requer jul-
gamentos significativos por parte da administração do Grupo, principalmente 
quanto aos seguintes aspectos: (i) Conclusão de que a essência econômica dos 
contratos de concessão e arrendamento é uma só, ou seja, a obtenção do direi-
to de exploração do serviço público de transporte ferroviário. (ii) Conclusão de 
que o poder concedente não define a quem os serviços objetos da concessão ou 
da subconcessão devem ser prestados, prevalecendo o interesse comercial das 
concessionárias. (iii) Conclusão de que, apesar de existir limites máximos das 
tarifas de referência (“price cap”) controladas pela ANTT, na prática, o poder 
concedente não determina qual o preço que deverá ser cobrado pelos serviços 
prestados pelas concessionárias, pois a base para precificação é o próprio 
mercado, considerando que esse “price cap” é raramente atingido. Para esses 
julgamentos, o Grupo considerou, entre outros fatores, a análise detalhada das 
mencionadas orientações técnicas e as discussões das mesmas no âmbito da 
ANTF. Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras:
 Consolidado Controladora
 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Caixa e equivalentes de caixa
 Caixa e bancos 41.478 15.457 118 491
 Aplicações financeiras (a) 2.688.650 1.934.561 81.931 58.145

2.730.128 1.950.018 82.049 58.636
Aplicações financeiras
 RB Capital II FIRF Crédito 
   Privado (b) 9.727 7.888 - -

9.727 7.888 - -
 2.739.855 1.957.906 82.049 58.636

(a) Aplicações em operações compromissadas e em certificados de depósitos 

bancários de curto prazo indexados ao CDI (Certificado de Depósito Interbancá-
rio), com remuneração média de 103,97% (2020 - 104,37%). Todas possuem 
insignificante risco de mudança de valor e são prontamente conversíveis em 
montante conhecido de caixa. (b) Aplicações da subsidiária Salus em Fundo 
de investimento aberto de liquidez imediata e insignificante risco de mudança 
de valor, administrado pela BRL Trust Investimentos. Sua carteira de ativos é 
composta, principalmente, por operações compromissadas bancárias de liqui-
dez imediata, além de títulos de renda fixa. Saldos não são considerados como 
caixa e equivalentes de caixa devido a restrições operacionais.
Contas a receber Consolidado Controladora

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Terceiros 411.653 326.718 - -
Partes relacionadas 117.514 147.849 6.232 5.098
Menos: Perdas por redução 
 ao valor recuperável em 
  contas a receber (52.002) (50.671) - -
Contas a receber de 
 clientes, líquidas 477.165 423.896 6.232 5.098
Não circulante
Terceiros 37.255 52.063 - -
Valec (i) 393.465 358.321 - -
Partes relacionadas 275.062 263.303 - 33

705.782 673.687 - 33
Contas a receber - total 1.182.947 1.097.583 6.232 5.131

(i) Saldo referente a: (a) Multa contratual pelo atraso e condições de entrega 
dos trechos ferroviários, objetos do contrato de subconcessão celebrado entre a 
FNS e a Engenharia Construções e Ferrovias S.A. (“Valec”) no montante de R$ 
274.746 (2020 - R$ 239.602). Os valores contabilizados, já reconhecidos pela 
Valec, encontram-se integralmente classificados no ativo não circulante, em 
decorrência de não estar determinado o fluxo de recebimento e são corrigidos 
anualmente pelo IGP-DI, conforme contrato. (b) Termo de Compromisso (“TC”) 
celebrado entre a FNS, o IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (“IBAMA”) e a Valec no montante de R$ 118.719 
(2020 - R$ 118.719). Este termo de compromisso obriga a FNS a apresentar o 
levantamento atualizado dos passivos ambientais, existentes nos trechos em 
operação da ferrovia, e a apresentar plano de trabalho, perante o IBAMA, em 
conjunto com a Valec e a Vale S.A., para a solução das pendências relativas 
às licenças ambientais e as intervenções decorrentes de passivos ambientais. 
Os ativos advindos das regularizações perante ao IBAMA são de posse e pro-
priedade da FNS. Em 31 de dezembro de 2021 e 31 dezembro de 2020, o Grupo 
possui passivos com a Valec nos montantes de R$ 286.141 e R$ 245.616, 
respectivamente. Os ativos supracitados não possuem valores em provisão 
para perda, uma vez que há montantes retidos para pagamento relevantes; 
há acordos firmados entre as partes que sustentam os ativos; o devedor de 
última instância é a União. A movimentação das perdas por redução ao valor 
recuperável em contas a receber seguem: 

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Método simplificado
Saldo no início do exercício (7.935) (9.714)
(+) Aumento (647) (7.877)
(-) Redução 2.549 9.656
Saldo ao final do exercício (6.033) (7.935)
Take or pay e multas (acompanhamento do risco de crédito)
Saldo no início do exercício (42.736) (18.342)
(+) Aumento (40.701) (24.511)
(-) Redução 37.468 117
Saldo ao final do exercício (45.969) (42.736)

(52.002) (50.671)

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Variação operacional - resultado (1.590) (24.277)
Variação financeira - resultado 259 1.662

(1.331) (22.615)
As análises de vencimentos estão apresentadas a seguir, estando sujeito ao pro-
visionamento para perdas de crédito conforme política interna da Companhia:

Consolidado Controladora
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

A vencer 1.172.927 1.064.690 6.228 5.129
Vencidos até 3 meses 4.280 7.140 4 2
Vencidos de 3 a 6 meses 1.357 1.784 - -
Vencidos acima 6 meses 56.383 74.640 - -
Contas a receber de clientes 1.234.947 1.148.254 6.232 5.131
Tributos a recuperar Consolidado Controladora
 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
 ICMS a recuperar 24.191 37.013 - -
 Imposto de renda e contri- 
  buição social retidos na fonte 22.130 10.573 - -
 PIS e COFINS a compensar (i) 118.452 196.658 83 22
 Saldos de declaração - im-
posto de renda e contribuição 
 social 63.637 37.971 5.419 98
 Outros 20.809 16.772 - 1.349

 249.219 298.987 5.502 1.469
Não circulante
 ICMS a recuperar 158.986 156.809 - -
 INSS - 1.687 - -
 Saldos de declaração - im-
posto de renda e contribuição 
 social 51.714 96.483 7.159 11.257
 PIS e COFINS a compensar (i) 354.387 304.877 678 600
 Outros 2.080 2.538 - -

567.167 562.394 7.837 11.857
Total - tributos a recuperar 816.386 861.381 13.339 13.326

(i) Na FCA encontra-se registrado R$ 144.457 de créditos referentes à exclu-
são do ICMS destacado na nota fiscal da base de cálculo do PIS e da Co-
fins. R$ 119.868 estão relacionados ao período de 2002 a 2014, bem como 
ao processo 2007.38.00.006470-7, transitado em julgado em julho de 2019 
e habilitado para compensação em junho de 2021. A partir de junho de 2021 
os créditos passaram a ser compensados com débitos federais.  R$ 25.588 e 
R$ 64.740 referem-se aos processo 0064670-06.2015.401.3800 e 1000580-
98.2017.4.01.3800, referentes a FCA e VMM, respectivamente e relacioandos 
ao período de 2015 a 2017. Em que pese o trânsito em julgado ainda pendente, 
os créditos foram registrados com base no IAS 37 / CPC 25, considerando-se 
que é líquido e certo o seu ganho, e em consonância com o trânsito em julgado 
do RE nº 574.706, no qual o STF definiu em sede de repercussão geral, que o 
ICMS destacado em documento fiscal não deve compor a base de cálculo do PIS 
e da Cofins. Os mencionados créditos ainda não foram compensados, pois es-
tão aguardando a conclusão do processo judicial.  A classificação dos tributos 
a recuperar, do ativo circulante, foi definida com base nas estimativas de rea-
lização para os próximos 12 (doze) meses das operações do Grupo. Dividendos 
a receber: Os dividendos apresentados nas demonstrações financeiras indivi-
duais da VLI, foram propostos por suas controladas diretas, sendo constituídos 
conforme previsto no estatuto social da Companhia. Os dividendos apresenta-
dos em 31 de dezembro de 2021 foi de R$ 100.267 e se referem a distribui-
ção deliberada referente aos exercícios de 2015 e 2016 da VMM (2020 - R$ 
101.184), tendo previsão de recebimento posterior a 2022. No exercício findo em 
2021, foram recebidos dividendos nos montantes de R$ 917 (2020 - R$ 9.321).

Investimentos (Controladora): Composição dos investimentos:
Número de 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

 % Participação ações ordinárias Patrimônio líquido Patrimônio líquido Resultado do exercício Resultado do exercício
VLI Multimodal S.A. 99,99% 380.101.007.253 8.040.132 8.234.043 (194.164) (95.039)
Salus Infraestrutura Portuária S.A. 1% 4 1.223 1.462 (239) 312
Terminal VLI Porto Franco S.A. 100% 320.000 320 - - -

8.041.675 8.235.505 (194.403) (94.727)
Movimentação dos investimentos: 31/12/2021
 VMM Salus Porto Franco Controladora
Saldo em 31 de dezembro de 2020 8.234.043 1.462 - 8.235.505
Ajustes de avaliação patrimonial 253
Capitalização de investida - - 320 320
Resultado das controladas (194.164) (239) - (194.403)

Saldo no final em 31 de dezembro de 2021 8.040.132 1.223 320 8.041.675
31/12/2020

 VMM Salus Controladora
Saldo em 31 de dezembro de 2019 8.337.505 1.150 8.338.655
Ajustes de avaliação patrimonial 1.816 - 1.816
Resultado das controladas (95.039) 312 (94.727)
Dividendos distribuídos (10.239) - (10.239)

Saldo no final em 31 de dezembro de 2020 8.234.043 1.462 8.235.505
Imobilizado Consolidado Controladora

Terrenos, 
edifícios e 

benfeitorias

Máquinas, equipa-
mentos, instalações 

e veículos (b)
Locomotivas 
e vagões (b)

Via  
permanente

Imobilizado em 
andamento (a) Outros Total Total

Valor de custo
Saldo em 31 de dezembro de 2019 2.023.290 3.180.944 5.334.840 139.804 481.494 56.045 11.216.417 11.890
Correções monetárias CPC 06 (R2) / IFRS 16 - 5.381 9.045 - - - 14.426 -
Adições CPC 06 (R2) / IFRS 16 - 109.484 54.780 - - - 164.264 -
Outros CPC 06 (R2) / IFRS 16 - (2.972) (8.089) - - - (11.061) -
Adições - - - - 922.283 - 922.283 -
Baixas (2.493) (4.148) (36.374) (746) (368) - (44.129) (293)
Transferências Resolução 4.131/13 - - - - (13.067) - (13.067) -
Transferências (c) (12.825) 324.988 108.194 123.320 (959.065) 18.410 (396.978) -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 2.007.972 3.613.677 5.462.396 262.378 431.277 74.455 11.852.155 11.597
Valor de depreciação
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (164.535) (724.932) (1.101.321) (44.049) - (3.119) (2.037.956) (2.534)
Adições (40.701) (175.859) (173.450) (17.543) - (2.759) (410.312) (566)
Adições CPC 06 (R2) / IFRS 16 - (59.126) (30.547) - - - (89.673) -
Outros CPC 06 (R2) / IFRS 16 - 573 (5.146) - - - (4.573) -
Baixas 1.197 2.169 18.124 241 - - 21.731 168
Transferências (c) 6.901 (11.158) - (1.039) - 5.878 582 (672)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 (197.138) (968.333) (1.292.340) (62.390) - - (2.520.201) (3.604)
Valor de custo
Saldo em 31 de dezembro de 2020 2.007.972 3.613.677 5.462.396 262.378 431.277 74.455 11.852.155 11.597
Correções monetárias CPC 06 (R2) / IFRS 16 - 29.649 14.034 - - - 43.683 -
Adições CPC 06 (R2) / IFRS 16 - - 50.262 - - - 50.262 -
Outros CPC 06 (R2) / IFRS 16 - - 1.891 - - - 1.891 -
Adições 2.046 196 1.335 - 909.298 - 912.874 1.385
Baixas (2.665) (19.984) (9.892) (9) - - (32.549) -
Outros - - 5.162 - - - 5.162 -
Transferências (c) 46.305 412.825 240.454 51.730 (874.469) - (123.154) -
Saldo em 31 de dezembro de 2021 2.053.658 4.036.363 5.765.642 314.100 466.106 74.455 12.710.324 12.982

Consolidado Controladora

Terrenos, 
edifícios e 

benfeitorias

Máquinas, 
equipamentos, 

instalações e 
veículos (b)

Locomo-
tivas e 

vagões (b)
Via  

permanente
Imobilizado em 
andamento (a) Outros Total Total

Valor de depreciação
Saldo em 31 de dezembro de 2020 (197.138) (968.333) (1.292.340) (62.390) - - (2.520.201) (3.604)
Adições CPC 06 (R2) / IFRS 16 - (75.720) (34.288) - - - (110.007) -
Outros CPC 06 (R2) / IFRS 16 - - (627) - - - (627) -
Adições (38.885) (207.739) (194.011) (32.593) - - (473.228) (566)
Baixas 239 6.803 2.715 7 - - 9.763 -
Transferências (c) - 67.278 3.038 - - - 70.316 -
Saldo em 31 de dezembro de 2021 (235.785) (1.177.711) (1.515.513) (94.976) - - (3.023.985) (4.170)
Saldo contábil, líquido em 31 de dezembro de 2020 1.810.834 2.645.344 4.170.056 199.988 431.277 74.455 9.331.954 7.993
Saldo contábil, líquido em 31 de dezembro de 2021 1.817.874 2.858.652 4.250.129 219.124 466.106 74.455 9.686.340 8.812

(a) O imobilizado em andamento está substancialmente representado por gastos relacionados à construção de oficinas e pátios, investimentos de via perma-
nente, dragagem, aquisição, recuperação, modernização de vagões, construção de oficina e postos de abastecimento, obras nos postos, oficinas e pátios. (b) 
Incluem em 31 de dezembro de 2021, os direitos de uso de arrendamento registrados em linha com o CPC 06 (R2) / IFRS 16 e referentes a locomotivas, vagões 
e terminais, que montam respectivamente a R$ 330.422, R$ 312.586 e R$ 177.756 (2020 - R$ 330.444, R$ 269.827 e R$ 192.776). (c) As transferências 
são substancialmente originadas no momento da capitalização dos ativos, derivando de análises que visam respeitar a distinção entre ativos próprios e da 
concessão. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, contemplam também os ativos rodoviários que montam em R$ 74.003 e que foram transferidos do 
imobilizado para ativos não circulantes mantidos para venda. O Grupo nomeou locomotivas, vagões, veículos e equipamentos em penhora como garantia do 
juízo, em atendimento às execuções judiciais procedentes de processos judiciais e administrativos, no montante de R$ 3.438 (2020 - R$ 3.753). Intangível:

Consolidado Controladora

Direitos de concessão 
e subconcessão (a)

Direitos 
de uso (c)

Softwa-
res

Benfeitorias 
 em bens 

arrendados (b)
Intangível em 

andamento (d)
Outros 

(e) Total Total
Valor de custo
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.819.599 5.607.098 23.441 6.266.889 534.199 25.876 14.277.102 20.707
Correções monetárias CPC 06 (R2) / IFRS 16 - 222.069 - - - - 222.069 -
Outros CPC 06 (R2) / IFRS 16 - (67) - - - - (67) -
Adições - - - - 587.770 - 587.770 -
Baixas - - (18) (5.565) - - (5.583) -
Transferências (f) - 517.551 35 324.094 (450.264) - 391.416 -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 1.819.599 6.346.651 23.458 6.585.418 671.705 25.876 15.472.707 20.707
Valor de amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (656.878) (2.998.332) (18.775) (2.526.371) - (1.818) (6.202.174) (7.669)
Adições CPC 06 (R2) / IFRS 16 - (361.090) - - - - (361.090) -
Outros CPC 06 (R2) / IFRS 16 - 6.116 - - - - 6.116 -
Adições (66.193) (528.954) (2.205) (484.864) - (909) (1.083.125) (345)
Baixas - - 18 2.795 - - 2.813 -
Transferências (f) - - - 446 - - 446 672
Saldo em 31 de dezembro de 2020 (723.071) (3.882.260) (20.962) (3.007.994) - (2.727) (7.637.014) (7.342)
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Consolidado Controladora

Direitos de concessão 
e subconcessão (a)

Direitos 
de uso (c)

Softwa-
res

Benfeitorias 
 em bens 

arrendados (b)
Intangível em 

andamento (d)
Outros 

(e) Total Total
Valor de custo
Saldo em 31 de dezembro de 2020 1.819.599 6.346.651 23.458 6.585.418 671.705 25.876 15.472.707 20.707
Adições CPC 06 (R2) / IFRS 16 - 407.765 - - - - 407.765 -
Adições - - - 7 674.019 - 674.026 -
Baixas - - (45) (29.277) - - (29.322) -
Provisão para baixa de estoques - - - - (730) - (730) -
Transferências (f) - 597.632 16.409 501.776 (1.133.944) - (18.127) -
Saldo em 31 de dezembro de 2021 1.819.599 7.352.048 39.822 7.057.924 211.050 25.876 16.506.319 20.707

Consolidado Controladora
Direitos  

de concessão 
 e subconcessão 

(a)
Direitos  

de uso (c)
Softwa-

res

Benfeitorias  
em bens  

arrendados (b)
Intangível em 

andamento (d) Outros (e) Total Total
Valor de amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2020 (723.071) (3.882.260) (20.962) (3.007.994) - (2.727) (7.637.014) (7.342)
Adições CPC 06 (R2) / IFRS 16 - (412.829) - - - - (412.829) -
Adições (66.193) (598.393) (6.621) (517.549) - (12.165) (1.200.921) (310)
Baixas - - 15 18.189 - - 18.204 -
Impairment - - - (170.935) - - (170.935) -
Saldo em 31 de dezembro de 2021 (789.264) (4.893.482) (27.568) (3.678.289) - (14.892) (9.403.495) (7.652)
Saldo contábil, líquido em 31 de dezembro de 2020 1.096.528 2.464.391 2.496 3.577.424 671.705 23.149 7.835.693 13.365
Saldo contábil, líquido em 31 de dezembro de 2021 1.030.335 2.458.566 12.254 3.379.635 211.050 10.984 7.102.824 13.055

(a) A controlada indireta FCA registrou um direito de concessão no intangível, 
referente ao valor pago para operar o trecho denominado Malha Paulista. O 
direito de subconcessão da FNS está representado pelos valores estipulados 
através do edital de licitação para operar os trechos concedidos, acrescidos 
dos custos financeiros aplicados às parcelas a vencer. A amortização é rea-
lizada com base no período remanescente do contrato de subconcessão. (b) 
As benfeitorias em propriedades arrendadas estão vinculadas ao contrato de 
arrendamento com a extinta RFFSA, sucedida pela União em 2007, conforme 
Lei nº 11.483/2007. O prazo de amortização das benfeitorias em instalações 
da via permanente arrendada acompanha a melhor estimativa de vida útil dos 
ativos. (c) Direitos de uso são compostos por: (i) Contrato de Adesão Portuária 
da Ultrafértil - Em agosto de 2013, a então controlada indireta TUF Empreen-
dimentos e Participações S.A. - (“TUF”) (em 2017 foi objeto de incorporação 
reversa da sua controlada, Ultrafértil) adquiriu 100% das ações ordinárias 
emitidas pela Ultrafértil, que estavam sob propriedade da Vale Fertilizantes 
S.A. Quando desta aquisição de investimentos, a TUF registrou, em seu balanço 
patrimonial, mais valia em decorrência do custo de aquisição. A mais valia de 
R$ 315.962, reconhecida como custo de aquisição, foi constituída com base ao 
direito de exploração de concessão do terminal portuário - TIPLAM e tem vida 
útil até outubro de 2039. (ii) Contrato celebrado entre Vale S.A. e VLI Multimo-
dal S.A. - A VLI Multimodal adquiriu da Vale S.A. o direito de opção de reservar 
a capacidade produtiva das ferrovias - Estrada de Ferro Carajás e Estrada de 
Ferro Vitória - Minas (“EFC” e “EFVM”, respectivamente), destinada à presta-
ção de serviços de transportes de carga geral, objeto da concessão conferida a 
Vale S.A. O valor do direito de opção de reserva de capacidade é calculado com 
base nos ativos destinados à prestação dos serviços de transporte ferroviários 
de carga geral para os quais a Vale S.A. reservou a capacidade de transpor-
te. A vigência deste direito contratual está vinculada à concessão ferroviária 
celebrada entre a Vale S.A. e a União Federal. O prazo de amortização dos 
direitos foi limitado ao período de vigência do contrato de opção de reserva de 
capacidade, expirando a cada ano corrente. A referida opção é efetuada em 
base anual sendo renovável pelo mesmo período. (iii) Direitos de comercializa-
ção da Vale S.A. - Terminal de Produtos Diversos - (“TPD”) - Com a assinatura 
do contrato de compartilhamento de infraestrutura portuária em 2020, refere-
-se ao direito da VLI Multimodal de comercializar os serviços portuários aos 
Clientes do TPD, atribuindo-se a respectiva reserva de capacidade do TPD à VLI 
Multimodal, ressalvado o direito da Vale S.A. de movimentar cargas próprias no 
terminal. O direito de comercialização será exercido e aplicado para um período 
anual, iniciando-se no dia 01 de janeiro e encerrando-se em 31 de dezembro do 
respectivo ano e será renovado automaticamente, salvo se houver manifesta-
ção contrária pela VLI. O valor a ser pago anualmente será calculado conforme 
critérios definidos no Anexo XI - Remuneração pelo Direito de Comercialização. 
(iv) Direitos de exclusividade da Vale S.A. - Terminal Privativo de Uso Misto de 
Praia Mole - (“TPM”) e Terminal de Granéis Líquidos - (“TGL”) - Refere-se ao 
direito de exclusividade intransferível da VLI Multimodal de contratar a presta-
ção exclusiva dos serviços portuários e acessórios prestados pela Vale S.A., nos 
terminais, resguardada e excluída da exclusividade, tão somente, a operação 
portuária das cargas próprias da Vale S.A. e de suas empresas coligadas e 
controladas. Quando o direito de exclusividade é exercido pela VLI, a VLI possui 
o direito de promover a comercialização dos serviços portuários e acessórios 
dos terminais aos seus clientes. O Direito de exclusividade será aplicado para 
um período anual, iniciando-se no dia 01 de janeiro e encerrando-se em 31 de 
dezembro do respectivo ano e será renovado automaticamente, salvo se houver 
manifestação contrária pela VLI. O valor a ser pago anualmente é calculado 
conforme critérios definidos em contrato. (v) Incluem, em 31 de dezembro de 
2021, os direitos de uso de concessão registrados em linha com o CPC 06 (R2) 
/ IFRS 16 referentes aos contratos com a FERROBAN e RFFSA e aos direitos 
atrelados aos compromissos referentes a Resolução 4.131/13 e aditivados 
ao contrato de concessão, que montam respectivamente a R$ 1.356.306 e R$ 
872.849 (2020 - R$ 1.203.769 e R$ 1.030.449, respectivamente) e cuja amor-
tização se dará até o final da concessão, que se dará em agosto de 2026. (d) O 
intangível em andamento é originado dos investimentos correntes plurianuais 
do Grupo e investimentos de capital em ativos fruto das Concessões. Destaca-
-se a construção de oficinas, pátios e viadutos. (e) Trata-se substancialmente 
da carteira de clientes identificada quando da compra (“PPA”) da VLI Locações 
de Locomotivas Ltda., amortizado em 18 anos. (f) As transferências são subs-
tancialmente originadas no momento da capitalização dos ativos, derivando de 
análises que visam respeitar a distinção entre ativos próprios e da concessão. 
Redução do valor recuperável de ativos (impairment):  Em 31 de dezembro 
de 2021 e 31 dezembro de 2020, a Administração da FCA identificou a exis-
tência de indicativos de não recuperabilidade de seus ativos imobilizados e 
intangíveis, considerando principalmente os prejuízos dos últimos exercícios 
e o prazo de vencimento do contrato de concessão em agosto de 2026. A FCA 
possui uma unidade geradora de caixa composta pelos ativos imobilizados e 
intangíveis da malha ferroviária Paulista e a malha ferroviária Centro Leste, 
os quais integram um único contrato de concessão, são similares em natureza, 
uso e dependentes entre si.  A renovação da concessão está sujeita a aprova-
ção à exclusivo critério do poder concedente, conforme previsto no contrato 
de concessão.  Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, a 
Administração da FCA determinou o valor recuperável da unidade geradora 
de caixa com base no valor em uso, utilizando as projeções de fluxo de caixa 
nominal com base em orçamento financeiro aprovado pela Administração. As 
principais premissas seguem listadas abaixo:  • prazo de projeção limitado a 
agosto de 2026 e; • as projeções de volumes e preços junto aos seus clientes 
que operam substancialmente nos mercados agrícolas, siderúrgicos, minera-
ção e outros, receitas acessórias, custos variáveis, gastos com manutenção e 
investimentos, indenização dos ativos reversíveis conforme previsto no respec-
tivo contrato de concessão e taxa de desconto. Vide tabela abaixo com a relação 
das premissas qualitativas e quantitativas das análises:

31/12/2021 31/12/2020
Volume de vendas 
 (% da taxa de crescimento anual) 2,24% 0,52%
Margem EBITDA (% de receita) 40% a 51% 38% a 52%
Taxa de desconto nominal - % 11,06% 6,97%

O volume de vendas considera a média anual da taxa de crescimento no pe-
ríodo até 2026. Ele se baseia no desempenho passado e nas expectativas da 
administração para o desenvolvimento do mercado. O preço de venda conside-

ra a média anual da taxa de crescimento no período até 2026. Ele se baseia 
nas atuais tendências do setor e inclui as previsões de inflação para o Brasil. 
A margem bruta é a margem média como uma porcentagem da receita no 
período até 2026. Ela se baseia nos níveis atuais da margem de vendas e 
no mix de vendas, com ajustes efetuados para refletir os aumentos de preço 
futuros esperados.  O dispêndio anual de investimentos correntes diz respeito 
aos desembolsos de caixa esperados para a manutenção da Concessão. Ele se 
baseia na experiência histórica da administração da FCA e não compreende in-
crementos de capacidade. Nenhuma receita incremental ou economia de custo 
foi considerada no modelo de valor em uso como resultado desse dispêndio. A 
taxa de desconto foi estimada pelo custo médio ponderado de capital.  Em 31 
de dezembro de 2021, o valor em uso da unidade geradora de caixa é inferior 
ao valor contábil de seus ativos imobilizados e intangíveis em R$ 170.935, 
saldo este equivalente a (3,5%) do valor de uso dos ativos (2020 - 6,4%), 
tendo a FCA provisionado os valores para perda de valor recuperável. A perda 
por impairment originou-se da atualização e aprovação em dezembro de 2021 
pelo Conselho de Administração do business plan da FCA, tendo sido todas 
as premissas contratuais atualizadas, bem como os impactos dos custos de 
manutenção dos ativos atrelados à FCA, sendo ambas as variáveis limitadas 
a agosto de 2026, data de vencimento do contrato de concessão. As perdas 
foram alocadas integralmente aos ativos de via permanente, que fazem parte 
da única unidade geradora de caixa da FCA. Não foram observados indicativos 
de impairment nas outras empresas do Grupo no exercício findo em 31 de de-
zembro de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Fornecedores 
e contas a pagar:

Consolidado Controladora
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Circulante
 Fornecedores - terceiros (a) 548.449 607.128 4.203 892
 Fornecedores - partes 
  relacionadas 238.697 196.253 111 129
 787.146 803.381 4.314 1.021
Contas a pagar (b) 14.560 52.873 - -
 14.560 52.873 - -

(a) Vide abertura abaixo: Consolidado Controladora
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Circulante
Mercado interno 547.964 548.686 4.203 892
Mercado externo 485 58.442 - -
 548.449 607.128 4.203 892

(b) O Grupo possui convênios com instituições financeiras, que permitem que 
determinados fornecedores nacionais tenham a possibilidade de ceder recebí-
veis do Grupo junto às instituições financeiras.  Até 31 de dezembro de 2021, 
todos os títulos a pagar possuíam prazos de pagamentos de até 90 dias. Até 
31 de dezembro de 2020, os títulos a pagar totalizavam R$ 52.873, sendo R$ 
50.465 com prazo de pagamento de 360 dias, sendo o último vencimento a 
pagar em 2 de agosto de 2021. As demais aquisições totalizaram R$ 2.408 
com prazos de pagamentos de até 90 dias. Empréstimos, financiamentos e 
debêntures:

Consolidado
 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
FINAME - 2,5% a.a. a 6,0% a.a. 362.372 328.647
FINAME - TJLP + 3% a.a. 8.615 8.633
FINEM - TJLP + 1,81% a.a a TJLP + 5,15% a.a. 334.572 330.126
Certificado de recebíveis do agronegócio -  
 (“CRA’) - 95,0% a 99,5% CDI 269.888 2.767
Certificado de recebíveis imobiliários -  
 (“CRI”) - TR + 7,00% a.a. 1.307 1.059
NCE - 110% CDI e de CDI + 1,30% a CDI + 1,40%TR 
+ 7,00% a.a. 223.312 335.402
Empréstimos no exterior - USD + 2,11% a USD +  
 3,94% e Libor + 1,70%e  (110,3% CDI a  
  116,9% CDI e CDI + 1,00% - Swap) 467 9.036
Cédula de crédito bancário - IPCA + 0,9581% a 
  1,1272% 55.976 -
Custo de transação (7.865) (12.701)

1.248.644 1.002.969
IPCA + 5,33% a.a. a IPCA + 9,06% a.a.  
 e 107,1% CDI a.a. - Swap 101.615 296.872
Custo de transação (967) (1.622)

100.648 295.250
Total circulante 1.349.292 1.298.219
Não circulante
FINAME - 2,5% a.a. a 6,0% a.a 634.359 969.821
FINAME - TJLP + 3% a.a. 19.161 27.678
FINEM - TJLP + 2,03% a.a a TJLP + 5,15% a.a. 1.393.133 1.718.827
Certificado de recebíveis do agronegócio -  
 (“CRA’) - 95% a 99,5% CDI 200.000 460.000
Certificado de recebíveis imobiliários -  
 (“CRI”) - TR + 7,00% a.a. 181.193 181.193
NCE - 110% CDI e de CDI + 1,30% a CDI + 1,40% 1.087.000 1.200.000
Empréstimos no exterior - USD + 2,11% a USD +  
 3,94% e Libor + 1,70%e  (110,3% CDI a 116,9% 
  CDI e CDI + 1,00% - Swap) 86.299 2.564.079
Cédula de crédito bancário - IPCA + 0,9581% a  
 1,1272% 3.213.527 -
Custo de transação (20.677) (25.887)

6.793.995 7.095.711
IPCA + 5,33% a.a. a IPCA + 9,06% a.a.  
 e 107,1% CDI a.a. - Swap 1.915.566 627.202
Custo de transação (10.007) (12.394)

1.905.559 614.808
Total não circulante 8.699.554 7.710.519

10.048.846 9.008.738
Movimentação dos empréstimos e financiamentos

Consolidado
Adição Amortização

31/12/2020 Principal
Juros  

apropriados

Correção 
 monetária, e 

variação cambial
Custos de 
transação Principal

Juros 
pagos

Custos de 
transação

Ajuste ao valor 
justo do objeto 

de hedge 31/12/2021
Salus
 Debêntures 283.041 47.363 - - - (91.193) - - 239.211
FNS
 Cédula de crédito bancário - 86.299 7.552 - - - (7.085) - - 86.766
 NCE - 87.000 4.173 - - - (2.716) - - 88.457
 Debêntures - 325.000 13.997 - - - (11.600) - - 327.397
Ultrafértil
 FINEM 1.067.041 - 68.329 - - (132.435) (68.414) - - 934.521
 Debêntures 294.932 - 19.967 30.864 - (10.341) (23.724) - - 311.698
VLI Multimodal
 FINAME 1.334.780 - 78.199 - - (320.448) (68.024) - - 1.024.507
 FINEM 981.912 - 67.810 - - (188.370) (68.168) - - 793.184
 CRA 462.767 - 18.970 - - - (11.849) - - 469.888
 CRI 182.252 - 13.291 - - - (13.043) - - 182.500
 NCE 1.535.402 - 67.892 - - (325.000) (56.439) - - 1.221.855
 Debêntures 346.100 1.000.000 14.334 27.362 - (175.000) (58.036) - (15.885) 1.138.875
 Empréstimos no exterior 2.573.115 527.880 78.732 213.537 - - (74.063) - (49.698) 3.269.503
 Custos de transação (52.604) - - - (8.890) - - 21.977 - (39.517)

9.008.738 2.026.179 500.609 271.763 (8.890) (1.151.594) (554.354) 21.977 (65.583) 10.048.846
Consolidado

Adição Amortização

31/12/2019 Principal
Juros  

apropriados

Correção  
monetária, e 

variação cambial
Custos de 
transação Principal

Juros 
pagos

Custos de 
transação

Ajuste ao valor 
justo do objeto 

de hedge 31/12/2020
Salus
 Debêntures 334.051 - 32.742 - - - (83.752) - - 283.041
Ultrafértil
 FINEM 1.089.616 - 73.754 - (58.991) (37.338) - - 1.067.041
 Debêntures 295.974 - 17.437 13.822 - (10.338) (21.963) - - 294.932
VLI Multimodal
 FINAME 1.654.617 - 82.879 - - (320.448) (82.268) - - 1.334.780
 FINEM 1.030.553 - 77.224 - - (86.910) (38.955) - - 981.912
 CRA 467.563 - 12.434 - - - (17.230) - - 462.767
 CRI 181.227 - 12.651 - - - (11.626) - - 182.252
 NCE 705.875 825.000 51.962 - - - (47.435) - - 1.535.402
 Debêntures 623.923 - 31.648 10.571 - (232.358) (91.657) - 3.973 346.100
 Empréstimos no exterior 1.950.661 - 73.254 559.036 - - (76.607) - 66.771 2.573.115
 Custos de transação (56.016) - - - (11.876) - - 15.288 - (52.604)

8.278.044 825.000 465.985 583.429 (11.876) (709.045) (508.831) 15.288 70.744 9.008.738
Covenants: A VLI possui em alguns contratos de dívidas com cláusulas não financeiras e os seguintes índices financeiros (“Covenants”), cujas definições estão 
explícitas em cada instrumento contratual, com obrigação de medição semestral, nos meses de junho e dezembro:  • dívida líquida / EBITDA (LAJIDA - Lucro 
antes do resultado financeiro, depreciação e amortização e outras despesas e receitas não operacionais) e; • patrimônio líquido / ativo total. Em 31 de dezembro 
de 2021, a Companhia e suas controladas atenderam a todos os covenants financeiros e não financeiros. Arrendamentos, concessões e subconcessão:

Consolidado
Saldo em 

31/12/2020 Pagamentos
Juros 

apropriados
Atualizações 

monetárias Adições Outros
Saldo em 

31/12/2021
FCA - Malha Centro Leste (a) 1.001.472 (267.296) 111.708 312.189 - - 1.158.072
FCA - Resolução 4.131/13 (e) 931.370 (343.741) - 26.489 - - 614.118
FCA - FERROBAN / Malha Paulista (c) 337.137 (70.891) 37.561 69.087 - 1 372.896
(-) Créditos de pagamento a maior (b) (11.513) - - - - - (11.513)
Subconcessão a pagar (d) 245.616 - - 40.525 - - 286.141
Vagões (f) 171.952 (94.324) 12.273 9.417 50.262 (1.626) 147.954
Locomotivas (f) (i) 315.075 (86.578) 27.503 4.617 - 6.272 266.889
Terminais (f) 213.635 (89.291) 11.402 29.649 - 2 165.397

3.204.744 (952.121) 200.447 491.973 50.262 4.649 2.999.954
Circulante 677.137 717.462
Não circulante 2.527.607 2.282.492

Consolidado
Saldo em 

31/12/2019 Pagamentos
Juros 

apropriados
Atualizações 

monetárias Adições Outros
Saldo em 

31/12/2020
FCA - Malha Centro Leste (a) 1.016.547 (219.054) 104.528 97.008 - 2.443 1.001.472
FCA - Resolução 4.131/13 (e) 1.214.362 (335.052) - 52.060 - - 931.370
FCA - FERROBAN / Malha Paulista (c) 291.139 (55.995) 31.977 73.001 - (2.985) 337.137
(-) Créditos de pagamento a maior (b) (11.513) - - - - - (11.513)
Subconcessão a pagar (d) 197.626 - - 47.990 - - 245.616
Vagões (f) 219.878 (100.593) 17.601 4.185 27.110 3.771 171.952
Locomotivas (f) (i) 332.769 (73.076) 33.918 4.860 27.670 (11.066) 315.075
Terminais (f) 157.678 (69.869) 13.390 5.381 109.484 (2.429) 213.635

3.418.486 (853.639) 201.414 284.485 164.264 (10.266) 3.204.744
Circulante 572.235 677.137
Não circulante 2.846.251 2.527.607

e reconhecidos pela Advocacia Geral da União (“AGU”), em ação movida contra 
a União Federal (RFFSA) objetivando a revisão do cálculo de correção dos mon-
tantes devidos à ré e referentes às parcelas de arrendamento e concessão, ao 
qual foi proferida sentença em favor da FCA. (c) Serviços de transporte ferrovi-
ário - FERROBAN / Malha Paulista: A concessão dos serviços de transporte 
ferroviário de carga e o arrendamento da malha paulista foram estipulados 
pelo prazo de trinta anos, conforme contrato assinado em 30 de dezembro de 
1998, no montante histórico de R$ 12.252, dos quais R$ 2.917 foram pagos à 
vista. O saldo restante de R$ 9.335 está sendo pago em 112 parcelas trimes-
trais de R$ 347, corrigidas pela variação trimestral do IGP-DI calculado pela 
Fundação Getúlio Vargas. Sendo que a FCA participa apenas com 35,595% 
dessa obrigação, levando em consideração que a Companhia vem operando o 
trecho compreendido entre Araguari - MG e Boa Vista - SP. Até 31 de dezembro 
de 2021, foram pagas 85 parcelas, sendo a última paga no valor de R$ 907. O 
arrendamento dos bens foi estipulado pelo prazo de trinta anos, de acordo com 
contrato firmado em 30 de dezembro de 1998 com a União, no montante histó-
rico de R$ 230.160, dos quais R$ 52.793 foram pagos antecipadamente. O 
saldo restante de R$ 177.367 está sendo pago em 112 parcelas trimestrais de 

(i) Contempla contratos de arrendamento com instituições financeiras origina-
das em 2019 e que em 31 de dezembro de 2021 montam em R$ 132.667 (2020 
- R$ 152.799). (a) Serviços de transporte ferroviário - Malha Centro-Leste: A 
concessão dos serviços de transporte ferroviário de carga foi estipulada pelo 
prazo de trinta anos, conforme contrato assinado em 28 de agosto de 1996 com 
a União, no montante histórico de R$ 15.845, dos quais R$ 3.169 foram pagos 
à vista. O saldo restante de R$ 12.676 está sendo pago em 112 parcelas tri-
mestrais de R$ 470, corrigidas pela variação anual do IGP-DI calculado pela 
Fundação Getúlio Vargas. Até 31 de dezembro de 2021, foram pagas 94 parce-
las, sendo a última paga no valor de R$ 3.851. O arrendamento dos bens foi 
estipulado pelo prazo de trinta anos, de acordo com contrato firmado em 28 de 
agosto de 1996 com a União, no montante histórico de R$ 292.421, dos quais 
R$ 51.577 foram pagos antecipadamente. O saldo restante de R$ 240.844 está 
sendo pago em 112 parcelas trimestrais de R$ 8.935 corrigidas pela variação 
anual do IGP-DI calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Até 31 de dezembro 
de 2021, foram pagas 94 parcelas, sendo a última paga no valor de R$ 73.175. 
Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, os saldos contemplam 
os ajustes referentes as obrigações de arrendamento trazidas pelo CPC 06 (R2) 
/ IFRS 16.  (b) Créditos de pagamentos a maior: Trata-se de créditos apurados 

R$ 6.937 corrigidas pela variação trimestral do IGP-DI calculado pela Funda-
ção Getúlio Vargas. Sendo que a FCA participa apenas com 35,595% dessa 
obrigação, levando em consideração que a Companhia vem operando o trecho 
compreendido entre Araguari - MG e Boa Vista - SP. Até 31 de dezembro de 
2021, foram pagas 84 parcelas, sendo a última paga no valor de R$ 17.239. 
Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, os saldos contemplam 
os ajustes referentes as obrigações de arrendamento trazidas pelo CPC 06 (R2) 
/ IFRS 16.  (d) A FNS celebrou, em 20 de dezembro de 2007, com a Valec, con-
trato de subconcessão com arrendamento para exploração do transporte ferro-
viário de carga no trecho entre Açailândia - MA e Palmas - TO. De acordo com 
este contrato, o pagamento da subconcessão ocorreria em três etapas, sendo a 
primeira parcela equivalente a 50% do valor da subconcessão, liquidada após 
a assinatura do contrato. A segunda parcela, correspondente a 25% do valor 
foi paga em 4 de maio de 2009. A terceira parcela inicialmente seria paga em 
dezembro de 2009, foi postergada para abril de 2010, condicionada ao recebi-
mento do trecho final da ferrovia a ser disponibilizado pelo Governo Federal, 
atualizada pela variação do IGP-DI acrescido de 12% ao ano, aplicados até 
abril de 2010. Em dezembro de 2010, com a assinatura do segundo termo 
aditivo ao contrato da subconcessão, foi liquidado 80% do valor da terceira 
parcela e condicionada à liberação dos 20% restantes à correção das pendên-
cias existentes na ferrovia. O valor atualizado dessa parcela de 20%, em 31 de 
dezembro de 2021, foi de R$ 286.141 (2020 - R$ 245.616). Em 8 de março de 
2013, a FNS celebrou com a Valec um “Termo de Certificação de Reconhecimen-
to Amigável de Obrigações” do contrato assinado em 20 de dezembro de 2007, 
onde a Valec se compromete a autorizar a compensação do valor devido pelo 
Grupo com a realização de obras suspensas e regularização de passivos am-
bientais que outrora eram de sua responsabilidade e ficaram pendentes quan-
do da entrega dos trechos que compõe a Ferrovia Norte Sul. Entretanto, a 
compensação poderá ser realizada apenas caso haja autorização prévia dos 
órgãos competentes. Na mesma data, a FNS celebrou junto ao Instituto Brasi-
leiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), a Valec e 
a Vale, um Termo de Compromisso, no qual a FNS se obriga a apresentar levan-
tamento atualizado dos passivos ambientais existentes nos trechos em opera-
ção da ferrovia e a apresentar plano de trabalho perante o IBAMA, em conjunto 
com a Valec e a Vale para a solução das pendências relativas às licenças am-
bientais e as intervenções decorrentes de passivos ambientais. (e) Resolução 
4.131/13: Foi anunciada no dia 3 de julho de 2013, pelo Governo Federal, a 
Resolução Nº 4.131 da ANTT, que autoriza a FCA a proceder com a desativação 
e devolução de trechos ferroviários. A FCA devolveria um total de 13 trechos 
entre eles: 7 considerados antieconômicos e 6 trechos ferroviários viáveis.  Os 
trechos antieconômicos foram devolvidos, em 2014, em conformidade com 
ANTT e os trechos viáveis economicamente foram revogados, devido as mudan-
ças ocorridas nos programas de governo, permanecendo sob a responsabilida-
de da FCA. Em maio de 2016, através da resolução 5101, a ANTT revogou a 
devolução dos trechos economicamente viáveis. A ANTT passaria a estabelecer 
valor máximo de dispêndio anual com os investimentos nos trechos remanes-
centes, de maneira a garantir a estabilidade econômico-financeira da conces-
são. Em 21 de janeiro de 2016 a ANTT definiu, através da Deliberação nº 29, 
diretrizes para contabilização dos reinvestimentos a serem executados pela 
FCA no trecho Centro-Leste. A Agência deliberou diretrizes de contabilização 
para fins regulatórios e controle do saldo devedor dos passivos devidos pela 
FCA à União Federal. A FCA registrou em 1º de janeiro de 2019, no contexto da 
adoção ao CPC 06 (R2) / IFRS 16, as obrigações relacionadas a Resolução 
4.131/13 e regulamentações correlatas no contexto da devolução de trechos 
considerados antieconômicos. O valor registrado no montante de R$ 1.179.385, 
no ativo intangível e passivo, foi determinado em 1º de janeiro de 2019, com 
base na Resolução 4.131/13, que estabeleceu o montante original acrescido de 
15% a título de vantajosidade para o setor público, totalizando na data base 
de março de 2012, o montante de R$ 876.021, a serem corrigidos anualmente 
pelo IPCA, e considerou, em 1º de janeiro de 2019, o valor das obras concluídas 
até aquela data, mas ainda não homologadas pela ANTT. Em novembro de 
2019, a FCA concluiu acordo com a ANTT, União e Ministério Público, de se 
substituir a realização dos investimentos relacionados à Resolução 4.131, pela 
quitação pecuniária em 60 parcelas a se iniciarem em janeiro de 2020, do 
montante atualizado até a data base de junho de 2019, de R$ 1.315.498, líqui-
dos pela homologação de obras realizadas pela FCA e no montante de R$ 
111.638, perfazendo, R$ 1.203.860. Sobre os valores acordados, se aplicarão 
correções monetárias pelo IPCA entre a data-base de junho de 2019 e janeiro 
de 2020 e pela SELIC + 1% a.m. de fevereiro de 2020 até agosto de 2026. Em 
novembro de 2019 e em linha com o CPC 06 (R2) / IFRS 16, as obrigações de 
arrendamento e direitos de uso atrelados à Resolução 4.131 foram remensura-
das no balanço e a diferença entre os valores desembolsados em obras execu-
tadas pela FCA até 1º de janeiro de 2019, porém ainda não homologadas até 
aquele momento pela ANTT e os valores homologados no acordo firmado em 
novembro de 2019 (R$ 138.347), foram reclassificados para o imobilizado. 
Para fins de atendimento à Deliberação nº 29 da ANTT de 21 de janeiro de 2016 
segue abaixo o quadro demonstrativo com os valores atualizados:
Resolução nº 4.131/13 Malha Centro Leste
Saldo inicial - março de 2012 876.021
Obras homologadas - novembro de 2019 (111.638)
Obras homologadas - setembro de 2020 (13.067)
Parcelas pagas até dezembro de 2021 (665.726)
Saldo atualizado - dezembro de 2021 614.118
Índice de atualização IPCA/SELIC + 1% a.m.
Prazo final de pagamento jan/25

(f) Outros contratos: Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, 
refere-se as obrigações por arrendamento de locomotivas, vagões e terminais 
que foram registradas em linha com o CPC 06 (R2) / IFRS 16. Abaixo segue a 
mensuração dos efeitos no resultado de contratos que não estão incluídos no 
passivo de arrendamento:

2021 2020
Arrendamentos de curto prazo 843 24.289
Pagamentos variáveis não reconhecidos nos arrendamentos 22.586 31.405
Efeitos expediente prático CPC 06 (R2) / IFRS 16 -  
 Revisão 16/2020 - (15.789)
Ativos de baixo valor 8.608 7.742
Ativos nos quais não se qualifica controle 47.038 39.237

79.075 86.884
Direito potencial de PIS/COFINS a recuperar: Segue quadro indicativo do 
direito potencial de PIS/COFINS a recuperar embutido na contraprestação de 
arrendamentos previstos para pagamento.

31/12/2021 Direito potencial
Valor presente Fluxo de caixa nominal

Contraprestação de arrendamento 252.093 320.049
31/12/2020 Direito potencial
Valor presente Fluxo de caixa nominal

Contraprestação de arrendamento 297.504 347.414
Impacto pela projeção de inflação nos fluxos de caixa descontados: Em 
conformidade com o CPC 06 (R2) / IFRS 16, na mensuração do passivo de 
arrendamento e do direito de uso, o Grupo utilizou a técnica do fluxo de caixa 
descontado sem considerar a inflação futura projetada. Em atendimento ao 
Ofício-circular 02/2019 da CVM e dada a realidade atual das taxas de juros 
no ambiente econômico brasileiro, o quadro a seguir apresenta os saldos com-
parativos entre as informações registradas em conformidade com o CPC 06 
(R2) / IFRS 16 e os valores que se teriam registrados, fossem consideradas 
as inflações projetadas.  As variações descriminadas são fruto não somente 
da inserção nos fluxos de caixa dos efeitos de inflação previstos, bem como os 
efeitos de desconto dos fluxos de caixa pelas taxas incrementais.

Em 31 de dezembro de 2021
Saldo conforme 

CPC 06 (R2) / 
IFRS 16

Saldo com 
projeção da 

inflação Variação - %
Passivo de arrendamento 2.725.326 2.884.751 5,8%
Direito de uso 3.049.919 2.888.904 (5,3%)
Despesas financeiras (bruta) (200.447) (238.207) 18,8%
Depreciação e amortização (bruta) (522.836) (526.865) 0,8%

Em 31 de dezembro de 2020
Saldo conforme 

CPC 06 (R2) / 
IFRS 16

Saldo com 
projeção da 

inflação Variação - %
Passivo de arrendamento 2.959.129 3.041.269 2,8%
Direito de uso 3.086.637 3.051.739 (1,1%)
Despesas financeiras (bruta) (201.414) (190.131) (5,6%)
Depreciação e amortização (bruta) (449.220) (386.018) (6,8%)

Dividendos propostos: (a) Controladores: Não foram constituídos dividendos no 
exercicio findo em 31 de dezembro de 2021 e exercício findo em 31 de dezembro 
de 2020. (b) Não controladores: Consórcio TMIB: No exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021, foram deliberados ao não-controlador do Consórcio TMIB, 
Petróleo Brasileiro S.A. a distribuição R$ 7.026 a título de dividendos oriundos da 
participação no Consórcio TMIB e referentes aos lucros apurados em 2020, valo-
res estes ainda não pagos. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram 
deliberados ao não-controlador do Consórcio TMIB, Petróleo Brasileiro S.A. a dis-
tribuição R$ 67.126 a título de dividendos oriundos da participação no Consórcio 
TMIB e referentes aos lucros apurados de 2014 a 2019, tendo sido R$ 24.428 
pagos em caixa e R$ 25.494 compensados com títulos a receber existentes entre 
o Consórcio e a Consorciada. Adicionalmente, R$ 13.000 foram pagos em caixa 
ao longo do exercício de 2021. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 os 
saldos ainda não pagos montam em R$ 11.230 (2020 - R$ 17.204). Vale S.A. e 
Mosaic Fertilizantes P&K Ltda.: Também foram deliberados aos não-controla-
dores da Ultrafértil, Vale S.A. e Mosaic Fertilizantes P&K Ltda. no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021 a distribuição de R$ 2.434 (2020 - R$ 1.959) a título 
de dividendos mínimos obrigatórios referentes aos respectivos exercícios, tendo 
sido R$ 119 pagos no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e portanto, re-
manescendo R$ 4.279 para distribuição futura. Salus Infraestrutura Portuária 
S.A.: Por fim, os R$ 201 remanescentes referem-se aos resultados apurados e 
ainda não distribuídos da Salus à VLI S.A. e ainda não distribuídos. Patrimônio 
líquido: (a) Capital social: O capital social da Companhia em 31 de dezembro 
de 2021 e 31 de dezembro de 2020, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$ 8.069.091 representado por 8.890.790.411 ações ordinárias, nominativas, 
escriturais e sem valor nominal. Em 9 de dezembro de 2020, a BNDESPar exerceu 
integralmente a opção de compra de 8% das ações da VLI sub posse da Vale S.A., 
opção está contida no Contrato de Opção de Compra de Ações de emissão da VLI.
Acionistas Ações Ordinárias % Participação
Vale S.A. 2.631.089.569 29,59%
Brookfield Brazil Infrastructure Fundo 
 de Investimentos em Participações 2.267.516.800 25,51%
Mitsui & Co., Ltd. 1.778.158.082 20,00%
FI - FGTS 1.413.854.823 15,90%
BNDESPar 711.263.233 8,00%
Brasil Port Holdings L.P. 88.907.904 1,00%

8.890.790.411 100,00%
(b) Prejuízo por ação: Básico e diluído: O prejuízo básico e diluído por ação é 
calculado mediante a divisão do lucro atribuído aos acionistas da Companhia, 
pela quantidade média ponderada de ações ordinárias apuradas no exercício. 
Não há qualquer efeito de diluição no cálculo do prejuízo por ação.

Controladora
31/12/2021

Prejuízo líquido do exercício (198.830)
(8.890.790.411 x 12/12) 8.890.790.411
Prejuízo líquido do exercício básico e diluído por ação - R$ (0,0236)

31/12/2020
Prejuízo líquido do exercício (100.396)
(8.890.790.411 x 12/12) 8.890.790.411
Prejuízo líquido do exercício básico e diluído por ação - R$ (0,0113)

(c) Ajustes de avaliação patrimonial: Em 31 de dezembro de 2021, os ajustes 
de avaliação patrimonial referem-se substancialmente a: • perdas atuariais 
no montante de (R$ 31.781) (2020 - (R$ 32.034)) e resultantes da variação no 
valor presente das obrigações de benefício definido da controlada Ultrafértil, 
em razão de mudanças no equilíbrio do plano de previdência complementar;  
• efeitos do registro da opção de compra de ações no montante de (R$ 27.035), 
exercidas pela VLI Multimodal S.A. em 2012 e referentes ao contrato de opção de 
compra e venda de ações firmado em 2000 pela Fundação Vale do Rio Doce de 
Seguridade Social - Valia e a VLI Multimodal S.A. e registrado em linha com o CPC 
08 (R1) / IAS 32, e; • valor de (R$ 1.114) (2020 - (R$ 1.114)) referente aos efeitos 
de diluição de acionistas não controladores da controlada Ultrafértil por conta de 
aumentos de capital. (d) Reservas de lucros: A reserva legal é constituída anual-
mente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder 
a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do 
capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar 
o capital. A reserva de incentivos fiscais refere-se aos benefícios concedidos pela 
SUDENE até dezembro de 2025 e SUDAM até dezembro de 2026. 
Receita líquida de serviços prestados: Consolidado
 31/12/2021 31/12/2020
Receita bruta
Receita de transporte ferroviário e serviços acessórios 5.489.885 4.618.196
Receita de utilização de pátios 2.608 2.411
Receita de aluguel de locomotivas e terminais 1.978 333
Receita de partilha de frete 21.785 15.763
Receita de serviços portuários e serviços acessórios 1.579.056 1.451.645
Receita de transporte rodoviário 132.890 120.731

 7.228.202 6.209.079
Impostos sobre serviços
ISSQN (79.509) (78.539)
ICMS (320.622) (254.211)
PIS (64.365) (51.824)
COFINS (296.616) (238.718)

(761.112) (623.292)
Receita líquida dos serviços prestados 6.467.090 5.585.787

Custo dos serviços prestados Consolidado
 31/12/2021 31/12/2020
Pessoal (810.007) (738.226)
Material (164.851) (140.681)
Combustíveis (768.660) (561.182)
Serviços contratados (461.100) (400.099)
Serviços transportes ferroviários, portuários e 
 rodoviários (492.227) (431.814)
Partilha de frete (327.829) (297.172)
Depreciação e amortização (i) (2.096.164) (1.847.611)
Tributos e taxas (11.719) (14.293)
Aluguéis (79.075) (86.884)
Seguros (34.491) (37.027)
Utilities (44.414) (45.544)
Viagens (17.884) (16.056)
Outros (2.047) (7.602)

(5.310.468) (4.624.191)
(i) Contempla R$ 522.836 (2020 - R$ 450.763) referentes a depreciação e 
amortização dos direitos de uso de arrendamento e que foram registrados em 
linha com CPC 06 (R2) / IFRS 16, líquidos de R$ 63.817 (2020 - R$ 62.495) 
fruto da parcela do PIS e COFINS reconhecido no exercício e em linha com as 
instruções emanadas pela CVM através do Ofício-circular 02/2019). Receitas 
(despesas) operacionais: (a) Despesas gerais e administrativas:
 Consolidado
 31/12/2021 31/12/2020
Pessoal (202.632) (167.461)
Material (384) (2.273)
Serviços contratados (100.534) (37.245)
Tributos e taxas (1.510) (2.024)
Combustíveis (130) (139)
Utilities (174) (110)
Aluguéis (1.602) (1.210)
Viagens (1.804) (2.440)
Seguros (329) (384)
Depreciação e amortização (32.803) (29.980)
Outros (8.008) (8.893)
 (349.910) (252.159)

Controladora
 31/12/2021 31/12/2020
Pessoal (72.022) (45.990)
Serviços contratados (10.599) (331)
Tributos e taxas (92) (55)
Utilities (37) (31)
Aluguéis (100) (99)
Viagens (240) (253)
Seguros (329) (384)
Depreciação e amortização (876) (912)
Outros (341) (261)

(84.636) (48.316)
(b) Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

Consolidado
 Outras receitas operacionais 31/12/2021 31/12/2020
   Venda de materiais   111.204 98.759
   Receita com venda de ativos (iii) 73.461 6.619
   Receita de direito de acesso 9.284 9.284
   Recuperação de despesas (ii) 128.713 12.095
   Trem turístico 3.276 1.673
   Exploração da faixa de domínio 7.932 6.371
   Take or pay (i) 52.783 105.696
   Indenizações de clientes 13.921 6.516
   Recomposição patrimonial (iv) 106.042 -
   Aluguéis 3.189 2.294
   Outras 16.024 30.764
 525.829 280.071
Outras despesas operacionais
   Tributárias (38.640) (34.856)
   Custo com baixa de ativos (iii) (57.658) (25.168)
   Custo com venda de materiais (8.368) (7.174)
   Outros gastos com pessoal (1.327) (1.102)
   Pesquisa e desenvolvimento (10.638) (20.592)
   Perda de recebíveis (45.045) (19.793)
   Provisão para desvalorização de estoque (16.568) (6.515)
   Provisão de ativos (38.676) -
   Multas contratuais - (6.520)
   Take or pay (i) (36.275) (26.948)
   Trem turístico (1.043) (977)
   Trem turístico - depreciação (3.636) (3.926)
   Provisão para processos judiciais (134.937) (165.050)
   Indenizações  (50.725) (50.642)
   Outras (48.884) (20.987)
 (492.420) (390.250)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 33.409 (110.179)

(i) Conforme cláusulas de penalidades se ocorrer descumprimentos nos quan-
titativos de volumes, constantes do contrato de transporte ferroviário de car-
gas, as partes envolvidas estarão sujeitas ao pagamento de bônus e multas 
compensatórias (Take or Pay). (ii) No exercício findo em 31 de dezembro de 
2021, contempla R$ 61.456 de créditos referentes ao ICMS na base de cálculo 
do PIS e COFINS dos períodos de 2002 a 2017. (iii) No exercício findo em 2021, 
contempla os efeitos de alienação da frota rodoviária. (iv) Em 2017, a Compa-
nhia ingressou com Liquidação por Arbitramento referente à decisão transitada 
em julgado do mérito que reconheceu parcialmente o seu direito de receber as 
diferenças de correção monetária e juros de empréstimo compulsório, relati-
vamente à terceira conversão de ações entre o período de 1987 a 1994. Em 
2021, a Companhia requereu o pagamento da parcela do valor incontroverso 
reconhecido pela contraparte, o que foi deferido pelo juízo, tornando-se prati-
camente certo, tendo sido os referidos valores depositados em conta judicial e 
registrados como outras receitas operacionais nas demonstrações financeiras 
da Companhia. Por fim, em outubro de 2021, foi realizada a transferência do 
montante de R$106.042 da conta judicial para o caixa da Companhia.

Controladora
 31/12/2021 31/12/2020
Outras receitas operacionais
 Compartilhamento de despesas (i) 75.607 37.687
 Recuperação de despesas 83 7
 Aluguéis 58 100
 Reversão de provisão para processos judiciais - 555
 Outros 8 -
 75.756 38.349
Outras despesas operacionais
 Tributárias (6) (10)
 Custo com baixa de ativos - (125)
 Processos judiciais (283) (96)
 Provisão para processos judiciais (596) -
 Outras (476) (105)
 (1.361) (336)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 74.395 38.013

(i) Em 30 de dezembro 2011, foi celebrado entre as Companhias do Grupo, um 
acordo de cooperação para compartilhamento de custos para a realização de 
atividades administrativas nas áreas comercial, financeira e planejamento, 
administrativa, gestão integrada, jurídica, regulatório, comunicação e RH. O 
critério para o compartilhamento de tais custos e despesas é determinado em 
virtude da especificidade de cada uma das áreas envolvidas, levando-se em 
consideração (i) a natureza e os custos das atividades desenvolvidas pelas áre-
as compartilhadas ou (ii) a proporção da Companhia no somatório das receitas 
entre ele e sua controladora. O prazo de vigência do referido acordo é até 2027. 
Resultado financeiro: Consolidado
Receitas financeiras 31/12/2021 31/12/2020
 Aplicações financeiras 86.254 56.749
 Juros, taxa e multas de mora 2.397 4.207
 Receitas financeiras - instrumentos financeiros 
derivativos realizados (i) - 13.700
 Instrumentos financeiros derivativos - instrumentos 
  de hedge (i) 112.346 675.475
 Instrumentos financeiros derivativos - NDF realizadas 1.631 557
 Ajuste a valor justo - objeto de hedge de valor justo (i) 65.583 -
 Reversão de perdas por redução ao valor  
  recuperável (iii) 260 1.662
 Ajuste a valor presente 10.342 3.882
 Outras 2.990 -
 281.803 756.232

Consolidado
Despesas financeiras 31/12/2021 31/12/2020
  Despesas com IOF (1.158) (1.078)
  Despesas com seguro garantia (3.418) (2.242)
  Juros apropriados sobre empréstimos e 
  financiamentos (i) (500.642) (465.971)
  Encargos com custo de transação de empréstimos 
  e financiamentos (21.977) (15.288)
  Encargos por atraso (11.161) (4.144)
  Despesas com PIS e COFINS sobre receitas financeiras (9.648) (6.280)
  Despesas financeiras - contratos de arrendamento (ii) (182.422) (190.713)
  Marcação a mercado - NDF - (3.100)
  Despesas com comissão de fiança (827) (810)
  Juros, taxas e multas (450) (577)
  Imposto de renda sobre juros no exterior (10.139) (9.986)
  Instrumentos financeiros derivativos - instrumentos 
  de hedge (i)  (2.063) -
  Ajuste a valor justo - objeto de hedge de valor justo (i) - (70.742)
  Juros sobre provisão de risco e contingências  (19.552) (131.860)
  Outras (58) (4.473)

(763.515) (907.264)
Ganhos (perdas) com variação monetária e cambial (i) (235.951) (556.064)
Resultado financeiro (717.663) (707.096)

(i) O resultado líquido da operação de hedge accounting de valor justo no exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2021 foi uma perda de R$ 120.851, composto 
por despesas de variação cambial de R$ 213.537, receitas de marcação a 
mercado do objeto de hedge de R$ 65.583, despesas de juros de R$ 83.178 
e receitas líquidas dos instrumentos financeiros derivativos de R$ 110.283. 
O resultado líquido da operação de hedge accounting de valor justo no exercí-
cio findo em 31 de dezembro de 2020 foi uma perda de R$ 23.521, composto 
por despesas de variação cambial de R$ 559.036, despesas de marcação a 
mercado do objeto de hedge de R$ 70.742, despesas de juros de R$ 82.918 
e receitas líquidas dos instrumentos financeiros derivativos de R$ 689.175. 
(ii) Representado pelos efeitos do custo financeiro dos arrendamentos e que 
foram registrados em linha com o CPC 06 (R2) / IFRS 16, líquidos de R$ 24.254 
(2020 - R$ 16.466) fruto da parcela do PIS e COFINS reconhecido no exercício 
e em linha com as instruções emanadas pela CVM. (iii) Trata-se dos efeitos de 
reversão e constituição dos componentes financeiros de perdas por redução ao 
valor recuperável de contas a receber. Controladora
 Receitas financeiras 31/12/2021 31/12/2020
  Aplicação mercado financeiro 2.624 1.437
  Reversão de juros sobre provisão de risco e 
  contingências - 436
 Outras 85 -
 2.709 1.873
Despesas financeiras
  Despesas com IOF (2) -
  Despesas com seguro garantia (19) (7)
  Encargos por atraso (152) (141)
  Despesas com PIS e COFINS sobre receitas 
  financeiras  (181) (75)
  Juros, taxas e multas (23) (4)
  Juros sobre provisão de risco e contingências 23 -
  Outras - (36)
 (354) (263)
Ganhos (perdas) com variação monetária e cambial 1.178 169
Resultado financeiro 3.533 1.779

Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos: (a) Imposto de 
renda e contribuição social diferidos: O Grupo efetua o reconhecimento dos 
impostos diferidos sobre as diferenças temporárias entre o valor contábil e o 
valor para base fiscal dos ativos e passivos, os prejuízos fiscais apurados e as 
bases de cálculo negativas de contribuição social sobre o lucro líquido, na me-
dida em que forem consideradas prováveis suas realizações contra resultados 
tributáveis futuros. Composição dos tributos diferidos ativos:

Consolidado Controladora
 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Imposto de renda e contribuição social
 Perdas por redução ao valor 
  recuperável 17.680 17.227 - -
 Provisão para processos 
  judiciais 343.074 331.103 643 460
 Arrendamentos CPC 06 
  (R2) / IFRS 16 - 3.481 - -
 Ajuste a valor presente 27.999 34.339 - -
 Instrumentos financeiros 
  derivativos - swap -  
    instrumento de hedge 104 104 141 141
 Diferença de bases - mais 
  valia de concessão 15.203 16.055 - -
 Ajuste valor justo - objeto 
  de hedge 6.406 28.704 - -
 Resultados não realizados 60.580 63.189 - -
 Outras 76.113 52.696 1.375 1.376
 Prejuízo fiscal e base negativa 
  da contribuição social 
   sobre o lucro líquido 623.784 637.216 5.663 3.563

1.170.943 1.184.114 7.822 5.540
O Grupo possui saldos de impostos diferidos ativos decorrentes de prejuízo 
fiscal (imposto de renda), base de cálculo negativa (contribuição social) e 
diferenças temporárias sobre impairment. O Grupo possui expectativa de ren-
tabilidade futura, com base em orçamento e plano de negócio aprovado pela 
Administração, de forma a substanciar a recuperabilidade deste ativo. Em 31 
de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, dada a não expectativa de 
recuperabilidade posterior a 2026 em relação a FCA e prazo de 10 anos em 
relação a VMM, o Grupo não reconheceu ativos de impostos de R$ 211.390 
(2020 - R$ 29.567), com relação a prejuízo fiscal sobre imposto de renda, base 
negativa da contribuição social e e diferenças temporárias oriundas de redu-
ção do valor recuperável de ativos (impairment), que poderão ser registrados 
e compensados com lucro tributável futuro.  A expectativa de realização dos 
créditos ocorrerá da seguinte forma:

Consolidado Controladora
Ano 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
2021 - 90.633 - 2.168
2022 130.170 119.448 2.311 3.372
2023 197.155 207.764 4.936 -
2024 237.178 200.330 72 -
2025 239.918 229.120 72 -
2026 a 2029 330.479 205.768 288 -
2030 em diante 36.043 131.051 143 -

1.170.943 1.184.114 7.822 5.540
Composição dos tributos diferidos passivos: Consolidado

31/12/2021 31/12/2020
Imposto de renda e contribuição social 
 Depreciação acelerada (16.451) (450)
 Leasing (13.753) (16.000)
 Arrendamentos CPC 06 (R2) / IFRS 16 (82.091) (26.106)
 Instrumentos financeiros derivativos - swap -  
  instrumento de hedge (195.073) (228.948)
 Imposto devido sobre a realização do ganho de 
  compra vantajosa (4.480) (6.214)
 Deemed cost e reavaliação de ativos (i) (7.239) (9.688)
 Dedutibilidade fiscal das perdas por redução ao 
  valor recuperável (4.428) (4.628)
 Outras (7.696) (8.794)

(331.211) (300.828)
Créditos (débitos) fiscais do imposto de renda e  
 contribuição social diferidos reconhecidos, líquidos 839.848 883.286
(i) efeitos fiscais referentes aos ajustes de reavaliação de ativos (“deemed 
cost”) oriundos da TUF Empreendimentos e Participações S.A., objeto de incor-
poração reversa pela controlada Ultrafértil em 2017.

A expectativa de realização dos débitos, ocorrerá da seguinte forma:
Ano 31/12/2021 31/12/2020
2021 - (7.032)
2022 (7.115) (7.032)
2023 (108.838) (126.287)
2024 (92.372) (105.141)
2025 (67.663) (29.089)
2026 a 2029 (34.333) (24.376)
2030 em diante (20.890) (1.871)
 (331.211) (300.828)

Movimentação dos tributos diferidos: Consolidado
31/12/2019 Efeito no resultado 31/12/2020 Efeito no resultado 31/12/2021

Perdas por redução ao valor recuperável 9.539 7.689 17.228 452 17.680
Provisão para processos judiciais 247.139 83.963 331.103 11.971 343.074
Arrendamentos CPC 06 (R2) / IFRS 16 51.108 (73.734) (22.626) (59.465) (82.091)
Ajuste a valor presente 45.421 (11.081) 34.340 (6.341) 27.999
Instrumentos financeiros derivativos - swap - instrumentos de hedge 715 (229.663) (228.948) 33.979 (194.969)
Diferença de bases - mais valia de concessão 16.908 (853) 16.055 (852) 15.203
Ajuste valor justo - objeto de hedge 4.755 24.052 28.807 (22.401) 6.406
Participação nos resultados 37.522 (1.033) 36.489 8.065 44.554
Resultados não realizados - vendas intercompany - 63.189 63.189 (2.609) 60.580
Outras 13.086 (5.670) 7.413 16.566 23.979
Prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social sobre o lucro líquido 267.273 369.942 637.216 (13.432) 623.784
Depreciação acelerada (394) (56) (450) (16.001) (16.451)
Leasing (18.247) 2.247 (16.000) 2.247 (13.753)
Imposto devido sobre a realização do ganho de compra vantajosa (7.948) 1.734 (6.214) 1.734 (4.480)
Deemed cost e reavaliação de ativos (11.195) 1.507 (9.688) 2.449 (7.239)
Dedutibilidade fiscal das perdas por redução ao valor recuperável (5.771) 1.143 (4.628) 200 (4.428)

649.911 233.376 883.286 (43.438) 839.848

Controladora

31/12/2019
Efeito no 
resultado 31/12/2020

Efeito no 
resultado 31/12/2021

Provisão para  
 processos judiciais 797 (337) 460 182 643
Ajuste valor justo -  
 objeto de hedge 141 - 141 - 141
Participação nos 
 resultados 1.670 (370) 1.300 - 1.300
Prejuízo fiscal e  
 base negativa da 
  contribuição social  
  sobre o lucro líquido - 3.563 3.563 2.100 5.663
Outras 77 (1) 76 (1) 75

2.685 2.855 5.540 2.281 7.822
Instrumentos financeiros derivativos: Os derivativos são usados apenas 
para fins econômicos e financeiros de hedge e não como investimentos es-
peculativos. Entretanto, os derivativos que não se enquadram nos critérios de 
contabilidade de hedge são classificados como “valor justo por meio do resul-
tado” para fins contábeis e mensurados ao valor justo por meio do resultado. 
A política financeira do Grupo veda a contratação de qualquer instrumento 
financeiro derivativo para fins de especulação. O valor justo total de um ins-
trumento financeiro derivativo classificado como instrumento de hedge é clas-
sificado como ativo ou passivo não circulante, se o período remanescente para 
o vencimento do item protegido por hedge for superior a 12 meses. Futuros 
ou a termo: Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia não possui exposi-
ção em instrumentos financeiros derivativos futuros (NDF - non-delivereable 
forward) (2020 - R$ (3.100)). A exposição foi obtida com o objetivo de proteger 
as flutuações cambias das importações em andamento da Companhia e não 
são enquadradas como hedge accounting. Opções: Trata-se de opção de ven-
da (put) concedida pela RB Capital (acionista majoritário da Salus) à VLI, no 
montante de R$ 416, como direito de venda das ações mantidas no empreendi-
mento. Swaps - hedge de valor justo: O Grupo possui empréstimos indexados 
ao dólar sujeitos a hedge accounting de valor justo. Esses instrumentos foram 
protegidos da variação da taxa de câmbio e dos juros em LIBOR por meio de 
instrumentos financeiros derivativos (swap), trocando a variação da taxa de 
câmbio e sua remuneração contratual por juros indexados a percentuais do 
CDI. A contratação e o gerenciamento do instrumento de swap foram feitos 
através de análise para proteção do risco cambial. Desta forma, as eventuais 
perdas por variações cambiais decorrentes deste empréstimo são mitigadas 
pelos efeitos do hedge. O Grupo também possui debêntures indexadas ao IPCA. 
A captação de R$ 120.000 realizada em setembro de 2019 teve seu indexador 

trocado para o CDI através da contratação de instrumento derivativo (swap) no 
momento de sua emissão. Valor justo

Indexadores 31/12/2021 31/12/2020
Swap - Câmbio

Ativo - ponta ativa
USD + 2,11%, USD + 
3,94% e Libor + 1,7% 3.348.997 2.630.072

Passivo - ponta passiva
(110,30% CDI a 111,7% 

CDI - Swap) (2.532.787) (1.932.443)
816.210 697.629

Swap - Juros
Ativo - ponta ativa IPCA + 3,3121% 134.269 137.576
Passivo - ponta passiva (107,1% CDI - Swap) (125.847) (122.919)

8.422 14.657
Swaps ativos 824.632 712.286
Futuros - (3.100)
Put (416) (416)
Saldo ativo, líquido 824.216 708.770

Abertura dos contratos
USD milhares 31/12/2020 Notional Vencimento
Futuros 11.254 14/01/2021 e 26/01/2021
Saldo - Exposição cambial 11.254

31/12/2021 Notional

USD milhares
Ponta ativa 

swap
Empréstimo 
no exterior Contratação Vencimento

Tranche 2 100.000 (100.000) 06/06/2018 06/06/2023
Tranche 3 50.000 (50.000) 27/06/2018 27/06/2023
Tranche 4 100.000 (100.000) 01/03/2019 01/03/2024
Tranches 1 e 5 (i) 96.675 (96.675) 20/09/2019 27/03/2023
Tranche 6 30.000 (30.000) 13/11/2019 15/07/2025
Tranche 7 58.000 (58.000) 19/11/2019 19/11/2024
Tranche 8 42.000 (42.000) 05/12/2019 05/12/2024
Tranche 9 100.000 (100.000) 20/01/2021 20/01/2026
Saldo - Exposição cambial 576.675 (576.675)

(i) Tranche 1 foi objeto de rolagem no 3º trimestre de 2019, tendo o vencimento 
original de 14 de dezembro de 2020 sido postergado para 27 de março de 2023.

31/12/2021
Ponta ativa 

swap
Empréstimo 
no exterior Contratação Vencimento

Debêntures 120.000 (120.000) 16/08/2019 15/08/2025
Saldo - Exposição de juros 120.000 (120.000)

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Opinião sem modificações: “As demonstrações contábeis completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independen-
te sobre essas demonstrações contábeis completas estão disponíveis eletronicamente no endereço https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/. O referido 
relatório do auditor independente sobre essas demonstrações contábeis foi emitido em 3 de março de 2022, sem modificações.”
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